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1. ŠTUDIJNÝ PROGRAM VEREJNÁ SPRÁVA – BAKALÁRSKY STUPEŇ ŠTÚDIA  
 

St
up

eň
 št

úd
ia 

Ty
p 

pr
ed

m
et

u 

Názov predmetu Anotácia 

Bc. PP Teória práva 
Právna veda. Právna prax. Právo. Objektívne a subjektívne právo. Štát ako kategória pozitívneho práva. Systém práva. 
Pramene práva a tvorba práva. Právne normy. Interpretácia právnych predpisov. Právne vzťahy. Subjekty práva. Realizácia a 
aplikácia práva. Právna zodpovednosť. 

Bc. PP Všeobecná 
ekonomická teória 

1. Základné problémy organizácie ekonomiky a vývoj ekonomického myslenia 2. Trh a trhový mechanizmus 3. Nedokonalosti 
trhu 4. Rovnováha spotrebiteľa 5. Rovnováha firmy. Firmy v podmienkach dokonalej konkurencie 6. Firmy v podmienkach 
nedokonalej konkurencie 7. Trhy výrobných faktorov 8. Peniaze a peňažný trh 9. Makroekonomické výsledky a ich meranie 10. 
Rozdeľovanie dôchodkov 11. Makroekonomická rovnováha a jej modely 12. Inflácia a nezamestnanosť, ekonomický cyklus 13. 
Spotreba, úspory, investície. 



Bc. PP Sociológia 
Predmet podáva stručný prehľad o štruktúre sociológie ako vednej disciplíny, jej najvýznamnejších teoretických smeroch, 
vymedzuje jej základné kategórie, zákony a zákonitosti spoločenského života a spoločenského vývoja a procesy v ktorých sa 
spoločenský život odohráva. Poukazuje na možnosti sociológie pri odhaľovaní príčinných súvislostí rôznorodých spoločenských 
javov. 

Bc. PP Teória verejnej správy 

Verejná správa – vymedzenie kľúčových pojmov a súvislostí. Normatívne, politologické, ekonomické a iné interdisciplinárne 
aspekty verejnej správy. Organizácia systému verejnej správy a základné organizačné modely. Vznik a vývoj teórie verejnej 
správy. Vývoj správnej vedy v historickom kontexte. Koncepcie administratívneho štátu. Weberov byrokratický model a jeho 
kritika. Teórie vzťahu politiky a administratívy. Rozvoj teórie o verejnej správe v 20. storočí. Európska, americká škola verejnej 
správy. Reformy verejnej správy – kľúčové princípy, východiská a ciele. Reforma VS v SR. Decentralizačné a modernizačné 
procesy vo verejnej správe. Štátna správa a samospráva ako základné subsystémy verejnej správy. Verejnoprávne inštitúcie a 
korporácie. Princípy fungovania dobrej verejnej správy v demokratickom štáte. Vybrané súčasné teoretické koncepcie verejnej 
správy, aktuálne trendy a výzvy v jej rozvoji. 

Bc. PP Štátoveda 

Teória ústavy, pojem a historický vývoj ústav, funkcie ústav, princípy moderného konštitucionalizmu a ich uplatnenie v Ústave 
SR, základné práva a slobody - charakteristika koncepcie tohto inštitútu v súčasných demokratických štátoch so zameraním na 
SR, základné práva a slobody v Ústave SR, štátne občianstvo - všeobecná charakteristika, ústavná koncepcia, politické strany 
- vznik, financovanie, funkcie a zánik, referendum - všeobecná charakteristika, vykonanie referenda v SR, voľby, volebné právo, 
volebné systémy, voľby do NR SR - stály zoznam voličov, volebný obvod, volebné okrsky, volebné orgány, navrhovanie a 
registrácia kandidátskych listín, vyhlásenie volieb, hlasovanie, prideľovanie mandátov, nové voľby, nastupovanie náhradníkov. 

Bc. PP Manažérska 
ekonomika 

Predmet podáva ucelenú charakteristiku podstaty podnikania v trhovej ekonomike prostredníctvom vymedzenia základných 
vzťahov medzi jednotlivými ekonomickými subjektami. Obsahová náplň predmetu je zameraná najmä na podnik – typológiu 
podnikov v Slovenskej republike, činnosti transformačného procesu podniku, charakteristiku a vzájomný vzťah majetku podniku 
a kapitálovej štruktúry podniku ako aj ľudských zdrojov podniku. Pozornosť je venovaná aj hodnotovým procesom podniku – 
najmä nákladom, výnosom a výsledku hospodárenia podniku ako aj vybraným ukazovateľom hodnotiacich finančné 
hospodárenie podniku. 

Bc. PP Politická veda 

Základné pojmy a ich vymedzenie, politika, politológia, politické vedy - predmet, metodológia, funkcie politológie - politické 
ideológie (liberalizmus, konzervativizmus, socializmus, nacionalizmus, komunizmus, enviromentalizmus, sociálna 
demokracia...), politický program - koncepcie moci - politický systém a jeho podoby a modifikácie, jeho subsystémy - moderné 
politologické teórie (behavioralizmus, štrukturálny funkcionalizmus, teória komunikácie, teória racionálnej voľby, teória hier, 
teória koalícií, pluralizmus, teória polyarchie, korporativizmus, konsociačná demokracia, teória prechodov, teória modernizácie, 
teória centrum-periféria) - politická kultúra, politika a morálka - voľby a volebné systémy (väčšinový + modifikácie, pomerný + 
modifikácie, zmiešaný) - demokracia, autoritarizmus, totalitarizmus - ľudské práva a slobody. 

Bc. PP Štatistika 
Vymedzenie predmetu, ciele štatistiky a jej využitie pri rozhodovaní. Typy premenných. Deskriptívna štatistika - grafická a 
číselná reprezentácia súborov údajov. Zisťovanie povahy a tesnosti vzťahu medzi premennými – korelácia a lineárna regresia. 
Pravdepodobnosť. Normálne rozdelenie. Centrálny limitný teorém. Intervalový odhad aritmetického priemeru. Princíp testovania 
hypotéz. Rozdielová štatistika parametrická a neparametrická. 



Bc. PP Ústavné právo SR 
Ústava SR – typológia, funkcie, princípy slovenského konštitucionalizmu. Štátne občianstvo SR, základné práva a slobody, 
voľby a volebné právo, referendum, politické strany a ich funkcia v spoločnosti. Systém fungovania verejnej moci – moc 
zákonodarná, výkonná a súdna, osobitné orgánych ochrany práva – prokuratúra a verejný ochranca práv. Územná samospráva 
ako forma verejnej moci. 

Bc. PP Ekonomika VS a 
verejného sektora 

Úvod do štúdia ekonomiky verejného sektora Európskej únie. Štruktúra národného hospodárstva. Neziskový sektor a neziskový 
súkromný sektor. Zmiešaná ekonomika a príčiny existencie verejného sektora. Verejný sektor. Ekonomická charakteristika 
verejných statkov a externalít. Zabezpečovanie verejných statkov. Alternatívne metódy poskytovania verejných služieb. Teória 
verejnej voľby. Spôsoby rozhodovania vo verejnom sektore. Efektívnosť, hospodárnosť a účelnosť ako ekonomické  
kategórie.Prístupy k riadeniu efektívnosti vo verejnom sektore. Riadenie a ekonomika verejného sektora. Ekonomika 
rozpočtových a príspevkových organizácií. 

Bc. PP Sociálna politika 
Vymedzenie pojmu sociálna politika - základné princípy a ciele sociálnej politiky - typy a modely sociálnej politiky - funkcie a 
nástroje sociálnej politiky - welfare state - sociálne práva človeka - oblasti sociálnej politiky - vzťah HP a SP; koncepcia 
sociálneho trhového hospodárstva - vzdelávacia politika - politika zamestnanosti - rodinná politika - zdravotná politika - model 
sociálnej politiky SR v kontexte členstva v EÚ. 

Bc. PP Teórie správy a 
byrokracie 

Formálne organizácie - vývoj formálnych organizácií, sociológia organizácií, organizácia a byrokracia, súčasné organizácie. 
Vývoj názorov na byrokraciu v klasických teóriách – technický smer:Weber, Fayolove princípy riadenia, smer orientovaný na 
medziľudské vzťahy, Byrokracia - definície, bludný kruh byrokracie, paradoxy byrokracie, byrokracia a demokracia. Analýza 
byrokratických disfunkcií, Mertonovo chápanie byrokracie, Selznikovo chápanie byrokracie. Typológia byrokracie - typy moci a 
byrokracie podľa Etzioniho, typy byrokracie podľa Marxa, podľa Mertona a Gouldnena. Byrokrat a jeho chápanie. Moderná 
byrokracia a možnosti obmedzovania jej vplyvu, klady a zápory byrokracie. Prejavy byrokracie v organizácii, totálne 
organizácie. Organizácie verejnej správy, organizácie tretieho sektora. Sociálny štát, kríza sociálneho štátu. Organizácie a 
sociálne programy. Administratíva a profesijná moc - vzájomné vzťahy, profesializované činnosti, úradník, jeho motivácia. 
Inovácie v riadení verejnej správy. Lobizmus a korupcia - podstata lobizmu, základné pojmy, pravidlá lobizmu, formy lobizmu, 
lobizmus a korupcia, druhy korupcie, teória záujmových skupín. 

Bc. PP Právo sociálneho 
zabezpečenia 

1. Sociálna politika, sociálne zabezpečenie právo sociálneho zabezpečenia. 2. Právne vzťahy v sociálnom zabezpečení. 3. 
Koncepcia poisťovacieho systému, postavenie a úlohy Sociálnej poisťovne. 4. Zdravotná starostlivosť a služby súvisiace s 
poskytovaním zdravotnej starostlivosti. 5. Zdravotné poistenie. 6. Starobné dôchodkové sporenie a doplnkové dôchodkové 
sporenie. 7. Nemocenské poistenie. Dávky nemocenského poistenia. 8. Dôchodkové poistenie. Dávky dôchodkového poistenia. 
9. Úrazové poistenie. Garančné poistenie a poistenie v nezamestnanosti. Dávky jednotlivých druhov poistení. 10. Konanie vo 
veciach sociálneho poistenia. 11. Koncepcia a ciele štátnej sociálnej podpory. Životné minimum. Dávky štátnej sociálnej 
podpory. 12. Hmotná núdza. Dávka v hmotnej núdzi a príspevky k dávke. 13. Formy riešenia hmotnej núdze. Sociálne služby. 
Kompenzácia sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia a jej formy. 

Bc. PP Organizačné správanie 
I. Organizačné správanie ako aplikovaná vedná disciplína. Predmet OS a vzťah k iným vedám. Historické a vedecké základy 
OS. Organizácia ako systém. Vývin teoretických názorov na fungovanie organizácií. Človek v pracovnom procese. Zmeny vo 
svete práce. Sociálny audit. II. Individuálne aspekty organizačného správania. Osobnostný potenciál jedinca v súvislosti s 



pracovnou činnosťou. Charakteristiky osobnosti a individuálne diferencie. Talent a tvorivosť. Pracovná spokojnosť. Motivácia a 
stimulácia. Rozvoj kariéry zamestnanca. III. Interpersonálna interakcia a skupinové procesy v organizácii. Pracovná skupina, 
skupinová dynamika, skupinová efektívnosť, tímová práca. Manažér. Vedenie zamestnancov. Moc a organizačná politika. 
Komunikácia v organizácii. Konflikty a negatívne javy na pracovisku. IV. Organizácia ako kultúra a organizačná dynamika. 
Organizačná kultúra. Organizačná identita, etika. Organizačný design. Organizačný rozvoj a rozvoj manažmentu. Manažment 
zmeny v organizácii. 

Bc. PP Verejné financie I. 

Absolvent predmetu získa základné teoretické poznatky z oblasti verejných financií, bude vedieť definovať a vysvetliť verejné 
financie a ich funkcie, verejný rozpočet, verejné výdavky a príjmy, dane, daňové  teórie a fiškálnu  politiku.  Okrem  tohto  
absolvent  získa  aj praktické  zručnosti v oblasti hodnotenia verejných projektov a vedomosti o praxi verejných financií v SR, 
zamerané na rozpočtovú sústavu v SR, najmä na štátny rozpočet SR, rozpočty štátnych účelových fondov, rozpočet EÚ, ďalej 
daňovú sústavu v SR, verejný dlh a jeho manažment a fungovanie štátnej pokladnice. 

Bc. PP Správne právo hmotné 
I. 

Poslaním prednášok a seminárov zo Správneho práva hmotného I. je oboznámiť poslucháčov so základnými inštitútmi 
správneho práva v postupnom slede: - vymedzenie pojmu verejná správa z hľadiska práva, vymedzenie subsystémov verejnej 
správy - vymedzenie pojmu správne právo, jeho charakteristické črty, predmet, systém a pramene správneho práva - 
správnoprávne normy, ich štruktúra, inštitút správnej úvahy, pôsobnosť a realizácia noriem a ich klasifikácia - 
administratívnoprávne vzťahy, ich charakteristické črty a klasifikácia - subjekty správneho práva ich klasifikácia, fyzické osoby a 
právnické osoby ako subjekty správneho práva - správne orgány –pojem, kompetencia – jej zmeny, zásady ich výstavby, ich 
organizačná štruktúra, ústredné a miestne orgány štátnej správy, orgány územnej samosprávy - formy činnosti vo verejnej 
správe - ich klasifikácia, správne akty, správne dohody, materiálno –technické úkony a spoločensko-organizátorské opatrenia, 
metódy činnosti, ich klasifikácia - kontrola vo verejnej správe – pojem, zásady, proces uskutočňovania kontroly v štátnej správe, 
kontrola v územnej samospráve - štátna a verejná služba, pojem, základné inštitúty - administratívnoprávna zodpovednosť, 
druhy správnych deliktov - európske správne právo. 

Bc. PP Verejné financie II. 
Predmet sa zaoberá všeobecne financovaním vo verejnom sektore, financovaním územnej samosprávy, neziskových 
organizácií a financovaním vybraných odvetví verejného sektora ako napríklad školstvo, zdravotníctvo, sociálne zabezpečenie, 
kultúra, životné prostredie, doprava  a ďalšie.  

Bc. PP Účtovníctvo vo VS 
Podstata finančného účtovníctva s dôrazom na zmeny po aplikácii medzinárodných účtovných štandardov pre verejný sektor. 
Účtovná osnova, zásady účtovania. Transfery a špecifiká ich účtovania. Majetok  jeho podstata, druhy, využívanie a  kolobeh. 
Zúčtovacie vzťahy z dôrazom na obchodnú činnosť a zamestnancov. Náklady,  výnosy a z nich vyplývajúci výsledok 
hospodárenia. Účtovná uzávierka a závierka v rozpočtovej organizácií. 

Bc. PP Správne právo hmotné 
II. 

