
General Information/Všeobecné informácie 

Course name/Názov 

predmetu 

Verejná správa ECTS 

Credits 

6 

Semester 1 

 

Aims/Cieľ 

Oboznámenie študentov s aktuálnymi otázkami v teórií verejnej správy. O pozícii verejnej 

správy medzi súkromným a nevládnym sektorom a vzťahoch medzi štátnou správou a 

samosprávou v kontexte reforiem štátneho mechanizmu. Študent nadobudne poznatky, 

ktoré sa týkajú mechanizmov verejnej správy a riadenia tohto systému. 

 

 

 

  

Contents/Obsah 

- Úvodná prednáška - Úvod do problematiky verejnej správy: miesto a úlohy VS - Delenie VS, 

znaky VS, samospráva v Ústave SR - Právna úprava samosprávy I. a II. úrovne: samospráva v 

zákonoch - Úrovne samosprávy na Slovensku, postavenie obce a VÚC v štruktúre 

samosprávy - Reforma VS na Slovensku, Vládne dokumenty: Koncepcia decentralizácie a 

modernizácie verejnej správy, Návrh komunálnej reformy, Fiškálna decentralizácia - Analýza 

vybraných zákonov - Financie, rozpočet, vnútorné fungovanie samosprávy, orgány 

samosprávy, majetok miestnej samosprávy - Moderná samospráva: nástroje v prostredí 

samosprávy 21. storočia – eGovernment, IT, Public relations, Media relations - Porovnanie 

samosprávy a reformy VS na Slovensku a vo vybraných krajinách EÚ (Poľsko, Rakúsko, 

Švajčiarsko, Dánsko) 

Evaluation/Hodnotenie 

Priebežnou kontrolou pripravenosti na semináre budú tri krátke testy napísané v priebehu 

oboch semestrov. Aby študent pri tejto kontrole vyhovel, musí z týchto testov napísať dva s 

hodnotením nad 60%. Ak nevyhovie, udelenie zápočtu bude podmienené úspešným 

zvládnutím ďalšieho písomného testu. Základnou podmienkou k udeleniu zápočtu bude 

prezentácia a odovzdanie seminárnej práce na dohodnutú tému s rozsahom 10 až 15 strán 

(riadkovanie 1.5, veľkosť písma 12). Alternatívou bude publikácia dvoch článkov v 

regionálnych, resp. celoslovenských printoch. V prípade viac ako dvoch neúčastí na 



 seminároch, študent vypracuje po dohode s vyučujúcim ďalšiu seminárnu prácu. Záverečné 

hodnotenie: písomný test 
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