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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 doc. Ing. Dudová Iveta, PhD. 

názov témy v SJ Podmienenosť kvality života a kvality verejných služieb  
 

názov témy v AJ Conditionality of quality of life and quality of public 
services  
 

jazyk záverečnej práce Slovenský jazyk   

forma štúdia denná/externá 

cieľ Vedeckým cieľom dizertačnej práce bude skúmať kvalitu 
verejných služieb a kvalitu života v historickej podmienenosti 
kvality života, jej prepojení s komplexom životných procesov 
a zohľadnení rozvojovej dimenzie kvality života. Prínosom 
práce bude analýza vzťahov medzi kvalitou života a kvalitou 
verejných služieb prostredníctvom indikátorov ekonomickej 
a sociálnej povahy. 

anotácia v SJ Kvalita života ako cieľová hodnota a kritérium úspešnosti 
spoločenského rozvoja zohráva významnú úlohu. Kvalitu života 
je možné hodnotiť prostredníctvom indikátorov. Subjektívne 
vnímanie kvality života je na základe hodnotenia spokojnosti 
s jednotlivými životnými udalosťami, objektívne ukazovatele 
kvality života sú schopné identifikovať prevažne sociálno-
ekonomické aspekty života populácie. Verejné služby sa 
začleňujú do faktorov, resp. dimenzií reprezentujúcich 
komplementárne aspekty kvality života. Kvalita života sa 
vzťahuje na životné situácie jednotlivcov a ovplyvňuje ju 
možnosť čerpať verejné služby. Atribútom subjektívnej stránky 
kvality života je miera prístupu ku kvalitným verejným službám.   
 
 

Anotácia v AJ Quality of life as a target value and a criterion for the success of 
social development plays an important role. Quality of life can 
be assessed through indicators. Subjective perception of quality 
of life is based on the evaluation of satisfaction with individual 
life events, objective indicators of quality of life are able to 
identify mainly socio-economic aspects of life of the population. 
Public services are included in the factors, resp. dimensions 
representing complementary aspects of quality of life. Quality of 
life refers to the life situations of individuals and is affected by 
the ability to use public services. An attribute of the subjective 
aspect of quality of life is the degree of access to quality public 
services. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Študijný odbor                           ekonomika a manažment  

Školiteľ/školiteľka doc. Ing. Dudová Iveta, PhD. 

názov témy v SJ Sociálna ekonomika podporujúca sociálno-ekonomický 
rozvoj 
 

názov témy v AJ Social economy supporting socio-economic development 
 

jazyk záverečnej práce Slovenský jazyk 

forma štúdia denná/externá 

cieľ Vedeckým cieľom dizertačnej práce bude identifikovať 
organizačné a inštitucionálne rámce sociálnej ekonomiky pre 
posúdenie jej potenciálu a možných obmedzení. Práca má 
prispieť k poznaniu, ako niektoré národné koncepty a modely 
sociálnej ekonomiky dokážu podporovať sociálno-ekonomický 
rozvoj, aj v regionálnom a miestnom kontexte, a ponúknuť ich 
ekvivalenty využiteľné v konkrétnych podmienkach SR. 

 

anotácia v SJ Sociálna ekonomika predstavuje súhrn neštátnych aktivít, 
ktorých hlavným cieľom je dosahovať pozitívny sociálny vplyv. 
Podporuje individuálnu a kolektívnu prosperitu. Má predpoklady 
realizovať sa takmer vo všetkých odvetviach aktivít. Je formou 
organizácie ľudských činností, založená na kolektívnej solidarite 
a demokracii, ekonomickej efektívnosti zdrojov, zabezpečuje 
výrobu, distribúciu, výmenu, spotrebu tovarov a 
služieb. Intervenuje vo všetkých hospodárskych, sociálnych, 
spoločenských a environmentálnych oblastiach. Rozvoj 
sociálnej ekonomiky a rozvoj území sú navzájom 
komplementárne. Sociálna ekonomika je špecifická aj z 
hľadiska svojho prínosu pre obnovu súčasného modelu rozvoja. 
Medzi sociálnou ekonomikou, trhom a štátom sa môžu 
etablovať rôzne spôsoby vzájomného pôsobenia ako 
substitúcia, konkurencia, subsidiarita, komplementárnosť.   

