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Študijný odbor
Školiteľ/školiteľka
názov témy v SJ

názov témy v AJ

jazyk záverečnej práce
forma štúdia
cieľ

anotácia v SJ

Anotácia v AJ

ekonomika a manažment
doc. Ing. Dudová Iveta, PhD.
Dynamika a flexibilita vysokých škôl z perspektívy zamestnateľnosti,
zručností a inovácií
Dynamics and flexibility of higher education from the perspective of
employability, skills and innovation
Slovenský jazyk
denná/externá
Vedeckým cieľom dizertačnej práce bude rozpracovanie vzájomne sa
podmieňujúcich väzieb medzi rozširovaním prístupu ku
vysokoškolskému štúdiu a kvalitou vzdelávania, ktoré sú zamerané
na podporu zamestnanosti a sociálneho rastu, a formulovanie
odporúčaní pre vysokoškolskú politiku na Slovensku.
Investície do vysokoškolského vzdelávania a akumulácia ľudského
kapitálu sa považujú za dôležitú stratégiu na rozvoj ekonomiky
založenej na vedomostiach a zručnostiach. Význam zručností vyplýva
z najvýznamnejších globálnych tendencií a výziev, akými sú
globalizácia, starnutie populácie, digitálna zmena a migrácia. Táto
kombinácia tendencií významne ovplyvňuje konkurencieschopnosť.
Dopyt po zručnostiach je spojený s tempom zmien v hospodárstve,
ponuku zručností ovplyvňujú ekonomické a sociálne stimuly.
Vysokoškolské vzdelanie je dôležité aj pre inkluzívny rast, má svoju
sociálnu dimenziu. V tomto kontexte sa vyžaduje širší prístup na
vysoké školy, súčasne sa zvyšujú obmedzenia verejných zdrojov, ale
súčasné výzvy si vyžadujú rozvinuté schopnosti prinášať inovatívne
riešenia.
Investment in higher education and the accumulation of human
capital are seen as an important strategy for the development of a
knowledge and skills-based economy. The importance of skills results
from major global trends and challenges such as globalisation, ageing
populations, digital change and migration. This combination of trends
has a significant impact on competitiveness. The demand for skills is
linked to the pace of change in the economy, influencing the supply
of skills by economic and social incentives. Higher education is also
important for inclusive growth and has a social dimension. In this
context, broader access to universities is required, while at the same
time public resource constraints are increasing, but current
challenges require developed capabilities to deliver innovative
solutions.

Študijný odbor
Školiteľ/školiteľka
názov témy v SJ

ekonomika a manažment
doc. Ing. Dudová Iveta, PhD.
Kvalita života a kvalita verejných služieb

názov témy v AJ

Quality of life and quality of public services

jazyk záverečnej práce
forma štúdia
cieľ

Slovenský jazyk
denná/externá
Vedeckým cieľom dizertačnej práce bude skúmať vplyvy kvality
verejných služieb na kvalitu života v kontexte kľúčových momentov,
a to historickej podmienenosti kvality života, spojenie s komplexom
životných procesov a 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
Školiteľ/školiteľka
názov témy v SJ
názov témy v AJ

jazyk záverečnej práce
forma štúdia
cieľ

Ekonomika a manažment
doc. Ing. Stanislav Filip, PhD.
Vplyv bezpečnostných rizík a kríz na sociálno-ekonomický rozvoj
územných celkov EÚ a Slovenskej republiky a ich možné riešenia
The impact of security risks and crises within the socio-economic
development of the territorial units of the EU and the Slovak
Republic and their possible solutions
Slovenský
denná/externá
Vedeckým cieľom dizertačnej práce bude:
Overenie vplyvu bezpečnostných rizík a kríz na ekonomiku a sociálny
rozvoj vybraného územného celku EÚ a SR s dôrazom na ich riešenia
a uplatňovanie v strategických dokumentoch skúmaného územia.

