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Zoznam predmetov študijného plánu 
 
 
Povinné predmety: 
 
Aktuálne trendy verejnej politiky a verejnej správy – profilový predmet  2 
Výskumný projekt – profilový predmet       5 
Metodológia vedeckej práce – profilový predmet     8 
Teória verejnej politiky a verejnej správy – profilový predmet   11 
 
Povinne voliteľné predmety: 
 
Ekonomika a riadenie verejnej správy       14 
Komunálna a regionálna politika – profilový predmet     17 
Formy práva vo verejnej správe – profilový predmet     20 
Sektorové politiky          23 
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU 
 

Vysoká škola: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 

Fakulta: Fakulta sociálnych vied 

Kód predmetu: 
 

Názov predmetu:  
Aktuálne trendy verejnej politiky a verejnej správy  

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  
- povinný profilový predmet  
- prednáška  
- 2 hodiny týždenne/spolu 24 hodín  
- prezenčná metóda štúdia 
Forma štúdia: externá 
Metóda: prezenčná 
Počet kreditov: 8 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1. 

Stupeň štúdia: 3. 

Podmieňujúce predmety: 

 Podmienky na absolvovanie predmetu: 
 
Pre úspešné absolvovanie predmetu je potrebná aktívna účasť na prednáškach, zapájanie sa 
do diskusie k aktuálnym témam prednášky a odovzdanie záverečnej práce spracovanej na 
zadanú tému z vybraných oblastí problematiky. Po splnení týchto podmienok je študentovi 
umožnené absolvovanie ústnej/písomnej skúšky. Študentovi bude udelené hodnotenie 
„prospel/neprospel“. 

 Výsledky vzdelávania: 
 

 Študent - doktorand po absolvovaní predmetu získa tieto vedomosti, zručnosti, kompetencie: 
● študent si upevní poznatky z rôznych vedných disciplín aplikovaných v rámci 

definovania strategických cieľov a strategického plánovania organizácií činných v 
rámci verejného i súkromného sektora v kontexte teórie učiacich sa organizácií, 

● študent sa oboznámi s terminológiou potrebnou pre pochopenie a štúdium systémov 
riadenia ako aj schopnosť ich implementácie v praxi verejnej správy v kontexte 
realizovaných reforiem, 

● študent si osvojí kľúčové pojmoslovie nevyhnutné pre pochopenie hlbších riadiacich 
procesov a techník, ako aj plánovania, organizovania, rozhodovania a kontroly 
v organizáciách verejnej správy s cieľom pochopiť a akceptovať výzvy, ktorým 
organizácie čelia, 

● študent získa poznatky z historického vývoja a kreovania systémov verejnej správy, 
● študent sa oboznámi aktuálnymi trendmi vo vybraných oblastiach verejnej správy ako 

aj verejnej politiky, 
● študent sa oboznámi s teóriou otvoreného vládnutia, networkingu na úrovni miest 

a obcí, 
● študent získa poznatky o aktuálnych výzvach verejnej politiky s cieľom vnímať politickú 

vedu ako vedu modernú a flexibilnú, 
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● študent porozumie zmyslu existencie jednotlivých aktérov verejnej politiky a systémom 
spoločenskej regulácie, 

● študent sa naučí vnímať rozdiely a špecifiká v riadení organizácií verejných 
a organizácií súkromnej sféry. 

 
 Zručnosti:  
 

● naučiť sa vnímať nevyhnutnosť implementácie teórie neustáleho učenia sa do praxe 
verejnej správy, 

● pochopiť zmysel a užitočnosť implementácie vhodných riadiacich techník pre 
zabezpečenie efektívnej existencie organizácie a najmä jej úspešného napredovania 
a rozvoja, a to s prioritným ohľadom na diverzifikáciu, ale aj prelínanie sa riadiacich 
techník vo sfére verejnej a súkromnej, 

● študent rozumie stratégiám, nástrojom a technikám, ktoré sa v rámci dlhodobého 
riadenia organizácií vo verejnej správe využívajú, a to najmä v kontexte neustálych 
zmien prostredia a reformy verejnej správy na celoplošnej úrovni, 

● študent rozumie koncepcii otvoreného vládnutia a je schopný v praxi implementovať 
princíp otvorenosti, transparentnosti, zodpovednosti,  

● študent vníma moderné teórie riadenia a ich implementáciu v riadiacich procesoch ako 
súčasť reformy verejnej správy - inovácie, ekonomizácia, profesionalizácia a 
informatizácia. 

 
 Profesijné kompetencie:  
 

● študent si osvojuje základné riadiace techniky a postupy teóriou identifikované ako 
vhodné pre využitie v praxi manažérskych funkcií v organizáciách verejnej správy, 

● študent je schopný rozhodnúť o diagnostikovaní a implementácii strategického 
riadenia vybraného objektu v rámci meniacich sa podmienok prostredia, dynamiky 
vývoja ekonomického, sociálneho, spoločenského i technologického, 

● študent je schopný analyzovať konkrétne modelové situácie prebiehajúce 
v organizáciách verejnej správy a rozhodnúť o ďalšom postupe v riadení, pričom je 
schopný navrhnúť a zhodnotiť ním profilované scenáre vývoja situácie vzhľadom na vplyv 
externého a interného prostredia, 

● študent je schopný aplikovať získané vedomosti a zručnosti v praxi, 
● študent je schopný analyzovať správanie sa aktérov verejnej politiky a zároveň 

vyhodnotiť aktuálne trendy a zmeny nevyhnutné pre napredovanie spoločnosti, 
● študent má osvojené základné zručnosti práce s vedeckou a odbornou literatúrou, 
● študent disponuje vedomosťami a zručnosťami potrebnými pre všetky ostatné odborné 

predmety počas štúdia. 
 

 Prenositeľné kompetencie: 
 

● organizovanie a plánovanie práce, 
● schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť, 
● strategické a koncepčné myslenie, 
● analytické myslenie, 
● kreativita, 
● komunikačné kompetencie, 
● digitálna gramotnosť, 
● tímová práca, 
● analyzovanie a riešenie problémov, 
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● kultivovaný a odborný písomný i ústny prejav, 
● pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti). 

 
Stručná osnova predmetu: 
 

● Teória verejnej politiky ako “nová” veda, vznik modernej politickej vedy, zmeny v 
objektívnej realite skúmanej politickými vedami v 21. storočí.  

● Networking a spolupráca na úrovni miest a obcí. Princípy otvoreného vládnutia – 
zodpovednosť, transparentnosť, občianska participácia, otvorenosť a nové technológie. 

● Moderné teórie riadenia a ich implementácia v riadiacich procesoch ako súčasť 
reformy verejnej správy - inovácie, ekonomizácia, profesionalizácia a informatizácia.  

● Efektívnosť a kvalita vo verejnej správe a možnosti ich hodnotenia. Rôzne prístupy k 
riadeniu organizácií vo verejnej správe s dôrazom na procesný prístup a kvalitu.  