Anotácia v AJ The social economy is a summary of non-state activities whose 
main objective is to achieve a positive social impact. It promotes 
individual and collective prosperity. It has the potential to be 
implemented in almost all sectors of activity. It is a form of 
organization of human activities, based on collective solidarity 
and democracy, economic efficiency of resources, ensuring 
production, distribution, exchange, consumption of goods and 
services. It intervenes in all economic, social, social and 
environmental areas. Social economy development and 
territorial development are complementary to each other. The 
social economy is also specific in terms of its contribution to 
restoring the current development model. Different ways of 
interaction can be established between the social economy, the 
market and the state, such as substitution, competition, 
subsidiarity, complementarity. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Študijný odbor                                  Ekonomika a manažment 

Školiteľ/školiteľka        doc. Ing. Stanislav Filip, PhD. 

názov témy v SJ Meranie občianskej bezpečnosti územných celkov v SR a v 
zahraničí 

názov témy v AJ Measurement of civil security of territorial units of the Slovak 
Republic and abroad 

jazyk záverečnej práce Slovenský 

forma štúdia denná/externá 

cieľ Vedeckým cieľom dizertačnej práce bude: 
Zhodnotenie a komparácia  stavu merania občianskej 
bezpečnosti v územných celkoch v SR a vo vybraných krajinách 
Európy a sveta. 
 

anotácia v SJ Dizertačná práca by mala zhrnúť najnovšie teoretické poznatky 
z riešenej problematiky do logicky usporiadaného celku 
a porovnať ich zo súčasným stavom poznatkov v Slovenskej 
republike vo vybraných krajinách Európy a sveta. 
S využitím kvantitatívnych a kvalitatívnych vedeckých metód 
posúdiť súčasný stav merania a porovnávania úrovne 
občianskej bezpečnosti s využitím indexov občianskej 
bezpečnosti. Porovnaním súčasného stavu v SR  s existujúcimi 
metodikami hodnotenia indexov občianskej bezpečnosti 
v Európe a svete identifikovať príležitosti pre SR pre zavedenie 
do praxe na úrovni regiónov  Slovenska.  
 
 

Anotácia v AJ The dissertation thesis should summarize the latest theoretical 
knowledge from the solved problem into a logically organized 
part and compare it with the current status of knowledge in the 
Slovak Republic and in the selected countries of Europe and the 
world. 
Using quantitative and qualitative scientific methods, assess the 
current status of measuring and comparing the level of civil 
(citizens) security using civil security indices. Base on the 
comparison of the current situation in the Slovak Republic with 
the existing methodologies for evaluating civil security indexes 
in Europe and the world, identify opportunities for the Slovak 
Republic for their implementation at the level of the regions of 
Slovakia. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Študijný odbor                                  Ekonomika a manažment 

Školiteľ/školiteľka doc. Ing. Stanislav Filip, PhD. 

názov témy v SJ Vplyv rizík a kríz na rozvoj cestovného ruchu územných 
celkov Slovenskej republiky a EÚ. 

názov témy v AJ The impact of risks and crises on development of tourism in 
territorial units EU and Slovak Republic  

jazyk záverečnej práce slovenský 

forma štúdia denná/externá 

cieľ Vedeckým cieľom dizertačnej práce bude: 
Overenie vplyvu rizík a krízových javov na rozvoj cestovného 
ruchu vybraného územného celku a SR ako celku s dôrazom na 
sociálne riziká a krízové javy a navrhnutie opatrení na  jej 
využitie v prospech sociálno-ekonomického rozvoja územných 
celkov. 
 