1. Správa vnútorných vecí 2. Policajná správa a správa obrany 3. Správa justície 4. Živnostenská správa 5. Správa kultúry 1 6. 
Správa zdravotníctva 7. Správa školstva a vedy 8. Správa investičnej výstavby 9. Banská správa 10. Správa životného 
prostredia 11. Správa lesného a vodného hospodárstva 12. Správa štátnej štatistiky 13. Správa informácií 14. Správa dopravy 

Bc. PP Teória verejnej politiky 
1. Pojmy politika a verejná politika. Genéza verejnej politiky ako spoločenskej praxe a ako vednej disciplíny. 2. Vzťah verejnej 
politiky a iných vedných disciplín – politológie, sociológie, ekonómie, práva. 3. Verejný záujem, hierarchia záujmov, charakter a 
podstata verejného záujmu, proces utvárania verejných záujmov a mechanizmus presadzovania väčšinových záujmov ako 



verejných. 4. Väčšinové a menšinové verejné záujmy. Mechanizmus presadzovania menšinových záujmov ako verejných. 5. 
Regulácia života spoločnosti a jej zložky. Štát (verejný sektor), politické inštitúcie, verejná správa a byrokracia a ďalší aktéri 
verejnej politiky vo verejnom sektore. 6. Trh (súkromný sektor) a aktéri verejnej politiky z trhového prostredia. 7. Občianska 
spoločnosť (tretí sektor) a aktéri verejnej politiky z tohto prostredia. 8. Nástroje verejnej politiky: ekonomické, právne, 
informačné a administratívne. Verejnopolitické dokumenty. 9. Politický proces a politický cyklus, verejná politika ako politický 
cyklus. 10. Proces tvorby verejnej politiky: formulácia, implementácia, evaluácia. 11. Siete vo verejnej politike. Model A-A-A. 12. 
Legalita a legitimita verejnej politiky. 13. Transparentnosť verejnej politiky. Korupcia a klientelizmus. Lobbing. 

Bc. PVP Psychológia 

1. Úvod do sociálnej psychológie. Predmet a miesto sociálnej psychológie v systéme vied, definícia, história sociálnej 
psychológie, výskumné metódy 2. Sociálne kognície a motivácia. Sociálne poznávanie, sociálne schémy, kategorizácia 
sociálnych objektov, vytváranie dojmov o sebe, špecifické efekty a chyby v sociálnej percepcii, 3. Sociálna komunikácia a 
psychológia masovej komunikácie. Formy komunikácie, verbálna a neverbálna komunikácia, meta a paralignvistické znaky, 
štruktúra komunikácie, funkcie komunikácie, komunikačné štýly. Sociálna motivácia. 4. Sociálna psychológia osobnosti. 
Sociálna kompetenčnosť, status a prestíž, identita, sebahodnotenie, sociálne zrovnávanie, identifikácia so skupinou, 5. Postoje. 
Definícia, štruktúra postojov, postoje a správanie, funkcie postojov, zmena postojov, persuázia 6. Psychológia diskriminácie, 
stereotypy, predsudky, druhy diskriminácie, podľa veku, podľa pohlavia, gender mainstreaming, podľa etnickej príslušnosti 7. 
Dyadická interakcia a malé skupiny. Interakcia dvojíc, medziľudský vzťah, Definície, štruktúra a vývin skupiny, skupinový vplyv, 
sociálna facilitácia, sociálne zaháľanie, deindividualizácia, skupinová polarizácia 8. Emócie v sociálnej interakcii – agresia, 
agresivita, hostilita, asertivita 9. Makrosociálne javy a procesy. Základné pojmy a klasifikácie masových javov, dav, crowding 
10. Psychológia náboženstva, 11. Medzikultúrna psychológia, medzietnické vzťahy, etnická identita 12. Prosociálne správanie. 
Definícia, sociálna výmena, sociálne normy, empatia 13. Sociálna spravodlivosť, antisociálne správanie 

Bc. PVP Bankovníctvo a 
poisťovníctvo 

Cieľom predmetu je poskytnúť študentom základy bankovníctva a poisťovníctva a tým zvýšiť ich finančnú gramotnosť. Predmet 
vymedzuje legislatívny rámec týchto odvetví národného hospodárstva, pričom študenti budú mať možnosť oboznámiť sa s 
organizáciou bankového systému v SR, s postavením Národnej banky Slovenska, Centrálnej európskej banky,  ako aj 
ostatných  bánk v trhovom systéme. Na konkrétnych príkladoch sa naučia používať nástroje platobného styku, budú mať 
príležitosť oboznámiť sa so základnými krokmi a dokumentáciou pri uzatváraní úverových zmlúv.  Cieľom predmetu je zároveň 
dosiahnuť, aby študenti pochopili ako funguje jednotný poistný trh, aby sa naučili orientovať v poistných produktoch a 
odvetviach.       

Bc. PVP Základy účtovníctva 
Objasniť základnú účtovnú terminológiu, funkcie a úlohy účtovníctva a prostredníctvom nich umožniť študentom pochopiť 
systém podvojnej evidencie majetku a to z hľadiska konkrétnej a abstraktnej formy. Zároveň poukázať na proces tvorby 
účtovnej závierky a jej využiteľnosť pre externých a interných užívateľov. 

Bc. PVP Sociálna psychológia 

Stručná osnova predmetu: 1. Úvod do sociálnej psychológie. Predmet a miesto sociálnej psychológie v systéme vied, definícia, 
história sociálnej psychológie, výskumné metódy 2. Sociálne kognície a motivácia. Sociálne poznávanie, sociálne schémy, 
kategorizácia sociálnych objektov, vytváranie dojmov o sebe, špecifické efekty a chyby v sociálnej percepcii, sociálna motivácia 
3. Sociálna komunikácia a psychológia masovej komunikácie. Formy komunikácie, verbálna a neverbálna komunikácia, meta a 
paralignvistické znaky, štruktúra komunikácie, funkcie komunikácie, komunikačné štýly 4. Sociálna psychológia osobnosti. 



Sociálna kompetenčnosť, status a prestíž, identita, sebahodnotenie, sociálne zrovnávanie, identifikácia so skupinou, 5. Postoje. 
Definícia, štruktúra postojov, postoje a správanie, funkcie postojov, zmena postojov, persuázia 6. Psychológia diskriminácie, 
stereotypy, predsudky, druhy diskriminácie, podľa veku, podľa pohlavia, gender mainstreaming, podľa etnickej príslušnosti 7. 
Dyadická interakcia a malé skupiny. Interakcia dvojíc, medziľudský vzťah, Definície, štruktúra a vývin skupiny, skupinový vplyv, 
sociálna facilitácia, sociálne zaháľanie, deindividualizácia, skupinová polarizácia 8. Emócie v sociálnej interakcii – agresia, 
agresivita, hostilita, asertivita 9. Makrosociálne javy a procesy. Základné pojmy a klasifikácie masových javov, dav, crowding 
10. Psychológia náboženstva, 11. Medzikultúrna psychológia, medzietnické vzťahy, etnická identita 12. Prosociálne správanie. 
Definícia, sociálna výmena, sociálne normy, empatia 13. Sociálna spravodlivosť, antisociálne správanie. 

Bc. PVP Komparatívna 
politológia 

Komparatívna metóda v politológii - Francúzska republika - Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska - Spojené 
štáty americké - Spolková republika Nemecko - Švajčiarska konfederácia - Talianska republika - Česká republika - Poľská 
republika. 

Bc. PVP Organizácia volieb v 
Slovenskej republike 

Všeobecná charakteristika volebných systémov, volebné procedúry, volebné právo v podmienkach Slovenskej republiky, 
organizácia územia pre účely volieb, volebné orgány a volebná kampaň, súdna ochrana volebného práva. 

Bc. PVP Ústavné systémy 
demokrat. štátov 

Teória ústavy /vznik a historický vývoj ústav, generácie ústav, princípy moderného konštitucionalizmu/, - Anglo-americký 
ústavný model /USA, VB/ - Kontinentálny ústavný model /Francúzsko, Taliansko, Nemecko, Rakúsko, Švédsko/ - Ľudské a 
občianske práva v anglo-americkej oblasti - Ľudské a občianske práva v kontinentálnej Európe - Vládna forma vo V. Británii - 
Vládna forma v USA - Vládna forma vo Francúzsku - Vládna forma v Taliansku - Vládna forma v Nemecku - Vládna forma v 
Rakúsku - Vládna forma vo Švédsku - Ústavné systémy vybraných štátov vo vzťahu k Európskej únii a Slovenskej republike. 

Bc. PVP Komunikácia a 
jazyková kultúra 

Informácie ako základný prvok komunikácie a ich úloha v riadení organizácie. Základné pojmy v oblasti komunikácie, definície, 
komunikačný proces, ciele komunikácie v organizácii. Komunikačná schéma. Funkcie a toky komunikácie v organizácii. 
Rozdelenie komunikácie. Verbálna, neverbálna komunikácia, formálna a neformálna komunikácia, písomná a ústna 
komunikácia. Špecifiká jednotlivých foriem komunikácie. Komunikácia v organizácii z hľadiská formálnej organizačnej štruktúry. 
Elektronická komunikácia. Informačný systém. Formy a metódy internej komunikácie. Funkcie a toky komunikácie v organizácii. 
Špecifické komunikačné situácie v organizácii: plánovanie, organizovanie, kontrola, motivovanie, hodnotenie, jednanie, 
vyjednávanie, taktiky a stratégie vyjednávania. Komunikačné bariéry a možnosti ich eliminácie v organizácii. Spätná väzba ako 
dôležitý prvok komunikačného procesu. Komunikačné zručnosti manažéra, komunikačný plán manažéra. Manažérsky 
informačný systém. 

Bc. PVP 
Tretí sektor 
a občianska 
spoločnosť 

Tretí sektor, jeho charakteristika a vymedzenie v národnom hospodárstve. Občianska spoločnosť. Základy teórie a typológie 
neziskových organizácií, ich ciele a opodstatnenie ich existencie. Organizácie tretieho sektora v SR, legislatívna úprava. Vývoj 
a formovanie občianskej spoločnosti a tretieho sektora v SR. Financovanie organizácií v treťom sektore. Fundraising, jeho 
význam v systéme financovania. Základy riadenia neziskových organizácií - využitie manažérskych funkcií. Riadenie ľudských 
zdrojov v neziskových organizáciách, dobrovoľníctvo. Podstata a význam marketingu pre neziskové organizácie. Základy 
finančného riadenia organizácií tretieho sektora. Tretí sektor vo vybraných krajinách EÚ. Perspektívy rozvoja tretieho sektora v 
globálnom priestore. 

Bc. PVP Filozofia Úvod do filozofie, predsokratovská filozofia, Klasická grécka filozofia, helenistická filozofia, stredoveká filozofia (patristika), 



stredoveká filozofia (scholastika), renesančná filozofia – renesančný humanizmus, utopizmus a filozofia štátu a práva, 
novoveký racionalizmus, novoveký empirizmus, filozofia osvietenstva, nemecká klasická filozofia, pozitivizmus, iracionalizmus, 
voluntarizmus, marxizmus, fenomenológia, existencializmus, hermeneutika, pragmatizmus, neopragamtizmus, 
novopozitivizmus, postpozitivizmus, štrukturalizmus, postštrukturalizmus, neomarxizmus, postmoderná filozofia. 

Bc. PVP Metódy výskumu 

Úvod do problematiky výskumu. Výskum a veda. Etické otázky sociálneho výskumu. Príprava projektu výskumu (výskumná 
otázka, hypotézy, premenné, literárny prehľad, výber vzorky). Meranie a metódy získavania údajov v sociálnych vedách 
(podstata merania, úrovne merania, škálovanie, validita a reliabilita metód). Výskumné projekty (validita výskumu, experiment, 
kauzálno-komparatívny, korelačný, kvalitatívny výskum, mapovanie). Základné metódy získavania údajov: Dotazník – 
konštrukcia dotazníka, druhy otázok, formáty otázok, formy administrácie dotazníka. Úvod k výskumu realizovanému na 
internete. Rozhovor a fokusové skupiny. Pozorovanie – princípy pozorovania, druhy pozorovania a možnosti využitia. 
Experiment a kváziexperiment – rozdielny prístup k experimentovaniu v rôznych spoločenských vedách. Obsahová analýza. 
Kvantitatívna verzus kvalitatívna metodológia. Analýza údajov. Spracovanie výsledkov výskumu a vhodná prezentácia údajov. 

Bc. PVP Komunikácia 
v organizácii 

Informácie ako základný prvok komunikácie a ich úloha v riadení organizácie. Základné pojmy v oblasti komunikácie, definície, 
komunikačný proces, ciele komunikácie v organizácii. Komunikačná schéma. Funkcie a toky komunikácie v organizácii. 
Rozdelenie komunikácie. Verbálna, neverbálna komunikácia, formálna a neformálna komunikácia, písomná a ústna 
komunikácia. Špecifiká jednotlivých foriem komunikácie. Komunikácia v organizácii z hľadiská formálnej organizačnej štruktúry. 
Elektronická komunikácia. Informačný systém. Formy a metódy internej komunikácie. Funkcie a toky komunikácie v organizácii. 
Špecifické komunikačné situácie v organizácii: plánovanie, organizovanie, kontrola, motivovanie, hodnotenie, jednanie, 
vyjednávanie, taktiky a stratégie vyjednávania. Komunikačné bariéry a  možnosti ich eliminácie v organizácii. Spätná väzba ako 
dôležitý prvok komunikačného procesu. Komunikačné zručnosti  manažéra, komunikačný plán manažéra. Manažérsky 
informačný systém. 

Bc. PVP Manažérsko-finačné 
analýzy 

Naučiť študentov využívať a vyhodnocovať výkazy účtovnej závierky tak, aby bol študent schopný vyhodnotiť základné finančné 
ukazovatele organizácie a stanoviť možnosti riešenia identifikovaných finančných problémov. 

Bc. PVP Teritoriálny marketing 
Cieľom predmetu Teritoriálny marketing je poskytnúť prehľad o špecifikách marketingového riadenia teritória (mesta, obce, 
regiónu) s dôrazom na vymedzenie významu využitia marketingového inštrumentária v regionálnom rozvoji ako potenciálneho 
faktora konkurencieschopnosti regiónu. 

Bc. PVP Financie a granty EÚ 

Európska únia – základná charakteristika. Financie a granty EÚ, základná charakteristika. Návratné zdroje financovania – EIB 
a EIF. EFSI. Rozpočet EÚ ako hlavný nástroj na dosiahnutie cieľov EÚ. Príjmy rozpočtu EÚ. Výdavky rozpočtu EÚ: OKRUH 1B 
– Kohézia pre rast a zamestnanosť.  Financovanie politiky súdržnosti EÚ. Výdavky rozpočtu EÚ: OKRUH 1A – 
Konkurencieschopnosť pre rast a zamestnanosť. Výdavky rozpočtu EÚ: OKRUH 2 – Zachovanie a riadenie prírodných zdrojov. 
Výdavky rozpočtu EÚ: Prehľad možností financovania v rámci ostatných okruhov rozpočtu EÚ a zdroje mimo rozpočtu EÚ. 

