Okruhy pre štátnu záverečnú skúšku 1.stupeň štúdia
študijný odbor Verejná správa a regionálny rozvoj
akademický rok 2016/2017

1. Postavenie verejného sektora v národnom hospodárstve. Príčiny existencie
verejného sektora. Klasifikácie verejných statkov. Ciele a funkcie verejného sektora v
rôznych typoch štátu (liberálnom, korporativistickom, sociálno-demokratickom).
Vymedzenie veľkosti verejného sektora. Efektívnosť verejného sektora.
2. Rozhodovanie a riadenie vo verejnom sektore. Teória verejnej voľby. Subjekty
verejnej voľby. Subjekty a nástroje riadenia verejného sektora. Byrokratické a
manažérske postupy riadenia verejného sektora. Druhy externalít. Nástroje eliminácie
negatívnych externalít (dotácie, pokuty, poplatky). Právna regulácia.
3. Postavenie verejnej správy v modernom európskom štáte. Vymedzenie verejnej
správy. Vývojové etapy verejnej správy – administratívny štát, verejný manažment,
nový verejný manažment, good governace. Manažment vo verejnej správe – súčasti
manažmentu. Finančný manažment (štruktúra verejných rozpočtov) a kontrola. Vývoj
verejnej správy v SR.
4. Organizačná výstavba verejnej správy. Princípy organizácie – princíp hierarchie,
duality, symetria v usporiadaní verejnej správy. Modely usporiadania vzťahov medzi
štátnou správou a samosprávou (duálny, spojitý, zmiešaný). Organizačná štruktúra
verejnej správy v SR. Postavenie obcí a VÚC v systéme verejnej správy.
5. Reformy verejnej správy. Nástup a príčiny reforiem verejnej správy. Charakteristika
stratégií reforiem. Decentralizácia ako súčasť reforiem. Riziká, bariéry a hodnotenie
reforiem. Ciele, etapy a problémy reformy verejnej správy SR. Podstata reformy ESO.
6. Priestorová štruktúra ekonomiky. Aktéri priestorovej štruktúry. Vplyv lokalizačných
faktorov na lokalizačné rozhodovanie firiem. Koncentrácia a disperzia ekonomických
aktivít. Vplyv konkurencie na lokalizáciu firiem. Priestorová koncentrácia
ekonomických aktivít (aglomeračné úspory a náklady).
7. Regionálny rozvoj. Úloha práce, kapitálu a technologického pokroku v ekonomickom
raste regiónov. Mobilita výrobných faktorov a regionálne rozdiely. Medziregionálny
obchod a regionálna špecializácia. Regionálny export a odvetvové vzťahy v regióne
(exportná báza a input output analýza). Regionálne disparity.
8. Regionálna politika a regionálna politika SR a EÚ. Región a jeho vymedzenie.
Regionálna politika, vymedzenie, dôvody existencie a jej ciele (rovnosť vs. ekonomický
rast). Aktéri regionálnej politiky. Nástroje regionálnej politiky. Prax regionálnej
politiky v SR (legislatíva, inštitúcie, strategické dokumenty). Regionálna politika EÚ.
Dôvody existencie politiky súdržnosti EÚ a jej vývoj. Cieľ a spôsob uskutočňovania
regionálnej politiky EÚ. Inštitucionálny rámec regionálnej politiky EÚ. Nástroje
regionálnej politiky EÚ. Fondy kohéznej politiky.
9. Programovanie, finančné riadenie a implementácia regionálnej politiky EÚ v SR.
Delimitácia regiónov SR a ukazovatele rozvinutosti. Strategické a operačné rozvojové
dokumenty. Inštitucionálny rámec kohéznej politiky v SR. Implementácia, čerpanie

prostriedkov, monitorovanie a hodnotenie regionálnej politiky EÚ v SR. Finančný
mechanizmus regionálnej politiky EÚ. Intervencia a intenzita pomoci EÚ. Vymedzenie
pravidiel podľa foriem pomoci a podľa jednotlivých zdrojov a prijímateľov.
10. Projektové riadenie. Manažment projektového cyklu. Koncept manažmentu
projektového cyklu ako nástroja tvorby a riadenia projektov a programov. Metóda
logického rámca. Matica logického rámca ako nástroj tvorby, implementácie a riadenia
projektu. Plánovanie finančných prostriedkov, odhad nákladov, rozpis nákladov podľa
rozpisu aktivít projektu, tvorba a rozpis rozpočtu, aplikácia účtovníctva. Finančné
analýzy – cash flow, časová hodnota peňazí, udržateľnosť projektu, výnosovosť
projektu. Finančná analýzy pre projekty generujúce príjem a pre projekty negenerujúce
príjem.
11. Globalizácia svetovej ekonomiky. Vývojové etapy globalizácie. Pozitívne a negatívne
stránky globalizačných procesov. Aktéri globalizácie a ich stručná charakteristika.
Geografická polarizácia svetovej ekonomiky (centrálne vs. marginálne ekonomiky).
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