● Aktuálne trendy v oblasti výkonu klasických manažérskych funkcií, špecifiká 
strategického riadenia vo verejnom a súkromnom sektore. 

● Znalostný manažment a učiace sa organizácie: Súčasné výzvy pre rozvoj manažmentu 
organizácií vo verejnej správe v globalizovanom prostredí. 

 
Odporúčaná literatúra: 
 

 BUTORACOVÁ ŠINDLERYOVÁ, I.: Innovation Management Implementation Needs 
Within Public Institutions. In: Economic and Social Policy: Economic and Social 
Challenges for European Economy (Proceedings of the International Scientific 
Conference). Ostrava: Vysoká škola Prigo, 2019. ISBN 80-87291-25-2. p. 103-114.   

 GRASSEOVÁ, M. A KOL.: Procesní řízení ve veřejném i soukromém sektoru. Brno: 
Computer Press, 2008. ISBN 978-80-251–1987-1. 

 KONEČNÝ, S.: Teória verejnej politiky. Košice: UPJŠ, 2021. 242 s. ISBN 978-80-574-0011-
0. 

 MALÍKOVÁ, Ľ. – DAŠKO, M.: Verejná politika. Bratislava: Iris, 2018. 186 s. ISBN 
9788082000217. 

 VODÁČEK, L.- VODÁČKOVÁ, O.: Moderní management v teorii a praxi. Praha: 
Management Press, 2006. 293 s. ISBN 80-7261-143-7. 

 WRIGHT, G. - NEMEC, J. Management veřejné správy. Praha : Ekopress s.r.o., 2003. ISBN 
80-86119-70-X. 

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský, anglický  

Poznámky: časová záťaž študenta: 240, z toho: 
Prezenčné (P): 24/P 
Samoštúdium: 216 hodín  
Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov:  

          

          

Vyučujúci: prof. Ing. Ivana Butoracová Šindleryová, PhD. 

Dátum poslednej zmeny: 24. 1. 2022 

Schválil:  prof. Ing. Ivana Butoracová Šindleryová, PhD. 
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU 
 

Vysoká škola: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 

Fakulta: Fakulta sociálnych vied 

Kód predmetu:  
KVPVS/VPVS/dd/
001/18 

Názov predmetu:  
Výskumný projekt 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  
- povinný profilový predmet  
- prednáška  
- 2 hodiny týždenne/spolu 24 hodín  
- prezenčná metóda štúdia 
Forma štúdia: externá 
Metóda: prezenčná 
Počet kreditov: 6 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1. 

Stupeň štúdia: 3. 

Podmieňujúce predmety: 

Podmienky na absolvovanie predmetu: 
 
Predmet je ukončený na základe: 
- prezentácie výskumného zámeru konkrétneho projektu v súlade s témou dizertačnej 

práce (50%). V rámci skúšky prebieha diskusia týkajúca sa návrhu dizajnu výskumu a 
odôvodnenie výberu konkrétnych výskumných metód. Počas skúšky preukazujú študenti 
znalosti vybraných metód a zručnosť ich aplikácie vo svojom návrhu dizajnu výskumu; 

- predloženia výskumného zámeru vo forme vedeckej štúdie (50%). 
Pre úspešné absolvovanie predmetu musí študent získať v súčte z oboch častí minimálne 56%. 
Študentovi bude udelené hodnotenie „prospel/neprospel“. 
 
Výsledky vzdelávania: 

  
 Študent po absolvovaní predmetu získa tieto vedomosti, zručnosti, kompetencie: 
  
 Vedomosti:  
 

● študent sa oboznámi so východiskovou terminológiou potrebnou pre tvorbu dizajnu 
výskumného projektu a výberu a využitia relevantných výskumných metód v sociálnych 
vedách, 

● prostredníctvom interaktívnej formy s prvkami tzv. spoluutvárania (co-creation) je 
študent vedený k osvojeniu si moderných a pokročilých prístupov v kvantitatívnom a 
kvantitatívnom výskume s možnosťou ich aplikácie vo vlastnom výskumnom projekte, 

● študent získa prehľad o využití moderných výskumných designov, 
● študent získa poznatky z oblasti využitia alternatívnych výskumných stratégií (agent-

based modeling, network analysis), 
● študent získa vedomosti pre praktické nastavenie plánu a realizácie výskumného 

projektu. 
 



6  

 
 Zručnosti:  
 

● študent rozumie stratégiám, nástrojom a technikám, potrebným k formulovaniu 
výskumného problému a následne tvorbe dizajnu (rámcového usporiadania, plánu) 
výskumu, 

● študent vie identifikovať rámec jednotlivých výskumných metód  a je schopný 
kombinovania rôznych metód zberu dát a analytických techník, 

● študent je schopný v procese analýzy abstrakcie a identifikácie premenných a vzťahov 
medzi nimi na vybraných príkladoch,  

● študent vie identifikovať základné atribúty realizácie výskumného projektu. 
 
 Profesijné kompetencie:  
 

● študent si osvojuje základné koncepcie výskumného procesu, 
● študent je schopný aplikovať nástroje plánovania výskumného projektu v kontexte 

definovaných tém a cieľov, 
● študent má osvojené základné zručnosti procesu riešenia problémov s informáciami, 
● študent disponuje vedomosťami a zručnosťami potrebnými pre výber relevantných 

zdrojov, 
● študent má osvojené základné zručnosti práce s odbornou literatúrou, 
● študent je schopný analyzovať priebeh a komplexne vyhodnotiť projekt, 
● študent je schopný aplikovať získané vedomosti a zručnosti pri akademickom písaní 

a komunikácii výsledkov výskumného projektu, 
● študent disponuje vedomosťami a zručnosťami potrebnými pre všetky ostatné odborné 

predmety počas štúdia. 
 

    Prenositeľné kompetencie: 
 

● organizovanie a plánovanie práce, 
● schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť, 
● strategické a koncepčné myslenie, 
● analytické myslenie, 
● kreativita, 
● komunikačné kompetencie, 
● digitálna gramotnosť, 
● tímová práca, 
● analyzovanie a riešenie problémov, 
● kultivovaný a odborný písomný i ústny prejav, 
● pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti). 
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 Stručná osnova predmetu: 
 

 Medzinárodná vedecká prax a aktivity a vedecká komunikácia.  
 Publikovanie vedeckých prác. Praktické skúsenosti, etické problémy, integrita.  
 Zdroje, citovanie a správa informácií. Definovanie parametrov vyhľadávania a kľúčové 

slová. Zameranie a zoskupovanie kľúčových slov. Správa a evaluácia elektronických 
informačných zdrojov. 

 „Kritický prehľad“ literatúry. Teória a teoretické (alebo koncepčné) rámce.  
 Kľúčové faktory výskumného projektu. SMART ciele, aktivity, míľniky, priority, 

overiteľné indikátory. Potenciálne úskalia výskumného projektu a ich eliminácia. 
 Návrh výskumu, plánovanie výskumného projektu, účel, ciele a výskumné otázky.  
 Pracovný názov a osnova projektu, časový plán, financovanie. 
 Poskytovanie názorov v prezentáciách, riešenie otázok v prezentáciách. 