Bc. PVP Teória a prax obecnej 
samosprávy 

Vznik, vývoj pojem a predmet úpravy územnej samosprávy, právo obce na samosprávu, vzťah štátu a územnej samosprávy, 
Európska charta územnej samosprávy, osobný a územný základ obce, právne postavenie obce ako subjektu práva, pôsobnosť 
obce, normotvorba obce, hospodárenie obce, výkon samosprávy obce prostredníctvom orgánov obce, participácia obyvateľov 
obce na výkone samosprávy obce, kontrola v obecnej samospráve, právna ochrana obce. 



Bc. PVP Právo životného 
prostredia 

Predmet a cieľ úpravy práva životného prostredia, princípy, pramene úpravy, verejná správa v ochrane životného prostredia, 
podnikatelia, fyzické osoby, záujmová samospráva a verejnosť a ochrana životného prostredia – ich postavenie, zodpovednosť 
v práve životného prostredia, ekonomické nástroje a financovanie starostlivosti o životné prostredie, základné právne inštitútu 
v oblasti starostlivosti o životné prostredia (územné plánovanie a krajinné plánovanie, posudzovanie vplyvov na životné 
prostredie, integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania, informácie o životnom prostredí).  

 
 
 
 
 
 
 
2. ŠTUDIJNÝ PROGRAM VEREJNÁ SPRÁVA – MAGISTERSKÝ STUPEŇ ŠTÚDIA  
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Názov predmetu Anotácia 

Mgr. PP Správne konanie 

1. Rozhodovacie procesy vo verejnej správe - pojem právneho procesu, základné druhy procesov vo verejnej správe, vzťah 
správneho konania k iným procesom vo verejnej správe, rozhodovacie procesy. 2. Pojem, predmet a právna úprava správneho 
konania - všeobecné správne konanie a osobitné druhy správneho konania, pôsobnosť zákona o správnom konaní. 3. Zásady 
správneho konania - základné pravidlá konania explicitne vyjadrené v správnom poriadku, ostatné zásady správneho konania. 
4. Subjekty správneho konania - správne orgány, účastníci konania, zúčastnené osoby, tretie osoby v konaní. 5. Priebeh 
správneho konania - začatie konania, dokazovanie, prostriedky zabezpečenia účelu konania, rozhodnutie. 6. Preskúmavanie 
rozhodnutí v správnom konaní - riadne a mimoriadne opravné prostriedky, prostriedky dozoru. 7. Správne súdnictvo - konanie o 
žalobách proti právoplatným rozhodnutiam, konania o opravných prostriedkoch, konanie proti nečinnosti správneho orgánu. 8. 
Výkon rozhodnutia v správnom konaní - prostriedky správnej exekúcie. 

Mgr. PP Regionálna ekonomika 
a rozvoj I. 

Po ukončení štúdia predmetu bude študent schopný: popísať priestorovú štruktúru a jej vplyv na rozvoj priestoru, vysvetliť 
lokalizačné rozhodovanie podnikateľských subjektov a obyvateľstva, ako aj faktory, ktoré ho ovplyvňujú, vedieť uplatniť 
základné metódy pre hodnotenie lokalizačných alternatív a pre skúmania koncentrácie podnikov, definovať región a regionálny 
rozvoj, vysvetliť najznámejšie teórie regionálneho rozvoja, definovať regionálnu politiku, vysvetliť jej význam a uplatňovanie 
nástrojov regionálnej politiky, popísať politiku súdržnosti Európskej únie 

Mgr. PP Daňové právo Všeobecné otázky daňového práva a základné kategórie tohto právneho odvetvia, daň z pridanej hodnoty a spotrebné dane, 
dane z príjmov, miestne dane, poplatková sústava v Slovenskej republike, daňové konanie. 



Mgr. PP Etika vo verejnej správe Etika a morálka - stručný náčrt dejín etiky - aplikovaná etika - sociálna etika - etika a verejná správa - etický kódex štátneho 
zamestnanca SR - návrh etického kódexu zamestnanca vykonávajúce práce vo verejnom záujme. 

Mgr. PP Interkultúrna 
komunikácia 

Predmet podáva ucelenou formou pohľad na interkultúrnu komunikáciu. Najprv definuje interkultúrnu komunikáciu všeobecne, 
následne je pozornosť zameraná na proces akulturácie, bariéry interkultúrnej komunikácie a vybrané modely kultúrnych hodnôt. 
V ďalšej časti sú priblížené kultúrne odlišnosti v jednotlivých regiónoch sveta so zameraním na špecifiká vo verbálnej a 
neverbálnej komunikácii. Potom sa zaoberá organizáciou, jej riadením v medzinárodnom meradle a napokon skúma v takejto 
organizácii a prostredí komunikáciu, konflikty a spôsoby ich riešení pre úspech a efektívnosť procesu komunikácie. 

Mgr. PP Komunálna politika 

Komunálna politika, komunálny manažment, lokálny rozvoj - východiská a súvislosti. Aktéri  a nástroje komunálnej politiky. 
Obsah a cieľ komunálnej politiky v interdisciplinárnom kontexte verejnej politiky. Postavenie obecnej samosprávy v systéme 
verejnej správy v SR a jej vzťah k ostatným úrovniam. Legislatívne rámce komunálnej politiky. Sídelná štruktúra v SR, 
medziobecná spolupráca a predpoklady pre konsolidáciu sídelnej štruktúry.  Špecifiká vidieckej a mestskej komunálnej politiky. 
Ekonomicko-finančné rámce komunálnej politiky a lokálny ekonomický rozvoj. Tvorba a využívanie sociálnych sietí, občianska 
aktivizácia v obci. Dobré spravovanie na komunálnej úrovni. Strategický rozvoj obce/mesta, rozvojová politika územia v 
kontexte regionálnej, národnej a európskej politiky. Vybrané politiky obce (enviromentálna, sociálna a pod). Profesionalizácia 
komunálneho manažmentu. Nové prístupy a trendy v komunálnom manažmente. Aktuálne problémy komunálnej politiky v SR- 
vybrané otázky. Súčasťou výučby je tiež plánovaná prednáška odborníkov z praxe. 

Mgr. PP Osobitné druhy 
správneho konania 

1. Priestupkové konanie 2. Priestupkové konanie 3. Skrátené druhy priestupkového konania 4. Konanie územné a stavebné 5. 
Konanie územné a stavebné 6. Kolaudačné a vyvlastňovacie konanie 7. Vodoprávne konanie 8. Konanie v štátnom 
skúšobníctve 9. Konanie v oblasti priemyselného vlastníctva 10. Živnostenské konanie 11. Živnostenské konanie 12. 
Disciplinárne konanie 13. Vybavovanie sťažností. 

Mgr. PP Riadenie vo verejnej 
správe 

Obsahová náplň predmetu sa venuje nasledujúcim okruhom: - vysvetliť čo je manažment a špecifiká riadenia verejnej správy, - 
definovať, popísať a aplikovať základné manažérske funkcie, - definovať, vysvetliť riadenie zmien v organizáciách verejnej 
správy, - identifikovať ako zavádzať zmeny v organizáciách, - minimalizovať odpor k zmenám a využívať efektívne postupy v 
riadení organizácií VS, - plánovať a organizovať činnosti verejnej správy, - kontrolovať činnosti verejnej správy, - správne 
vybrať nástroje kontroly na hodnotenie situácie, analýzu dôsledkov, riešenie problémov a riadenie zmien v rámci organizácie 
VS, - definovať a používať kritériá pre výber a hodnotenie efektívnosti v riadení VS, - aplikovať zásady procesného riadenia v 
organizáciách verejnej správy, - popísať modely procesného riadenia, ktoré je potrebné implementovať v riadení VS, - New 
public management v teórií a praxi verejnej správy SR. 

Mgr. PP Základy trestnej 
zodpovednosti 

Trestné právo a trestná zodpovednosť. Pôsobnosť trestných zákonov. Pojem a druhy trestných činov. Okolnosti vylučujúce 
protiprávnosť činu. Skutková podstata trestného činu. Účasť viacerých osôb na páchaní trestnej činnosti. Súbeh trestných činov 
a recidíva trestnej činnosti. Zánik trestnosti. trestné činy proti poriadku vo verejných veciach. 

Mgr. PP 
Riadenie ľudských 
zdrojov vo verejnej 
správe 

Stručná osnova predmetu Základy a vývojové koncepcie personálnej práce. Organizácia personálnej práce. Subjekty 
personálnej práce. Pracovná evidencia a personálny informačný systém. Príspevok MĽZ k úspešnosti organizácie. Manažment 
zamestnávania (plánovanie ľudských zdrojov, získavanie, výber, prijímanie a adaptácia zamestnancov, interná mobilita, 
rozviazanie pracovného pomeru). Manažment pracovnej výkonnosti (design, redesign a analýza pracovných miest, práca a 



pracovné podmienky, vzdelávanie a rozvoj zamestnancov / ľudského kapitálu, hodnotenie zamestnancov). Manažment 
pracovnej motivácie (motivácia a stimulácia, manažment odmeňovania – systém odmeňovania podľa mzdového systému a 
systému odmien mimomzdového charakteru, sociálny fond a financovanie benefitov, manažment pracovných vzťahov a 
starostlivosti o zamestnancov, kvalita pracovného života). Medzinárodný manažment ľudských zdrojov (základy). 

Mgr. PP Pracovnoprávne 
vzťahy vo VS 

Pracovné právo (pojem, predmet, funkcie a systém ) Pramene pracovného práva. Pracovnoprávne vzťahy. Pôsobnosť orgánov 
verejnej správy v pracovnom práve Právne vzťahy na úseku služieb zamestnanosti. Pracovný pomer. Základné povinnosti 
zamestnancov. Pracovná disciplína. Pracovný čas. Doba odpočinku. Prekážky v práci. Sociálna politika zamestnávateľa.. 
Náhrada škody v pracovnoprávnych vzťahoch. Zodpovednostné právne vzťahy. Výkon práce vo verejnom záujme. 
Štátnozamestnanecký pomer. Služobné pomery. Pracovnoprávne vzťahy v miestnej samospráve. 

Mgr. PP Európske právo 
Vznik, vývoj a základné medzníky integrácie v európskom priestore, základná charakteristika Európskej únie, jednotlivci a štáty 
ako konštitutívne prvky Európskej únie, inštitucionálny rámec Európskej únie, právny systém Európskej únie a tvorba práva 
Európskej únie, súdna ochrana v Európskej únii. 

Mgr. PP Regionálna ekonomika 
a rozvoj II. 

Vznik regionálnych rozdielov na Slovensku a faktory podmieňujúce regionálnu diferenciáciu Slovenska po roku 1989. Meranie 
regionálnych disparít a úrovne rozvoja regiónov. Aplikácia teoretických prístupov regionálnej ekonomickej analýzy 
v podmienkach Slovenskej republiky. Ekonomický rozvoj regiónov, konkurencieschopnosť regiónov, faktory regionálneho 
rozvoja. Determinanty ekonomického rozvoja regiónov – ľudské zdroje, priame zahraničné investície, klastre, inovačný 
potenciál regiónov, rozvoj cestovného ruchu a vidieka, organizácie destinačného manažmentu. Podstata a ciele regionálnej 
politiky v SR a následná nadväznosť na regionálne a strategické plánovanie na úrovni VÚC a miest a obcí v SR. Národná 
stratégia regionálneho rozvoja SR (do roku 2020). Význam a metodika zostavovania Programu hospodárskeho a sociálneho 
rozvoja obce.       

Mgr. PP Medzinárodné 
ekonomické vzťahy 

1. Svetové hospodárstvo; 2. Prvky svetového hospodárstva; 3. Globalizácia a regionalizmus; 4. Medzinárodný pohyb tovarov; 
5. Medzinárodný pohyb služieb. Medzinárodný pohyb pracovných síl; 6. Medzinárodný pohyb kapitálu. Transnacionálne 
korporácie; 7. Svetová obchodná organizácia. Svetová banka; 8. Medzinárodný menový fond. Organizácia pre hospodársku 
spoluprácu a rozvoj; 9. Organizácia spojených národov. Skupina G 8. 

Mgr. PP Riadenie finančných 
tokov 

Aplikácia princípov finančného riadenia na úrovni samosprávy.  Cieľom predmetu je poukázať na najdôležitejšie oblasti, kde je 
možné implementovať nástroje finančného riadenia. Predmet má syntetizujúci efekt, ktorý spája vedomosti študentov z 
viacerých predmetov, ktoré absolvovali v priebehu štúdia. Študenti sa naučia  chápať  a riadiť finančné toky v samospráve, 
budú mať príležitosť v reálnych príkladoch využiť znalosti z informačnej sústavy a pracovať so základnými účtovnými výkazmi. 
Zároveň sa naučia využiť moderné metódy pri zostavovaní rozpočtov, vykonať komplexnú finančnú analýzu. Predmet sa venuje 
aj problematike efektívneho využívania majetku, ktoré samosprávy majú vo vlastníctve.    

Mgr. PP Sociálno-
psychologický výcvik 

- Zoznámenie sa s cieľom a významom výcviku. Skupinové pravidlá a podmienky účasti v skupine sociálno-psychologického 
výcviku. Očakávania účastníkov a účastníčok výcviku. Rozdelenie tém prezentácií - Sociálna percepcia. Sebareflexia, 
poznávanie druhých - Sociálna komunikácia I. neverbálna komunikácia - Sociálne interakcie v skupine. Kooperácia, kompetícia. 
Tímová spolupráca. Skupinové rozhodovanie. Tímová kohézia. Tím building. - Konflikty a ich zvládanie - Asertívne správanie. - 
Skupinová identita-individualita v skupine - Moc, vodcovstvo. - Riešenie problémov a tvorivosť - Selfmanažment –zvládanie 



agresie, zvládanie prokrastinácie, zvládanie záťaže. Stres, syndróm vyhorenia. 

Mgr. PVP Projektový manažment 

Úvod do problematiky projektového riadenia a tvorby projektov. Kto a kedy používa projektový manažment. Päť fáz 
manažmentu projektu. Definovanie projektu a základné typy projektov. Projekt a projektová dokumentácia. Fázy a riziká v 
procese plánovania projektu. Organizovanie projektu, hierarchia v riadení projektov a projektový tím. Proces kontroly a kritéria 
hodnotenia projektov. Ukončenie projektu a projektová administratíva . Organizačné modely projektového manažmentu. 
Využitie výpočtovej techniky v procese prípravy, realizácie a hodnotenia projektov a projektových prác. 

