
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v  Bratislave 
 

Informačný list predmetu 
 
Forma štúdia predmetu: externá Typ štúdia: magisterské 

Kód 
 

Názov predmetu:  Teória a organizácia verejnej správy 
 

Študijný  odbor: 3.1.14 Sociálna práca                     
Študijný program: Sociálna práca 

Garantuje:  
PhDr. Ladislav Roman, PhD. 

Zabezpečuje:   
PhDr. Ladislav Roman, PhD. 

Obdobie štúdia 
predmetu: 
1. r. / ZS 

Forma výučby:  prednáška  
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):  
Týždenný:    –         Za obdobie štúdia: 8           

Počet kreditov 

3 

Podmieňujúce predmety:  Aplikovaná sociálna politika 

Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu: 
Priebežné hodnotenie:  
Záverečné hodnotenie: skúška 

Cieľ predmetu:   
Obsahové zameranie predmetu je orientované na získanie  prehľadu o význame organizácie a štruktúry štátu 
a verejnej správy. Poslucháč získa vedomosti z vývinu organizácie a štruktúry verejnej správy na Slovensku 
a iných krajinách ako aj o historickej a etnografickej identite. Cieľom je aj priblížiť transparentnosť štruktúry služieb 
orgánov verejnej správy pre občanov.   

Stručná osnova predmetu: 

 Administratívny systém Slovenskej republiky 

 Vláda ako kolektívny orgán a jej právomoci 

 Rokovací poriadok vlády 

 Organizácia ústredných orgánov štátnej a verejnej správy 

 Postavenie ústredných orgánov štátnej, verejnej správy a ich vzťah k vláde 

 Prenesený výkon štátnej správy a samosprávna pôsobnosť miest a obcí 

 Medzinárodná spolupráca vyšších územných celkov 

 Používanie štátnych symbolov 

Povinná literatúra: 
SCHAVEL, M. a kol. 2008. Sociálna práca vo verejnej správe. Bratislava : VŠ ZaSP sv. Alžbety,  2008. 

Odporúčaná literatúra:  
TOMEŠ, I. a kol. 2009. Sociální správa. Praha : Portál, 2009. 
SCHAVEL, M – OLÁH, M. 2010. Sociálne poradenstvo a komunikácia. Bratislava : VŠ ZaSP sv. Alžbety, 2010. 
MÁTEL, A. a kol. 2010. Etika sociálnej práce. Bratislava : VŠZaSP sv. Alžbety, 2010.  
Ústava Slovenskej republiky č. 46/1992 Zb. v znení neskorších predpisov 
Príslušné zákony o štátnej správe, verejnej správe, o obecnom zriadení a samospráve vyšších územných celkov 
v Slovenskej republike 

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje: 
 slovenský 

Podpis garanta  a dátum poslednej úpravy listu       
30.6. 2011 

 

  



Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v  Bratislave 
 

Informačný list predmetu 
 
Forma štúdia predmetu: externá Typ štúdia: magisterské 

Kód 
 

Názov predmetu: Správne právo vo verejnej správe 
 

Študijný  odbor: 3.1.14 Sociálna práca                     
Študijný program: Sociálna práca 
Garantuje:  
prof. JUDr. Vojtech Tkáč, PhD. 

Zabezpečuje:   
JUDr. Jana Vallová, PhD. 

Obdobie štúdia 
predmetu: 
1. r. / ZS 

Forma výučby:  prednáška  
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):  
Týždenný:    –         Za obdobie štúdia: 8           

