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Študijný odbor                           ekonomika a manažment  

Školiteľ/školiteľka doc. Ing. Marek Csabay, PhD. 

názov témy v SJ Aktuálne trendy v bilaterálnej ekonomickej diplomacii 
z pohľadu podpory internacionalizácie malého a stredného 
podnikania 

názov témy v AJ Current trends in bilateral economic diplomacy from the 
perspective of promotion of small and medium-sized 
enterprises’ internationalization 

jazyk záverečnej práce anglický, slovenský 

forma štúdia denná/externá 

cieľ Vedeckým cieľom dizertačnej práce bude vyhodnotenie 
tendencií v systéme a formách podpory internacionalizácie 
(medzinárodného podnikania) malých a stredných podnikov zo 
strany bilaterálnej ekonomickej diplomacie štátu na základe 
komparatívnej analýzy a iných zvolených metód. 

anotácia v SJ Predmetom dizertačnej práce je skúmanie aktuálnych trendov 
v ekonomickej diplomacii s osobitným zameraním na podporu 
internacionalizácie malých a stredných podnikov. Metódou 
časovej alebo komparatívnej štúdie, resp. prostredníctvom inej 
vhodne definovanej metódy bude vyhodnotený súčasný 
koncepčný, inštitucionálny a programový rámec ekonomickej 
diplomacie ako strešného pojmu pokrývajúceho presadzovanie 
a ochranu ekonomických záujmov štátu s osobitným dôrazom 
na cieľovú skupinu podnikov. Práca identifikuje inovatívne 
postupy a nástroje ekonomickej diplomacie a  z nich 
vyplývajúce benefity pre malé a stredné podniky. Súčasťou 
výsledkov výskumu by mali byť odporúčania pre prax 
ekonomickej diplomacie vo vybranom štáte. 

Anotácia v AJ The subject of the dissertation is to examine current trends in 
economic diplomacy with a special focus on the promotion of the 
internationalization of small and medium-sized enterprises. By 
means of a longitudinal or a comparative study, eventually by 
means of another suitably selected method, current conceptual, 
institutional and programmatic framework of economic 
diplomacy (as an umbrella term covering the promotion and 
protection of economic interests of the state with special 
emphasis on the target group of companies) will be evaluated. 
The thesis shall identify innovative practices and instruments of 
economic diplomacy as well as from them resulting benefits for 
small and medium-sized enterprises. The results of the research 
should comprise recommendations for the practice of economic 
diplomacy in a selected country. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Študijný odbor                           ekonomika a manažment  

Školiteľ/školiteľka doc. Ing. Marek Csabay, PhD. 

názov témy v SJ Porovnanie inštitucionálnych modelov nemeckej a 
rakúskej ekonomickej diplomacie 

názov témy v AJ Comparison of institutional models of German and Austrian 
economic diplomacy 

jazyk záverečnej práce slovenský, anglický 

forma štúdia denná/externá 

cieľ Vedeckým cieľom dizertačnej práce bude vyhodnotenie 
efektívnosti fungovania nemeckého a rakúskeho modelu 
ekonomickej diplomacie na základe komparatívnej analýzy 
inštitucionálnych modelov, ako aj modelov riadenia 
a rozhodovania.  

anotácia v SJ Dizertačná práca sa zameria na porovnanie inštitucionálnych 
modelov ekonomickej diplomacie zvolených krajín. Teoretickým 
východiskom práce sú konceptuálne modely ekonomickej 
diplomacie a teórie rozhodovacích procesov v štátnej správe. 
Práca vo výskumnej časti identifikuje zvolený konceptuálny 
rámec ekonomickej diplomacie v oboch krajinách, aplikované 
inštitucionálne modely a hlavných aktérov. Práca porovná 
nástroje a formy podpory, teritoriálne priority a aplikovanú 
metodiku hodnotenia efektívnosti. Práca vyhodnotí výhody 
a nevýhody skúmaných modelov. Výstupy práce by mali 
obsahovať sumár odporúčaní pre aplikačnú prax ekonomickej 
diplomacie. 

Anotácia v AJ The dissertation will focus on the comparison of institutional 
models of economic diplomacy of selected countries. The 
theoretical basis of the work is provided by conceptual models 
of economic diplomacy and the theory of decision-making 
processes in state administration. Investigative part of the thesis 
identifies applied conceptual frameworks of economic 
diplomacy in both countries, as well as applied institutional 
models and main actors. The thesis compares instruments and 
forms of assistance, territorial priorities and the applied 
methodology of evaluation. The thesis evaluates the 
advantages and disadvantages of the investigated models. The 
outputs of the thesis should contain a summary of 
recommendations for the practice of economic diplomacy. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Študijný odbor                           ekonomika a manažment  

Školiteľ/školiteľka Assoc. prof., Dubrovina Nadiya, CSc., PhD. 

názov témy v SJ Regionálne a lokálne disparity vo vývoji ľudských zdrojov 
na Slovensku  

názov témy v AJ Regional and local disparities in the development of human 
resources in Slovakia 

jazyk záverečnej práce anglický  jazyk 

forma štúdia denná/externá 

cieľ The purposes of the PhD thesis are: to study the reasons and 
factors influenced on the development of the disparities of 
human resources in Slovakia and to develop the mechanism for 
the reduction of the disparities in the regions and local districts. 

anotácia v SJ Problémy regionálnych a miestnych rozdielov v rozvoji ľudských 
zdrojov majú dlhodobý charakter a sú upravené historickým 
dedičstvom, prírodnými, sociálno-ekonomickými, kultúrnymi a 
politickými faktormi. Disproporcie ľudských zdrojov v regiónoch 
a miestnych komunitách vedú k problémom neefektívneho 
fungovania regionálnych a miestnych trhov práce, vnútornej a 
vonkajšej pracovnej migrácie, ďalším problémom so sociálno-
ekonomickým rozvojom území. Na odhalenie týchto problémov 
a analýzu vzťahov medzi popísanými hlavnými premennými, 
ľudskými zdrojmi, trhom práce, sociálnou politikou, je možné 
použiť súbor kvantitatívnych a kvalitatívnych metód. Regionálne 
a miestne rozdiely vo vývoji ľudských zdrojov sa budú 
analyzovať pomocou priestorovej ekonometrie a štatistiky, 
rovnako ako ďalšie zručnosti v ekonometrike a analýza 
časových radov by mali byť veľmi dôležité. Podstatná časť 
dizertačnej práce bude venovaná vývoju mechanizmu ako 
komplexu organizačných a ekonomických opatrení, ktoré môžu 
znížiť rozdiely v rozvoji ľudských zdrojov v regiónoch a okresoch 
na Slovensku. 