Mgr. PVP Vnútorná správa 

Poslaním prednášok a seminárov zo správy vnútra je oboznámiť poslucháčov s právnymi inštitútmi predmetného odvetvia 
verejnej správy v postupnom slede: 1. úvod do správy vnútra; definovanie a vymedzenie vnútornej správy; charakteristické črty 
vnútornej správy; postavenie správy vnútra v systéme verejnej správy; 2. charakteristika organizačnej štruktúry správy vnútra 
(organizácia a činnosť Ministerstva vnútra SR, miestnych orgánov štátnej správy a obcí; organizácia a činnosť Policajného 
zboru na úseku vnútra; 3. správa na úseku zabezpečovania osobného stavu obyvateľstva (meno a priezvisko, rodné číslo, 
matriky, postup pred uzatváraním manželstva); 4. správa na úseku zabezpečovania osobného stavu obyvateľstva (štátne 
občianstvo); 5. evidencia obyvateľstva (hlásenie pobytu občanov, občianske preukazy, cestovné doklady, sčítanie 
obyvateľstva); 6. evidencia obyvateľstva (evidencia pobytu cudzincov, azylanti); 7. správa na úseku archívov a registratúr; 
osvedčovanie listín a podpisov na listinách; 8. zhromažďovanie a združovanie (zhromažďovanie, združovanie občanov – 
občianske združenia); 9. zhromažďovanie a združovanie (politické strany, profesijné a stavovské komory); 10. zhromažďovanie 
a združovanie (cirkvi a náboženské spoločnosti); 11. územné a správne usporiadanie, štátne symboly a symboly v územnej 
samospráve; 12. správa na úseku štátnych hraníc (správa štátnych hraníc, kontrola hraníc EÚ, Kódex schengenských hraníc) 
13. ochrana pred požiarmi (vymedzenie pojmov, základné inštitúty, organizácia a hlavné úlohy); 14. civilná ochrana (civilná 
ochrana v čase i mimo času mimoriadnych situácií, integrovaný záchranný systém, riadenie štátu v krízových situáciách mimo 
času vojny a vojnového stavu). 

Mgr. PVP Kriminológia 

Úvod do kriminológie – pojem, predmet, vzťah k iným vedám. Vznik kriminológie a historický vývoj jej jednotlivých smerov a 
teórií. Metodológia a metódy kriminologického skúmania. Kriminologické prognózovanie. Príčiny a podmienky kriminality. Stav, 
štruktúra, úroveň a dynamika kriminality. Páchatelia kriminality. Obete kriminality. Prevencia kriminality. Osobitné kategórie a 
formy kriminality - násilná kriminalita, mravnostná kriminalita, majetková kriminalita, hospodárska kriminalita, drogová 
kriminalita, počítačová kriminalita, kriminalita mládeže, kriminalita menšín, dopravná kriminalita, enviromentálna kriminalita, 
kriminalita proti poriadku vo veciach verejných (kriminalita vo veciach korupcie), organizovaná kriminalita. 

Mgr. PVP Metódy rozhodovania 
Po ukončení štúdia predmetu bude študent schopný analyzovať, formulovať a riešiť rozhodovacie situácie. Študent bude 
schopný definovať rozhodovací proces a jeho základné kroky, definovať a popísať metódy rozhodovania a podporné nástroje 
rozhodovacieho procesu a využiť techniky modelovania pre analýzu rozhodovania 

Mgr. PVP Správa daní a daňové 
konanie 

Správa daní a daňová správa Správcovia daní Právna povaha daňového konania a daňového exekučného konania Princípy a 
zásady daňového konania a daňového exekučného konania Účastníci daňového konania Priebeh daňového konania Jednotlivé 
etapy a štádiá daňového konania Opravné prostriedky v daňovom konaní Daňové exekučné konanie a spôsoby vykonávania 
daňovej exekúcie. 

Mgr. PVP Medzinárodná politika - Oboznámenie sa s charakterom predmetu - Charakteristika základných pojmov - Charakteristika vednej disciplíny MV a MP - 



Teórie MV a MP - Medzinárodný systém 21. stor. - Interdependencia a globalizácia v medzinárodnom systéme a charakter 
medzinárodnej politiky. 

Mgr. PVP Psychológia kultúrnej 
a etnickej diverzity 

1. Úvod do predmetu, historický vývoj. Definovanie základných pojmov. Význam a cieľ predmetu pre európsku verejnú správu. 
2. Diverzita ako sociálny konštrukt. Kultúrna a etnická diverzita v krajinách Európy. 3. Sociálna identita kultúrnych a etnických 
spoločenstiev. 4. Problematika viacpočetných sociálnych identít. 5. Medziskupinové postoje v Európskom priestore. 6. Kognície 
vo vnímaní diverzity – sociálna kategorizácia a stereotypy. 7. Perspektíva znevýhodnených – sociálna stigma. 8. Psychológia 
európskych etnických minorít. 9. Kultúra, etnicita a zdravie Európanov. 10. Kultúra, etnicita a sociálno-patologické správanie 
Európanov. 11. Globalizácia a multikultúrne kompetencie. 12. Európske organizácie pre otázky etnickej a kultúrnej diverzity. 13. 
Manažment diverzity na pracovisku. 

Mgr. PVP 
Prezentačné 
spôsobilosti 
v manažmente verejnej 
správy 

Úvod do problematiky prezentácie a prezentačných spôsobilostí. Príprava a realizácia prezentácie. Reakcia publika na 
prezentáciu. Skúsenosť s prezentovaním, s prezentáciou. Vedomé hospodárenie s časom. Kritické uvažovanie o prezentácii v 
skupinách a tímoch. Štýl ako spôsob prejavu. Plán vytvárania a prednesu prejavov a rozhovorov v manažmente verejnej správy 
a európskej verejnej správy. Prezentácia a špecifické žánre využívané v manažmente verejnej správy a európskej verejnej 
správy. 

Mgr. PVP Strategické riadenie vo 
verejnej správe 

Predmet je zameraný na strategický manažment a jeho aplikáciu vo verejnej správe s dôrazom najmä na definíciu základných 
pojmov v strategickom manažmente, vysvetlenie strategického myslenia, jeho postupov a dôležitosti, strategický manažment a 
strategické rozhodovanie. 

Mgr. PVP Ekonomická sociológia 
Sociálno-ekonomické východiská: 5 základných sociálnych cieľov ekonomiky - ekonomická sloboda, efektívnosť, rovnosť, 
bezpečnosť a rast, predpoklady pri sociálno-ekonomických úvahách, práca ako sociálny jav, sociálne roly v organizácii. 
Sociálno-ekonomické nerovnosti: sociálne príčiny nezamestnanosti, sociálne dôsledky inflácie, chudoba. Sociologicko-
ekonomické aspekty podnikania: zmeny na trhu práce, záujmové skupiny, ekonomicko-sociálne pozadie globalizácie. 

Mgr. PVP 
Správne súdnictvo 
a výkon správnych 
rozhodnutí 

Správne súdnictvo – pojem, predmet, historický vývoj na území SR. Princípy správneho súdnictva. Organizácia správneho 
súdnictva. Konania v správnom súdnictve. Osobitné konania v správnom súdnictve. Podmienky a predpoklady núteného 
výkonu správnych rozhodnutí. Výkon správnych rozhodnutí podľa správneho poriadku. Výkon správnych rozhodnutí podľa 
exekučného poriadku. 

Mgr. PVP Procesné riadenie vo 
VS 

Procesy a ich klasifikácia. Definícia Business Process Managementu. Historický vývoj procesného riadenia. Komparácia 
funkčného a procesného manažmentu. Problematika aplikácie riadenia procesov v podmienkach verejnej správy. Fáza 
identifikácie procesov. Globálny model a detailný model procesov. Globálny model a detailný model objektov. Konzistentonosť 
modelov. Meranie a hodnotenie procesov. Význam procesného riadenia. Procesný manažment v riadiacej praxi manažéra.  

Mgr. PVP Vzdelávacia politika 

Vzdelávacia politika. Pracovné vymedzenie pojmu. Prehľad doterajších prístupov. Funkcie a princípy vzdelávacej politiky. 
Kontexty vzdelávacej politiky. Vzdelávacia politika v kontexte vied o vzdelávaní. Východiská poznávania a učenia (sa). Učenie 
(sa) ako kognitívny proces. Učenie (sa) a vzdelávanie. Vzdelávacia politika a jej realizačné formy, Školská sústava, Inštitúcie 
mimoškolského vzdelávania, Ostatné inštitúcie so vzdelávacou funkciou. Formy vzdelávania. Systémové koncepty vzdelávania. 
Aktéri vzdelávacej politiky na globálnej (celosvetovej) úrovni: OSN, UNESCO, ILO, OECD, cirkve, Rímsky klub... Aktéri 
vzdelávacej politiky na nadnárodnej (kontinentálnej, celoeurópskej) úrovni: Rada Európy, Európska únia... Aktéri na národnej 



(štátnej), regionálnej a miestnej úrovni v SR. Nástroje vzdelávacej politiky: koncepčné (strategické) nástroje, legislatívne 
(právne) nástroje. Ekonomické nástroje, informačné nástroje, organizačno-administratívne nástroje. Vzdelávacia politika 
v kontexte ekonomických vied. Vzdelanie ako statok a tovar. Náklady a úžitky vzdelania. Vzdelávacia politika a ľudský kapitál. 
Investovanie do vzdelávania. Znalostná ekonomika a vedomostná spoločnosť. Vzdelávacia politika ako príčina a ako dôsledok 
sociálnej diferenciácie. Vzdelávacia politika a trh práce. Hodnotenie vzdelávania, Efektívnosť vzdelávania. Vybrané aktuálne 
otázky vzdelávacej politiky. 

Mgr. PVP 
Metodológia verejnej 
politiky a verejnej 
správy 

Vymedzenie základných pojmov. Diskurzívny prístup a diskurzívne metódy. Rámcovanie a analýza rámcov. Metóda Q a jej 
teoretické a metodologické východiská. Komparatívny prístup a práca s výsledkami komparácie. Prípadové štúdie a výber 
prípadu. Špecifické metódy pri vymedzení a analýze konkrétnych problémov 

 
 
 
 
 
 
3. ŠTUDIJNÝ PROGRAM EURÓPSKA VEREJNÁ SPRÁVA – BAKALÁRSKY STUPEŇ ŠTÚDIA   
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Názov predmetu Anotácia 

Bc. PP Psychológia  

1. Úvod do sociálnej psychológie. Predmet a miesto sociálnej psychológie v systéme vied, definícia, história sociálnej 
psychológie, výskumné metódy 2. Sociálne kognície a motivácia. Sociálne poznávanie, sociálne schémy, kategorizácia 
sociálnych objektov, vytváranie dojmov o sebe, špecifické efekty a chyby v sociálnej percepcii, 3. Sociálna komunikácia a 
psychológia masovej komunikácie. Formy komunikácie, verbálna a neverbálna komunikácia, meta a paralignvistické znaky, 
štruktúra komunikácie, funkcie komunikácie, komunikačné štýly. Sociálna motivácia. 4. Sociálna psychológia osobnosti. 
Sociálna kompetenčnosť, status a prestíž, identita, sebahodnotenie, sociálne zrovnávanie, identifikácia so skupinou, 5. 
Postoje. Definícia, štruktúra postojov, postoje a správanie, funkcie postojov, zmena postojov, persuázia 6. Psychológia 
diskriminácie, stereotypy, predsudky, druhy diskriminácie, podľa veku, podľa pohlavia, gender mainstreaming, podľa etnickej 
príslušnosti 7. Dyadická interakcia a malé skupiny. Interakcia dvojíc, medziľudský vzťah, Definície, štruktúra a vývin skupiny, 
skupinový vplyv, sociálna facilitácia, sociálne zaháľanie, deindividualizácia, skupinová polarizácia 8. Emócie v sociálnej 
interakcii – agresia, agresivita, hostilita, asertivita 9. Makrosociálne javy a procesy. Základné pojmy a klasifikácie masových 
javov, dav, crowding 10. Psychológia náboženstva, 11. Medzikultúrna psychológia, medzietnické vzťahy, etnická identita 12. 
Prosociálne správanie. Definícia, sociálna výmena, sociálne normy, empatia 13. Sociálna spravodlivosť, antisociálne 
správanie 



Bc. PP Teória verejnej správy  

Verejná správa – kľúčové pojmy a súvislosti. Verejná správa ako vedná disciplína. Verejná správa, štát, spoločnosť, verejná 
politika a ich vzájomné väzby. Organizačné modely verejnej správy. Vybrané koncepcie teórie verejnej správy (vývoj 
správnej vedy, byrokratický model, vzťah politiky a administratívy, teórie 20. storočia, vybrané nové trendy a prístupy v teórii 
verejnej správy apod.). Rôzne prístupy k štúdiu verejnej správy (juristický, politologický, manažérsky apod.). Reformy 
systémov verejnej správy v európskom kontexte. Decentralizácia a modernizácia verejnej správy. Základné subsystémy 
verejnej správy - štátna správa, samospráva, verejnoprávne inštitúcie a korporácie. Európske princípy verejnej správy. 
Európsky administratívny priestor – kľúčové problémy a výzvy do budúcna. 

Bc. PP Teória štátu a práva  
Štát ako kategória pozitívneho práva a verejnoprávna korporácia, občan a štát, forma štátu, demokracia a jej formy, štátny 
mechanizmus, základné práva a slobody a ich klasifikácia, veľké právne systémy, systém práva, tvorba práva a pramene 
práva, právne normy a ich klasifikácia, realizácia a aplikácia práva, právne vzťahy, subjekty práva a právna zodpovednosť.                                  

Bc. PP Makroekonómia  
vznik a podstata makroekonómie, agregátny dopyt, agregátna ponuka, meranie výkonnosti ekonomiky, spotreba, úspory, 
investície, peniaze a peňažný trh, ekonomický rast, ekonomický cyklus, inflácia, nezamestnanosť, fiškálna politika a jej 
účinnosť, monetárna politika, medzinárodný pohyb tovarov a služieb, medzinárodný pohyb kapitálu, vonkajšia ekonomická 
rovnováha , medzinárodná ekonomická integrácia. 

Bc. PP Sociológia  
Predmet podáva stručný prehľad o štruktúre sociológie ako vednej disciplíny, jej najvýznamnejších teoretických smeroch, 
vymedzuje jej základné kategórie, zákony a zákonitosti spoločenského života a spoločenského vývoja a procesy v ktorých sa 
spoločenský život odohráva. Poukazuje na možnosti sociológie pri odhaľovaní príčinných súvislostí rôznorodých 
spoločenských javov. 