 

anotácia v SJ Dizertačná práca by mala zhrnúť najnovšie poznatky z  vývoja 
bezpečnostných hrozieb a  krízových javov v SR a EÚ a ich 
dopadov na rozvoj cestovného ruchu.   
S využitím kvantitatívnych a kvalitatívnych vedeckých metód 
vykonať analýzu súčasného stavu vplyvu  bezpečnostných 
hrozieb a  krízových javov na rozvoj cestovného ruchu ako 
dôležitých faktorov sociálno-ekonomického rozvoja vybraného 
územného celku a SR. Na základe čiastkových výsledkov 
analýz identifikovať silné a slabé stránky, príležitosti a ohrozenia 
súčasného stavu a navrhnúť postupy na jeho zlepšenie. 
 
 
 

Anotácia v AJ The doctoral these should summarize the latest knowledge from 
the development security threats and of crisis situations in 
Slovakia and in the EU and its impacts on tourism development. 
Using quantitative and qualitative scientific methods to analyze 
the current state of the impact of crisis situation on the 
development of tourism as one of the factors of socio-economic 
development of the selected territorial unit of the SR. Identify 
strengths, weaknesses, opportunities and threats to the current 
statue on the basis of partial analysis results and propose 
procedures for its improvement. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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 prof. JUDr. Jozef Kuril, CSc. 

názov témy v SJ Verejná služba ako právny inštitút a nástroj realizácie úloh 
a funkcií  štátu. 

názov témy v AJ Public service as a legal institute and a tool for implementing the 
tasks and functions of the state. 

jazyk záverečnej práce slovenský 

forma štúdia externá 

cieľ Vedeckým cieľom dizertačnej práce bude: poukázať na verejnú 
(štátnu) službu  ako na jeden z  významných právnych inštitútov 
v právnom poriadku SR, ktorý  je tiež  a zároveň  významným  
ukazovateľom politických pomerov v štáte. Akcentovať verejnú  
a štátnu službu ako nástroj realizácie úloh a funkcií štátu. 
Analyzovať zamestnanecké vzťahy pri výkone práce vo verejnej 
a   štátnej službe. Primeranú pozornosť venovať obsahu 
zamestnaneckých vzťahov pri výkone práce vo verejnom 
záujme, ako aj obsahu štátnozamestnaneckých vzťahov.  
Náležitú pozornosť venovať právnemu postaveniu verejných 
zamestnancov, vrátane právneho postavenia štátneho 
zamestnanca. Komplexne zmapovať predmetnú problematiku,  
naznačiť smerovanie a  rozvoj tohto inštitútu pro futuro. 

anotácia v SJ Odporúčam, aby sa autor primerane venoval najmä týmto 
obsahovým oblastiam: verejná a  štátna služba v kontexte 
historického vývoja (stručne),  verejná a štátna služba ako 
súčasť organizačného systému štátu úzko súvisiaca 
s činnosťou štátu, ústavnoprávne základy verejnej a štátnej 
služby. Verejná a štátna služba ich pojmové vymedzenie a 
vzájomná spätosť, ale tiež ako pojmy  bezprostredne súvisiace  
s pojmami verejná a štátna správa. Rôznorodosť chápania 
pojmu verejná a štátna služba, charakteristika týchto pojmov, 
systémy štátnej služby. Zamestnanecké vzťahy vo verejnej 
a  štátnej službe, verejnoprávna povaha 
štátnozamestnaneckých vzťahov,  ich  typické črty.  Práva 
a povinnosti zamestnancov vo verejnej a  štátnej službe, právne 
postavenie verejného a  štátneho zamestnanca. Verejná služba  
ako komplexný inštitút, interdisciplinárna povaha štátnej služby. 
Zhodnotenie úrovne súčasného stavu verejnej    a štátnej 
služby, zvyšovanie ich prestíže.  