Anotácia v AJ The problems of the regional and local disparities in the 
development of human resources have long-term character and 
are adjusted by historical heritage, natural, socio-economic, 
cultural and political factors. The disproportions of the human 
resources in regions and local communities lead to the problems 
of the ineffective functioning of regional and local labour 
markets, internal and external labour migration, further problems 
with socio-economic development of territories. To the reveal 
these problems and analyse the relations between main 
variables described human resources, labour market, social 
policy the set of quantitative and qualitative methods can be 
used. The regional and local disparities in the development of 
human resources will be analysed by means of spatial 
econometrics and statistics, as well as other skills in 
econometrics and analysis of time series should be very 
important. The essential part of the PhD thesis will be devoted 
to the development of the mechanism as complex of 
organisational and economic measures which can reduce the 
disparities of human resources development in regions and 
districts in Slovakia. 
 
 
 
 



 

Študijný odbor                           ekonomika a manažment  

Školiteľ/školiteľka Assoc. prof., Dubrovina Nadiya, CSc., PhD. 

názov témy v SJ Strategický rozvoj organizácií zdravotnej starostlivosti 
v stave nových výziev a bezpečnostných rizík na príklade 
vybranej krajiny 

názov témy v AJ Strategical development of healthcare organization in the 
condition of new challenges and safety risks on the example of 
the selected country 

jazyk záverečnej práce anglický  jazyk 

forma štúdia denná/externá 

cieľ The purposes of the PhD thesis are: to study the possible risks 
and challenges on the development of healthcare on macro- and 
micro-level and to develop the programme of the strategical 
development of healthcare organization on the example of the 
selected country in the conditions of possible safety risks and 
changes 

anotácia v SJ V modernom období sa systémy zdravotnej starostlivosti 
stretávajú s novými druhmi rizík, ktoré sa týkajú dramatického 
vývoja infekčných chorôb globálneho alebo hromadného 
charakteru, obrovského rastu civilizovaných chorôb, ako sú 
kardiovaskulárne choroby alebo rakovina, starnutie populácie 
atď. Aby boli zdravotnícke organizácie úspešné a poskytovali 
zdravotnícke služby, mali by pre ne identifikovať možné riziká a 
pripraviť strategické plány zmien podľa kapacít, vybavenia, 
budov, finančných a ekonomických zdrojov zdravotníckych 
pracovníkov na príklade vybranej krajiny. Na túto tému sú 
potrebné skúsenosti v organizácii zdravotnej starostlivosti, ako 
aj schopnosť používať kvantitatívne a kvalitatívne metódy na 
identifikáciu rizík a vypracovanie analýzy scenárov, aby sa dalo 
vyhodnotiť očakávané výsledky opatrení strategických opatrení. 
plán pre určitú zdravotnícku organizáciu na príklade vybranej 
krajiny. 

Anotácia v AJ In the modern period the systems of the healthcare meet new 
kind of risks concerned with dramatic development of infectious 
diseases having global or mass character, huge growth of 
civilized illnesses like cardiovascular diseases or cancer, aging 
of population, etc. Thus, to be successful and provide the 
healthcare services the healthcare organizations should identify 
the possible risks for them and prepare strategical plans of the 
changes according their medical staff capacities, equipment, 
buildings, financial and economic resources.  
For this topic, the experience in healthcare organization is 
necessary, as well as ability to use quantitative and qualitative 
methods for the identification of the risks and development of 
the scenario analysis, to carry out the evaluation of the expected 
outcomes of the measures of the strategical plan for certain 
healthcare organization on the selected country. 
PhD student will describe the main process and capacities of 
organization of medical services and health care in the 
healthcare institution during certain time period; characterize the 
tendencies of the development of healthcare institution in the 
conditions of possible safety risk and changes, develop and 
adjust the strategical plan for the healthcare institution according 
to the different scenarios of the possible risks and changes. 
 



 

Študijný odbor                           ekonomika a manažment  

Školiteľ/školiteľka doc. Ing. Michal Fabuš, PhD. 

názov témy v SJ Význam a postavenie medzinárodného obchodu EÚ 
v globálnom kontexte 

názov témy v AJ Importance and role of the EU in international trade in the global 
context  

jazyk záverečnej práce slovenský/anglický 

forma štúdia denná/externá 

cieľ Cieľom dizertačnej práce je teoreticky vymedziť medzinárodnú 
obchodnú výmenu a následne analyzovať vývoj 
medzinárodného obchodu EÚ z podhľadu celosvetového 
obchodu. 
 
The aim of the dissertation is to theoretically define international 
trade and subsequently analyse the development of EU 
international trade in terms of global trade. 
 

anotácia v SJ Prvá časť dizertačnej práce sa bude zaoberať teoretickým 
vymedzením pojmového aparátu medzinárodnej obchodnej 
výmeny. Východiskom bude zmapovanie vývoja teórií 
medzinárodného obchodu, ich zovšeobecnenie budú využité 
pre ďalšie skúmanie. Z nadobudnutých poznatkov bude 
definovaný a vymedzený medzinárodný obchod, jeho formy a 
význam vo svetovej ekonomike. Druhá časť práce bude 
venovaná charakteristike a analyzovaniu vývoja 
medzinárodného obchodu v rámci krajín EÚ po roku 2010 
s vymedzením špecifikácií a následne budú poznatky  
komparované s vybranými ukazovateľmi medzinárodného 
obchodu zo svetového hľadiska. Súčasťou dizertačnej práce 
budú návrhy a odporúčania v oblasti medzinárodného obchodu 
jej jednotlivých stakeholderov. 

