
 

 

Stupeň štúdia: „Ing.“ 

Študijný program: REGIONÁLNY ROZVOJ A POLITIKY EÚ 

(denná forma štúdia) 

Povinný súborný predmet: Regionálny rozvoj a politiky EÚ II. 

(Kohézna politika, Správne právo, Ekonomika a financovanie územných samospráv, 

Regionálny a miestny rozvoj) 

 

 

1. Kohézna politika, koncepty kohézie, Kohézna politika vs. regionálna politika 

uplatňovaná pred rokom 1989. 

2. Ekonomická, sociálna a územná kohézia, indikátory sledujúce ekonomické, sociálne a 

územné disparity, objektívne a subjektívne indikátory.   

3. Systém riadenia kohéznej politiky od jej prípravy až po monitorovanie. 

4. História kohéznej politiky v období 1957-2020. 

5. Spoločný strategický rámec (SSR) pre štrukturálne fondy v období 2014-2020, 

implementácia kohéznej politiky v podmienkach SR v programovom období                      

2014-2020. 

6. Európske správne právo a verejná správa SR (výkon právomocí v oblasti verejnej 

správy na úrovni EÚ, európske agentúry, europeizácia správneho práva, pramene 

Európskeho práva, organizácia  verejnej správy SR, jej delenie). 

7. Kompetencie orgánov verejnej správy  v osobitných druhoch správneho konania - 

priestupkové - z.č. 372/1990 Zb. v platnom znení, katastrálne - z. č. 162/1995 Z.z. 

v platnom znení, stavebné - z.č. 50/976 Zb. v platnom znení, azylové - z.č. 480/2002 

Z.z. v platnom znení). 

8. Správne konanie (rozhodovací proces, opravné prostriedky, lehoty v správnom 

konaní). 

9. Správne súdnictvo podľa Správneho súdneho poriadku, zodpovednosť za škodu pri 

výkone verejnej moci podľa zákona  č. 514/2003 Z.z. v platnom znení, slobodný 

prístup k informáciám podľa zákona č. 211/2000 Z.z. v platnom znení. 

10. Právne záruky vo verejnej správe: sťažnosti  podľa  zákona č. 9/2010 Z.z. 

o sťažnostiach v platnom znení, petície podľa zákona č. 85/1990 Z.z. o petičnom práve 

v platnom znení, podnety (zákon č. 153/2001 Z.z. o prokuratúre v platnom znení, 

zákon č. 564/2001 Z.z. o verejnom ochrancovi práv v platnom znení). 



 

11. Postavenie, funkcie a financovanie regionálnej a miestnej samosprávy v SR.  

12. Rozpočet obce ako základ finančného hospodárenia obce, jeho funkcie, úlohy 

a štruktúra. Účasť občanov na finančnom riadení obce. 

13. Príjmy a výdavky rozpočtu obce. Pravidlá používania návratných zdrojov 

financovania obce.  

14. Rozpočtový proces v podmienkach miestnej samosprávy. Metódy tvorby rozpočtu 

územných samospráv. Programový prístup k tvorbe rozpočtu územných samospráv. 

15. Majetok obce, nakladanie a hospodárenie s ním. Majetková politika obce. 

16. Regionálne disparity, faktory regionálneho rozvoja a regionálna 

konkurencieschopnosť (druhy regionálnych disparít, ich príčiny a dôsledky, 

endogénne a exogénne faktory regionálneho rozvoja, faktory konkurencieschopnosti a 

regionálna typológia podľa faktorov konkurencieschopnosti vo všeobecnosti a na 

Slovensku). 

17. Neoklasický prístup k regionálnemu rozvoju (mechanizmy vyrovnávania regionálnych 

rozdielov, základné predpoklady fungovania týchto mechanizmov, nástroje 

regionálnej politiky založené na neoklasickom prístupe a nedostatky neoklasického 

prístupu k regionálnemu rozvoju). 

18. Polarizačný prístup k regionálnemu rozvoju (príčiny divergencie a polarizácie, 

konvergenčné a divergenčné procesy podľa teórie pólov rastu a teórie kumulatívnych 

príčin, odporúčania polarizačného prístupu pre regionálnu politiku). 

19. Regionálna politika (dôvody uskutočňovania regionálnej politiky, nástroje regionálnej 

politiky, výhody a nevýhody centralizovaného a decentralizovaného typu regionálnej 

politiky). 

20. Miestny ekonomický rozvoj (príčiny prechodu na koncepciu MER – situačné 

východiská a nedostatky tradičných prístupov pre politiku a stratégie v nerozvinutých 

a vidieckych regiónoch, princípy MER, postavenie a možnosti jednotlivých aktérov v 

MER). 

 

 


