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Témy dizertačných prác na akademický rok 2014/2015 

Školiteľ:  doc. JUDr. Mária Hencovská, CSc. 

Téma: Deliktuálna zodpovednosť za neplnenie daňovej povinnosti 

Anotácia: Práca sa bude zameriavať na hmotnoprávne aspekty uplatňovania zodpovednosti za 

porušenie daňových predpisov. Do úvahy bude braná zodpovednosť v trestnom práve i zodpovednosť 

v daňovom práve. Téma otvára pre doktoranda priestor pre úvahu, či prácu bude ponímať prierezovo 

v rovinách oboch uvedených právnych odvetví súčasne, alebo bude oddelene skúmať aspekty 

jednotlivých odvetví práva a následne zistené poznatky bude syntetizovať s použitím metódy 

komparácie. 

Interná /Externá forma štúdia 

 

Školiteľ:  prof. Ing. Viktória Bobáková, CSc. 

Téma: Inovácie vo verejnom sektore (Innovation in the Public Sector) 

Anotácia: Vychádzajúc z exaktného vymedzenia podstaty inovácií vo verejnej správe identifikovať 

vnútorné a vonkajšie faktory vyvolávajúce potrebu inovácií, posúdiť kompetencie územnej 

samosprávy VÚC v oblasti podpory inovácií, zhodnotiť mieru inovácií v územnej samospráve, 

navrhnúť možnosti stimulácie inovácií z úrovne územnej samosprávy. 

Externá forma štúdia 

Téma: Funkcie územnej samosprávy  a ich financovanie (Local Government Functions and 

Their Funding) 

Anotácia: Prioritnou orientáciou dizertačnej práce bude vychádzajúc z  vymedzenia  funkcii územnej 

samosprávy zhodnotiť účinnosť  decentralizačných trendov s dôrazom na  finančné aspekty a 

prepojenosť na fiškálnu politiku. 

Externá forma štúdia 

Téma: Hodnotenie efektívnosti výkonu verejnej správy na vybranej úrovni (Evaluation of the 

Effectiveness of Public Administration at a Selected Level) 

Anotácia: Dizertačná práca bude zameraná na zhodnotenie efektívnosti výberu miestnych daní v SR 

prostredníctvom hodnotenia daňových príjmov, príjmov z miestnych daní, analýzou štruktúry a 

objemu miestnych daní, nedoplatkov a analýzu daňovo-právnych a daňovo- procesných predpisov 

s cieľom navrhnúť opatrenia na zvýšenie efektívnosti výberu miestnych daní. 

Interná/Externá forma štúdia 

 

Školiteľ:  doc. Ing. Anna Čepelová, PhD. 

Téma: Vzdelávanie zamestnancov ako nástroj modernizácie územnej samosprávy (Employee 

Education as a Tool for Modernizing Local Government) 

Anotácia: Cieľom práce je navrhnúť systém ďalšieho vzdelávania pre novozvolených primátorov 

miest, starostov obcí a zamestnancov územnej samosprávy, ktorí zabezpečujú výkon činností 

územnej samosprávy v rámci originálnych kompetencií. Systém ďalšieho vzdelávania sa bude opierať 

o štandardné metódy vzdelávania, ktoré sa využívajú v rámci vzdelávania manažérov, ako aj 

o moderné vzdelávacie techniky prostredníctvo aktívneho využívania informačných technológií. 

Externá forma štúdia 

Téma: Ekonomické aspekty aplikácie výsledkov externého benchmarkingu v oblasti riadenia 

ľudských zdrojov (Economic Aspects of the Application of the Results of Internal 

Benchmarking in Human Resource Management) 

Anotácia: Cieľom dizertačnej práce je za pomoci štatistických metód analyzovať efektívnosť 

pôsobenia personálnych agentúr v procese získavania a výberu zamestnancov a navrhnúť model, 

ktorý by určil vhodnosť využitia služieb personálnej agentúry s ohľadom na charakter pracovného 

miesta. 

Interná/Externá forma štúdia 
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Školiteľ:  doc. Mgr. Gabriela Kravčáková, PhD. 

Téma: Analýza personálnych procesov a systémov v organizáciách verejnej správy (Analysis of 

Human Resource Processes and Systems in Public Administration) 

Anotácia: Manažment ľudských zdrojov ako integrálna súčasť manažmentu organizácie. Organizácia 

personálnej práce. Zodpovednosť líniových manažérov v oblasti manažmentu ľudí. Trendy 

v manažmente ľudských zdrojov. Monitoring a analýza personálnych systémov a procesov (napr. 

manažment zamestnávania – obsadzovanie pracovných miest, mobilita pracovnej sily, atď.; 

manažment pracovnej motivácie – odmeňovanie a rozvoj zamestnancov, atď.) vo vybranej 

organizácii verejnej správy (resp. komparatívny výskum). 

Interná/Externá forma štúdia 

Téma: Age management v organizáciách verejnej správy (Age Management in Public 

Administration) 

Anotácia: Manažment vekovej diverzity so zameraním na manažment vekovej štruktúry 

zamestnancov 50+ na úrovni spoločnosti, organizácie a jednotlivcov. Témy by mali byť zamerané na 

problematiku demografického vývoja a demografických zmien v organizácii, sociálnej zodpovednosti 

organizácie, vekovej diskriminácie, work-life balance, alternatívnych pracovných pomerov, kariéry a 

nástupníctva v organizácii v kontexte Európskej rámcovej direktívy (2000/78/EC). Monitoring 

a analýza age managementu vo vybranej organizácii verejnej správy (resp. komparatívny výskum). 