Anotácia v AJ The first part of the dissertation will deal with the theoretical 
background of the conceptual apparatus of international trade. 
The starting point will be a mapping of the development of 
theories of international trade, their generalization will be used 
for further research. From the acquired knowledge, international 
trade, its forms, and importance in the world economy will be 
defined. The second part of the work will be devoted to the 
characteristics and analysis of the development of international 
trade within the EU countries after 2010 with the definition of 
specifications and then the findings will be compared with 
selected indicators of international trade from a global 
perspective. The dissertation will include proposals and 
recommendations in the field of international trade of its 
individual stakeholders. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Študijný odbor                           ekonomika a manažment  

Školiteľ/školiteľka Dr.h.c. prof. mpx.h.c. prof. Ing. Vladimír Gozora, PhD., MBA 

názov témy v SJ Riešenie bezpečnostných rizík v malom a strednom 
podnikaní 

názov témy v AJ Solving Security Risks in Small and Medium-sized Businesses 

jazyk záverečnej práce slovenský 

forma štúdia denná/ externá 

cieľ Vedeckým cieľom dizertačnej práce bude:  
Identifikovať a zhodnotiť bezpečnostné riziká v súbore malých a 
stredných podnikov, navrhnúť riešenia na eliminovanie rizík v 
rozhodovacích procesoch a opatrenia na zvýšenie ekonomickej 
výkonnosti podnikateľských subjektov.  

anotácia v SJ Predmetom štúdia bude vybraný súbor podnikateľských 
subjektov s porovnateľnou produktovou štruktúrou. Ťažiskom 
práce budú teoretické východiská riešeného problému, analýza 
bezpečnostných rizík v podnikateľskej činnosti a v 
rozhodovacích procesoch podnikových manažmentov. 
Podkladové údaje sa získajú prieskumom súboru 
podnikateľských subjektov vo vybranom regióne a budú 
verifikovať na detaile troch porovnateľných podnikov. Získané 
údaje dotazovacieho prieskumu sa budú testovať matematicko-
štatistickými metódami a využívajú pri návrhoch na skvalitnenie 
rozhodovacích procesov a na eliminovanie bezpečnostných 
rizík v podnikovom manažmente. Súčasťou syntetickej časti 
práce budú návrhy a vecné opatrenia na dosiahnutie 
udržateľného rozvoja skúmaných podnikov. 

Anotácia v AJ The subject of the study will be a selected set of business 
entities with a comparable product structure. The focus of the 
work will be the theoretical starting points of the solved problem, 
the analysis of security risks in business activities and in the 
decision-making processes of business management. 
Background data will be obtained by surveying a set of business 
entities in the selected region and will be verified on the detail of 
three comparable businesses. The obtained survey data will be 
tested by mathematical and statistical methods and used in 
proposals to improve the quality of decision-making processes 
and to eliminate security risks in business management. The 
synthetic part of the work will include proposals and practical 
measures to achieve the sustainable development of the 
investigated enterprises. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Študijný odbor                           ekonomika a manažment  

Školiteľ/školiteľka Dr.h.c. prof. mpx.h.c. prof. Ing. Vladimír Gozora, PhD., MBA 

názov témy v SJ Prehlbovanie vnútropodnikového ekonomického režimu v 
malých a stredných podnikoch 

názov témy v AJ Deepening the Internal Economic Regime in Small and Medium-
sized Enterprises 

jazyk záverečnej práce slovenský 

forma štúdia denná/ externá 

cieľ Vedeckým cieľom dizertačnej práce bude: 
Zhodnotiť systémy vnútropodnikového ekonomického riadenia 
a navrhnúť riešenia na prehĺbenie vnútropodnikového 
ekonomického režimu v malých a stredných podnikoch. 

anotácia v SJ Predmetom štúdia bude vybraný súbor podnikateľských 
subjektov s porovnateľnou produktovou štruktúrou. Ťažiskom 
práce budú teoretické východiská riešeného problému, analýza 
a zhodnotenie systémov vnútropodnikového ekonomického 
riadenia. Podkladové údaje sa získajú prieskumom súboru 
podnikateľských subjektov vo vybranom regióne a budú sa 
verifikovať na detaile troch porovnateľných podnikov. Získané 
údaje dotazovacieho prieskumu sa budú testovať matematicko-
štatistickými metódami a využijú pri návrhoch v syntetickej časti 
práce k prehĺbeniu  vnútropodnikového ekonomického režimu. 
Súčasťou návrhovej časti budú modifikované ekonomické 
štruktúry a vnútropodnikové ekonomické nástroje riadenia. 

Anotácia v AJ The subject of the study will be a selected set of business 
entities with a comparable product structure. The focus of the 
work will be the theoretical starting points of the solved problem, 
the analysis and evaluation of intra-company economic 
management systems. Background data will be obtained by 
surveying a set of business entities in the selected region and 
will be verified on the detail of three comparable businesses. 
The obtained survey data will be tested by mathematical and 
statistical methods and will be used in proposals in the synthetic 
part of the work to deepen the internal economic regime. The 
design part will include modified economic structures and 
internal economic management tools. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Študijný odbor                           ekonomika a manažment  

Školiteľ/školiteľka Dr.h.c. prof. mpx.h.c. prof. Ing. Vladimír Gozora, PhD., MBA 

názov témy v SJ Projektová podpora podnikového manažmentu 

názov témy v AJ Project Support of Business Management 

jazyk záverečnej práce slovenský 

forma štúdia denná/ externá 

cieľ Vedeckým cieľom dizertačnej práce bude: 
Zhodnotiť systém projektového manažmentu pri napĺňaní 
strategických cieľov podnikateľských subjektov, navrhnúť 
racionálne projektové štruktúry a opatrenia na zvýšenie 
ekonomickej výkonnosti podnikateľských subjektov.  

anotácia v SJ Predmetom štúdia bude vybraný súbor podnikateľských 
subjektov s porovnateľnou produktovou štruktúrou. Ťažiskom 
práce budú teoretické východiská riešeného problému, analýza 
a zhodnotenie projektového manažmentu v podnikateľskej 
činnosti skúmaného súboru podnikov. Podkladové údaje sa 
získajú prieskumom súboru podnikateľských subjektov vo 
vybranom regióne a budú verifikovať na detaile troch 
porovnateľných podnikov. Získané údaje dotazovacieho 
prieskumu sa budú testovať matematicko-štatistickými 
metódami a využijú pri návrhoch na zvýšenie ekonomickej 
výkonnosti podnikov projektovou činnosťou. Súčasťou 
návrhovej časti budú navrhnuté cieľovo-programové a 
projektové organizačné štruktúry skúmaných podnikov. 