 
Odporúčaná literatúra: 
 

 BELL, J., WATERS, S. (2018). EBOOK: DOING YOUR RESEARCH PROJECT: A GUIDE 
FOR FIRST-TIME RESEARCHERS. McGraw-Hill Education (UK). 

 OCHRANA, F. (2021). Metodologie Sociálních Věd. Praha: Karolinum Press, 2021. 
ISBN: 978-80-246-4968-9, 136 s. 

 COPE Council. Ethical Guidelines For Peer Reviewers. Committee on Publication 
Ethics. 2017. Dostupné online: 
https://publicationethics.org/files/Ethical_Guidelines_For_Peer _Reviewer... 

 ČIŽNÁR, I. (2012). Základy vedeckovýskumnej práce. Bratislava, 2012, s. 143. ISBN 978-
80-89352-68-5 

 DOBBERSTEIONOVÁ, J., HUDECOVÁ, S., STOŽICKÁ, Z. (2019). Sprievodca svetom 
vedeckého publikovania. Bratislava: Vydavateľstvo otvorenej vedy, Centrum 
vedecko-technických informácií SR, 2019, s. 294. ISBN 978-80-89965-17-5. 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský, anglický 

Poznámky: časová záťaž študenta: 180, z toho: 
Prezenčné (P): 24/P 
Samoštúdium: 156 hodín 
Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov:  

          

          

Vyučujúci: doc. PhDr. Andrea Čajková, PhD., prof. Ing. Roman Horváth, Ph.D. 

Dátum poslednej zmeny: 24. 1. 2022 

Schválil: prof. Ing. Ivana Butoracová Šindleryová, PhD. 
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU 
 

Vysoká škola: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 

Fakulta: Fakulta sociálnych vied 

Kód predmetu: 
KVPVS/VPVS/de/003/18 
 

Názov predmetu:  
Metodológia vedeckej práce  

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  
- povinný profilový predmet  
- prednáška  
- 2 hodiny týždenne/spolu 24 hodín  
- prezenčná metóda štúdia 
Forma štúdia: externá 
Metóda: prezenčná 
Počet kreditov: 8 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2. 

Stupeň štúdia: 3. 

Podmieňujúce predmety: 

Podmienky na absolvovanie predmetu: 
 
Predmet je ukončený záverečnou prácou, ktorá by mohla byť prvou verziou kapitoly 
dizertačnej práce.   Počas hodiny si každý študent pripraví krátku prednášku o koncepcii 
svojej doktorandskej práce, o motivácii a o možnej záverečnej pridanej hodnote práce.  
Záverečná práca má mať minimálne desať strán a maximálne 15-20 strán.  
Vyučujúci zašle študentovi, po odovzdaní práce, detailné poznámy, v ktorých sa diskutuje štýl 
práce, pridaná hodnota, úroveň prezentácie problému a iné aspekty. 
Predmet je ukončený na základe účasti na hodine, prezentácie koncepcie doktorandskej 
práce a odovzdania záverečnej práce. Študentovi bude udelené hodnotenie 
„prospel/neprospel“. 

 
Výsledky vzdelávania: 
 

 Študent po absolvovaní predmetu získa tieto vedomosti, zručnosti, kompetencie: 
 
Vedomosti  
 

● študent získava základný pojmový aparát z vedeckej metodológie,   
● študent získa prehľad o témach, ktorými sa sociálne vedy zaoberajú, 
● študent porozumie logike vedeckej práce a vzťahu hlavného paradigmatu k vedľajším.  

 
Zručnosti: 
 

● študenti získa podporu pre samostatnú tvorbu, pre výber témy, pre schopnosť presadiť 
sa na trhu vedy publikáciami, 

● študent vie samostatne zhodnotiť dôležitosť výskumných tém, vzťahu paradigmy 
a prístupov, ktoré nereprezentujú základný smer výskumu v danom obore,   
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● študent je schopný prezentovať koncepciu svojej práce, motiváciu prečo je jeho téma 
zaujímavá a ako sa môže prijať vo vedeckej obci, 

● študent sa oboznámi so zručnosťami, ktoré sú nutné pri presadzovaní sa na 
medzinárodnom vedeckom trhu. 

 
Profesijné kompetencie: 
 

● študent získava schopnosti orientácie v širokej škále teoretických poznatkov 
z formulovania vedeckých otázok, metodológie vedeckej práce,  

● študent pochopí dôležitosť etického prístupu pri výskume a pri publikovaní a získa 
kompetencie, ktoré mu zabránia publikovať, v budúcnosti, v nekorektných 
publikáciách, 

● študent dokáže formulovať hypotézy, diskutuje otázky empirického hodnotenia 
a overovania hypotéz, 

● študent tiež pochopí dôležitosť formulovania hypotéz pri začiatku vedeckej práce. 
 
Prenositeľné kompetencie: 
 

● organizovanie a plánovanie práce; v súčasnosti často moderní vedeckí pracovníci 
pracujú na viacerých projektoch súčasne a k tomu musia prispôsobiť organizovanie 
práce, 

● schopnosť výberu tém k vedeckej práci a dôležitosť poznania ukončenia začatých 
projektov, 

● analytické myslenie, 
● kreativita, 
● komunikačné kompetencie, 
● digitálna gramotnosť, 
● kultivovaný a odborný písomný i ústny prejav, 
● pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti). 

 
 
Stručná osnova predmetu: 
 

● Vznik a funkcie paradigiem vo vede obecne a neskôr v sociálnyhc vedách.  
● Veda a jej podoby, vedecká metodológia, formalizácia problému, kvantitatívne 

a kvalitatívne postupy vo vedeckom výskume . 
● Formulovanie hypotéz, voľba metodológie.  
● Etika vedeckej práce, spoločenské aspekty vedy, príprava rečového prejavu, 

spracovanie informácií, citačné zdroje. 
● Praktické rady k písaniu vedeckých článkov.  
● Proces publikovania, postup a cesta výberu publikačných výstupov. 
● Ako si vybrať výskumné témy. 
● Getting Research Ideas and Writing, Submitting Papers to Journals, How to Work with 

the Advisor, Giving Presentations, How to Write Referee Reports. 
● Je ekonómia veda? Rozličné tváre sociálnej vedy.    
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Odporúčaná literatúra: 
 

 V českom a slovenskom jazyku: 
 

 ONDREJKOVIČ, P.: Kapitoly z metodológie výskumu v sociálnych vedách. Levice: 
ClientService, 2017. 318 s. ISBN 9788097266103. 