Anotácia v AJ I recommend that the author address, among other things the 
following content areas: Civil Service in the Context of Historical 
Development (briefly), Civil Service as part of a state 
organization closely related to the activities of the State, the 
constitutional foundations of civil service. Public and state 
service as directly related terms with the public and state 
administration. Diverse understanding of the concept of civil 
service, characteristics of the term, systems of civil service. 
Employment relations in the civil service, public law nature of 
these relations, their typical features. Rights and obligations of 
civil servants, legal status of civil servants. Civil service as a 
complex institute, interbranches nature of civil service. 
Evaluation of the current state of the civil service, increasing the 
prestige of the civil service. 
 
 
 



 

Študijný odbor                           ekonomika a manažment  

Školiteľ/školiteľka prof. JUDr. Jozef Kuril, CSc. 

názov témy v SJ Pracovné vzťahy pri výkone závislej práce a ich právna 
úprava  v SR 

názov témy v AJ Work relations in dependent work and their legal relation in 
Slovakia. 

jazyk záverečnej práce slovenský 

forma štúdia  externá 

cieľ Vedeckým cieľom dizertačnej práce bude všestranne a 
kvalifikovane charakterizovať pracovné vzťahy pri výkone 
závislej práce,  analyzovať a prezentovať pracovnoprávne 
vzťahy ako významný pracovnoprávny inštitút. Poukázať na ich 
charakteristické znaky znaky  a  špecifickú povahu, vrátane 
sociálnej dimenzie týchto vzťahov.  V primeranom rozsahu je 
žiadúce zaoberať sa vymedzením pojmov pracovnoprávne 
vzťahy ( závislá práca),  náležitú pozornosť venovať  
predpokladom vzniku a prvkom pracovnoprávnych vzťahov.    
Poukázať, že existuje viacero právnych foriem týchto vzťahov.    
Osobitnú pozornosť je potrebné venovať  klasifikácii 
pracovnoprávnych vzťahov.  Analyzovať a charakterizovať 
základné pracovnoprávne vzťahy, vrátane zamestnaneckých 
pracovných vzťahov v nevýrobnej sfére. Stručne zhodnotiť 
súčasnú právnu úpravu v tejto oblasti a naznačiť možnosti jej 
ďalšieho zefektívňovania. 

anotácia v SJ Pri spracovaní predmetnej dizertačnej práce  dporúčam 
orientovať  pozornosť predovšetkým do nasledovných 
obsahových oblastí: pracovné (zamestnanecké ) vzťahy a ich 
analýza v zmysle platnej právnej úpravy,   charakteristika 
závislej práce,  kvalifikovaným spôsobom prezentovať jednotlivé 
právne formy zamestnaneckých pracovných vzťahov. V 
primeranom rozsahu zamerať pozornosť predovšetkým  na 
pracovný pomer,  doplnkové  právne formy,  ale aj na 
zamestnanecké vzťahy v nevýrobnej sfére ( tzv.hybridné resp. 
zmiešané vzťahy).  Zamestnaneckým vzťahom vo verejnej a 
štátnej službe venovať náležitú pozornosť,  vrátane  ich 
autonómnosti resp. prepojenia na  všeobecnú právnu úpravu. 
Poukázať na spoločné, ale aj rozdielne črty pracovnoprávnych 
vzťahov a zmieňovaných zamestnaneckých pracovných 
vzťahov v nevýrobnej sfére. Stručne naznačiť možnosti  
ďalšieho zdokonaľovania platnej právnej úpravy. 

Anotácia v AJ During the processing of the dissertation I recommend focusing 
to the following area: analysis of labor relations in the 
performance of dependent work, characteristic of dependent 
work, prerequisites and elements of labor relations, legal forms 
of employee relations.  Pay due attention to the classification of 
labor relations.  The employment relationship as the most 
significant labor law relationship. Due attention should be 
focused on employment relations in the non-production sphere. 
Present a qualified analysis of common and different features  of 
labor relations and employment relations in public and state 
service.  Briefly evaluate the state of legislation and indicate the 
possibilities of its improvement.  