Anotácia v AJ The subject of the study will be a selected set of business 
entities with a comparable product structure. The focus of the 
work will be the theoretical starting points of the solved problem, 
the analysis and evaluation of project management in the 
business activity of the examined set of enterprises. Background 
data will be obtained by surveying a set of business entities in 
the selected region and will be verified on the detail of three 
comparable businesses. The obtained survey data will be tested 
by mathematical and statistical methods and will be used in 
proposals for increasing the economic performance of 
enterprises through project activity. As part of the design part, 
the target-programme and project organizational structures of 
the investigated enterprises will be proposed. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Študijný odbor                           ekonomika a manažment  

Školiteľ/školiteľka prof. h. c. prof. Ing. Monika Hudáková, PhD. MBA 

názov témy v SJ Ekonomické efekty malých a stredných podnikov vo 
vybranom sektore na Slovensku a v komparácii s vybranou 
ekonomikou  

názov témy v AJ Economic effects of small and medium enterprises in a selected 
sector in Slovakia and in comparison, with a selected economy  

jazyk záverečnej práce slovenský 

forma štúdia denná/externá 

cieľ Vedeckým cieľom dizertačnej práce bude: Zhodnotiť 
ekonomickú výkonnosť a výnosnosť malých a stredných 
podnikov v špecifickom prostredí v SR a identifikovať 
podnikateľské riziká a potenciálne rezervy udržateľného rozvoja 
malého a stredného podnikania v komparácii s vybranou 
ekonomikou 

anotácia v SJ Malé a stredné podniky, t. j. do 250 zamestnancov a ročného 
obratu 50 mil. Eur, tvoria najpočetnejšiu skupinu podnikov v EÚ. 
Podľa štatistických údajov sa 99 % malých a stredných 
podnikov podieľa na celkovom počte a 75 % podieľa na celkovej 
zamestnanosti v súkromnom sektore. Preto našim cieľom v 
dizertačnej práci je zhodnotiť ekonomickú výkonnosť 
a výnosnosť malých a stredných podnikov v špecifickom 
prostredí (napr. v agropotravinárskom sektore). Pôjde o 
identifikáciu podnikateľských rizík a potenciálnych rezerv 
udržateľného rozvoja MSP vo vybranom sektore. Pri hodnotení 
ich výkonnosti budeme vychádzať zo uskutočneného 
prieskumu týchto subjektov a verifikačného výskumu vo 
vybranom súbore malých a stredných podnikov. Internými 
zdrojmi bude základná dokumentácia v diapazóne rokov 2019 – 
2023. Pri riešení dizertačnej práce budú použité osvedčené 
matematicko-štatistické metódy, metóda komparácie, finančnej 
analýzy ako aj bežné ekonomické vzťahy a numerické výpočty. 
V závere dizertačnej práce budú navrhnuté opatrenia na 
zlepšenie súčasného stavu. 

Anotácia v AJ Small and medium enterprises, t. j. up to 250 employees and an 
annual turnover of 50 mil. EUR, form the largest group of 
companies in the EU. According to statistics, 99% of small and 
medium-sized enterprises account for the total number and 75% 
for total employment in the private sector. Therefore, our goal in 
the dissertation is to evaluate the economic performance and 
profitability of small and medium-sized enterprises in a specific 
environment (eg in the agri-food sector). It will be an 
identification of business risks and potential reserves of 
sustainable development of SMEs in the selected sector. In 
evaluating their performance, we will be based on a survey of 
these entities and verification research in a selected set of small 
and medium-sized enterprises. The internal documentation will 
be the basic documentation in the period 2019 - 2023. Proven 
mathematical-statistical methods, method of comparison, 
financial analysis as well as common economic relations and 
numerical calculations will be used in solving the dissertation. At 
the end of the dissertation, measures will be proposed to 
improve the current situation. 

 
 



 

Študijný odbor                           ekonomika a manažment  

Školiteľ/školiteľka prof. Ing. Ladislav Kabát, CSc. 

názov témy v SJ Malé a stredné podniky na Slovensku – identifikácia 
a meranie vplyvu hlavných faktorov ich bankrotu   

názov témy v AJ Small and medium-size enterprises in Slovakia – identification 
and measurement of the impact of the main factors of their 
bankruptcy 

jazyk záverečnej práce slovenský/anglický 

forma štúdia denná/externá 

cieľ Malé a stredné podniky (SMS) na Slovensku sú nielen 
významným generátorom pracovných pozícií, ale aj nositeľom 
inovačných technických,  technologických, ale aj 
marketingových stratégií. Sú mimoriadne dôležitým prvkom 
národných ekonomík a v dôsledku toho majú nezastupiteľnú 
úlohu v dynamickom rozvoji krajín.  
Napriek uvedenému je však ekonomická situácia významného 
podielu týchto subjektov, po uplynutí kovidového obdobia 
a v podmienkach  prebiehajúcej energetickej krízy, ľahko 
zraniteľná.  Odhadnúť počet firiem, ktoré sú blízko k bankrotu je 
však ťažké.  
Dizeratačná práca bude mapovať dostupné informačné zdroje 
o konkurzných konaniach podnikov, analyzovať ich údaje, 
identifikovať hlavné faktory podieľajúce sa na ekonomickom 
kolapse podnikov a v záverečnej fáze formulovať a overovať 
ekonometrický model pre odhad prežívania SME na  Slovensku.   

anotácia v SJ Malé a stredné podniky (SMS) na Slovensku sa na celkovom 
počte podnikateľských subjektov podieľaju viac ako 99 %.  Malé 
podniky do 49 zamestnancov reprezentujú 50% ich počtu. Majú 
nezastupiteľnú úlohu v dynamickom rozvoji ekonomiky krajín.  
Napriek tomu je ekonomická situácia významného podielu 
týchto subjektov v podmienkach  energetickej krízy zraniteľná.  
Podľa  FinStatu narástol počet firiem v strate zo 40 200 na 47 
200 firiem, nárast o 17,4%. V zisku je 53,5% a na nule 8,9% 
firiem z počtu 125528 analyzovaných podnikov. Odhadnúť 
počet firiem, ktoré sú blízko k bankrotu je ťažké odhadovať.  
Dizertačná práca bude mapovať informačné zdroje o 
konkurzných konaniach podnikov, analyzovať ich, identifikovať 
hlavné faktory podieľajúce sa na ekonomickom kolapse 
podnikov a v záverečnej fáze formulovať a overovať 
ekonometrický model pre odhad prežívania SME na Slovensku.   
Pre úspešné riešenie dizertačnej práce je potrebné zvládnuť 
základné nástroje štatistickej analýzy, ako aj formulovanie 
ekonometrických modelov. Taktiež je potrebné aby bol  dizertant 
disponovaný dostatočnou počítačovou gramotnosťou, 
schopnosťou pracovať s internetovým prostredím osobitne s 
databázovými zdrojmi.  Elementárnym predpokladom je znalosť 
podnikového účtovníctva a hodnotenia ekonomiky podniku.  