 HOVORKA, D., KOMÁREK, K., CHRAPAN, J., BARTKO, D.: Ako úspešne zvládať vedeckú 
prácu. Vademecum začínajúcich vedeckých a pedagogických pracovníkov, 
Vydavateľstvo Osveta, 2015. 430 s. ISBN 9788080634391  

 ČERNÍK, V., VICENÍK, J., ed.: Zákon, explanácia a interpretácia v spoločenských vedách. 
Bratislava: IRIS, 2012. 287 s. ISBN 8089238017. 

 MOSNÝ, P., LACLAVÍKOVÁ, M., SISKOVIČ, Š.: Metodológia vedeckej práce pre potreby 
právnického štúdia. Trnava: Wolters Kluwer, 2018. 168 s. ISBN 9788057100591 

 
 V anglickom jazyku:  
 

 THOMSON, W.: A Guide for the Young Economist, Second Edition. London: The MIT 
Press, 2011. 184 s. ISBN: 9780262515894 

 HAMERMESH, D. S.: The Young Economist’s Guide to Professional Etiquette,” Journal of 
Economic Perspectives 6, Winter 1992, 169-179, 1992. The Young Economist's Guide to 

Professional Etiquette - American Economic Association (aeaweb.org) 
 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský, anglický 

Poznámky: časová záťaž študenta: 240, z toho: 
Prezenčné (P): 24/P 
Samoštúdium: 216 hodín 
Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov:  

          

          

Vyučujúci: doc. PhDr. Andrea Čajková, PhD., prof. Dr. MA Ing. Július Horváth, PhD. 

Dátum poslednej zmeny: 24. 1. 2022 

Schválil: prof. Ing. Ivana Butoracová Šindleryová, PhD. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.aeaweb.org/articles?id=10.1257/jep.6.1.169
https://www.aeaweb.org/articles?id=10.1257/jep.6.1.169
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU 
 

Vysoká škola: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 

Fakulta: Fakulta sociálnych vied 

Kód predmetu: 
KVPVS/VPVS/de/002/18 
 

Názov predmetu:  
Teórie verejnej politiky a verejnej správy  

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  
- povinný profilový predmet  
- prednáška  
- 2 hodiny týždenne/spolu 24 hodín  
- prezenčná metóda štúdia 
Forma štúdia: externá 
Metóda: prezenčná 
Počet kreditov: 8 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2. 

Stupeň štúdia: 3. 

Podmieňujúce predmety: 

Podmienky na absolvovanie predmetu: 
 
Pre úspešné absolvovanie predmetu je potrebná aktívna účasť na prednáškach, zapájanie sa 
do diskusie k aktuálnym témam prednášky a odovzdanie záverečnej práce spracovanej na 
zadanú tému z vybraných oblastí problematiky. Po splnení týchto podmienok je študentovi 
umožnené absolvovanie ústnej/písomnej skúšky. Študentovi bude udelené hodnotenie 
„prospel/neprospel“. 

Výsledky vzdelávania: 
 

 Študent  po absolvovaní predmetu získa tieto vedomosti: 
 

● študent si upevní poznatky z odboru politických vied, špeciálne z oblastí verejnej 
politiky a verejnej správy, 

● študent si prehĺbi terminológiu potrebnú pre pochopenie a štúdium systémov riadenia 
a formovania systémových zmien vo verejnej správe a jednotlivých  súčastí verejnej 
politiky, 

● študent získa relevantné informácie o problematike teórie a praxe a nástrojoch 
efektívneho riadenia a fungovania verejnej správy, 

● študent si osvojí kľúčové pojmoslovie nevyhnutné pre pochopenie zásadných procesov 
tvorby verejnej politiky a verejnej správy – vytvárania systémov riadenia a organizácie 
štátnej moci na všetkých úrovniach riadenia štátu, 

● študent získa poznatky z vývoja a kreovania systémov verejnej správy a rozhodovacích 
systémov verejnej politiky, 

● študent na základe praktických príkladoch si osvojí zásadné znalosti kľúčových 
problémov riadenia verejnej správy, 

● študent sa oboznámi aktuálnymi trendmi vo vybraných oblastiach verejnej správy ako 
aj verejnej politiky, 
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● študent sa oboznámi s teóriami riadenia štátu, 
● študent získa poznatky o aktuálnych trendoch a výzvach verejnej správy a  verejnej 

politiky, 
● študent porozumie zmyslu existencie jednotlivých aktérov verejnej politiky a systémom 

riadenia verejnej správy. 
 
Zručnosti: 
 

● študenti získa zručnosť pre samostatnú tvorbu,  výber témy, schopnosť formulovať 
atraktívne témy,   

● študent bude vedieť zhodnotiť dôležitosť výskumných tém, ktoré reprezentujú zásadný 
smer výskumu v obore,   

● študent bude  schopný prezentovať koncepciu svojej práce, motiváciu prečo je jeho 
téma zaujímavá a ako sa môže prijať vo vedeckej obci, 

● študent sa oboznámi so zručnosťami, ktoré sú nutné pri presadzovaní sa na 
medzinárodnom vedeckom poli. 

 
Prenositeľné kompetencie: 

 
● schopnosť výberu tém k vedeckej práci a dôležitosť poznania ukončenia začatých 

projektov,  
● analytické myslenie, 
● kreativita, 
● komunikačné kompetencie, 
● digitálna gramotnosť, 
● kultivovaný a odborný písomný i ústny prejav, 
● pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti). 
 

Stručná osnova predmetu: 
 

 Vzťah verejnej politiky a verejnej správy. 
 Vývoj teórií verejnej správy. 
 Teoretické koncepcie riadenia verejnej správy. 
 Druhy verejnej správy. 
 Územná samospráva. 
 Nastavenie systému štátnej správy. 
 Zákon o štátnej službe. 
 Korupcia vo verejnej správe. 
 Efektívny výkon verejnej správy. 
 Reformy verejnej správy. 
 Efektívnosť a hospodárnosť verejnej správy. 
 Financovanie verejnej správy. 
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Odporúčaná literatúra: 
  

 POTUČEK, M. a kol.: Veřejná politika. 2. vyd. Praha: C.H.BECK, 2016. 336 s. 
ISBN 978-80-7400-591-6. 

 POTUČEK, M.: Public Policy. Praha: Karolinum, 2017. 308s. ISBN 978-80-246-
3556-9. 

 POMAHAČ, R. a kol.: Veřejná správa. Praha: C.H.BECK, 2013. 336s. ISBN 978-
80-7400-447-6. 

 OCHRANA, F. – Puˇček, M.: Efektivní zavádění a řízení změn ve veřejné správě. 
Smart Administration. Praha: Wolters Kluwer, 2011. 248s. ISBN 978-80-7357-
667-7. 
 

Vedecké články z periodík, najmä: 
 

 Central European Journal of Public Policy (CEJPP): http://cejpp.eu/ 
 Journal of European Public Policy: http://www.tandfonline.com/toc/rjpp20/current 
 Public Policy and Administration: http://ppa.sagepub.com/ 
 Lex localis - Journal of local self-government:  http://journal.lex-localis.press 
 NISPAcee Journal of Public Administration and Policy: 

http://www.nispa.org/journal.php 
 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský, anglický 

Poznámky: časová záťaž študenta: 240, z toho: 
Prezenčné (P): 24/P 
Samoštúdium: 216 hodín 
Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov:  

          

          

Vyučujúci: doc. PhDr. Peter Horváth, PhD. 