 
 
 



 

Študijný odbor                           ekonomika a manažment  

Školiteľ/školiteľka prof. Mikuláš Sidak, DrSc. 

názov témy v SJ Inovácie v public administration v Slovenskej republike 
v kontexte európskej integrácie 

názov témy v AJ Innovations of Public Administration in the Slovak Republic in 
the context of European integration 

jazyk záverečnej práce slovenský, anglický 

forma štúdia denná/externá 

cieľ Vedeckým cieľom dizertačnej práce bude: vymedziť 
determinanty inovácií v public administration a vytýčiť kľúčové 
zásady, postupy a nástroje na implementáciu i aplikáciu inovácií 
v oblasti zefektívnenia organizácie a činnosti verejnej správy (pri 
zabezpečení verejného záujmu) v kontexte európskej integrácie 
i navrhnúť de lege ferenda pre Slovensko. 

anotácia v SJ Inovácie vo verejnom sektore je na poprednom mieste politikov, 
verejnej moci a spoločnosti. Európske štáty sú v rôznych fázach 
konceptualizácie a implementácie príslušných stratégií. Preto je 
potrebné realizovať merateľné vedecko-výskumné analýzy 
inovácií vo verejnom sektore (nových tendencií v EÚ a vo 
vybraných krajinách  Európy). Zámerom DP je poskytnúť 
kľúčové závery, vymedziť piliere a efektívne nástroje na 
implementáciu i aplikáciu inovácií v oblasti verejnej správy 
a pripraviť návrhy de lege ferenda. 

Anotácia v AJ Public sector innovation is at the forefront of politicians, public 
authorities and society. European states are at various stages 
in the conceptualization and implementation of the respective 
strategies. Therefore, we need to carry out in dissertation project 
measurable scientific and research analyzes of public sector 
innovations (new trends in the EU and in selected European 
countries). Dissertation work's intention is provided key 
conclusions, pillars and effective tools for implementation and 
application of innovations in the area of public administration 
and to prepare proposals de lege ferenda. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Študijný odbor                           ekonomika a manažment  

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

názov témy v SJ Zhodnotenie  vývoja kvality života a sociálnych nerovností 
vo vybraných regiónoch SR 

názov témy v AJ Evaluation of the development of the quality of life and social 
inequalities in selected regions of the Slovak Republic 

jazyk záverečnej práce slovenský/anglický 

forma štúdia denná/externá 

cieľ Vedeckým cieľom dizertačnej práce bude : Posúdenie vývoja 
kvality života v priestore EÚ a miesto Slovenska v rebríčku 
úrovne a hodnotového rámca. Môžeme konštatovať spomalenie 
úrovne kvality života za úrovňou vyspelých krajín. 
Najvyspelejšie krajiny už nedobiehame tak rýchlo ako kedysi. 
Výkonnosť ekonomiky nerastie adekvátne potrebám. 
Nevyhnutné sú štrukturálne reformy. Model založený na lacnej 
pracovnej sile, dovoze kapitálu a technológií zo zahraničia sa 
skončil. Rozdiely v kvalite života súvisia aj so sociálnymi 
nerovnosťami, s rôznym objemom bohatstva, prestíže a moci. 
Pandemia Covid a vojna na Ukrajine znamenajú i u nás rast 
chudoby, prehlbovania polarizácie, rast nerovností, sociálneho 
vylúčenia. Významnú rolu tu hrá i kvalita ľudského kapitálu. 

anotácia v SJ Koncept kvality života, prístupy k nej. Kvalita života jej 
objektívna a subjektívna stránka. Indikátory a metriky merania 
kvality života. Kvantifikácia kvality života na mikroúrovni. 
Skúmanie oblastí, ktoré ju ovplyvňujú. Analýza úrovne kvality 
života a chudoby vo vybraných regiónoch, námety na 
zdokonalenie. Sociálne nerovnosti spájame s nerovnakými 
životnými podmienkami jednotlivcov v spoločnosti. Sociálna 
nerovnosť ako aspekt sociálnej stratifikácie. Kategoriálne 
nerovnosti. Príčiny vzniku sociálnych nerovností. Meranie 
sociálnych nerovností, chudoby a sociálneho vylúčenia. 
Interakcie medzi životným prostredím a chudobou. Sociálno-
ekonomická úroveň regiónov vedie k nerovnostiam. Chudoba 
ako mnohodimenzionálny sociálny jav spojený so sociálnou 
spravodlivosťou, rovnosťou, rovnosťou príležitostí, sociálnou 
kohéziou a začleňovaním. 

