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zimný semester 
3. ročník bakalárskeho štúdia (denné a externé štúdium) 

 
TIETO OTÁZKY PLATIA AJ PRE ŠTUDENTOV, KTORÍ PRENÁŠAJÚ PREDMET 

FINANČNÉ PRÁVO RP 
 
 

1. Rozpočtové právo, rozpočtová sústava a pramene rozpočtového práva. 
2. Rozpočtové opatrenia. 
3. Charakteristika príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu, zákon o štátnom rozpočte a 

jeho obsah. 
4. Rozpočtové zásady a ich uplatnenie v rozpočtovom práve. 
5. Finančné hospodárenie rozpočtových organizácií. 
6. Rozpočtová klasifikácia, jej význam a charakteristika. 
7. Finančné hospodárenie príspevkových organizácií. 
8. Rozpočtový proces, jeho charakteristika a právna úprava. 
9. Právna úprava rozpočtov a finančného hospodárenia obcí, charakteristika príjmov 

a výdavkov rozpočtu obce. 
10. Právna úprava rozpočtov a finančného hospodárenia vyšších územných celkov, 

charakteristika príjmov a výdavkov rozpočtu vyššieho územného celku. 
11. Poplatkové právo a jeho charakteristika (pojem poplatok, poplatková sústava 

v Slovenskej republike a jej právna úprava) 
12. Správne poplatky - charakteristika, vyberanie, platenie, oslobodenie od platenia 

a správa.  
13. Súdne poplatky - charakteristika, vyberanie, platenie, oslobodenie od platenia 

a správa. 
14. Právne postavenie a úlohy Národnej banky Slovenska na úseku meny a peňažného 

obehu. 
15. Poskytovanie náhrad za necelé bankovky a za inak poškodené bankovky a mince, 

ochrana meny Euro podľa zákona o Národnej banke Slovenska a vykonávacích 
vyhlášok Národnej banky Slovenska. 

16. Právna úprava obchodovania s devízovými hodnotami a devízová licencia.  
17. Devízový dohľad, opatrenia na nápravu a sankcie.  
18. Pojem a charakteristika tuzemcov a cudzozemcov podľa devízového zákona, ich práva 

a povinnosti, devízové orgány a ich pôsobnosť v devízovoprávnych vzťahoch. 
19. Finančný trh – pojem,  členenie, základný rámec právnych predpisov upravujúcich 

túto oblasť.  
20. Dohľad nad finančným trhom. 
21. Clo, jeho podstata, funkcie, druhy a základný rámec právnej úpravy cla v SR.  
22. Orgány štátnej správy v colníctve – právne postavenie a pôsobnosť (Finančná správa). 
23. Colné konanie, subjekty vystupujúce v colnoprávnom vzťahu, platenie cla. 
24. Colný dohľad a colná kontrola. Sankcie za porušenie colných predpisov. 
25. Predmet úpravy zákona č. 291/2002 Z. z. o štátnej pokladnici a systém štátnej 

pokladnice 
26. Zriadenie, organizácia a pôsobnosť štátnej pokladnice, 
27. Realizácia rozpočtu klienta podľa zákona č. 291/2002 Z. z. o štátnej pokladnici 
28. Realizácia platobnej operácie vybraných klientov podľa zákona č. 291/2002 Z. z. 

o štátnej pokladnici 
29. Povinnosti klienta podľa zákona č. 291/2002 Z. z. o štátnej pokladnici 
30. Zriadenie, pôsobnosť a postavenie agentúry podľa zákona č. 291/2002 Z. z. o štátnej 

pokladnici 



31. Vzťahy štátnej pokladnice a agentúry k vybraným subjektom podľa zákona č. 
291/2002 Z. z. o štátnej pokladnici 

32. Majetok štátu, správa majetku štátu a obsah správy majetku štátu podľa zákona NR SR 
č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu 

33. Ponukové konanie a osobitné ponukové konanie podľa zákona NR SR č. 278/1993 Z. 
z. o správe majetku štátu 

34. Elektronická aukcia podľa zákona NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu 
35. Nakladanie s majetkom štátu užívaným na účely koncesie podľa zákona NR SR č. 

278/1993 Z. z. o správe majetku štátu 
36. Prechod vlastníctva na obce podľa zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
37. Prechod majetku štátu do vlastníctva vyššieho územného celku podľa zákona č. 

446/2001 Z. z. o správe majetku vyšších územných celkov 
38. Hospodárenie s majetkom obce podľa zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
39. Hospodárenie s majetkom vyššieho územného celku podľa zákona č. 446/2001 Z. z. 

o správe majetku vyšších územných celkov.   
 
 
V Trnave,  27. 9. 2017 


