Tézy k prijímacej skúške pre 2. stupeň štúdia v študijnom programe
Teritoriálne štúdiá
1. Štát, štátoprávne vzťahy, subjekty štátneho práva, forma štátu a jeho ústavné základy, formy vlády,
ústava a právny poriadok Slovenskej republiky. Štátna moc – vertikálne a horizontálne rozdelenie,
vzťah k verejnej správe.
2. Verejná správa, jej všeobecná charakteristika a postavenie v právnom systéme, vývoj organizácie
verejnej správy na Slovensku. Verejnoprávne inštitúcie.
3. Štátna správa – ústredné a ďalšie orgány štátnej správy, ich štruktúra, kompetencie a vzájomné
väzby pri riadení štátnej správy.
4. Štátna správa – organizácia a štruktúra miestnej štátnej správy, jej kompetencie a princípy riadenia.
Vnútorná organizácia úradov miestnej štátnej správy, aktuálny vývoj.
5. Samospráva, základné teoretické prístupy a charakteristiky, členenie podľa foriem. Samospráva
záujmová, jej postavenie a členenie. Územná samospráva, ústavný a právny rámec územnej
samosprávy v SR, orgány miestnej samosprávy, európska charta miestnej samosprávy.
6. Samospráva vyšších územných celkov, ústavné a právne vymedzenie v procese pokračujúcej
reformy verejnej správy na Slovensku.
7. Región, regionálny rast a regionálny rozvoj, regionálna politika, jej druhy a nástroje.
8. Ciele, princípy, nástroje a charakteristika regionálnej politiky Európskej únie v programovacom
období 2000 - 2006 a 2007 – 2013. Implementácia regionálnej politiky v Slovenskej republike.
Príleţitosti a ohrozenia pre Slovenskú republiku, pravidlá čerpania nenávratných finančných
prostriedkov a predkladanie projektov.
9. Regionálne disparity v Slovenskej republike, ich vývoj, základné tendencie, ukazovatele vyjadrujúce
medziregionálne rozdiely. Komparácia regiónov NUTS 2 v Európskej únii, metodika porovnávania
regiónov, úspešnosť regionálnej politiky v Európskej únii a v Slovenskej republike.
10. Postavenie, funkcie a úlohy územných samospráv (obcí a samosprávnych krajov SR) v
demokratickej spoločnosti.
11. Ekonomické podmienky zabezpečovania kompetencií obcou v SR (postavenie obce ako právnickej
osoby, vlastníctvo majetku a účely jeho vyuţívania, význam majetku, rozpočtové hospodárenie obcí,
miestne dane a poplatky).
12. Ekonomické podmienky zabezpečovania kompetencií samosprávnymi krajmi v SR (postavenie
samosprávneho kraja ako právnickej osoby, majetok samosprávneho kraja a jeho využívanie,
rozpočtové hospodárenie samosprávnych krajov).
13. Zriaďovateľská a zakladateľská právomoc obcí a samosprávnych krajov v SR. Rozpočtové,
príspevkové a neziskové organizácie zriaďované obcou a samosprávnym krajom, obchodné

spoločnosti zakladané obcou a samosprávnym krajom. Združovanie obcí a samosprávnych krajov s
inými právnickými osobami.
Literatúra:
1. BELAJOVÁ, A., FÁZIKOVÁ, M. 2005. Regionálna ekonomika. 3. vyd. Nitra : Fakulta
európskych štúdií a regionálneho rozvoja, Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2005. 254
s. ISBN 80-8069-513-X
2. Berčík, P., Králik, J. Základy verejnej správy, 2007, Bratislava, Akadémia policajného zboru
Bratislava, 2007, 190s. ISBN 978-80-8054-400-3
3. BUČEK, M. a kolektív. 2006. Regionálny rozvoj – novšie teoretické koncepcie. 1. vyd.
Bratislava : Ekonóm, 2006. 270 s. ISBN 80-225-2151-5
4. ČAJKA, P., RÝSOVÁ, L., PEŠOUT, I. 2005. Praktické prístupy ku štúdiu regionálnej politiky.
1. vyd. Banská Bystrica : Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov, Univerzita
Mateja Bela, 2005. 182 s. ISBN 80-8083-075-4
5. Grúň, L,. Pavličkova, A,. Vydrová, V,. Samospráva ako súčasť verejnej správy, Eurounion,
2005, 124 s. ISBN 80-88984-82-3
6. HALÁSKOVA, M., KOVAŘ, J., Veŕejná ekonomika a veřejná správa, Ostrava, 2004, Vysoká
škola baňská-Technická univerzita; 200s., ISBN 80-248-0587-1.
7. HAMALOVÁ, M., TVRDOŇ, J., ŢÁRSKA, E. 1997. Regionalistika. Bratislava : Inštitút pre
verejnú správu, 1997. 100 s. ISBN 80-85327-43-0
8. KOLEKTÍV. Štruktúra územnej samosprávy vo vybraných štátoch Európy. Bratislava:
Nadácia vzdelávania samosprávy, 2001. 140s. ISBN 80-88947-07-3
9. Kolektív autorov. 2004. Úvod do regionálních věd a veřejné správy. 4. vyd. Plzeň : Aleš
Čeněk, s. r. o. 2004. 448 s. ISBN 80-86473-80-5
10. KOSORÍN, F.: Teória a prax verejnej správy. Bratislava: Ekonóm, 1999.
11. KOSORÍN, F., Verejná správa. Bratislava: Ekonóm, 2003. 167s. ISBN 80-225-1696-1
12. MAIER, G., TODTLING, F.: Regionálna a urbanistická ekonomika 2. Regionálny rozvoj a
regionálna politika. Bratislava: Elita , 1998. ISBN 80-8044-049-2
13. Národný strategický referenčný rámec a jeho aktualizácia a zmeny
14. POMOHAČ, R., VIDLÁKOVÁ, O., 2002. Veřejná správa: C. H. Beck, 2002 278s. ISBN 807179-748-0.
15. SKOKAN, K. 2003. Evropská regionální politika v kontextu vstupu ČR do Evropské unie.
Ostrava : Repronis, 2003. 114 s. ISBN 80-7329-023-5
16. ŠVANTNEROVÁ, Ľ., KOŢIAK, R. 2005. Ekonomika miestnej samosprávy. Banská Bystrica :
Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela, 2005. ISBN 80-8083-117-3
17. TVRDOŇ, J., HAMALOVÁ, M., ŢÁRSKA, E. 1995. Regionálny rozvoj. Bratislava :
Ekonóm, 1995. 180 s. ISBN 80-225-0671-0
18. WOKOUN, R. 1991. Vybrané kapitoly z regionálního rozvoje a regionální politiky. Brno :
Masarykova univerzita, 1991
19. Zákony upravujúce systém verejnej správy v SR . (369/90 Zb. o obecnom zriadení, /302/200 Z.
z o samospráve VÚC, 575/2001 Z. z. o organizácií vlády ministerstiev a ostatných ústredných
orgánov štátnej správy, 515/2003 Z. z. o krajských a obvodných úradoch. Všetky zákony v
znení zmien a doplnkov.