Anotácia v AJ The concept of quality of life, approaches to it. Quality of life in 
its objective and subjective aspects. Indicators and metrics of 
quality of life measurement. Quantification of quality of life at the 
micro level. Investigation of the areas that influence it. Analysis 
of the level of quality of life and poverty in selected regions, 
suggestions for improvement. Social inequalities are associated 
with unequal living conditions of individuals in society. Social 
inequality as an aspect of social stratification. Categorical 
inequalities. Causes of social inequalities. Measuring social 
inequalities, poverty and social exclusion. Interactions between 
environment and poverty. Socio-economic level of regions leads 
to inequalities. Poverty as a multidimensional social 
phenomenon linked to social justice, equity, equality of 
opportunity, social cohesion and inclusion. 
 
 
 
 
 



 

Študijný odbor                           ekonomika a manažment  

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

názov témy v SJ Zhodnotenie vývoja  migrácie, migračnej politiky a 
prisťahovalectva vo vybraných  krajinách EÚ 
 

názov témy v AJ Republic Evaluation of the development of migration, migration 
policy and immigration in selected EU countries 

jazyk záverečnej práce slovenský/anglický 

forma štúdia denná/externá 

cieľ Vedeckým cieľom dizertačnej práce bude : Rozpracovanie a 
charakteristika vývoja a úrovne migrácie s dôrazom na migráciu 
a prisťahovalectvo v krajinách EÚ. Zvýraznenie dopadu 
vojnového konfliktu na Ukrajine na vývoj a priebeh migrácie, 
riešenie cez vhodnú migračnú politiku a politiku vzájomnej 
pomoci a solidarity. Analýza vývoja na Slovensku, problémy, 
skúsenosti, námety na riešenia. 
 

anotácia v SJ Nerovnomerný sociálno-ekonomický vývoj, dôsledky 
globalizácie a z toho vyplývajúce výrazné nerovnosti v 
komplexnej kvalite života. Regulácia migrácie, vhodná migračná 
politika, ktorá sa dnes javí ako nezvládnutá je zároveň veľkým 
bezpečnostným rizikom. Riešiť migráciu je základom pre 
humanitárnu pomoc a elementárnu ľudskosť. Úvahy nad 
bezhraničnou slobodou človeka naráža na limity politickej 
,ekonomickej a sociálnej reality. Nezvládnutá a nekontrolovaná 
migrácia spochybňuje budúcnosť. Analýza príčin, dôsledkov 
migrácie bezpečnostných aspektov  a rizík. Typy migrácie. 
Koncepcia inštitucionálneho zabezpečenia migrácie tak na 
úrovni EÚ ako prirodzene na Slovensku. Potreba nastolenia 
humanitárneho, komplexného a účinného riešenia problémov. 
 

Anotácia v AJ The uneven socio-economic development, the consequences of 
globalisation and the resulting significant inequalities in the 
complex quality of life. The regulation of migration, an 
appropriate migration policy, which today appears to be out of 
control, is also a major security risk. Addressing migration is 
fundamental to humanitarian aid and elementary humanity. 
Reflections on the limitless freedom of the human being are 
confronted with the limits of political, economic and social reality. 
Unmanaged and uncontrolled migration calls the future into 
question. Analysis of causes, consequences of migration 
security aspects and risks. Types of migration. Concept of 
institutional provision of migration both at EU level and naturally 
in Slovakia. The need to establish a humanitarian, 
comprehensive and effective solution to the problems. 
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