Bc. PP Filozofia  

Úvod do filozofie, predsokratovská filozofia, Klasická grécka filozofia, helenistická filozofia, stredoveká filozofia (patristika), 
stredoveká filozofia (scholastika), renesančná filozofia – renesančný humanizmus, utopizmus a filozofia štátu a práva, 
novoveký racionalizmus, novoveký empirizmus, filozofia osvietenstva, nemecká klasická filozofia, pozitivizmus, 
iracionalizmus, voluntarizmus, marxizmus, fenomenológia, existencializmus, hermeneutika, pragmatizmus, 
neopragamtizmus, novopozitivizmus, postpozitivizmus, štrukturalizmus, postštrukturalizmus, neomarxizmus, postmoderná 
filozofia. 

Bc. PP Politológia 

Základné pojmy a ich vymedzenie, politika, politológia, politické vedy. Predmet, metodológia, funkcie politológie. Politické 
ideológie (liberalizmus, konzervativizmus, socializmus, nacionalizmus, komunizmus, enviromentalizmus, sociálna 
demokracia ...), politický program. Koncepcie moci. Politický systém a jeho podoby a modifikácie, jeho subsystémy. Moderné 
politologické teórie (behavioralizmus, štrukturálny funkcionalizmus, teória komunikácie, teória racionálnej voľby,  teória hier,  
teória koalícií, pluralizmus, teória polyarchie, korporativizmus,  konsociačná demokracia, teória prechodov, teória 
modernizácie,  teória centrum-periféria). Politická kultúra, politika a morálka. Voľby a volebné systémy (väčšinový + 
modifikácie, pomerný + modifikácie, zmiešaný). Demokracia, autoritarizmus, totalitarizmus. Ľudské práva a slobody. 

Bc. PP Ústavné právo EÚ  
 
Pojem ústava a jej funkcie, pojem Európske právo a Európske ústavné právo, občan a Európska únia, integrácia a európska 
integrácia, etapy integrácie, právny systém Európskej únie, Európske spoločenstvá a proces rozširovania, Charta základných 
práv Európskej únie Shengenský systém. 



Bc. PP Hospodárska politika 
Európskej únie  

Národné hospodárstvo, typy ekonomík. Trhová ekonomika a zlyhania trhového mechanizmu.; Ciele a nástroje hospodárskej 
politiky, spoločné politiky EÚ.; Rozpočtová politika a rozpočet EÚ.; Menová politika. Európsky menový systém. Európska 
menová únia.; Spoločná obchodná politika.; Spoločná poľnohospodárska politika.; Ochrana hospodárskej súťaže v EÚ.; 
Štrukturálna politika EÚ. Priemyselná a inovačná politika.; Európska ekonomická integrácia, integračné formy. Voľný pohyb 
tovarov, služieb, pracovnej sily a kapitálu. Spoločný trh EÚ. 

Bc. PP Administratívny systém 
EÚ   

Vývoj a základná charakteristika inštitucionálneho systému Európskej únie, inštitucionálny systém Európskej únie po 
Lisabonskej zmluve, štruktúra inštitucionálneho systému a rozdelenie mocí, základné a subsidiárne orgány a inštitúcie 
Európskej únie – charakteristika, zloženie, organizácia a fungovanie, pôsobnosť a právomoc, vzťahy k ostatným orgánom a 
inštitúciám Európskej únie, vzťahy k členským štátom vrátane vzťahov k orgánom týchto štátov. 

Bc. PP Ekonomika VS 
Európskej únie  

Úvod do štúdia ekonomiky verejného sektora Európskej únie. Štruktúra národného hospodárstva. Neziskový sektor a 
neziskový súkromný sektor. Zmiešaná ekonomika a príčiny existencie verejného sektora. Verejný sektor. Ekonomická 
charakteristika verejných statkov a externalít. Zabezpečovanie verejných statkov. Alternatívne metódy poskytovania 
verejných služieb. Verejná voľba – spôsob rozhodovania vo verejnom sektore. Efektívnosť ako ekonomická kategória. 
Prístupy k riadeniu efektívnosti vo verejnom sektore. Riadenie verejného sektora. Ekonomika verejnej správy.  Ekonomika 
obcí a VÚC. 

Bc. PP Finančné a manažérske 
účtovníctvo VS  

Podstata finančného účtovníctva s dôrazom na zmeny po aplikácii medzinárodných účtovných štandardov pre verejný sektor. 
Účtovná dokumentácia, osnova a zásady účtovania. Transfery a špecifiká ich účtovania. Účtovná uzávierka a závierka vo 
verejnej správe. Podstata manažérskeho účtovníctva a jeho možnosti využitia vo verejnej správe. Náklady, kalkulácie, 
rozpočty, analýzy. 

Bc. PP Organizačné správanie 

I. Organizačné správanie ako aplikovaná vedná disciplína. Predmet OS a vzťah k iným vedám. Historické a vedecké základy 
OS. Organizácia ako systém. Vývin teoretických názorov na fungovanie organizácií. Človek v pracovnom procese. Zmeny vo 
svete práce. Sociálny audit. II. Individuálne aspekty organizačného správania. Osobnostný potenciál jedinca v súvislosti s 
pracovnou činnosťou. Charakteristiky osobnosti a individuálne diferencie. Talent a tvorivosť. Pracovná spokojnosť. Motivácia 
a stimulácia. Rozvoj kariéry zamestnanca. III. Interpersonálna interakcia a skupinové procesy v organizácii. Pracovná 
skupina, skupinová dynamika, skupinová efektívnosť, tímová práca. Manažér. Vedenie zamestnancov. Moc a organizačná 
politika. Komunikácia v organizácii. Konflikty a negatívne javy na pracovisku. IV. Organizácia ako kultúra a organizačná 
dynamika. Organizačná kultúra. Organizačná identita, etika. Organizačný design. Organizačný rozvoj a rozvoj manažmentu. 
Manažment zmeny v organizácii. 

Bc. PP Miestna demokracia v 
EÚ 

Všeobecná charakteristika zastupiteľskej a priamej demokracie, organizácia územnej samosprávy vrátane spôsobov 
kreovania jej orgánov vo vybraných krajinách EU – SRN, Francúzsko, Veľká Británia, vybraný štát z oblasti Škandinávie, 
krajiny V4. Formy a spôsoby uplatňovania priamej demokracie v hore uvedených členských štátoch EU. Využitie pozitívnych 
prvkov v rozvíjaní zastupiteľskej a priamej demokracie v podmienkach SR.  

Bc. PP Európske správne 
právo  

Správne právo – pojem, systém, predmet. Správne právo Európskej únie. Právo spoločného správneho priestoru. Ius 
commune. Pramene európskeho správneho práva. Subsidiarita ako základný princíp európskeho správneho práva. 
Proporcionalita ako základný princíp európskeho správneho práva. Rovnosť ako základný princíp európskeho správneho 



práva. Princípy dobrej správy v európskom správnom priestore. Miestna samospráva v európskom správnom priestore. 
Súdny prieskum činnosti správnych orgánov. 

Bc. PP Európske pracovné 
právo 

Európske pracovné právo - pojem a predmet. Vývoj pracovného práva EÚ Voľný pohyb pracovníkov v EÚ Antidiskriminačné 
právo Európskej únie Zásada rovnakého zamestnávania – porušenia, výnimky Pracovný pomer v európskej perspektíve. 
Právna úprava pracovných podmienok žien-matiek v pracovnom práve EÚ. Pracovné podmienky mladistvých zamestnancov. 
Právna úprava dovolenky. Právna úprava pracovného času– vymedzenie pojmu pracovného času, maximálny týždenný 
pracovný čas podľa Smernice č. 2003/88/ES. Dočasné pridelenie pracovníkov. Atypické pracovnoprávne vzťahy. Ochrana 
zamestnancov. 

Bc. PP Manažment vo verejnej 
správe  

Obsah predmetu v sebe zahŕňa nasledovné okruhy problémov : - vysvetliť čo je manažment a špecifiká riadenia verejnej 
správy, - definovať, popísať a aplikovať základné manažérske funkcie, - definovať, vysvetliť riadenie zmien v organizáciách 
verejnej správy, - identifikovať ako zavádzať zmeny v organizáciách, - minimalizovať odpor k zmenám a využívať efektívne 
postupy v riadení organizácií VS, - plánovať a organizovať činnosti verejnej správy, - kontrolovať činnosti verejnej správy, - 
správne vybrať nástroje kontroly na hodnotenie situácie, analýzu dôsledkov, riešenie problémov a riadenie zmien v rámci 
organizácie VS, - definovať a používať kritériá pre výber a hodnotenie efektívnosti v riadení VS, - aplikovať zásady 
procesného riadenia v organizáciách verejnej správy, - popísať modely procesného riadenia, ktoré je potrebné 
implementovať v riadení VS, - New Public Management v teórií a praxi verejnej správy SR a EÚ. 

Bc. PP 
Verejné financie v 
Európskej únii  
 

Absolvent predmetu získa základné teoretické poznatky z oblasti verejných financií, bude vedieť definovať a vysvetliť verejné 
financie a ich funkcie, verejný rozpočet, verejné výdavky a príjmy a fiškálnu nerovnováhu. Absolvovaním tohto predmetu 
študent získa najmä praktické vedomosti o rozpočte Európskej únie, jeho zostavovaní, príjmoch a výdavkoch, daňovej 
harmonizácii v rámci EÚ. Značná pozornosť je venovaná aj aktuálnej problematike týkajúcej sa nedávnej dlhovej krízy v EÚ 
a vybraným opatreniam EÚ a eurozóny ako reakcii na krízu. 

Bc. PVP Teória verejnej politiky  

Stručná osnova predmetu: 1. Pojmy politika a verejná politika. Genéza verejnej politiky ako spoločenskej praxe a ako vednej 
disciplíny. 2. Vzťah verejnej politiky a iných vedných disciplín – politológie, sociológie, ekonómie, práva ... 3. Verejný záujem, 
hierarchia záujmov, charakter a podstata verejného záujmu, proces utvárania verejných záujmov a mechanizmus 
presadzovania väčšinových záujmov ako verejných. 4. Väčšinové a menšinové verejné záujmy. Mechanizmus 
presadzovania menšinových záujmov ako verejných. 5. Regulácia života spoločnosti a jej zložky. Štát (verejný sektor), 
politické inštitúcie, verejná správa a byrokracia a ďalší aktéri verejnej politiky vo verejnom sektore. 6. Trh (súkromný sektor) a 
aktéri verejnej politiky z trhového prostredia. 7. Občianska spoločnosť (tretí sektor) a aktéri verejnej politiky z tohto 
prostredia. 8. Nástroje verejnej politiky: ekonomické, právne, informačné a administratívne. Verejnopolitické dokumenty. 9. 
Politický proces a politický cyklus, verejná politika ako politický cyklus. 10. Proces tvorby verejnej politiky: formulácia, 
implementácia, evaluácia. 11. Siete vo verejnej politike. Model A-A-A. 12. Legalita a legitimita verejnej politiky 13. 
Transparentnosť verejnej politiky. Korupcia a klientelizmus. Lobbing. 14. Sektorové politiky. 

Bc. PVP 
Integračné procesy 
v Európe  
(Integrationsprozesse in 

1. Globalizácia. Integrácia.; 2. Teória integračných procesov.; 3. Liberalizmus, Protekcionizmus, Stupne integrácie.; 4. 
História integrácie v Európe a EÚ.; 5. Kultúrna integrácia v Európe.; 6. Výhody a Nedostatky integrácie.; 7. Svetová 
hospodárska kríza.; 8. Vznik a riešenie medzinárodnej produkcie a menová kríza.; 9. Pracovný trh a zamestnanosť v 



Europa) 
  

EÚ.; 10. Európska hospodárska politika.; 11. Vzťahy medzi spoločensko-politickými a hospodársko-politickými cieľmi 
hospodárskej politiky.; 12. Problémy východného rozširovania EÚ. 

Bc. PVP Svetové právne 
systémy   

Bc. PVP Manažérska ekonomika  

Pozornosť je venovaná charakteristike podniku ako subjektu podnikania v EÚ. Obsahová náplň predmetu je zameraná najmä 
na podnik – typológiu podnikov v Slovenskej republike a jej komparáciu s vybranými krajinami EÚ, postavenie a 
charakteristika nadnárodných podnikov, činnosti transformačného procesu podniku a ich internacionalizácia, charakteristika 
a vzájomný vzťah majetku podniku a kapitálovej štruktúry podniku ako aj ľudských zdrojov podniku. Pozornosť je venovaná 
aj hodnotovým procesom podniku – najmä nákladom, výnosom a výsledku hospodárenia podniku ako aj vybraným 
ukazovateľom hodnotiacich finančné hospodárenie podniku. 

Bc. PVP 
Bankovníctvo 
a poisťovníctvo 
v krajinách EÚ  

Cieľom predmetu je zvýšiť finančnú gramotnosť študentov. Predmet je zameraný na bankovníctvo a poisťovníctvo ako 
súčasť národného hospodárstva, vymedzuje legislatívny rámec týchto odvetví. Študenti budú mať možnosť oboznámiť sa s 
organizáciou bankového systému, s postavením Národnej banky Slovenska, Centrálnej európskej banky, ako aj ostatných 
bánk v trhovom systéme. Na konkrétnych príkladoch sa naučia používať nástroje platobného styku, budú mať príležitosť 
oboznámiť sa so základnými krokmi a dokumentáciou pri uzatváraní úverových zmlúv. Cieľom predmetu je zároveň 
dosiahnuť, aby študenti pochopili ako funguje jednotný poistný trh, aby sa naučili orientovať v poistných produktoch a 
odvetviach. 

Bc. PVP 
Rozhodovacie 
procesy a princípy 
správneho konania 

1. Rozhodovacie procesy vo verejnej správe - pojem právneho procesu, základné druhy procesov vo verejnej správe, vzťah 
správneho konania k iným procesom vo verejnej správe, rozhodovacie procesy pri aplikácii práva 2. Pojem, predmet a 
rámcová právna úprava správneho konania - všeobecné správne konanie a osobitné druhy správneho konania 3. Princíp 
viazanosti právom – materiálny právny štát, zákonnosť, právomoc, pôsobnosť, príslušnosť správnych orgánov, všeobecné 
právne princípy, 4. Princíp rovnosti – materiálna rovnosť, legitímne očakávania, zákaz diskriminácie 5. Princíp nestrannosti – 
objektívnosť rozhodovania, predpojatosť a nástroje procesnej obrany proti predpojatosti 6. Princíp proporcionality – zásada 
primeranosti, procesné nástroje regulujúce priebeh konania 7. Princíp konania v primeranej lehote – opatrenia proti 
nečinnosti, lehoty 8. Princíp spoluúčasti- súčinnosť správnych orgánov, pomoc, poučenia, povinnosť spolupráce zo strany 
účastníkov konania 9. Princíp transparentnosti – spisová agenda, ústne pojednávania, informovanie verejnosti, ochrana 
súkromia 10. základné procesné práva účastníkov konania. 