Počet kreditov 

3 

Podmieňujúce predmety:  Úvod do právnych disciplín, Občianske a správne právo, Sociálna práca vo verejnej 
správe 
Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu: 
Priebežné hodnotenie:  
Záverečné hodnotenie: skúška 
Cieľ predmetu:   
Obsahové zameranie predmetu je orientované na získanie vedomostí zo všeobecnej časti správneho práva, 
najmä základných inštitútov správneho práva hmotného a správneho práva procesného – Správneho poriadku. 
V sociálnej oblasti orgány verejnej správy vydávajú každodenne veľké množstvo správnych rozhodnutí, 
prostredníctvom ktorých priznávajú fyzickým osobám práva alebo zakladajú povinnosti. Táto administratívna 
činnosť sa uskutočňuje podľa Správneho poriadku, ktorý umožňuje efektívny postup orgánov verejnej správy 
a súčasne garantuje postavenie účastníkov konania. Cieľom predmetu je oboznámiť študentov s fungovaním 
verejnej správy, jej charakteristickými črtami, cez metódy a formy verejnej správy, s dôrazom na kontrolu 
a zodpovednosť vo verejnej správe pri aplikovaní Správneho poriadku, ku ktorej dochádza od úrovne obce až po 
ústredné orgány štátnej správy. Znalosť správneho práva patrí k nevyhnutným predpokladom činnosti v oblasti 
verejnej správy. 

Stručná osnova predmetu: 

 Verejná správa a jej charakteristické črty, 

 Metódy a formy verejnej správy, 

 Sociálna práca vo verejnej správe 

 Kontrola a zodpovednosť vo verejnej správe, 

 Charakteristické črty a základné pravidlá správneho konania, 

 Postavenie správnych orgánov a účastníkov konania, 

 Priebeh správneho konania, zisťovanie podkladov pre vydanie rozhodnutia, poriadkové opatrenia, 

 Rozhodnutie a jeho náležitosti, 

 Preskúmanie rozhodnutí správnych orgánov v rámci riadnych a mimoriadnych opravných prostriedkov. 
Povinná literatúra: 
SCHAVEL, M. – OLÁH, M. – DEREVJANIKOVÁ, Š. – ZEMAN, K. 2008. Sociálna práca vo verejnej správe. 
Bratislava : VŠ ZaSP sv. Alžbety,  2008. 
VALLOVÁ, J. 2010. Správne konanie pre sociálnych pracovníkov (vybrané kapitoly zo správneho práva). 
Bratislava : VŠ ZaSP sv. Alžbety, 2010. 
ŠKULTÉTY, P. a kol. 2004. Správne právo hmotné, Všeobecná časť. Bratislava : Vydavateľské oddelenie PF UK, 
2004. 
Odporúčaná literatúra:  
MACHAJOVÁ, J. 2007. Všeobecné správne právo. Bratislava : Poradca podnikateľa, s. r. o. 2007 
KOŠIČIAROVÁ, S. 2004. Správny poriadok – Komentár. Šamorín : Heuréka. 2004 



Zákon č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky 
Zákon SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov 
Zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
Zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) 
v znení neskorších predpisov 
Zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov 
Zákon č. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a o zmene 
niektorých zákonov  
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje: 
 slovenský 

Podpis garanta  a dátum poslednej úpravy listu       
30.6. 2011 

 

  



Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v  Bratislave 
 

Informačný list predmetu 
 
Forma štúdia predmetu: externá Typ štúdia: magisterské 

Kód 
 

Názov predmetu:  Ekonomika verejnej správy 
 

Študijný  odbor: 3.1.14 Sociálna práca                     
Študijný program: Sociálna práca 
Garantuje:  
PhDr. Ladislav Roman, PhD. 

Zabezpečuje:   
Ing. Viera Tomanová, PhD., PhDr. Yveta Juššíková, 
PhD., Ing. Magdaléna Šišová 

Obdobie štúdia 
predmetu: 
1. r. / ZS 

Forma výučby:  prednáška  
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):  
Týždenný:    –         Za obdobie štúdia: 8           

Počet kreditov 

3 

Podmieňujúce predmety:  Aplikovaná sociálna politika 
Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu: 
Priebežné hodnotenie:  
Záverečné hodnotenie: skúška 
Cieľ predmetu:   
Obsahové zameranie predmetu je upriamené na získanie  základného prehľadu o spôsobe financovania verejnej 
správy.  

Stručná osnova predmetu: 

 Systém verejných financií a ich funkcia. 

 Financie verejnej správy, sústava rozpočtov verejnej správy. Realizácie funkcií  verejných financií  v jednotlivých 
zložkách rozpočtu verejnej správy. 