Anotácia v AJ Small and medium-sized enterprises (SMS) in Slovakia account 
for more than 99% of the total number of business entities. Small 
businesses with up to 49 employees represent 50% of their 
number. They have an irreplaceable role in the dynamic 
development of the economy of countries. Nevertheless, the 
economic situation of a significant proportion of these entities is 
vulnerable in the context of the energy crisis. According to 
FinStat, the number of firms at a loss grew from 40,200 to 



 

47,200 firms, an increase of 17.4%. In profit, it is 53.5%, and at 
zero 8.9% of firms from the number of 125528 analyzed 
enterprises. Estimating the number of firms that are close to 
bankruptcy is difficult to estimate. The dissertation will map the 
information sources on bankruptcy proceedings of enterprises, 
analyze them, identify the main factors involved in the economic 
collapse of enterprises and, in the final phase, formulate and 
verify an econometric model for estimating the survival of SMEs 
in Slovakia. For the successful solution of the dissertation, it is 
necessary to master the basic tools of statistical analysis, as well 
as the formulation of econometric models. It is also necessary 
that the dissertation has sufficient computer literacy, the ability 
to work with the Internet environment separately with database 
resources. An elementary prerequisite is knowledge of 
corporate accounting and assessment of the economics of the 
enterprise.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Študijný odbor                           ekonomika a manažment  

Školiteľ/školiteľka doc. PhDr. Klus, Martin, PhD. MBA 

názov témy v SJ Spoločné a rozdielne črty hospodárskej a politickej 
spolupráce Spojeného kráľovstva, Švajčiarska a Nórska 
s Európskou úniou 

názov témy v AJ Common and different features of economic and political 
cooperation between the United Kingdom, Switzerland and 
Norway and the European Union 

jazyk záverečnej práce Slovenský / anglický 

forma štúdia denná/externá 

cieľ Vedeckým cieľom dizertačnej práce bude prostredníctvom 
primárne analytickej, historickej a komparatívne metódy skúmať 
spoločné a rozdielne črty hospodárskej a poltickej spolupráce 
troch špecificky vybraných európskych krajín s Európskou 
úniou. Charakterizovať a porovnať silné a slabé stránky 
skúmaných čŕt a vyvodiť z nich prípadné odporúčania pre 
samotné skúmané štáty resp. EÚ smerom k vyššej miere 
nastavenia efektívnosti vzájomnej hospodárskej a politickej 
spolupráce.  

anotácia v SJ Dizertačná práca sa zameria na skúmanie konkrétnych prejavou 
hospodárskej a politickej spolupráce troch špecificky vybraných 
krajín, ktoré sa z rôznych dôvodov a v rôznom historickom čase 
prostredníctvom svojich občanov rozhodli zostať mimo členstvo 
v Európskej únii. Napriek tejto skutočnosti sú, resp. zostali tieto 
krajiny rôzne prepojené smerom k EÚ, čo umožňuje viac alebo 
menej efektívnu spoluprácu a zároveň dáva priestor na 
dôsledný výskum. Cieľom dizertačnej práce bude vymedziť 
a charakterizovať toto prepojenie v oboch rovinách – 
hospodárskej aj politickej a prostredníctvom komplexnej 
analýzy ich silných a slabých stránok určiť mieru efektívnosti 
takejto spolupráce. Vzájomnou komparáciou sa zároveň na 
konkrétnych príkladoch umožní identifikovať priestor na 
prípadné zmeny a úpravy aktuálne nastavených politík, ktoré by 
umožnili zrevidovať mieru ich užitočnosti a hospodárnosti.  

Anotácia v AJ Dissertation thesis will focus on examining the specific approach 
to the economic and political cooperation of three specifically 
selected countries, which for various reasons and at different 
historical times, through their citizens, have decided to stay out 
of membership in the European Union. Despite this fact, these 
countries have remained differently connected towards the EU, 
which allows more or less effective cooperation between them 
and EU and at the same time leaves room for thorough 
research. The aim of the dissertation will be to define and 
characterise this connection at both levels - economic and 
political, and through a comprehensive analysis of their 
strengths and weaknesses to determine the degree of 
effectiveness of such cooperation. At the same time, mutual 
comparison will help us identify, on the basis of specific 
examples, the scope for possible changes and adjustments to 
the currently set policies. This could make possible to revise the 
degree of their usefulness as well as cost-effectiveness. 

 
 
 
 



 

Študijný odbor                           ekonomika a manažment  

Školiteľ/školiteľka doc. PhDr. Klus, Martin, PhD. MBA 

názov témy v SJ Členstvo v Európskej únii a jeho politický a hospodársky 
dosah na Írsko, Portugalsko a Slovensko 

názov témy v AJ European Union membership and its political and economic 
impact on Ireland, Portugal and Slovakia 

jazyk záverečnej práce Slovenský / anglický 

forma štúdia denná/externá 

cieľ Vedeckým cieľom dizertačnej práce bude prostredníctvom 
primárne historickej a komparatívne metódy skúmať konkrétne 
prejavy politických a hospodárskych dosahov členstva 
vybraných krajín v Európskej únii.  