Bc. PVP Komunikácia v 
organizácii 

Informácie ako základný prvok komunikácie a ich úloha v riadení organizácie. Základné pojmy v oblasti komunikácie, 
definície, komunikačný proces, ciele komunikácie v organizácii. Komunikačná schéma. Funkcie a toky komunikácie v 
organizácii. Rozdelenie komunikácie. Verbálna, neverbálna komunikácia, formálna a neformálna komunikácia, písomná a 
ústna komunikácia. Špecifiká jednotlivých foriem komunikácie. Komunikácia v organizácii z hľadiská formálnej organizačnej 
štruktúry. Elektronická komunikácia. Informačný systém. Formy a metódy internej komunikácie. Funkcie a toky komunikácie 
v organizácii. Špecifické komunikačné situácie v organizácii: plánovanie, organizovanie, kontrola, motivovanie, hodnotenie, 
jednanie, vyjednávanie, taktiky a stratégie vyjednávania. Komunikačné bariéry a možnosti ich eliminácie v organizácii. 
Spätná väzba ako dôležitý prvok komunikačného procesu. Komunikačné zručnosti manažéra, komunikačný plán manažéra. 



Manažérsky informačný systém. 

Bc. PVP Projektový manažment  
Projektový manažment a projekt – základné pojmy. Kto a kedy používa a potrebuje projektový manažment. Päť fáz 
manažmentu projektu. Definovanie projektu a typy projektov v hospodárskej praxi. Postup a riziká plánovania projektu. 
Organizovanie projektu, projektová hierarchia a projektový tím. Priebeh a fázy kontroly projektov. Kritériá hodnotenia 
projektov. Ukončenie projektu a administratívne spracovanie projektu. Organizačné modely projektového manažmentu. 

Bc. PVP Metódy výskumu 

Úvod do problematiky výskumu. Výskum a veda. Etické otázky sociálneho výskumu. Príprava projektu výskumu (výskumná 
otázka, hypotézy, premenné, literárny prehľad, výber vzorky). Meranie a metódy získavania údajov v sociálnych vedách 
(podstata merania, úrovne merania, škálovanie, validita a reliabilita metód). Výskumné projekty (validita výskumu, 
experiment, kauzálno-komparatívny, korelačný, kvalitatívny výskum, mapovanie). Základné metódy získavania údajov: 
Dotazník – konštrukcia dotazníka, druhy otázok, formáty otázok, formy administrácie dotazníka. Úvod k výskumu 
realizovanému na internete. Rozhovor a fokusové skupiny. Pozorovanie – princípy pozorovania, druhy pozorovania a 
možnosti využitia. Experiment a kváziexperiment – rozdielny prístup k experimentovaniu v rôznych spoločenských vedách. 
Obsahová analýza. Kvantitatívna verzus kvalitatívna metodológia. Analýza údajov. Spracovanie výsledkov výskumu a 
vhodná prezentácia údajov. 
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Anotácia 

Mgr. PP 
Verejná správa vo 
vybraných štátoch 
Európskej únie 

1. Úvod do problematiky. Vymedzenie pojmového a kategoriálneho aparátu skúmania systémov verejnej správy v Európe a 
vo svete. 2. Ústredná (centrálna) správa. Regionálna správa. Miestna správa. 3. Základné spoločné charakteristiky verejnej 
správy v Európe. Centralizované modely verejnej správy. Decentralizované modely verejnej správy. 4. Verejná správa v 
zložených štátoch (konfederácie, únie, federácie, silne regionalizované štáty). Verejná správa v unitárnych štátoch. 5. 
Základné charakteristiky postavenia miestnej samosprávy v systéme európskej verejnej správy. Spojený a duálny model 
verejnej správy v rôznych modeloch. Originálne a prenesené kompetencie v rôznych modeloch. 6. Modely verejnej správy v 
decentralizovaných federáciách (Nemecko, Rakúsko, Švajčiarsko, Belgicko) 7. Modely verejnej správy v centralizovaných 
zložených štátoch (Španielsko, Taliansko, tendencie vo Veľkej Británii). 8. Modely verejnej správy v decentralizovaných 
unitárnych štátoch (Švédsko, Dánsko, Fínsko) 9. Modely verejnej správy v centralizovaných unitárnych štátoch (Veľká 
Británia – Anglicko, Francúzsko, Írsko, Holandsko, Cyprus, Malta, Grécko, Potugalsko) 10. Modely verejnej správy v 
krajinách Vyšehradskej štvorky (Česká republika, Poľsko, Maďarsko) 11. Modely verejnej správy v ďalších transformujúcich 
sa krajinách strednej a východnej Európy (Litva, Lotyšsko, Estónsko, Slovinsko, Chorvátsko, Rumunsko, Bulharsko) 12. 
Metódy konsolidácie miestnej samosprávy v krajinách Európskej únie (amalgamácia, municipalizácia, dvojstupňová miestna 
samospráva, typové rozlíšenie obcí a ozvinutá medziobecná spolupráca). 

Mgr. PP Ústavné systémy 
vybraných štátoch EÚ 

Teória ústavy (vznik a historický vývoj ústav, generácie ústav, princípy moderného konštitucionalizmu), ústavne modely vo 
vybraných štátoch Európskej únie (Nemecko, Francúzsko, Veľká Británia, Česko, Poľsko a Maďarsko), základné práva a 
slobody, forma vlády a organizácia súdnej moci s osobitným zameraním na ústavné a správne súdnictvo vo vybraných 
štátoch EÚ. 

Mgr. PP Regionálna politika 

(1)Regióny a ich klasifikácie. Klasifikácia NUTS, jej význam a obmedzenia. Charakteristika regiónov v EÚ. (2) Regionálny 
rozvoj a faktory regionálneho rozvoja. (3) Ekonomické, sociálne a územné disparity v EÚ - vývoj, príčiny a dôsledky 
regionálnych disparít. (4) Teoretické prístupy k regionálnemu rozvoju. (5) Teoretické vymedzenie regionálnej politiky. Dôvody 
pre uskutočňovanie regionálnej politiky a dôvody pre jej realizáciu na niekoľkých úrovniach – nadnárodnej, národnej 
a regionálnej. (6) Regionálna politika EÚ ako súčasť politiky súdržnosti EÚ (kohéznej politiky), jej význam, objekt a aktéri. (7) 
Vývoj regionálnej politiky a politiky súdržnosti EÚ až po súčasnosť. (8) Ciele, nástroje a princípy politiky súdržnosti EÚ 
v súčasnosti. (9) Politika súdržnosti EÚ ako proces – etapy od formulácie problému až po hodnotenie politiky. (10) 
Programovanie a implementácia podpory regionálneho rozvoja z EÚ v podmienkach SR. (11) Regionálna politika Slovenskej 
republiky (ciele, financovanie, inštitucionálne zabezpečenie, dokumenty). 



 

Mgr. PP Medzinárodné 
ekonomické vzťahy 

1. Svetové hospodárstvo; 2. Globalizácia a regionalizmus; 3. Vývoj ekonomickej integrácie v Európe; 4. Vývoj ekonomickej 
integrácie vo svete; 5. Medzinárodný pohyb tovarov; 6. Protekcionizmus a liberalizmus. Nástroje protekcionizmu; 7. 
Medzinárodný pohyb služieb; 8. Medzinárodný pohyb pracovných síl; 9. Medzinárodný pohyb kapitálu; 10. Teoretické 
východiská medzinárodných transakcií; 11. Menové systémy vo svete; 12. Európsky menový systém; 13. Medzinárodné 
organizácie. 

Mgr. PP Právo sociálneho 
zabezpečenia v EÚ 

(1) Úvod do problematiky sociálneho zabezpečenia v EU (historický exkurz, pojmový aparát práva, pramene a ich 
systematika- princípy tvorby komunitárnej úpravy). (2) Koordinácia sociálneho zabezpečenia v Európskej únii. (3) Sociálne 
zabezpečenie v EU – vecný rozsah a osobný rozsah koordinácie, základné princípy koordinácie. (4) Všeobecná 
charakteristika koordinácie národných systémov sociálneho zabezpečenia. (5) Poskytovanie peňažných dávok v chorobe a 
materstve (aj s ohľadom na judikatúru SD EÚ). (6) Poskytovanie zdravotnej starostlivosti v rámci Európskej únie s ohľadom 
na judikatúru SD EÚ. (7) Sociálne zabezpečenie vyslaných zamestnancov. (8) Poskytovanie starobných, invalidných 
dôchodkov v EÚ. (9) Poskytovanie dávok súvisiacich s pracovným úrazom a chorobou z povolania. (10) Poskytovanie dávky 
v nezamestnanosti. (11) Poskytovanie rodinných dávok (aj s ohľadom na judikatúru SD EÚ). (12) Charakteristika Európskej 
sociálnej charty (rev.), Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv, Európskeho zákonníka sociálneho zabezpečenia 
a iných prameňov. (13) Vnútroštátna právna úprava sociálneho zabezpečenia. (14) Sociálna ochrana v EU. Systém ochrany 
ľudských práv v Európskej únii. 

Mgr. PP Európska trestná 
politika 

1. Trestná politika: pojmové vymedzenie, súvislosť s trestným právom hmotným a procesným, inými právnymi a neprávnymi 
a neprávnymi vednými disciplínami. 2. Europeizácia trestného práva a európska trestná politika. 3. Inštitucionalizácia a 
medzinárodná spolupráca v oblasti trestnej politiky v Európskej únii. 4. Stav, štruktúra a dynamika kriminality v Európskej 
únii, osobitosti kriminality v Európske únii. 5. Kriminalita cudzincov a etnických minorít. 6. Ekonomická kriminalita. 7. 
Organizovaná kriminalita ( najmä drogová a sexuálna, počítačová a internetová, pranie špinavých peňazí, nelegálna 
migrácia). 8. Extrémizmus a terorizmus. 9. Harmonizácia skutkových podstát trestných činov, európska justičná spolupráca. 
10. Ochrana ekonomických záujmov Európskej únie národným trestným zákonodarstvom. 11. Synergia národných a únijných 
pôsobností. 12. Právny styk medzi štátmi Európske únie. Lisabonská zmluva a tzv. komunitarizácia III. piliera. Tamperský 
program. 

Mgr. PP Európske daňové právo 

Pojem a podstata daní a daňového práva. Princípy zdaňovania. Dôvody a význam harmonizácie daní v EÚ (hisotorické 
pozadie i súčasné trendy a problémy). Základy daňovo-právnej regulácie v primárnom práve EÚ (harmonizácia nepriamych 
daní, zákaz diskriminačného a ochranárskeho zdaňovania). Štyri základné slobody v práve EÚ a ich priemet v daňovej 
legislatíve a praxi. Daň z pridanej hodnoty v práve EÚ. Selektívne spotrebné dane v práve EÚ. Nepriame zdaňovanie 
navyšovania kapitálu. Spoločný systém zdaňovania ziskov materských spoločností a dcérskych spoločností. Zdaňovanie 
príjmov právnických osôb so zameraním na cezhraničné fúzie. Eliminácia dvojitého zdaňovania v prostredí EÚ. Vzájomná 
spolupráca členských štátov pri správe daní. 

Mgr. PP Interkultúrna 
komunikácia 

Predmet podáva ucelenou formou pohľad na interkultúrnu komunikáciu. Najprv definuje interkultúrnu komunikáciu 
všeobecne, následne je pozornosť zameraná na proces akulturácie, bariéry interkultúrnej komunikácie a vybrané modely 



kultúrnych hodnôt. V ďalšej časti sú priblížené kultúrne odlišnosti v jednotlivých regiónoch sveta so zameraním na špecifiká 
vo verbálnej a neverbálnej komunikácii. Potom sa zaoberá vplyvom kultúry na komunikáciu v prostredí s častými 
interkultúrnymi výmenami, a to na pracovisku, v škole a pri zdravotnej starostlivosti. V závere je pozornosť zameraná na 
interkultúrne konflikty a spôsoby ich riešení pre úspech a efektívnosť procesu komunikácie. 

Mgr. PP Medzinárodné 
obchodovanie 

Základné pojmy, definícia trhov, finančných nástrojov. Medzinárodné financie. Medzinárodný platobný styk a jeho nástroje. 
Vybrané druhy obchodných operácií v medzinárodnom obchode. Subjekty medzinárodného obchodovania. Ich postavenie. 
Funkcia. Medzinárodné finančné inštitúcie a ich vzťah k subjektom verejnej správy. Netradičné zdroje medzinárodného 
financovania. Medzinárodný pohyb kapitálu a investícií. Formy obchodovania a význam IKT ako nástroja pre podporu 
obchodovania. Základné pojmy elektronického obchodovania. eBusiness, eCommerce. Vertikálne a horizontálne 
elektronické trhy. Transakčné mechanizmy na trhoch B2B. eProcurement na SR a v EÚ subjektov verejnej správy. 
Budovanie dôvery v elektronických dodávateľských sieťach. Digitálny podpis a možnosti zabezpečenia (Security). 

Mgr. PP Diplomatický protokol a 
etiketa 

Úvod do štúdia predmetu a objasnenie základných pojmov � Medzinárodné dokumenty upravujúce diplomatické styky � 
Stručné dejiny diplomacie � Francúzska diplomacia a vplyvné diplomatické dokumenty � Diplomatické misie � Konzulárne 
úrady � Multilaterálna diplomacia a summitová diplomacia � Spoločenský kódex a etiketa � Vystupovanie v medziľudských 
vzťahoch � Vlastnosti diplomata � Všeobecné zásady rokovania � Dvojstranné a mnohostranné rokovanie � Opakovanie. 

Mgr. PP Manažment 
v organizácii v EÚ 

Obsahová náplň predmetu je zameraná na pochopenie rozsiahlej problematiky venovanej manažmentu organizácií, ktoré 
vykonávajú svoju činnosť v európskom priestore. Predmet je zameraný na vybrané problémy riadenia organizácií a dôrazom 
na manažment zmien, procesné riadenie a manažment znalostí. Očakávaným edukačným prínosom pre študentov je 
získanie vedomostí a zručností, ktoré umožnia analyzovať situáciu v organizáciách verejnej správy a pružne reagovať na 
príležitosti a hrozby v prostredí Európskej únie. Jedným z čiastkových cieľov predmetu je pochopenie dôležitosti využívania 
manažérskych metód a techník ako faktora rozvoja jednotlivca, tímu a organizácie ako celku v európskom priestore a 
predpoklad následnej aplikácie získaných poznatkov v praxi. 

