
Kultúrno-sociálna správa 

Sylabus predmetu 

 

1. Úvod do problematiky kultúrno-sociálnej správy 

2. Sústava škôl a školských zariadení 

(úvod do správno-právnej problematiky na úseku školstva, právna úprava práva na vzdelanie, 

vzdelávanie cudzincov, povinná školská dochádzka a jej plnenie, sústava škôl v SR, konanie o 

priestupku v prípade neprihlásenia na plnenie povinnej školskej dochádzky) 

3. Postavenie a pôsobnosť orgánov štátnej správy a územnej samosprávy pri výkone 

štátnej správy na základných a stredných školách 

(výkon štátnej správy v školstve na úseku základných a stredných škôl, pôsobnosť orgánov 

miestnej štátnej správy na úseku školstva, štátna školská inšpekcia, konanie vo veci 

vymenovania a odvolania riaditeľa školy) 

4. Školská samospráva na základných a stredných školách 

(orgány školskej samosprávy, charakteristika jednotlivých orgánov školskej samosprávy, 

pôsobnosť orgánov školskej samosprávy, zaraďovanie a vyraďovanie škôl a školských 

zariadení do siete, zmeny v sieti) 

5. Vybrané právne otázky  vzdelávania na základných a stredných školách. Vybrané 

rozhodovacie procesy na úseku základných a stredných škôl. 

(výchova a vzdelávanie na základných a stredných školách, výchovno-vzdelávacie programy, 

školský vzdelávací program, stupne vzdelania, charakteristika vybraných rozhodovacích 

procesov na úseku základných a stredných škôl, prijímanie na výchovu a vzdelávanie) 

6. Štátna správa a samospráva na úseku vysokých škôl  

(výkon štátnej správy - subjekty, kompetencie, financovanie; akademická samospráva - 

výkon, subjekty a ich kompetencie, ďalšie orgány VŠ, štátne, verejné a súkromné vysoké 

školy; samospráva na úrovni fakúlt, prijímacie konanie) 

7. Vybrané rozhodovacie procesy na úseku vysokých škôl I.  

(prijímanie a tvorba vnútorných predpisov vysokých škôl; akreditácia vysokých škôl, 

vnútorné systémy hodnotenia kvality vysokých škôl) 

8. Vybrané rozhodovacie procesy na úseku vysokých škôl II.  

(disciplinárne konanie a disciplinárne opatrenia na úrovni fakúlt/ vysokej školy; opravné 

prostriedky voči rozhodnutiam v disciplinárnom konaní) 

9. Ochrana kultúrnych pamiatok  

(orgány štátnej správy na úseku ochrany kultúrneho dedičstva, kultúrne pamiatky, 

vyhlasovanie hnuteľných a nehnuteľných vecí za KP, pamiatkové rezervácie, pamiatkové 

zóny, obmedzenia vlastníckeho práva v rámci ochrany kultúrneho dedičstva, postavenie 

dotknutých orgánov na úseku starostlivosti o kultúrne pamiatky v správnom konaní) 

10. Vysielanie a retransmisia 



(postavenie a pôsobnosť Rady pre vysielanie a retransmisiu, práva a povinnosti 

prevádzkovateľov rozhlasového a televízneho vysielania, konanie o udelenie licencie, 

postavenie, úlohy a činnosť Rozhlasu a televízie Slovenska) 

11. Správa na úseku knižníc 

(zriaďovanie a zakladanie knižníc, práva a povinnosti zriaďovateľov knižníc a zakladateľov 

knižníc, knižničný systém, nakladanie s historickým knižničným dokumentom a historickým 

knižničným fondom, konanie o vyhlásení historického knižničného dokumentu a historického 

knižničného fondu) 

12. Správa na úseku múzeí a galérií 

(postavenie, úlohy a zriaďovanie múzeí a galérií, konanie o zápise do registra múzeí a galérií, 

ochrana predmetov kultúrnej hodnoty, vývoz a dovoz zbierkových predmetov) 

13. Osobitosti územnej samosprávy na úseku správy kultúry 

(pôsobnosť samosprávnych krajov a obcí na úseku správy kultúry, normotvorná činnosť 

samosprávnych krajov na úsek správy kultúry, používanie jazykov národnostných menšín 

v obci) 

14. Právna úprava Slovákov žijúcich v zahraničí 

(pôsobnosť Úradu pre Slovákov žujúcich v zahraničí, štátna podpora Slovákov žijúcich 

v zahraničí, vydanie osvedčenia Slováka žijúceho v zahraničí) 