anotácia v SJ Dizertačná práca sa zameria na skúmanie dosahu členstva 
troch geograficky, hospodársky aj politicky rozdielnych 
členských krajín EÚ, ktoré navyše vstupovali do jej štruktúr 
v rozdielnom čase. A to rovnako z hľadiska charakteru 
a systému fungovania samotnej Európskej únie, resp. 
vtedajších Európskych spoločenstiev, ale aj z hľadiska 
geopolitického a v neposlednom rade aj z hľadiska charakteru 
skúmaných krajín. Tieto napriek ich odlišnosti, ale zároveň spája 
hneď niekoľko spoločných historických resp. demografických 
čŕt, ktoré mali dosah na mieru a charakter politického 
a hospodárskeho dosahu spojeného s ich členstvom 
v Európskej únii. Cieľom dizertačnej práce bude dôsledne 
vymedziť a charakterizovať tieto spoločné a rozdielne črty a na 
konkrétnych oblastiach s nimi spojenými následne analyzovať 
prejavy samotného dosahu členstva v EÚ v rámci skúmaných 
krajín. V neposlednom rade bude práca zahŕňať ambíciu 
vypichnúť konkrétne príklady tzv. dobrej praxe v tejto súvislosti, 
ktoré poslúžia ako konkrétne príspevky samotného výskumu do 
prípadného politického a hospodárskeho života skúmaných 
krajín.  

Anotácia v AJ Dissertation thesis will focus on examining the impact of the 
membership of three geographically, economically and 
politically different EU member states, which, moreover, entered 
its structures at different times. Both in terms of the development 
as well as system of functioning of the European Union 
(European Communities), but also from geopolitical point of 
view and nature of the analysed countries. Despite their 
differences, these are also connected by several common 
historical as well as demographic features that have had an 
impact on degree and nature of the political and economic 
impact associated with their membership to the European 
Union. The aim of the dissertation will be to thoroughly define 
and characterise these common and different features and to 
analyse EU membership impact within the examined countries 
on specific areas connected with them. Last but not least, the 
work will include the ambition to pinpoint specific examples of 
so-called good practice in this regard, which will serve as 
concrete contributions from the research itself to the possible 
political and economic reality of studied countries.  
 
 
 
 



 

Študijný odbor                           ekonomika a manažment  

Školiteľ/školiteľka prof. Ing. Vojtech Kollár, PhD. 

názov témy v SJ Inovačná výkonnosť a vysokoškolské vzdelávanie na  
Slovensku v kontexte  EÚ 

názov témy v AJ Innovative performance and higher education in Slovakia in the 
context of the EU 

jazyk záverečnej práce slovenský 

forma štúdia denná/externá 

cieľ Cieľom dizertačnej práce je analyzovať a hodnotiť vybrané 
indikátory inovačnej výkonnosti Slovenska a jeho regiónov 
v Európskom inovačnom rebríčku a  v Regionálnom inovačnom 
rebríčku v rokoch 2018 až 2022. Špecifikovať silné a slabé 
stránky vysokoškolského vzdelávania  a jeho dynamiku v 
sledovanom období. Parciálne ciele zamerať na identifikáciu 
indikátorov zvyšovania inovačného potenciálu Slovenska.  
Vysokoškolské vzdelávanie v SR analyzovať, ako kombináciu 
súboru rôznych schopností aktérov vysokoškolského 
vzdelávania od tradičných metód t.j. učiť sa, riadiť a inovovať, 
až po moderné, ako schopnosť predvídať a vytvárať siete.   
Inovačnú výkonnosť  Slovenska a jeho regiónu zamerať na trh 
vzdelávania a potreby dynamiky trhu práce s vhodným 
usporiadaním zdrojovej základne, vrátane účasti štátu.  
The aim of the dissertation is to analyze and evaluate selected 
indicators of the innovation performance of Slovakia and its 
regions in the European Innovation Ranking and in the Regional 
Innovation Ranking in the years 2018 to 2022. To specify the 
strengths and weaknesses of higher education and its dynamics 
in the monitored period. Provide partial goals for the 
identification of indicators for increasing Slovakia's innovation 
potential. 
To analyze higher education in the Slovak Republic as a set of 
different abilities of higher education participants from traditional 
methods, i.e. to learn, manage and innovate, to modernity, as 
the ability to anticipate and network. 
The innovative performance of Slovakia and its region to 
achieve the education market and the needs of the dynamics of 
the labor market with an appropriate arrangement of the 
resource base, state participation. 

anotácia v SJ Inovácie hlavným prostriedkom na dosahovanie 
konkurencieschopnosti a  ekonomického rozvoja a majú dosah 
na tvorbu pracovných miest, rozvoj regiónov a krajín. Európska 
komisia sleduje inovačnú výkonnosť krajín prostredníctvom IUS 
– Innovation Union Scoreboard. Súbor indikátorov skúma osem 
inovačných dimenzií, ktoré boli zoskupené do troch hlavných 
kategórií: podpora inovácií, inovačná aktivita a  inovačné 
výstupy. Zvýšený dôraz sa kladie na medzinárodnú spoluprácu 
v oblasti internacionalizácie vzdelávania, vedy, vedeckých 
výstupov, využívanie práv duševného vlastníctva a schopnosti 
excelentnej spolupráce i s nečlenskými krajinami EÚ.  
Nová európska stratégia pre univerzity obsahuje opatrenia na 
premenu inštitúcií vysokoškolského vzdelávania na hnacie sily 
regionálnych inovácií.  
Prioritou je využívanie nových vedeckých poznatkov  
založených na najvyšších normách etiky a integrity, podpora 
talentu, výnimočnosti, partnerstiev medzi 



 

spoločnosťami a s výskumnými pracovníkmi so zameraním sa 
na riešenia kľúčových spoločenských výziev.  
Cieľom dizertačnej práce je analyzovať  indikátory inovačnej 
výkonnosti Slovenska a špecifikovať ich silné a slabé stránky  
v kontexte s vysokoškolským vzdelávaním v  sledovanom 
období. 