Mgr. PVP Rozvoj komunikačných 
a sociálnych zručností 

Stručná osnova predmetu: 1. Úvod do predmetu, historický vývoj. Definícia pojmu sociálne zručnosti a interpersonálne 
zručnosti. 2. Emocionálna inteligencia, emocionálna gramotnosť, sociálna inteligencia a interpersonálna inteligencia. 3. 
Sociálna percepcia. 4. Verbálna komunikácia, efektívna komunikácia, persuázia, zvládanie komunikačných bariér. 5. 
Neverbálna komunikácia, body language, mikroexpresia tváre (Paul Ekman). 6. Sociálne interakcie v skupine. Kooperácia, 
kompetícia. Tímová spolupráca. Skupinové rozhodovanie. Tímová kohézia. Tim building. 7. Vodcovstvo a autorita. 8. 
Riešenie problémov a tvorivosť. 9. Skupinová identita verzus individualita v skupine. 10. Asertívne správanie. 11. Self-
manažment I. Zvládanie agresie, impulzivity, strachu. 12. Self-manažment II. Zvládanie prokrastinácie, perseverácia, goal-
setting. Coping - zvládanie záťaže, stresu. 13. Psychohygiena. Syndróm vyhorenia. Relaxačné techniky. 

Mgr. PVP 
Decision-Making 
Methods  
(v anglickom jazyku) 

Predmet je zameraný na základné pojmy teórie rozhodovania, diskrétne a spojité modely rozhodovania, multikriteriálne 
modely, modely teórie hier a metódy dolovania v dátach. • Základné pojmy teórie rozhodovania • Diskrétne modely 
rozhodovania • Spojité modely rozhodovania • Viackriteriálne diskrétne modely rozhodovania • Modely teórie hier • Modely 
teórie spoločenského výberu • Modely tímového expertného výberu • Modely vyjednávania • Dolovanie v dátach • 
Pravdepodobnostné a rozhodovacie stromy • Nelineárne programovanie 



Mgr. PVP 
Prezentačné 
spôsobilosti 
v manažmente verejnej 
správy 

Úvod do problematiky prezentácie a prezentačných spôsobilostí. Príprava a realizácia prezentácie. Reakcia publika na 
prezentáciu. Skúsenosť s prezentovaním, s prezentáciou. Vedomé hospodárenie s časom. Kritické uvažovanie o prezentácii 
v skupinách a tímoch. Štýl ako spôsob prejavu. Plán vytvárania a prednesu prejavov a rozhovorov v manažmente verejnej 
správy a európskej verejnej správy. Prezentácia a špecifické žánre využívané v manažmente verejnej správy a európskej 
verejnej správy. 

Mgr. PVP Psychológia kultúrnej 
a etnickej diverzity 

1. Úvod do predmetu, historický vývoj. Definovanie základných pojmov. Význam a cieľ predmetu pre európsku verejnú 
správu. 2. Diverzita ako sociálny konštrukt. Kultúrna a etnická diverzita v krajinách Európy. 3. Sociálna identita kultúrnych a 
etnických spoločenstiev. 4. Problematika viacpočetných sociálnych identít. 5. Medziskupinové postoje v Európskom 
priestore. 6. Kognície vo vnímaní diverzity – sociálna kategorizácia a stereotypy. 7. Perspektíva znevýhodnených – sociálna 
stigma. 8. Psychológia európskych etnických minorít. 9. Kultúra, etnicita a zdravie Európanov. 10. Kultúra, etnicita a 
sociálno-patologické správanie Európanov. 11. Globalizácia a multikultúrne kompetencie. 12. Európske organizácie pre 
otázky etnickej a kultúrnej diverzity. 13. Manažment diverzity na pracovisku. 

Mgr. PVP 
Kvantitatívne 
a kvalitatívne metódy 
výskumu 

1. Úvod do predmetu. Teoretické a metodologické východiská. Ciele a charakteristiky. 2. Výskumný problém, výskumné ciele 
a výskumné stratégie. 3. Kvantitatívny výskum I. – Premenné a hypotézy. 4. Kvantitatívny výskum II.- Vybrané typy 
kvantitatívnych výskumných projektov: experiment a neexperimentálne výskumné plány. 5. Kvantitatívny výskum III.- Validita 
a reliabilita výskumu.Výskumný výber. 6. Kvantitatívny výskum IV.-Metódy získavania dát. 7. Kvantitatívny výskum V.-
Spracovanie údajov a ich analýza. 8. Kvalitatívny výskum I.-Základné typy kvalitatívnych výzkumných projektov. 9. 
Kvalitatívny výskum II.-Kritériá kvality kvalitatívneho výskumu. Výskumný výber. 10. Kvalitatívny výskum III.-Metódy zberu 
dát. 11. Kvalitatívny výskum IV.-Príprava, kódovanie a zobrazovanie dát. 12. Kvalitatívny výskum V.-Metódy vyhodnocovania 
dát. 13. Integrovaný prístup vo výskume. 

Mgr. PVP Regionálna analýza 

Predmet je zameraný na získanie základných vedomostí z oblasti regionálnej analýzy: (1) priestorová štruktúra a jej vplyv na 
rozvoj regiónu, (2) faktory regionálneho rozvoja a  príčin existencie regionálnych disparít, (3) regionálna analýza a jej 
význam, vzťah ku regionálnej politike, (4) objekt regionálnej analýzy a ciele regionálnej analýzy, (5) zdrojové údaje pre 
regionálnu analýzu a tvorba základných regionálnych prehľadov, (6) klasifikácia metód a techník priestorových analýz, (7) 
faktory ovplyvňujúce výber metód a techník, (8) vybrané metódy regionálnej analýzy, ktoré umožňujú riešiť najbežnejšie 
úlohy v rozvoji regiónov: a) metódy využiteľné pre riešení lokalizačných úloh (najmä lokalizačná CVP analýza, bodová 
metóda, heuristické postupy, optimalizačné metódy); b) metódy skúmania koncentrácie (hustota a intenzita priemyslu, 
lokalizačný kvocient a od neho odvodené ukazovatele, Giniho koeficient, a pod.); c) metódy použiteľné pre hodnotenie 
sociálno-ekonomického rozvoja - priame a nepriame metódy merania a porovnávania úrovne rozvoja regiónov; d) vybrané 
kvantitatívne techniky (IO analýza, regresná analýza, CBA analýza); e) vybrané kvalitatívne techniky (benchmarking, SWOT 
analýza, Delphi, prípadové štúdie, panel expertov) a dotazníkové prieskumy. 

Mgr. PVP Manažment pracovnej 
motivácie 

1. Teoretické východiská pracovnej motivácie. Vnútorné podnety a vonkajšie faktory pracovnej motivácie. Proces motivácie. 
Klasifikácia pracovných motívov. 2. Motivácia a výkon, modely výkonovej motivácie. 3. Teórie pracovnej motivácie zamerané 
na obsah a proces. 4. Osobnosť človeka v pracovnom procese. Dimenzie osobnosti z hľadiska nárokov na pracovné 
uplatnenie. Aktuálne trendy vo svete práce a pracovná spôsobilosť. 5. Manažment pracovnej motivácie. Proces manažmentu 



pracovnej motivácie. Rola manažéra a kouča. 6. Účinnosť manažmentu pracovnej motivácie. 7. Nástroje manažmentu 
pracovnej motivácie. (Psychologická zmluva a staffing. Pracovná adaptácia. Kroskultúrna adaptácia. Hodnotenie výkonu a 
správania pracovníkov. 8. Nástroje manažmentu pracovnej motivácie. (Finančné a nefinančné odmeňovanie pracovníkov.) 9. 
Nástroje manažmentu pracovnej motivácie. (Vzdelávanie a rozvoj pracovníkov, pracovná kariéra.) 10. Nástroje manažmentu 
pracovnej motivácie. (Pracovné vzťahy a starostlivosť o pracovníkov, kvalita pracovného života.) 11. Metódy manažmentu 
pracovnej motivácie. (Manažment podľa vytýčených cieľov, manažment na základe prenesenia právomoci a zodpovednosti, 
na základe rozdelenia úloh, na základe zvyšovania informovanosti, na základe podpory celoživotného vzdelávania, na 
základe podporovania tvorivosti a inovatívnosti, participačný manažment.) 12. Zvyšovanie kvality ľudských zdrojov v 
organizácii. (Modely manažmentu kvality zamerané na kvalitu ĽZ.) 13. Manažment pracovnej motivácie v inštitúciách 
európskej verejnej správy. 

Mgr. PVP Procesné riadenie vo 
VS 

Procesy a ich klasifikácia. Definícia Business Process Managementu. Historický vývoj procesného riadenia. Komparácia 
funkčného a procesného manažmentu. Problematika aplikácie riadenia procesov v podmienkach verejnej správy. Fáza 
identifikácie procesov. Globálny model a detailný model procesov. Globálny model a detailný model objektov. 
Konzistentonosť modelov. Meranie a hodnotenie procesov. Význam procesného riadenia. Procesný manažment v riadiacej 
praxi manažéra.  

Mgr. PVP Ekonomická sociológia  
Sociálno-ekonomické východiská: 5 základných sociálnych cieľov ekonomiky - ekonomická sloboda, efektívnosť, rovnosť, 
bezpečnosť a rast, predpoklady pri sociálno-ekonomických úvahách, práca ako sociálny jav, sociálne roly v organizácii. 
Sociálno-ekonomické nerovnosti: sociálne príčiny nezamestnanosti, sociálne dôsledky inflácie, chudoba. Sociologicko-
ekonomické aspekty podnikania: zmeny na trhu práce, záujmové skupiny, ekonomicko - sociálne pozadie globalizácie. 

Mgr. PVP Medzinárodná politika 
Oboznámenie sa s charakterom predmetu. Charakteristika základných pojmov. Charakteristika vednej disciplíny MV a MP. 
Teórie MV a MP. Medzinárodný systém 21. stor. Interdependencia a globalizácia v medzinárodnom systéme a charakter 
medzinárodnej politiky. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. ŠTUDIJNÝ PROGRAM VEREJNÁ POLITIKA A VEREJNÁ SPRÁVA V STREDNEJ EURÓPE 
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Názov predmetu Ciele predmetov 

Mgr. PP Miestna demokracia v 
strednej Európe 

Cieľom predmetu je oboznámiť študentov s podstatou miestnej demokracie ako súčasťou princípu moderného 
konštitucionalizmu, jej ústavnými východiskami, ako aj reálnym fungovaním v praxi. Študenti si postupne osvoja 
zastupiteľskú formu miestnej demokracie, ktorá sa realizuje prostredníctvom volených predstaviteľov obecnej 
samosprávy (starostovia obcí, poslanci obecných zastupiteľstiev). Zároveň im obsah daného predmetu umožní 
pochopiť realizáciu priamych foriem miestnej demokracie, osobitne miestneho referenda, ľudovej (miestnej) iniciatívy, 
zhromaždení obyvateľov obcí a pod. Výučba sa v naznačenom zmysle zameria na charakteristiku spoločných znakov 
miestnej demokracie v jednotlivých štátoch, avšak zároveň sa bude orientovať na objasnenie a zdôvodnenie 
špecifických prvkov miestnej demokracie, ktoré sú determinované historickým, politickým a štátoprávnym vývojom 
jednotlivých krajín. 

Mgr. PP Problémy a perspektívy 
stredoeurópskej spoločnosti 

Predmet usiluje o predstavenie hlavných etáp a problémov vývoja areálu strednej Európy v 19. a 20. storočí. Dôraz je 
pritom položený na objasnenie celého komplexu vzťahov určujúcich charakter konfliktov a spolupráce spoločenstiev 
žujúcich v stredoeurópskom regióne v rôznych oblastiach. Študenti získajú základný prehľad o profilujúcich tendenciách 
a rysoch utvárania spoločenských, národnostných a politických pomerov v tomto priestore i o vývoji verejnej správy a 
verejnej politiky v tomto kontexte. 

Mgr. PP Verejná ekonomika v 
strednej Európe 

Predmet sa zaoberá základnými charakteristikami verejnej ekonomiky a vychádza z nosných teórií z oblasti ekonómie, 
verejného sektora a verejných financií. Cieľom je priblížiť teoretické východiská role štátu v zmiešanej ekonomike, 
pozície jednotlivých sektorov a uviesť ciele a nástroje fiškálnej politiky, problematiku fiškálnej nerovnováhy a jej riešenie 
v období dlhovej krízy, a to pri konkretizácii na národnej úrovni a špecifiká štátov strednej Európy. 

Mgr. PP 
Kvantitatívne a kvalitatívne 
metódy analýzy a tvorby 
verejných politík 

Cieľom predmetu je predstaviť študentom hlavné metodologické aspekty spoločenskovedných výskumov a otázok 
spojených s aplikáciou týchto výskumov pri analýze a tvorbe verejných politík. Predmet je rozdelený do troch na seba 
nadväzujúcich blokov. Prvý sa týka všeobecných princípov vedeckého získavania poznatkov, vzťahov vedy a verejnej 
politiky a rovnako problematiky legitimizácie vedeckých poznatkov vo vzťahu k ich aplikácii v spoločenskej praxi a 
verejnej politike. Druhý zoznamuje študentov s hlavnými metodologickými prístupmi v sociálnych vedách a predstavuje 
paletu hlavných metód. Tretí a najrozsiahlejší blok sa venuje niektorým formám využitia sociálno-vedeckých postupov 
pre tvorbu a analýzu verejných politík. Absolventi predmetu budú schopní adekvátne posúdiť potenciál sociálnych 
výskumov pre potreby verejnej politiky a budú si uvedomovať hlavné úskalia spojené s aplikáciou teoretických 
vedeckých poznatkov v sociálnej praxi realizácie verejných politík. 



Mgr. PP Teória organizácie a riadenia 
vo verejnej správe 

Predmet poskytuje súčasné poznatky o organizácií zo sociologického hľadiska a súčasné poznatky o riadení 
organizácie verejnej správy. Cieľom predmetu je oboznámiť študentov s podstatou organizácie verejnej správy ako 
sociálneho konštruktu, jej fungovania a riadenia. Najväčšia pozornosť je venovaná podstate organizácie ako sociálneho 
konštruktu a jednotlivým manažérskym funkciám. Študent sa po absolvovaní predmetu dokáže orientovať v 
problematike organizácií verejnej správy a ich riadení, pochopí dôležitosť manažmentu ľudí v organizácii. 

Mgr. PP Teória a tvorba verejnej 
politiky 

Cieľom je študentom sprostredkovať pochopenie substancie verejnej politiky ako politiky pre verejnosť. Predmet má 
študentov oboznámiť s genézou verejnej politiky a s problémami, ktoré verejná politika kladie a rieši, teda so zmyslom 
verejnej politiky a jej referenčným rámcom. K tomu sa možno priblížiť analýzou verejnej politiky ako vednej disciplíny a 
analýzou verejnej politiky ako vyjadrenia verejného záujmu a verejnej moci. Proces genézy verejnej politiky úzko súvisí 
politickým cyklom v procese tvorby verejnej politiky. Preberaná látka má väzbu na verejnú politiku z teoretického aj 
procesného pohľadu, osobitne aj na politiku zamestnanosti, rodinnú politiku, populačnú politiku, migračnú politiku, 
bytovú politiku, vzdelávaciu politiku, zdravotnú politiku, hospodársku politiku, dopravnú a telekomunikačnú politiku atď. 