 Zdroje príjmov rozpočtov verejnej správy. – Dane, ako rozhodujúci zdroj verejných príjmov. 

 Výdavky rozpočtu verejnej správy. 

 Fiškálna nerovnováha, Rozpočtový deficit a verejný dlh. 

 Financovanie  územnej samosprávy v systéme verejnej správy – financovanie miest a obcí a vyšších územných 
celkov.     

 Zdroje príjmov územných samospráv. 

 Rozpočtový proces v podmienkach verejnej správy. 

 Verejné obstarávanie – spôsob zabezpečovania verejných statkov. 

 Kontrola vo verejnom sektore, jej druhy a základné funkcie. 
Povinná literatúra: 

 Sivák, R. Verejné financie, IURA Edition, Bratislava, 2008, 

 Nemec, J. a kol. Verejné financie. Bratislava : Sprint, 2007 

 Medveď, J. – Nemec, J. a kol. 2007. Základy verejných financií. Bratislava, 2007. 

Odporúčaná literatúra:  

 Stiglitz, J.: Ekonomika verejného sektora, Grada Publishing, Praha 1997 

 Lipták, J.: Verejné financie. Bratislava, Súvaha 1999 

 Jackson, P. M., Brown, C. V. 2003. Ekonomie veřejného sektoru. 1. vyd. Praha : EUROLEX BOHEMIA s. 
r. o., 2003, Praha, 

 BEŇOVÁ, E.- NEUBAUEROVÁ, E.: Ekonomika verejného sektora. Bratislava: Vysoká škola ekonómie a 
manažmentu verejnej správy v Bratislave, 2005, 

 Musgrave R.A., Musgraveová P.B.: Veřejné finance v teórii a praxi. Management Press, Praha, 1994 
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje: 
 slovenský 

Podpis garanta  a dátum poslednej úpravy listu       
30.6. 2011 



 

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v  Bratislave 
 

Informačný list predmetu 
 
Forma štúdia predmetu: externá Typ štúdia: magisterské 

Kód 
 

Názov predmetu:  Sociálna práca v samospráve 

 

Študijný  odbor: 3.1.14 Sociálna práca                     
Študijný program: Sociálna práca 

Garantuje:  
PhDr. Ladislav Roman, PhD. 

Zabezpečuje:   
PhDr. Ladislav Roman, PhD. 
PhDr. Tibor Roman, PhD., RNDr. Miloslav Hetteš, CSc. 
 

Obdobie štúdia 
predmetu: 
1. r. / LS 

Forma výučby:  prednáška  
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):  
Týždenný:    –         Za obdobie štúdia: 8           

Počet kreditov 

4 

Podmieňujúce predmety:  Aplikovaná sociálna politika, Sociálne zabezpečenie, Sociálna prevencia 

Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu: 
Priebežné hodnotenie:  
Záverečné hodnotenie: skúška 

Cieľ predmetu:   
Obsahové zameranie predmetu je orientované na sprostredkovanie  informácii  o pojmoch a podstate samosprávy 
na  regionálnej a lokálnej úrovni. Poslucháč získa vedomosti z výkonu sociálnej práce v praxi v konkrétnych 
inštitúciách samosprávneho kraja. Cieľom výučby je uviesť budúcich sociálnych pracovníkov do organizácie 
miestnej štátnej a verejnej správy v pôsobnosti vyšších územných celkov. Získa potrebné vedomosti súvisiace 
s právnymi predpismi o cieľových skupinách klientov, ktoré sú v centre pozornosti sociálneho pracovníka, ktorý 
pôsobí v subjektoch vyšších územných celkov a samosprávy. Získa prehľad kompetencií v sociálnej oblasti vo 
VUC, mestách a obciach. 

Stručná osnova predmetu: 

 Verejná správa a jej základne vymedzenie 

 Ústava SR, organizácia a štruktúra štátu 

 Zákon o verejnej službe 

 Manažment vyšších územných celkov 

 Ochrana osobných údajov a informačných systémov 

 Orgány verejnej správy v sociálnej oblasti 

 Legislatívne úpravy v sociálnej oblasti 

 Povinná literatúra: 
SCHAVEL, M. a kol. 2008. Sociálna práca vo verejnej správe. Bratislava : VŠ ZaSP sv. Alžbety,  2008. 