Dátum poslednej zmeny: 24. 1. 2022 

Schválil: prof. Ing. Ivana Butoracová Šindleryová, PhD. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://cejpp.eu/
http://www.tandfonline.com/toc/rjpp20/current
http://ppa.sagepub.com/
http://journal.lex-localis.press/
http://www.nispa.org/journal.php
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU 
 

Vysoká škola: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 

Fakulta: Fakulta sociálnych vied 

Kód predmetu: 
KVPVS/VPVS/de/008/18 

Názov predmetu:  
Ekonomika a riadenie verejnej správy 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  
- povinne voliteľný  predmet  
- prednáška  
- 2 hodiny týždenne/spolu 24 hodín  
- prezenčná metóda štúdia 
Forma štúdia: externá 
Metóda: prezenčná 
Počet kreditov: 5 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1. 

Stupeň štúdia: 3. 

Podmieňujúce predmety:  

Podmienky na absolvovanie predmetu: 
 
Predmet je ukončený záverečnou písomnou skúškou v priebehu skúškového obdobia. 
Písomná skúška pozostáva z 3 výkladových otázok v trvaní 60 minút. V prípade on line 
skúšania je skúška ústna, pozostávajúca taktiež z 3 otázok. Študent musí zvládnuť odpovedať 
správne na všetky 3 otázky. Študentovi bude udelené hodnotenie „prospel/neprospel“. 

 
 

Výsledky vzdelávania: 
 

 Študent po absolvovaní predmetu získa tieto vedomosti, zručnosti, kompetencie: 
 
Vedomosti: 
 

● študent je schopný porozumieť a aplikovať terminológiu z oblasti verejných financií 
a ekonomiky a riadenia verejnej správy,  

● študent pochopí princípy, metódy a operácie, ktorými sa získávajú zdroje krytia 
verejných potrieb a obhospodaruje sa štátny dlh, 

● študent nadobudne schopnosť správne sa orientovať v ekonomickej analýze verejnych 
statkov, 

● študent sa naučí aplikovať nadobúdané vedomosti pri riešení konkrétnych situácií 
v kontexte problematiky ekonomiky a riadenia verejnej správy, 

● študent zvládne problematiku vyhodnocovania a analyzovania mechanizmu fungovania 
verejných výdajových programov a správne sa orientovať  v priestorových aspektoch 
verejných financií a v ekonomických problémoch verejnej správy, 

● študent sa dokáže orientovať v mechanizmoch rozpočtovej, fiškálnej a daňovej politiky. 
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Zručnosti: 
 

● študent si osvojuje základné informácie potrebné na to, aby rozumel základným 
vzťahom a súvislostiam v oblasti ekonomiky a riadenia verejnej správy, 

● študent vie samostatne zhodnotiť základné problémy týkajúce sa verejného sektora, 
verejných statkov a externalít, 

● študent si osvojuje funkcie verejných financií, využil poznatky zo štúdia teórie 
verejných financií pre orientáciu v problematike fiškálneho federalizmu a fiškálnej 
decentralizácie v podmienkach Slovenskej republiky a ekonomiky a riadenia verejného 
sektora, 

● študent je schopný robiť analýzy verejných príjmov a verejných výdavkov vo vzťahu k 
deficitu štátneho rozpočtu, dlhu a čistej pozície Slovenska, 

● vie sa orientovať  v princípoch riadenia verejnej správy a analyzovať ekonomické otázky 
verejného sektora s riešením nastolených problémov, 

● študent je schopný aplikovať základné vedomosti pri orientácii v problematike 
medzinárodných aspektov ekonomiky a riadenia verejnej správy. 
 

 Profesijné kompetencie: 
 

● študent získava schopnosti orientácie v širokej škále teoretických prístupov k riešeniu  
otázok súvisiacich s ekonomikou a riadením verejnej správy, 

● študent vie samostatne riešiť problémy týkajúce sa verejných príjmov a výdavkov na 
úrovni obce, VÚC a štátu, pokiaľ bude v tejto oblasti pôsobiť profesionálne, 

● študent sa orientuje vo fungovaní inštutúcií správy zdrojov verejných príjmov a v oblasti 
hlavných ekonomických úloh riešených v oblasti riadenia verejnej správy, 

● študent sa orientuje v základných  princípoch a vzťahoch vo fungovaní verejnej správy, 
● študent je schopný aplikovať tieto vedomosti v rámci ďalších odborných predmetov v 

rámci štúdia, 
● študent  je pripravený získané vedomosti uplatniť pri  štúdiu ostatných predmetov, ktoré 

na tento predmet naväzujú, a vedieť ich aj uplatniť v praktickej  činnosti po absolvovaní 
štúdia. 

 
 Prenositeľné kompetencie: 
 

● organizovanie a plánovanie práce, 
● schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť, 
● strategické a koncepčné myslenie, 
● analytické myslenie, 
● kreativita, 
● komunikačné kompetencie, 
● občianske kompetencie, 
● mediálna, ekonomická a finančná gramotnosť, 
● digitálna gramotnosť, 
● tímová práca, 
● analyzovanie a riešenie problémov, 
● kultivovaný a odborný písomný i ústny prejav, 

●      ●    pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti). 
●  
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Stručná osnova predmetu: 
 

 Charakteristika verejného sektora a verejnej správy a základné princípy ich 
fungovania.   

 Veľkosť a efektívnosť verejného sektora, role štátu v ekonomike.  
 Verejná správa v Slovenskej republike. 
 Funkcie verejných financií v ekonomike. 
 Vybrané problémy daňovej teórie, zdanenie a efektívnosť. 
 Administratívne náklady zdanenia. 
 Fiškálny federalizmus a priestorové aspekty verejných financií. Fiškálna 

decentralizácia. 
 Verejné príjmy, ich štruktúra a vývoj. Rozpočtové určenie, daňová kvóta, Lafferova 

krivka a mechanizmus fungovania daní. 
 Verejné výdavky, verejné projekty a programy, verejné obstarávanie. Teórie a faktory 

rastu verejných financií.  
 Rozpočtový deficit, jeho formy, príčiny vzniku a možnosti jeho financovania. Verejný 

dlh. Čistá pozícia Slovenska.  
 Spoločný rozpočet Európskej únie. 
 Sociálne služby a ich formy, financovanie sociálnych služieb. 

 
 
Odporúčaná literatúra: 
 

 MEDVED, J. – NEMEC, J. a kol. 2011. Verejné financie. Bratislava : Sprint dva. 
640 s. ISBN 978-80-89393-46-6. 

   MUSGRAVE, R. A. 1994. Public Finance in Theory and Practice. New 
York : McGraw-Hill. ISBN 007-04412-6X. 