Mgr. PP Hospodárska politika 
Predmet sa zaoberá zásahmi štátu do ekonomiky, bližšie sa rozoberajú jednotlivé politiky a ich charakteristiky, ciele a 
nástroje v teoretickej rovine a v aplikácii na konkrétne krajiny. Pozornosť je venovaná aj hospodárskej politike 
uskutočňovanej na úrovni Európskej únie. 

Mgr. PP Teória verejnej politiky 

Cieľom je študentom sprostredkovať pochopenie substancie verejnej politiky ako politiky pre verejnosť. Predmet má 
študentov oboznámiť s genézou verejnej politiky a s problémami, ktoré verejná politika kladie a rieši, teda so zmyslom 
verejnej politiky a jej referenčným rámcom. K tomu sa možno priblížiť analýzou verejnej politiky ako vednej disciplíny a 
analýzou verejnej politiky ako vyjadrenia verejného záujmu a verejnej moci. Proces genézy verejnej politiky úzko súvisí 
politickým cyklom v procese tvorby verejnej politiky. Preberaná látka má väzbu na verejnú politiku z teoretického aj 
procesného pohľadu, osobitne aj na politiku zamestnanosti, rodinnú politiku, populačnú politiku, migračnú politiku, 
bytovú politiku, vzdelávaciu politiku, zdravotnú politiku, hospodársku politiku, dopravnú a telekomunikačnú politiku atď. 

Mgr. PP Národnostná a menšinová 
politika v strednej Európe 

Cieľom predmetu je prehĺbiť znalosti študentov o etnických procesoch a ich spoločensko-politickému kontextu pri 
realizácii národnostnej a menšinovej politiky v štátoch strednej Európy. Predmet podáva prehľad o základných pojmoch 
etnickej teórie, o národnostnej politike a postavení národnostných menšín v štátoch strednej Európy. Zaoberá sa 
vysvetľovaním príčin, priebehov a možností riešení interetnických konfliktov s dôrazom na pohraničné regióny strednej 
Európy, rovnako ako na poznanie vzťahov medzi štátmi a národmi, národnostnými a etnickými menšinami, vrátane 
hodnotenia národných mýtov, stereotypov a predsudkov. Zaradzuje národnostnú problematiku do súvislostí 
historického vývoja i do súdobého spoločensko-politického kontextu ich praktickej realizácie v štátoch strednej Európy. 

Mgr. PP 
Ochrana životného 
prostredia  
v strednej Európe 

Predmet je určený pre základnú orientáciu študentov v ochrane životného prostredia v strednej Európe. Cieľom 
predmetu je zoznámiť študentov so základnými pojmami, postupmi a princípmi ochrany životného prostredia v strednej 
Európe. Študent získa základné znalosti v oblasti hodnotenia vybraných environmentálnych problémov životného 
prostredia a znalosti vo využití konceptu trvalo udržateľného rozvoja v ochrane životného prostredia. 

Mgr. PP Sociologické aspekty 
verejnej politiky a verejnej 

Predmet je rozdelený do dvoch blokov. Prvý blok je obrazne povedané venovaný sociológii „o“ verejnej správe, druhý 
sociológii „vo“ verejnej správe. Prvý zoznamuje študentov so všeobecnými pojmami a sociologickými poznatkami 



správy politickej sociológie, ktoré tvoria pozadie reflexie verejnej politiky a verejnej správy v sociologickej teórii. Predstavuje 
najdôležitejšie poznatky sociológie byrokracie, teórie verejnosti a verejnej mienky v moderných demokraciách. Druhý 
blok je zameraný na aplikačnú dimenziu sociológie v rámci realizácie verejných politík a verejnej správy. 

Mgr. PP 

Regionálny rozvoj a 
kooperácia v strednej 
Európe 
(Regional Development and 
Cooperation in the Central 
Europe) 

Študent nadobudne základné interdisciplinárne vedomosti o najdôležitejších faktoroch, faktoch, fenoménoch a 
procesoch v oblasti regionálneho rozvoja v štátoch strednej a východnej Európy. Poznajú geografické, ekonomické a 
sociálnokultúrne elementy štruktúry štátov strednej a východnej Európy a vedia odhadnúť ich dopad na aktuálny 
ekonomický a sociálny rozvoj týchto štátov a ich regiónov. Študenti majú teoretické a praktické vedomosti o modeloch a 
nástrojoch používaných v regionálnych analýzach a strategických analýzach, umožňujúc popísať hlavné problémy 
regionálnej diverzifikácie a niektoré aktuálne regionálne otázky. Rozumejú procesu prispôsobovania sa regiónov štátov 
strednej a východnej Európy regionálnej politike EÚ a vedia ich prezentovať a využiť v správnych procesoch na lokálnej 
a regionálnej úrovni. 

Mgr. PP Evaluácia verejnej politiky 

Cieľom výučby predmetu Evaluácia verejnej politiky je pehĺbenie poznatkov o procese tvorby verejnej politiky a 
osvojenie si poznatkov o význame a praktickom využití evaluácie pre skvalitnenie tohto procesu. Predmetom výučby je 
podrobná analýza evaluácie a monitorovania ako fáz procesu tvorby verejnej politiky a oboznámenie sa s teoretickým i 
praktickým obsahom a rámcom evaluácie, jej metód a techník a využiteľnosti v rôznych tematických oblastiach verejnej 
politiky. Preberaná látka má väzbu na problematiku teorie verejnej politiky, jednotlivých úsekových politík a najmä na 
celok procesu tvorby verejnej politiky. 

Mgr. PVP Mikroekonomická analýza 
Cieľom predmetu je zoznámiť študenta so základnými ekonomickými kategóriami a vzájomnými vzťahmi medzi nimi. 
Predmet tak má za úlohu podať základné teoretické poznatky v oblasti mikroekonómie. Zaoberá sa predovšetkým 
statkami, trhom a jeho elementmi, správaním spotrebiteľa a výrobcu, príjmami, nákladmi a ziskom, trhmi výrobných 
faktorov a rolou štátu v ekonomike z pohľadu mikroekonómie. 

Mgr. PVP 
Metodológia spoločenských 
vied a tvorba vedeckých 
textov 

Cieľom predmetu je predstaviť študentom hlavné metodologické aspekty spoločenskovedných výskumov a hlavné 
otázky spojené s aplikáciou týchto výskumov. Snahou je predovšetkým predstaviť logiku tvorby vedeckého poznania. 
Predmet je rozdelený do troch na seba nadväzujúcich blokov. Prvý sa týka všeobecných princípov vedeckého 
získavania poznatkov, vzťahu vedy a širšieho sociálneho procesu a rovnako problematiky legitimizácie vedeckých 
poznatkov vo vzťahu k ich aplikácii v spoločenskej praxi. Druhý a najrozsiahlejší blok zoznamuje študentov s hlavnými 
metodologickými prístupmi v sociálnych vedách a predstavuje paletu hlavných metód vrátane konkrétnych príkladov ich 
aplikácie. Ukazuje rozdielnosť i prepojenosť empirického a teoretického výskumu v sociálnych vedách. Tretí sa venuje 
niektorým praktickým otázkam tvorby vedeckého poznania, problematike financovania vedy, uchovávaniu existujúcich 
dát a ich ďalšiemu využitiu vo výskume, narábaniu s vedeckými prácami. 

Mgr. PVP Aktuálne problémy sociálnej 
politiky 

Predmet poskytuje základné poznatky vybraných tém sociálnej politiky v širšom medzinárodnom a národnom kontexte 
vrátane etickej a sociálnej dimenzie. Výučbové témy ponúkajú prehľad o nových prístupoch nielen vo vzťahu k sociálnej 
politike, ale tiež k oblasti podnikania a verejnej správy. Súčasný trend globalizácie ekonomiky prináša nové výzvy, ktoré 
by mala ako súčasná tak nastupujúca generácia byť schopná riešiť so znalosťami súčasnej teórie zaoberajúcej sa touto 
problematikou. Predmet poskytuje študentom informácie o aktuálnych problémoch sociálnej politiky vo vzťahu k 



spoločenskej zodpovednosti, dobrovoľníctvu, darcovstvu, filantropii a altruizmu v nadväznosti na uplatňovanie týchto 
prístupov v praxi v podmienkach Českej republiky i vo svetovom meradle. Tieto teoretické a následné praktické 
príklady, budú pre študentov uplatniteľné nielen v ďalšom štúdiu ale prevažne v budúcom profesijnom živote. 

Mgr. PVP Ochrana občianskych práv 
v strednej Európe 

Cieľom predmetu je oboznámiť študentov s problematikou ústavného zakotvenia jednotlivých základných práv a slobôd, 
predovšetkým politických práv, ako aj s problematikou ich realizácie a ochrany v oblasti verejnej správy. 

Mgr. PVP Projektový manažment 

Cieľom predmetu je predstaviť jednotlivé oblasti procesu projektového manažmentu vzťahujúceho sa na celkové 
hodnotenie verejných programov ako nástrojov verejných politík. Predmet poskytne poznatky z metodológie riadenia a 
hodnotenia projektov i z oblasti procesného prístupu, s dôrazom na všeobecnú uplatniteľnosť preberaných prístupov a 
metód, ktorých aplikovateľnosť bude ilustrovaná na príkladoch dobrej praxe vybraných zo zahraničných a tuzemských 
verejných programov. Štúdium reflektuje aktuálne trendy vo využívaní projektového manažmentu vo verejnej správe 
európskych štátov. Po úspešnom absolvovaní predmetu budú študenti schopní uplatniť získané teoretické poznatky 
a praktické zručnosti pri analýze verejných programov. Budú sa orientovať v oblasti projektového riadenia, budú 
schopní organizovať a koordinovať projekty na národnej i medzinárodnej úrovni, definovať projektové ciele a určovať 
cieľové skupiny, optimalizovať zdroje s využitím informačných aplikácií. Vďaka moderným vyučovacím metódam 
(myšlienkové mapy, projektové učenie, interaktívne výučbové objekty a praktická znalosť práce v aplikáciách) študenti 
zvýšia svoje kľúčové profesijne orientované kompetencie (etické, komunikačné, k riešeniu problémov, manažérke a 
IKT). 

Mgr. PVP E-government vo verejnej 
správe 

Predmet sa zaoberá základnými aspektmi procesu informatizácie vo verejnej správe. Zdôrazňuje význam 
sprístupňovania informácií verejnosti, zjednodušenia komunikácie verejnosti s verejnou správou, podporu účasti 
občana na spravovaní verejných záležitostí ako aj zvyšovanie transparentnosti výkonu verejnej správy efektívnejšou 
aplikáciou informačno-komunikačných technológií. 

Mgr. PVP Bezpečnostná politika v 
strednej Európe 

Cieľom predmetu je oboznámiť študentov s bezpečnostnou teóriou. Študent sa po absolvovaní predmetu orientuje vo 
vnímaní bezpečnosti a porozumie doterajším prístupom chápania bezpečnosti. Pozornosť je venovaná i bezpečnostnej 
politike jednotlivých štátov strednej Európy, so zameraním na Českú republiku a Slovenskú republiku. 

Mgr. PVP Štatistická analýza Cieľom predmetu je oboznámiť študentov so štatistickými pojmami a metódami používanými vo verejnej politike. 

Mgr. PVP Politika trhu práce v 
krajinách strednej Európy 

Cieľom predmetu je osvojiť si problematiku trhu práce, pracovných síl, zamestnanosti a stále prehlbujúcej sa 
nezamestnanosti, legislatívneho zázemia politiky zamestnanosti. Predmet poskytne informácie o priamych i nepriamych 
nástrojoch, ktorými je trh práce ovplyvňovaný, o formách aktívnej a pasívnej politiky zamestnanosti, o cestách, ako 
nezamestnanosti predchádzať alebo ju aspoň zmierniť. Venuje pozornosť genéze nezamestnanosti s akcentom na tzv. 
regionálnu nezamestnanosť, sleduje špecifiká trhu práce (charakter, segmentáciu a rovnováhu na trhu práce), ďalej 
mobilitu pracovnej sily. Pozornosť je zameraná taktiež na problematiku absolventov škôl a diskrimináciu cudzincov na 
trhu práce vo vybraných štátoch strednej Európy. Štúdium predmetu je úzko previazané so súvisiacou migračnou 
a rodinnou politikou, rovnako tak ako s politikou boja s chudobou a sociálnym vylúčením. 

Mgr. PVP Vzdelávacia politika 
stredoeurópskych krajín 

Cieľom predmetu je poskytnúť študentom relevantné informácie z konceptuálno-teoretickej bázy vzdelávacej politiky 
európskeho spoločenstva (EÚ/EK, OSN/UNESCO, OECD, RE). Predmet zahŕňa tiež aplikácie v rámci štátov EÚ v 



komparácii s vybranými ekonomicky a kultúrne rozvinutými štátmi sveta. Študenti si osvoja základné kategórie, 
paradigmy, ktoré umocnia formovanie ich sociálnych, profesijne odborových, diagnosticko-výskumných, evaluačných, 
rozhodovaco-riadiacich, sebareflexívnych kompetencií, vrátane znalostí kritickej analýzy edukačnej praxe a prípravy 
kontinuálneho koncepčného riešenia v duchu inovačných trendov stratégie celoživotného vzdelávania (učiaci sa jedinci, 
učiace sa organizácie, učiaca sa spoločnosť). 

Mgr. PVP Interkultúrna komunikácia 

Predmet ponúka ucelenou formou pohľad na interkulturálnu komunikáciu. Študenti by mali po ukončení predmetu 
rozpoznať, ako ich vlastná kultúra ovplyvňuje komunikáciu a aplikovať princípy interkulturálnej komunikácie v 
relevantnom kontexte, s dôrazom na verejnú správu. Cieľom predmetu je zároveň pochopenie prvkov, ktoré sú 
nevyhnutné pre efektívnu interkulturálnu komunikáciu, vrátane pohľadu na svet, vzdialenosti od moci, individualizmus 
a kolektivizmus, genderové role, vnímanie času v rôznych kultúrach, kontext, konflikty, ako aj úlohu rôznych bariér v 
komunikácii. 

Mgr. PVP Medzinárodná krízová 
správa v Európe 

Cieľom predmetu je študentom priblížiť problematiku histórie a súčasnosti medzinárodnej krízovej správy a 
postkonfliktnej rekonštrukcie, a to s osobitným dôrazom na balkánsky región. Táto otázka má stále väčší význam i pre 
náš región, ktorý je stále viac a viac zapojený do rozličných mierových misií a akcií. Pre štáty strednej Európy je pritom 
osobitne dôležitá situácia na Balkáne. 

 