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 EÚ a v Slovenskej republike.
S využitím kvantitatívnych a kvalitatívnych vedeckých metód vykonať
analýzu súčasného stavu vplyvu bezpečnostných rizík a kríz na
ekonomiku a sociálny rozvoj vybraného regiónu EÚ (ako napríklad
SRN, Rakúsko) a v SR a uplatňovanie ich riešení v strategických
dokumentoch rozvoja vo vybranom územnom celku. 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 dissertation these should summarize the latest theoretical
knowledges from the solved issues into a logically organized work and
compare it with the current state of knowledges in EU and Slovak
Republic.
Using quantitative and qualitative scientific methods to analyse the
current state of the impact of security risks and crisis on socioeconomic development and proposal of possible solutions to
implement in strategic documents of socio-economics development
in the selected territorial unit and SR. Based on the partial results of
the analysis to identify the strengths and weaknesses, opportunities
and threats of the current situation and propose procedures for its
improvement.

Študijný odbor
Školiteľ/školiteľka
názov témy v SJ
názov témy v AJ
jazyk záverečnej práce
forma štúdia
cieľ

Ekonomika a manažment
doc. Ing. Stanislav Filip, PhD.
Vplyv rizík a kríz na rozvoja cestovného ruchu územných celkov EÚ
a Slovenskej republiky
The impact of risks and crises on development of tourism in
territorial units EU and Slovak Republic
slovenský
denná/externá
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

Rozsah anotácie by mal byť v rozmedzí od 50 do 100 slov (400 až 800
znakov vrátane medzier)
Dizertačná práca by mala zhrnúť najnovšie poznatky z vývoja
bezpečnostných 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 rizík krízových javov
na rozvoj cestovného ruchu ako dôležitých faktorov sociálnoekonomického 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 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
Školiteľ/školiteľka
názov témy v SJ
názov témy v AJ/NJ
jazyk záverečnej práce
forma štúdia
cieľ

ekonomika a manažment
Kuril Jozef, prof. JUDr., CSc
Právo ako jeden z faktorov ekonomického rozvoja spoločnosti
Law as one of the factors of economic development of society
slovenský
denná/externá
Vedeckým cieľom dizertačnej práce bude:
Prezentovať a poukázať na úzku súvislosť práva a ekonomiky pri
rozvoji spoločnosti, vrátane rozvoja ekonomických vzťahov.

anotácia v SJ

Pri spracovaní dizertačnej práce odporúčam zamerať pozornosť do
nasledovných obsahových oblastí:
úloha práva v spoločnosti, právo ako normatívny a riadiaci systém,
regulácia spoločensko-ekonomických vzťahov prostredníctvom
práva, právo ako súčasť hospodárskeho poriadku každého štátu,
vplyv práva
na rozvoj ekonomiky , nadčasovosť právnej
reglementácie spoločensko-ekonomických vzťahov, právo ako jeden
z determinantov spoločenského a ekonomického rozvoja

Anotácia v AJ/NJ

When processing the dissertation, I recommend focusing on the
following areas:
the role of law in society, law as a normative and management
system, regulation of social relations through law, law as a part of
economic order of each state, influence of law on economic
development, timelessness of legal regulation of socio-economic
relations, law as one of the factors of economic development.