 NEUBAUEROVÁ, E. – BELIČKOVÁ, K.  Nástroje ekonomiky verejného 
sektora. Bratislava : Merkury, 2005. ISBN 80-89143-26-1.  

 PEKOVÁ, J. Veřejné finance. 2010. Praha : Wolters Kluwer. 644 s. 
ISBN 978-80-73578-698-1. 

 ROSEN, H.S. Public Finance. 2002. Boston : McGraw-Hill, ISBN 0-
256-08376-2. 

 STIGLITZ, J.E. Ekonomie veřejného sektoru. 1997. Praha : Grada Publishing. 664 s. ISBN 
80-7169-454-1. 

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský, anglický 

Poznámky: časová záťaž študenta: 150, z toho: 
Prezenčné (P): 24/P 
Samoštúdium: 126 hodín 
Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov:  

          

          

Vyučujúci: prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. 

Dátum poslednej zmeny: 24. 1. 2022 

Schválil: prof. Ing. Ivana Butoracová Šindleryová, PhD. 
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU 
 

Vysoká škola: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 

Fakulta: Fakulta sociálnych vied 

Kód predmetu: 
 

Názov predmetu:  
Komunálna  a regionálna politika  
 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  
- povinne voliteľný profilový predmet  
- prednáška  
- 2 hodiny týždenne/spolu 24 hodín  
- prezenčná metóda štúdia 
Forma štúdia: externá  
Metóda: prezenčná 
Počet kreditov: 6 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1. 

Stupeň štúdia: 3. 

Podmieňujúce predmety: 

Podmienky na absolvovanie predmetu: 
 
Pre úspešné absolvovanie predmetu je potrebná aktívna účasť na prednáškach, zapájanie sa 
do diskusie k aktuálnym témam prednášky a odovzdanie záverečnej práce spracovanej na 
zadanú tému z vybraných oblastí problematiky. Po splnení týchto podmienok je študentovi 
umožnené absolvovanie ústnej/písomnej skúšky. Študentovi bude udelené hodnotenie 
„prospel/neprospel“. 

Výsledky vzdelávania: 
 
Študent  po absolvovaní predmetu získa vedomosti:  
 
● upevní si  poznatky z problematiky komunálnej politiky v kontexte verejnej správy ako 

súčasti politických vied,  
● oboznámi sa  s potrebnou a používanou terminológiou pre  štúdium komunálnej politiky, 
● získa poznatky z vývoja  systémov verejnej správy, 
● oboznámi sa s aktuálnymi trendmi vo vybraných oblastiach verejnej správy ako aj verejnej 

politiky, 
● oboznámi sa  s teoretickými koncepciami komunálnej politiky na úrovni miest a obcí, 
● získa poznatky o aktuálnych výzvach verejnej správy v oblasti komunálnej politiky,  
● porozumie zmyslu existencie jednotlivých aktérov komunálnej politiky.  

 
Zručnosti:  

 
● naučiť sa vnímať nevyhnutnosť implementácie teoretických konceptov komunálnej 

politiky do systému verejnej správy, 
● pochopiť zmysel implementácie praktických výstupov z analýz jednotlivých podôb 

komunálnej politiky  pre zabezpečenie efektívnej existencie verejnej správy, 
● porozumieť koncepciám komunálnej politiky a schopnosť  implementovať princípy 
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dobrého vládnutia na úrovni komunálnej politiky,  
● vnímanie  moderných  teórií riadenia a ich implementáciu v riadiacich procesoch  na 

úrovni komunálnej politiky. 
 
Kompetencie:  
 
● osvojenie si  riadiacich  techník  a postupov  vhodných  pre využitie v praxi manažérskych 

funkcií v organizáciách verejnej správy, 
● schopnosť  rozhodovať v procesoch  strategického riadenia subjektov verejnej správy, 
● schopnosť analyzovať konkrétn situácie  v organizáciách verejnej správy a rozhodovať  o 

ďalšom postupe v manažovaní procesov riadenia, 
● schopnosť  aplikovať získané vedomosti a zručnosti v praxi, 
● schopnosť  analyzovať správanie sa aktérov verejnej správy, 
● osvojené si pokročilých zručností práce s odbornou literatúrou, 
● disponovať  vedomosťami a zručnosťami potrebnými pre úspešné zvládnutie  štúdia. 

 
Prenositeľné kompetencie: 

 
● organizovanie a plánovanie práce, 
● schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť, 
● strategické a koncepčné myslenie, 
● analytické myslenie, 
● kreativita, 
● komunikačné kompetencie, 
● digitálna gramotnosť, 
● tímová práca, 
● analyzovanie a riešenie problémov, 
● kultivovaný a odborný písomný i ústny prejav, 
● pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti). 

 
Stručná osnova predmetu: 
 

 Model samosprávy na lokálnej úrovni. 
 Funkcie meistnej samosprávy. 
 Vývoj komunálneho systému na Slovensku. 
 Orgány samosprávy na lokálnej úrovni. 
 Vývoj volebného sysdtému na komunálnej úrovni. 
 Trendy vo voličskom správaní sa na komunálnej úrovni. 
 Komunálna úroveň riadenia verejnej správy vo vyxbraných krajinách EÚ. 
 Koalície na úrovni komunálnej politiky. 
 Fenomén nezávislých poslancov a starostov/primátorov na komunálnej úrovni. 
 Vývojové trendy na úrovni komunálnej politiky. 
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Odporúčaná literatúra: 
 

 BALIK, S.: Komunální politika. Obce, aktéři a cíle místní politiky. Praha: Grada, 2009. 
250s. ISBN 978-80-247-2908-4. 

 ČMEJREK, J. a kol.: Demokracie v lokálním politickém prostoru. Praha: Grada, 2010. 
223s. ISBN 978-80-247-3061-5. 

 HEGER, V.: Komunikace ve veřejné správě. Praha: Grada, 2012. 256s. ISBN 978-80-247-
3779-9. 

 PAVLÍK, M. a kol.: Regiony budoucnosti. Spolupráce, bezpečí, efektivita. Inspirace pro 
rozvoj měst a regionu s příkladmi dobré praxe. Praha: Grada. 2020. 224s. ISBN 978-80-
271-1310-1. 

 PAVLÍk, M.  kol: Jak úspešně řídit obec a region. Cíle, nástroje, trendy, zahraniční 
zkušenosti. Praha: Grada, 2014. 160s. ISBN 978-80-247-5252-3. 

 
 Public Policy and Administration: http://ppa.sagepub.com/ 
 Lex localis - Journal of local self-government:  http://journal.lex-localis.press 
 NISPAcee Journal of Public Administration and Policy: 

http://www.nispa.org/journal.php 
 
 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský, anglický 

Poznámky: časová záťaž študenta: 150, z toho: 
Prezenčné (P): 24/P 
Samoštúdium: 126 hodín 
Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov:  

          

          

Vyučujúci: doc. PhDr. Peter Horváth, PhD. 