Odporúčaná literatúra:  
TOMEŠ, I. a kol. 2009. Sociální správa. Praha : Portál, 2009. 
SCHAVEL, M – OLÁH, M. 2010. Sociálne poradenstvo a komunikácia. Bratislava : VŠ ZaSP sv. Alžbety, 2010. 
MÁTEL, A. a kol. 2010. Etika sociálnej práce. Bratislava : VŠZaSP sv. Alžbety, 2010.  
Ústava Slovenskej republiky č. 46/1992 Zb. v znení neskorších predpisov 
Príslušné zákony o štátnej správe, verejnej správe, o obecnom zriadení a samospráve vyšších územných celkov 
v Slovenskej republike 

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje: 
 slovenský 

Podpis garanta  a dátum poslednej úpravy listu       
30.6. 2011 

 



Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v  Bratislave 

 

Informačný list predmetu 
 
Forma štúdia predmetu: externá Typ štúdia: magisterské 

Kód 
 

Názov predmetu:  Bezpečnostná politika štátu 
 

Študijný  odbor: 3.1.14 Sociálna práca                     
Študijný program: Sociálna práca 

Garantuje:  
prof. JUDr. Tkáč Vojtech, CSc. 

Zabezpečuje:   
prof. JUDr. Tkáč Vojtech, CSc. 
PhDr. Ladislav Roman, PhD.,  
RNDr. Miloslav Hetteš, CSc. 

Obdobie štúdia 
predmetu: 
1. r. / LS 

Forma výučby:  prednáška  
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):  
Týždenný:    –         Za obdobie štúdia: 8           

Počet kreditov 

3 

Podmieňujúce predmety:  Aplikovaná sociálna politika 

Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu: 
Priebežné hodnotenie:  
Záverečné hodnotenie: test 

Cieľ predmetu:   
Obsahové zameranie predmetu je orientované na získanie základného prehľadu o legislatíve na úseku obrany 
a bezpečnosti ochrany štátu a miestnej štátnej a verejnej správy. Sprostredkovanie informácii  o pojmoch 
a podstate v oblasti bezpečnostnej politiky štátu, samosprávy na  regionálnej a lokálnej úrovni. Poslucháč získa 
vedomosti z naplnení sociálnej práce v praxi v konkrétnej právnej úprave a poslaní civilnej ochrany obyvateľstva 
pre výkon funkcie na príslušnom úrade. 

Stručná osnova predmetu: 

 Obrana, bezpečnosť a ochrana v legislatíve Slovenskej republiky 

 Branný zákon a zákon o obrane 

 Jednotný informačný systém hospodárskej mobilizácie (EPSIS) 

 Zásady krízového plánovania 

 Ochrana osobných údajov a informačných systémov 

 Postavenie štátnej a verejnej správy plniacich úlohy pri krízových opatreniach a mimoriadnych 

udalostiach 

 Povinná literatúra: 
SCHAVEL, M. a kol. 2008. Sociálna práca vo verejnej správe. Bratislava : VŠ ZaSP sv. Alžbety,  2008. 

Odporúčaná literatúra:  
TOMEŠ, I. a kol. 2009. Sociální správa. Praha : Portál, 2009. 
SCHAVEL, M – OLÁH, M. 2010. Sociálne poradenstvo a komunikácia. Bratislava : VŠ ZaSP sv. Alžbety, 2010. 
MÁTEL, A. a kol. 2010. Etika sociálnej práce. Bratislava : VŠZaSP sv. Alžbety, 2010.  
Ústava Slovenskej republiky č. 46/1992 Zb. v znení neskorších predpisov 
Príslušné zákony o štátnej správe, verejnej správe, o obecnom zriadení a samospráve vyšších územných celkov 
v Slovenskej republike 

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje: 
 slovenský 

Podpis garanta  a dátum poslednej úpravy listu       
30.6. 2011 

 

 