Anotácia v AJ Innovations are the main means of achieving competitiveness 
and economic development and have an impact on the creation 
of jobs, the development of regions and countries. The 
European Commission monitors the innovation performance of 
countries through the IUS - Innovation Union Scoreboard. The 
set of indicators examines eight innovation dimensions, which 
have been grouped into three main categories: innovation 
support, innovation activity and innovation outputs. Increased 
emphasis is placed on international cooperation in the field of 
internationalization of education, science, scientific outputs, the 
use of intellectual property rights and the ability of excellent 
cooperation even with non-EU countries. 
The new European strategy for universities includes measures 
to transform higher education institutions into drivers of regional 
innovation. 
The priority is the use of new scientific knowledge based on the 
highest standards of ethics and integrity, the support of talent, 
excellence, partnerships between companies and with 
researchers with a focus on solving key societal challenges. 
The aim of the dissertation is to analyses the indicators of 
Slovakia's innovation performance and to specify their strengths 
and weaknesses in the context of higher education in the 
monitored period. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Študijný odbor                           ekonomika a manažment  

Školiteľ/školiteľka doc. PaedDr. PhDr. Marcel Lincényi, PhD. 

názov témy v SJ Využitie spoločensky zodpovedného marketingu 
v súkromnom sektore 

názov témy v AJ Application of socially responsible marketing in the private 
sector  

jazyk záverečnej práce slovenský, anglický 

forma štúdia denná/externá 

cieľ Hlavným výskumným  cieľom dizertačnej práce bude analýza 
histórie a súčasného stavu využitia spoločensky zodpovedného 
marketingu v súkromnom sektore v Slovenskej republike. 
Sekundárnym výskumným cieľom bude navrhnúť možnosti 
a riešenia zvýšenia využitia spoločensky zodpovedného 
marketingu v oblastiach súkromného sektora. 

anotácia v SJ Holistická marketingová koncepcia vznikla ako reakcia na 
zásadné zmeny v súčasnom marketingovom prostredí a je 
jednou z najmodernejších podnikateľských koncepcií. Množstvo 
firiem si uvedomuje pozitívne dopady na spotrebiteľské 
vnímanie, ak má spoločnosť kladný postoj k životnému 
prostrediu, charite, alebo sponzoringu. Dizertačná práca sa 
bude zameriavať na teoretické vymedzenie spoločensky 
zodpovedného marketingu z hľadiska jednotlivých teoretických 
prístupov a špecifík v súkromnom sektore.  
V aplikačnej časti pôjde o systematickú analýzu intenzity 
a foriem využitia spoločensky zodpovedného marketingu vo 
vybraných oblastiach súkromného sektoru na Slovensku. 
Doktorand na základe zistených teoretických poznatkov 
a výsledkov z analytickej časti formuluje návrhy a odporúčania 
pre vedu a prax. 

Anotácia v AJ The holistics marketing concept was created in response to 
fundamental changes in the current marketing environment and 
it is one of most modern business concepts. A lot of companies 
know positive impacts to consumer perception. Many 
companies are aware of the positive impact on consumer 
perception if a company has a positive attitude towards the 
environment, charity or sponsorship. The dissertation thesis will 
focus on definition of socially responsible marketing in terms of 
individual theoretical approaches and specific in the private 
sector. The application part will be a systematics analysis of the 
intensity and forms of socially responsible marketing in selected 
areas of the private sector in Slovakia. Based on the theoretical 
knowledge and results from the analytical part, the PhD. student 
formulates proposals and recommendations for science and 
practice. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Študijný odbor                           ekonomika a manažment  

Školiteľ/školiteľka doc. PaedDr. PhDr. Marcel Lincényi, PhD. 

názov témy v SJ Interkultúrna komunikácia ako súčasť efektívneho 
marketingového manažmentu v globálnom trhovom 
prostredí 

názov témy v AJ Intercultural communication as a part of effective marketing 
management in a global market environment  

jazyk záverečnej práce slovenský, anglický 

forma štúdia denná/externá 

cieľ Hlavným výskumným cieľom dizertačnej práce bude analýza 
aktuálneho stavu a vývoja  využitia interkultúrnej komunikácie 
v globálnom trhovom prostredí v rámci marketingového 
manažmentu. Sekundárnym výskumným cieľom bude hľadať 
možnosti a odporúčania na vyššie využite interkultúrnej 
komunikácie v rámci efektívneho marketingového manažmentu 
v trhovom prostredí. 

anotácia v SJ V globalizovanom svete rastie význam multikulturalizmu 
a medzi kultúrnej spolupráce, pričom pre nadnárodné 
spoločnosti je potrebné poznať kultúrne rozdiely a vedieť 
efektívne komunikovať s ostatnými kultúrami. Dizertačná práca 
sa zameria na teoretické vymedzenie interkultúrnych aspektov 
medzinárodného marketingu, vrátane vybraných kultúrnych 
aspektov medzinárodného marketingu. V aplikačnej časti pôjde 
o systematickú analýzu intenzity a foriem manažmentu 
interkultúrnej komunikácie vo vybraných oblastiach globálneho 
trhového prostredia.  Doktorand na základe zistených 
teoretických poznatkov a výsledkov z analytickej časti formuluje 
návrhy a odporúčania pre vedu a prax, ktorými by sa mohli 
zmiešané spoločnosti v marketingových a obchodných 
činnostiach uberať. 

Anotácia v AJ In a globalized world, the importance of multiculturalism and 
intercultural cooperation is increasing, and for multinationals it is 
necessary to know cultural differences and be able to 
communicate effectively with other cultures. The dissertation 
thesis will focus on the theoretical definition of intercultural 
aspects of international marketing, including selected cultural 
aspects of international marketing. In the application part there 
will be a systematic analysis of the intensity and forms of 
intercultural communication management in selected areas of 
the global market environment.  
Based on the theoretical knowledge and results from the 
analytical part, the doctorand student formulates suggestions 
and recommendations for science and practice that mixed 
companies could take in marketing and business activities.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Študijný odbor                           ekonomika a manažment  

Školiteľ/školiteľka  prof. Ing. Nora Štangová, CSc. 

názov témy v SJ Nákladové hodnotenie výrobného procesu v kontexte 
s výsledkom hospodárenia organizácie 

názov témy v AJ Expense evaluation of the working process in accordance with 
economic result of organisation 

jazyk záverečnej práce  slovenský 

forma štúdia denná/externá 

cieľ Cieľom dizertačnej práce je poukázať na súčinnosť viacerých 
komponentov v organizácii,  ktoré vyústia do základných 
ukazovateľov výpočtu zisku z hľadiska účtovného a to nákladov 
a výnosov.  Možnosť variovania výkonov ,ktoré sú odrazom 
výrobného programu v organizácii a vyčísliť vplyv výkonov  cez 
náklady a výnosy  na zisk.  