Dátum poslednej zmeny: 24. 1. 2022 

Schválil: prof. Ing. Ivana Butoracová Šindleryová, PhD. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

http://ppa.sagepub.com/
http://journal.lex-localis.press/
http://www.nispa.org/journal.php
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU 
 

Vysoká škola: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 

Fakulta: Fakulta sociálnych vied 

Kód predmetu: 
KVPVS/VPVS/de/004/18 

Názov predmetu:  
Formy práva vo verejnej správe  
 
 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  
- povinne voliteľný profilový predmet  
- prednáška  
- 2 hodiny týždenne/spolu 24 hodín  
- prezenčná metóda štúdia 
Forma štúdia: externá 

Metóda: prezenčná 
Počet kreditov: 5 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2. 

Stupeň štúdia: 3. 

Podmieňujúce predmety:  

 

 Podmienky na absolvovanie predmetu:  
 
Podmienky absolvovania predmetu a hodnotenia výsledkov študenta sa riadia Študijným   
poriadkom Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Študent bude hodnotený na základe 
vypracovania odborného (vedeckého) článku, ktorý bude použiteľný pre účely publikovania vo 
vedeckých periodikách. V rámci hodnotenia sa berie tiež do úvahy splnenie všeobecne 
uplatňovaných požiadaviek a kritérií na odborné (vedecké) články. 
V prípade individuálneho študijného plánu je nutná minimálne 50 % účasť na vyučovaní (pozri 
Študijný poriadok Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, § 13).  
Pre úspešné absolvovanie predmetu je potrebné, aby študent získal minimálne 56% zo 100%.  
Študentovi bude udelené hodnotenie „prospel/neprospel“. 
 
 Výsledky vzdelávania: 
 

 Študent po absolvovaní predmetu získa tieto vedomosti, zručnosti, kompetencie: 
 
 Vedomosti:  
 

● študent získa základné poznatky z oblasti foriem práva uplatňovaných doma, ako aj vo 
svete,  

● študent sa oboznámi so základnou terminológiou potrebnou pre pochopenie a štúdium 
problematiky foriem práva,  

● študent si osvojí kľúčové pojmoslovie nevyhnutné pre pochopenie fungovania systému 
foriem práva, 

● študent získa základné poznatky z historického vývoja a kreovania kľúčových právnych 
inštitútov, 

● študent sa oboznámi s dominantnými formami práva uplatňovanými v SR, 
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● študent získa vedomosti o prepojení jednotlivých foriem práva a väzbách medzi nimi, 
● študent získa vedomosti o základných orgánoch ochrany práva strážiacich zákonnosť 

foriem práva v Slovenskej republike, 
● študent sa naučí vnímať rozdiely a špecifiká jednotlivých foriem práva. 

 
 Zručnosti:  
 

● študent pochopí zmysel a účel jednotlivých foriem práva, 
● študent rozumie kľúčovým princípom a zásadám, ktoré sa uplatňujú v rámci procesu 

kreácie príslušných foriem práva,  
● študent dokáže tvorivo a komplexne vnímať a rozmýšľať o formách práva v zmysle 

dôvodov ich existencie, v kontexte ich účelu a cieľov, 
● študent je spôsobilý participovať na príprave normatívnych správnych aktov, 
● študent je schopný identifikovať, analyzovať a zhodnotiť jednotlivé aspekty zákonnosti 

procesu prijímania foriem práva v oblasti verejnej správy, 
● študent vníma formy práva nielen v teoretických, ale aj v právno-aplikačných 

súvislostiach. 
 
 Profesijné kompetencie:  
 

● študent si osvojuje základné právno-teoretické poznatky vhodné pre využitie vo 
verejnosprávnej praxi, 

● študent je schopný rozhodnúť o aplikácii relevantných ustanovení týkajúcich sa tvorby 
foriem práva a vyhľadať si aktuálne znenia právnych predpisov, 

● riešením prípadových štúdií zameraných na jednotlivé tematické okruhy prednášok 
študent získa schopnosť a zručnosť vo využití základných právnych predpisov, 

● študent je schopný analyzovať konkrétne modelové situácie a rozhodnúť o ďalšom 
postupe ich právneho riešenia, 

● študent je schopný aplikovať získané vedomosti a zručnosti pri absolvovaní odbornej 
praxe v organizáciách, 

● študent má osvojené základné zručnosti práce s vedeckou a odbornou literatúrou, 
● študent disponuje vedomosťami a zručnosťami potrebnými pre všetky ostatné odborné 

predmety počas štúdia. 
     
 Prenositeľné kompetencie: 
 

● organizovanie a plánovanie postupov, 
● schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť, 
● právne myslenie, 
● analytické myslenie, 
● kreativita, 
● komunikačné kompetencie, 
● digitálna gramotnosť, 
● analyzovanie a riešenie problémov, 
● kultivovaný a odborný písomný i ústny prejav. 
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Stručná osnova predmetu: 
 
 Formy práva ako právno-teoretický pojem. 
 Pramene práva uplatňované vo svete, klasifikácia prameňov práva. 
 Právna obyčaj.  
 Precedens. 
 Právny predpis - formálne podmienky platnosti právneho predpisu. 
 Právny predpis - materiálne podmienky platnosti. 
 Ostatné pramene práva - referendum, zmluva, doktrína, princípy. 
 Formy práva uplatňované v oblasti verejnej správy.  
 Normatívne správne akty. 
 Individuálne správne akty a hybridné správne akty. 
 Nedostatky v normotvornej činnosti v oblasti verejnej správy. 
 Analýza recentnej judikatúry Ústavného súdu SR a diskusia k nej. 

 Odporúčaná literatúra: 
 

 PROCHÁZKA, R. - KÁČER, M.: Teória práva. 2. vyd. Bratislava: C. H. Beck, 2019. 
304 s. ISBN 978-80-89603-73-2.  

 VEČEŘA, M. a kol.: Teória práva. 5. rozš. a dopln. vyd. Žilina: EUROKÓDEX, 2013. 
360 s. ISBN 978-80-8155-001-0 

 GIBA, M. a kol.: Ústavné právo. Bratislava: Wolters Kluwer SR, 2019. 481 s. ISBN 
978-80-571-0086-7. 

 KOŠIČIAROVÁ, S.: Správne právo hmotné : Všeobecná časť. Plzeň: Vydavatelství 
a nakladatelství Aleš Čeněk, 2015. 376 s. ISBN 978-80-7380-578-4. 

   ŠRAMEL, B.: Ústavné súdnictvo. Trnava: Občianske združenie FSV, 2015. 104 s.  
     ISBN 978-80-971952-0-5. 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský, anglický 

Poznámky: časová záťaž študenta: 150, z toho: 
Prezenčné (P): 24/P 
Samoštúdium: 126 hodín 
Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov:  

          

          

Vyučujúci: doc. JUDr. Bystrík Šramel, PhD. 

