
Okruhy otázok na skúšku z predmetu   

Správa administratívno-politických vecí 

 

 

Základná charakteristika, vymedzenie a delenie vnútornej správy. 

 

Zabezpečovanie osobného stavu obyvateľstva: 

- Vymedzenie pojmov a základné inštitúty právnej úpravy súvisiace s menom 

a priezviskom, s rodným číslom a s ich zmenou, taktiež s verejnými listinami, 

s matrikami, so štátnym občianstvom (napr. súvisiace s potvrdením o štátnom 

občianstve), ako aj s evidenciou obyvateľstva, s pobytmi, či s azylom a doplnkovou 

ochranou, ale aj s pohrebom, či s podaniami v danej oblasti.  

- Správne konania na tomto úseku (napr. konanie o azyle, o vyhostení, o udelení 

štátneho občianstva, o zmene mena a priezviska). 

- Nadobúdanie a strata štátneho občianstva SR. 

- Evidencia obyvateľstva. 

 

Archívnictvo a registratúra, územné a správne usporiadanie SR: 

- Vymedzenie pojmov a základné inštitúty právnej úpravy súvisiace s registratúrnym 

poriadkom, s bádateľským poriadkom, s registratúrnym plánom, či s archívnym 

plánom, ako aj s  podaniami na tomto úseku. 

- Špecifiká územných celkov a správnych celkov, ako aj práca s podaniami 

a s rozhodnutiami na tomto úseku, napr. pri vyhlásení obce za mesto, pri pričlenení 

obce, pri vstupe  do vojenského obvodu, ako aj pri správnych dohodách uzatváraných 

na tomto úseku. 

- Správne konania na tomto úseku. 

 

Právna úprava združovania a zhromažďovania v SR: 

- Vymedzenie pojmov a základné inštitúty právnej úpravy súvisiace na tomto úseku 

vnútornej správy. 

- Správne konania na tomto úseku, napr. konanie o registrácii občianskeho združenia 

- Podania účastníkov konaní a rozhodnutia správnych orgánov súvisiace na tomto 

úseku. 

- Postup pri zvolaní zhromaždenia alebo pri organizovaní kultúrneho, spoločenského, či 

športového podujatia. 

- Delenie a druhy zhromaždení. 

 

Štátne symboly, symboly obcí a samosprávnych krajov, sčítanie obyvateľstva: 

- Vymedzenie pojmov a základné inštitúty právnej úpravy súvisiace na tomto úseku 

vnútornej správy. 

- Podania účastníkov konaní a rozhodnutia správnych orgánov na tomto úseku. 

 

Ochrana pred požiarmi, civilná ochrana a riadenie štátu v krízových situáciách: 

- Základné inštitúty právnej úpravy súvisiace na tomto úseku vnútornej správy 

a vymedzenie pojmov. 

- Podania účastníkov konaní a rozhodnutia správnych orgánov na tomto úseku v rámci 

krízových situácií. 

- Povinnosti FO a PO, či FO – podnikateľov na tomto úseku vnútornej správy. 

- Integrovaný záchranný systém a jeho zložky. 

- Riadenie štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu. 



 

 

 

Policajná správa: 

- Základné inštitúty právnej úpravy súvisiace na tomto úseku verejnej správy 

a vymedzenie pojmov. 

- Organizácia policajnej správy a delenie polície v SR. 

- Štátne a neštátne zložky polície. 

- Právna úprava podaní účastníkov konaní a rozhodnutí správnych orgánov  na tomto 

úseku verejnej správy (napr. podnet, či návrh na začatie priestupkového konania, 

sťažnosť na postup príslušníka Policajného zboru, interné akty na tomto úseku). 

- Základné inštitúty priestupkového práva a priestupkového konania na tomto úseku. 

- Kompetencie a oprávnenia príslušníkov PZ, príslušníkov vojenskej polície, obecnej 

(mestskej) polície, stráží podľa osobitných predpisov, či Zboru väzenskej a justičnej 

stráže (ďalej len „príslušníci polície“). 

- Donucovacie prostriedky polície. 

- Informačno-technické prostriedky a ich používanie. 

- Súkromné bezpečnostné služby. 

- Štátna služba príslušníkov polície a ich disciplinárna zodpovednosť. 

 

Správa obrany  : 

- Základné inštitúty právnej úpravy súvisiace na tomto úseku verejnej správy  

a vymedzenie pojmov. 

- Obrana a obranná politika SR, plus členstvo SR v NATO. 

- Organizácia a subjekty správy obrany v SR. 

- Krízové situácie, práva a povinnosti fyzických a právnických osôb na tomto úseku 

správy obrany. 

- Podania účastníkov konaní a rozhodnutia správnych orgánov na tomto úseku verejnej 

správy (napr. oznámenie o službe a žiadosť o povolenie služby v cudzom vojsku, 

vyhlásenie o odopretí výkonu mimoriadnej služby, povolávací príkaz, interné akty 

riadenia na tomto úseku, atď.). 

- Štátna služba príslušníkov ozbrojených síl a ich disciplinárna zodpovednosť. 

- Branná povinnosť a služba v cudzom vojsku. 

 

 

Správa justície, správa súdov a správa väzenstva: 

- Základné inštitúty právnej úpravy na tomto úseku verejnej správy a vymedzenie 

pojmov. 

- Organizácia a subjekty správy justície, správy súdov a správy väzenstva. 

- Podania účastníkov konaní a rozhodnutia správnych orgánov na tomto úseku verejnej 

správy (napr. sťažnosť na sudcu, či na prieťahy v konaní,  žiadosť o umožnenie 

návštevy alebo o vypočutie väzňa, vnútorné dokumenty súdov a väzníc, atď.). 

- Disciplinárna zodpovednosť a správne delikty na tomto úseku verejnej správy. 

 

 

 

 

Vyhotovili:  Prof. JUDr. Marián Vrabko, CSc.   a    Mgr. Anton Martvoň, PhD. 

 

 