Študijný odbor
Školiteľ/školiteľka
názov témy v SJ
názov témy v AJ/NJ

jazyk záverečnej práce
forma štúdia
cieľ

anotácia v SJ

Anotácia v AJ/NJ

ekonomika a manažment
Prof., Akademik akademických vied Ukrajiny, Maryna Resler, DrSc.
Spoločenská zodpovednosť podnikov v systéme verejnej správy v
podmienkach trvalo udržateľného rozvoja spoločnosti
Corporate social responsibility in the system of public
administration in the conditions of sustainable development of
society
slovenský, anglický jazyk
denná/externá
Vedeckým cieľom dizertačnej práce bude: zovšeobecnenie hlavných
teoretických ustanovení a čŕt procesu formovania spoločenskej
zodpovednosti v kontexte zabezpečenia trvalo udržateľného rozvoja
podniku. Súčasťou týchto cieľov bude zdôvodnenie potreby
formovania stratégie trvalo udržateľného rozvoja s cieľom vybudovať
efektívny model spoločensky zodpovedného riadenia podniku.
Dnes je problém vybudovať spoločnú platformu pre dialóg medzi
vládou, podnikaním a spoločnosťou, kde je spoločenská
zodpovednosť určujúcim faktorom. Problém implementácie
jednotných princípov spoločenskej zodpovednosti do činnosti
organizácií všetkých typov: komerčných, neziskových, štátnych a
samospráv. Aby sa situácia zmenila k lepšiemu, je potrebné
vybudovať moderný model spoločenskej zodpovednosti, založený na
dobre nastavenom právnom rámci a poskytujúci jasnú právnu úpravu
vzťahov medzi štátom, podnikom a spoločnosťou.
The problem of building a common platform for dialogue between
government, business, and society, where social responsibility is a
determining factor, is painful. The problem of implementing uniform
principles of social responsibility in the activities of organizations of
all types: commercial, non-profit, state, and local governments
remain relevant. In order to change the situation for the better, it is
necessary to build a modern model of social responsibility, which
would be based on the established legal framework and provide clear
legal regulation of relations between the state, business and society.

Študijný odbor
Školiteľ/školiteľka
názov témy v SJ
názov témy v AJ/NJ
jazyk záverečnej práce
forma štúdia
cieľ

ekonomika a manažment
prof. Ing. Vojtech Stanek, PhD.
Migračná a azylová politika globálne riziko v novodobej histórii
Migration and asylum policy as a global risk in the modern history
slovenský
denná/externá
Vedeckým cieľom dizertačnej práce bude:
Jedným z aktuálnych problémov, ktoré dlhodobo riešia štáty EÚ je
migrácia a azylová politika. V práci chceme zhodnotiť a
charakterizovať vývoj úrovne migrácie a azylu v priestore EÚ a jej
dopad na spoločenstvo a vzájomné vzťahy zainteresovaných strán.
Analýza migrácie a azylovej politiky ako globálne riziko s dopadom
politickým, ekonomickým i sociálnym. Migrácia a imigrácia na
Slovensku, príčiny, súvislosti, problémy, námety a návrhy. Tvorba
riadenej ekonomickej migrácie ako prostriedku riešenia aktuálnych
otázok pracovných síl v súvislosti s koronapandémiou.

anotácia v SJ

Anotácia v AJ/NJ

Migračná politika problém demokratického deficitu a rozpadu
konsenzu elít. Politika sa javí ako rozporuplná, často bezradná.
Riešenie migrácie a azylu základ pre humanitárnu pomoc a
elementárnu ľudskosť. Ilúzia bezhraničnej slobody človeka naráža na
limity politickej a sociálnej reality. Hodnotový rámec spoločenstva v
prevencii humanitárnej krízy. Cieľom EÚ je i umožniť svojím občanom
zvyšovať si mieru svojej prosperity, bezpečnosti, solidarity v
globalizovanej ére. Analýza príčin, dôsledkov, bezpečnostných rizík.
Vonkajšia a vnútorná migrácia na Slovensku. Koncepcia
inštitucionálneho zabezpečenia migrácie, hľadanie účinného riešenia.
One of the current challenges, facing the EU states in the long term,
is migration and asylum policy. In this work we want to evaluate and
to characterize the development of the level of migration and asylum
in the EU area and its impact on the community and mutual relations
of the parties involved. Analysis of migration and asylum policy as a
global risk with political, economic and social impact. Migration and
immigration in Slovakia, causes, context, problems, ideas and
proposals. Creation of managed economic migration as a means of
solving current labour force issues in connection with the Corona
pandemics.
Migration policy is the problem of the democratic deficit and
breakdown of the consensus of elites. Politics seems contradictory,
often clueless. Addressing migration and asylum is the basis for
humanitarian aid and basic humanity. The illusion of unbridled human
freedom runs against the limits of political and social reality.
Community value framework in humanitarian crisis prevention. The
EU aims to enable its citizens to increase their prosperity, as well as,
security, solidarity in a globalized age. Analysis of causes,
consequences, security risks. External and internal migration in

Slovakia. The concept of institutional provision of migration, finding
an effective solution. Migration and asylum policy, global risk in
modern history.