 
 

anotácia v SJ Sledovanie výkonov vo výrobnom procese vybranej organizácie 
v štruktúre vzhľadom na výrobný program. 
Vyjadrenie štruktúry výkonov do druhového / účtovného / 
členenia nákladov  v kontexte s výnosmi. 
Vplyv výkonov v štruktúre na dosiahnutý výsledok vo vývoji 3 
rokov 
v konkrétnej organizácii. Prepočet možnosti variability 
výrobného programu vzhľadom na požiadavku zvyšovania 
zisku. 
Vyjadriť účtovne  zisk  ako hlavný zdroj akumulácie, je tiež 
základom pre rozhodovanie o ďalšom rozvoji  organizácie , je 
syntetickým ukazovateľom zosúladenia rôznych činiteľov, preto 
je potrebné venovať sa v dizertačnej práci aj vybraným 
pomerovým ukazovateľom. 
 

Anotácia v AJ To observe the output from working process in choosed 
organisation in the structure considering on the working 
program. 
Express structure of the performance to the definite sort of 
expences in the double entry accounting in conformity with 
yealds. 
Outputs influence in the structure to the achieved results  
In 3 years trend in concrete organisation. 
Recount possibilities of the working program variability with re- 
gard on the demand increase profit. 
To express profit  in accordance with accounting as a main 
source of accumulation, is also the basis for decision about 
further organisation development, synthetic point in accordance 
with varios factors, therefore is necessity to devote in 
disertation work to choose special indexes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Študijný odbor                           ekonomika a manažment  

Školiteľ/školiteľka prof. Ing. Táncošová Judita, CSc. 

názov témy v SJ Podstata a význam priamych zahraničných investícií na 
Slovensku a komparácia s vybranými ekonomikami 

názov témy v AJ The essence and significance of foreign direct investments in 
Slovakia and comparison with selected economies 

jazyk záverečnej práce slovenský 

forma štúdia denná/externá 

cieľ Vedeckým cieľom dizertačnej práce bude: 
Zhodnotenie teoretických prístupov k problematike PZI a ich 
využiteľnosť v ďalšej analýze ako východisko pre základné 
trendy vo vývoji PZI a ich úlohy v hostiteľských krajinách. 
Analyzovanie determinantov investičnej atraktívnosti národných 
ekonomík, t.j. makroekonomickej stability, kvality 
podnikateľského prostredia, pracovnej sily, stavu infraštruktúry, 
daňového systému a investičných stimulov napr. na príklade 
štátov V4 (minimálne však v dvoch vybraných ekonomikách). 

 

anotácia v SJ Náčrt a zhodnotenie vybraných teórií a teoretických aspektov 
priamych zahraničných investícií ich vymedzenie, výhody a 
nevýhody PZI a ich využiteľnosť v ďalšej analýze. Analyzovať 
základné trendy vo vývoji PZI, poukázať na rozdiely národných 
investičných politík a podpory prílevu PZI, investičných stimulov 
a ich úlohy v hostiteľských krajinách. Následne vymedziť 
a zhodnotiť determinanty investičnej atraktívnosti národných 
ekonomík na príklade štátov V4, t.j. makroekonomickú stabilitu, 
podnikateľského prostredia, pracovnej sily, stavu infraštruktúry, 
daňového systému a investičných stimulov. Zhodnotiť vývoj 
a súčasný stav PZI v krajinách V4, resp. minimálne v dvoch 
ekonomikách a ich komparácia z hľadiska podmienok 
v jednotlivých ekonomikách. 
 

Anotácia v AJ Outline and evaluation of selected theories and theoretical 
aspects of foreign direct investments, their definition, 
advantages, and disadvantages of FDI and their applicability in 
further analysis. Analyze the basic trends in the development of 
FDI, point out the differences in national investment policies and 
support for the inflow of FDI, investment incentives and their role 
in host countries. Subsequently, define and evaluate the 
determinants of the investment attractiveness of national 
economies on the example of the V4 states, i.e. macroeconomic 
stability, business environment, workforce, state of 
infrastructure, tax system and investment incentives. Evaluate 
the development and current state of FDI in the V4 countries, or 
at least in two economies and their comparison in terms of 
conditions in individual economies. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Študijný odbor                           ekonomika a manažment  

Školiteľ/školiteľka doc., Ing.  Vojtech, František, PhD. 

názov témy v SJ Zhodnotenie vývoja cirkulárnej ekonomiky v malých 
a stredných podnikoch a jej vplyv na vybraný sektor na 
Slovensku  

názov témy v AJ Evaluation of the development of the circular economy in small 
and medium-sized enterprises and its impact on the selected 
sector in Slovakia 

jazyk záverečnej práce slovenský 

forma štúdia denná/externá 

cieľ Vedeckým cieľom dizertačnej práce bude: 
zhodnotiť mieru zapojenia vybraného sektora na Slovensku do 
aktivít týkajúcich sa obehového hospodárstva. Do akej miery 
slovenské podniky, inštitúcie, mestá a obce rozumejú pojmom a 
aktivitám týkajúcich sa cirkulárnej ekonomiky. Identifikovať 
prekážky  pre uvedené subjekty v tejto oblasti. Sformulovať 
odporúčania akým spôsobom zvýšiť kvalitu fungovania 
obehového hospodárstva vo vybraných regiónoch na  
Slovensku. 
 

anotácia v SJ Práca je zameraná na zhodnotenie  zapojenia vybraného 
sektora na Slovensku do aktivít týkajúcich sa obehového 
hospodárstva. Do akej miery slovenské podniky, inštitúcie, 
mestá a obce rozumejú pojmom a aktivitám týkajúcich sa 
cirkulárnej ekonomiky. Identifikovať prekážky  pre uvedené 
subjekty v tejto oblasti. Výsledkom by malo byť  sformulovanie 
odporúčaní akým spôsobom zvýšiť kvalitu fungovania 
obehového hospodárstva vo vybraných regiónoch na  
Slovensku. 
 

Anotácia v AJ The work is aimed at evaluating the involvement of the selected 
sector in Slovakia in activities related to the circular economy. 
To what extent do Slovak businesses, institutions, cities and 
municipalities understand the concepts and activities related to 
the circular economy. Identify obstacles for the mentioned 
subjects in this area. The result should be the formulation of 
recommendations on how to increase the quality of the 
functioning of the circular economy in selected regions in 
Slovakia. 
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