Dátum poslednej zmeny: 24. 01. 2022 

Schválil: prof. Ing. Ivana Butoracová Šindleryová, PhD. 
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU 
 

Vysoká škola: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 

Fakulta: Fakulta sociálnych vied 

Kód predmetu: 
 

Názov predmetu:  
Sektorové politiky 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  
- povinne voliteľný  predmet  
- prednáška  
- 2 hodiny týždenne/spolu 24 hodín  
- prezenčná metóda štúdia 
Forma štúdia: externá 
Metóda: prezenčná 
Počet kreditov: 5 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2. 

Stupeň štúdia: 3. 

Podmieňujúce predmety: 

Podmienky na absolvovanie predmetu: 
 
Pre úspešné absolvovanie predmetu je potrebná aktívna účasť na prednáškach, zapájanie sa do 
diskusie k aktuálnym témam prednášky a odovzdanie záverečnej práce spracovanej na zadanú 
tému z oblasti konkrétnej sektorovej politiky. Po splnení týchto podmienok je študentovi 
umožnené absolvovanie ústnej skúšky. Študentovi bude udelené hodnotenie 
„prospel/neprospel“. 

Výsledky vzdelávania: 
 

 Študent po absolvovaní predmetu získa tieto vedomosti, zručnosti, kompetencie: 
 
Vedomosti: 
 

● študent získava pojmový aparát z problematiky vybraných sektorových politík,  
● študent ovláda podstatu kľúčových teórií vybraných sektorových politík,  
● študent získa prehľad o problémoch, ktoré sprevádzajú jednotlivé sektorové politiky, 
● študent porozumie logike tvorby verejnej politiky a podieľu aktérov na uskutočňovaní 

sektorových politík, 
● študent je informovaný o využívaní teoretických poznatkov a ich aplikácií v praxi vo 

sfére vybranách sektorových politík na rozličných úrovniach štátu. 
 
 Zručnosti: 
 

● študent si osvojuje všetky informácie potrebné na to, aby rozumel vzťahom a 
súvislostiam vo verejnej politike a tvorbe sektorových politík, 

● študent vie samostatne zhodnotiť problémy verejnej politiky v kontexte špecifických 
sektorových politík a aktérov zodpovedných za ich realizáciu, 
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● študent je schopný robiť analýzy náročných procesov v tvorbe verejnej politiky 
a formulovať relevantné závery, s prihliadnutím na jednotlivé sektoré politiky 
v podmienkach Slovenskej republiky, 

● študent je schopný aplikovať získané vedomosti v pri analyzovaní aktuálnych otázok 
verejnej politiky v kontexte demokratického a právneho štátu v 21. storočí nielen doma, 
ale aj v zahraničí. 

● študent dokáže identifikovať, analyzovať a evaluovať problémy súvisace so sektorovými 
politikami a hľadať a formulovať relevantné riešenia a závery. 
 

 Profesijné kompetencie: 
 

● študent získava schopnosti orientácie v širokej škále teoretických prístupov k riešeniu 
praktických otázok, týkajúcich sa sektorových politík, 

● študent sa orientuje v základných  princípoch a vzťahoch medzi kľúčovými aktérmi 
vybraných sektorových politík, 

● študent je schopný aplikovať tieto vedomosti v rámci ďalších odborných predmetov v 
rámci štúdia, 

● študent je pripravený získané vedomosti uplatniť v praktickej  činnosti po absolvovaní 
štúdia vo sfére národnej, regionálnej a komunálnej politiky. 

 
 Prenositeľné kompetencie: 
 

● organizovanie a plánovanie práce, 
● schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť, 
● strategické a koncepčné myslenie, 
● analytické myslenie, 
● kreativita, 
● komunikačné kompetencie, 
● občianske kompetencie, 
● digitálna gramotnosť, 
● tímová práca, 
● analyzovanie a riešenie problémov, 
● kultivovaný a odborný písomný i ústny prejav, 
● pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti). 

 
 
Stručná osnova predmetu: 
 

 Teoreticko – praktické koncepcie verejnej politiky ako predpokadu realizácie 
sektorových politík. 

 Migračná politika (charakteristika, legislatívny rámec, vývoj, súčasné problémy 
a tredny do budúcnosti). 

 Zahraničná politika (charakteristika, legislatívny rámec, vývoj, súčasné problémy 
a tredny do budúcnosti). 

 Bezpečnostná politika (charakteristika, legislatívny rámec, vývoj, súčasné problémy 
a tredny do budúcnosti). 

 Energetická politika (charakteristika, legislatívny rámec, vývoj, súčasné problémy 
a tredny do budúcnosti). 

 Hospodárska a sociálna politika (charakteristika, legislatívny rámec, vývoj, súčasné 
problémy a tredny do budúcnosti). 

 Cikrevná politika (charakteristika, legislatívny rámec, vývoj, súčasné problémy a tredny 
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do budúcnosti). 
 Poľnohospodárska politika (charakteristika, legislatívny rámec, vývoj, súčasné 

problémy a tredny do budúcnosti). 
 Politika životného prostredia (charakteristika, legislatívny rámec, vývoj, súčasné 

problémy a tredny do budúcnosti). 
 Školská a vysokoškolská politika (charakteristika, legislatívny rámec, vývoj, súčasné 

problémy a trendy do budúcnosti). 

 
Odporúčaná literatúra: 
 
 KLIKOVÁ, Christiana, KOLTÁN, Igor a kol. Hospodářská a sociální politika.Ostrava: 

Vysoká škola sociálně správní, 2019, 388 s. ISBN 978-80-87291-23-8. 
 MACHYNIAK, Ján. Migration Trends and Migration Policy in Europe. In ICEI2018. 

Ostrava: 2018, s. 982-987. ISBN 978-80-248-4169-4. 
 MALÍKOVÁ, Ľudmila, DAŠKO, Martin. Verejná politika. Bratislava: Iris – 

Vydavateľstvo a tlač, 2018, 186 s. ISBN 978-80-8200-021-7. 
 POTUČEK, Martin – RUDOLFOVÁ, Veronika. Veřejná politika. Praha: C.H. Beck, 

2016. 336 s. ISBN 9788074005916. 
 SCHWARCZ, Pavol, KOVÁČIK, Marián, SCHWARZOVÁ, Loreta. Spoločná 

poľnohospodárska politika.Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2020, 
90 s. ISBN 978-80-552-2201-1. 

 OLNER, Štefan. Zdroje energií pre EÚ a SR v 21. storočí. Bratislava: Iris, 2010.174 s. 
ISBN 978-80-89256-56-3. 
 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský, anglický 

Poznámky: časová záťaž študenta: 150, z toho: 
Prezenčné (P): 24/P 
Samoštúdium: 126 hodín 
Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 

          

          

Vyučujúci: doc. PhDr. Ján Machyniak, PhD. 

Dátum poslednej zmeny: 24. 01. 2022 

Schválil: prof. Ing. Ivana Butoracová Šindleryová, PhD. 

 
 
 