Externá forma štúdia 

Téma: Potenciálna fluktuácia zamestnancov verejnej správy  (Possible Fluctuations of 

Employees in Public Administration) 

Anotácia: Psychologický kontrakt medzi zamestnancom a zamestnávateľom. Pracovná 

nespokojnosť. Fluktuácia ako reakcia na pracovnú nespokojnosť a problém zamestnaneckej mobility. 

Formy fluktuácie. Meranie fluktuácie. Príčiny a dôsledky fluktuácie. Monitoring a analýza 

potenciálnej fluktuácie vo vybranej organizácii verejnej správy (resp. komparatívny výskum). 

Externá forma štúdia 

 

Školiteľ:  doc. PhDr. Drahomíra Ondrová, CSc. 

Téma: Etické výzvy verejnej správy na Slovensku reflektované na pozadí prebiehajúcich 

súčasných globalizačných procesov (Public Administration Challenges Reflected in Connection 

with the Current On-going Globalization Processes) 

Anotácia: Charakteristika hlavných integračných a globalizačných procesov prebiehajúcich 

v celoeurópskom priestore, ich dopad na etický manažment VS, ako aj na celkove profesionálne 

fungovanie verejnej správy  na Slovensku. Vychádzajúc z analýzy kľúčových dokumentov EÚ 

a dokumentov medzinárodného charakteru vypracovať súbor primárnych univerzálnych eticko-

morálnych hodnôt, princípov, noriem a profesionálnych cností, analyzovať možnosti ich uplatnenia 

vo VS na Slovensku. 

Interná /Externá forma štúdia 

 

Školiteľ:  doc. Ing. Silvia Ručinská, PhD. 

Téma: Vzťah mesta s jeho okolím s dôrazom na rast konkurencieschopnosti územia 

Anotácia: Práca sa zameriava na možnosti rastu konkurencieschopnosti územia na základe 

spolupráce mesta a jeho zázemia v jednotlivých oblastiach s využitím endogénneho potenciálu. 

V práci majú byť zohľadnené aj vzťahy lokálnych a regionálnych aktérov a taktiež inovačné možnosti 

územia ako významné faktory rozvoja. 

Interná /Externá forma štúdia 

 

 

 

Školiteľ:  doc. JUDr. Alena Krunková, PhD. 

Téma: Rozhodovacie orgány Európskej únie ako subjekty európskej verejnej správy (Decision-
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making bodies of the European Union as subjects of European public administration) 

Anotácia: Európska verejná správa sa činnosťou svojich orgánov stáva špecifickou súčasťou verejnej 

správy v jednotlivých členských štátoch, Slovenskú republiku nevynímajúc. Zvolená problematika 

predpokladá skúmanie vybraných rozhodovacích orgánov Európskej únie, ich prípadnú komparáciu 

v rámci verejnej správy európskeho rozmeru a právnu analýzu v zmysle Lisabonskej zmluvy. 

Externá forma štúdia 

Téma: Európsky kódex dobrej správnej praxe (The European Code of Good Administrative 

Behaviour) 

Anotácia: Problematika práce je orientovaná na rovinu verejnej správy v Európskej únii. 

Predpokladá analýzu Európskeho kódexu dobrej správnej praxe z právneho uhla pohľadu, 

konkretizáciu jednotlivých zásad, na ktorých je postavený a skúmanie jeho aplikácie v praxi. Dáva 

priestor pre pomenovanie problematických miest, polemiku v rámci činnosti vybraných orgánov 

Európskej únie a pre špecifikáciu prípadných návrhov v rámci zlepšenia ich činnosti. 

Interná/Externá forma štúdia 

 

Školiteľ:  doc. PhDr. Ing. Stanislav Konečný, CSc. 

Téma: Komunálna politika ako verejná politika – aktéri a nástroje (Municipal policy as Public 

policy - Actors and Instruments) 

Cieľ: Uskutočniť podrobnú analýzu komunálnej politiky ako verejnej politiky, jej aktérov a nástrojov 

a na základe štúdia dostupnej domácej a zahraničnej literatúry identifikovať špecifiku tvorby verejnej 

politiky na komunálnej úrovni.  

Zameranie: Verejné záujmy a ich teritoriálna hierarchia. Legitimita komunálnych verejných 

záujmov a komunálnej verejnej politiky. Špecifika kolektivizácie záujmov v procese tvorby 

komunálnej verejnej politiky. Aktéri komunálnej verejnej politiky z prostredia verejného sektora, trhu 

a občianskej spoločnosti. Legislatívne. ekonomické, informačné a administratívne nástroje v systéme 

komunálnej verejnej politike. 

Interná/Externá forma štúdia 

Téma: Regionálna politika ako verejná politika – aktéri a nástroje (Regional Policy as Public 

policy - Actors and Instruments) 

Cieľ: Uskutočniť podrobnú analýzu regionálnej politiky ako verejnej politiky, jej aktérov a nástrojov 

a na základe štúdia dostupnej domácej a zahraničnej literatúry identifikovať špecifiku tvorby verejnej 

politiky na regionálnej úrovni.  

Zameranie: Verejné záujmy a ich teritoriálna hierarchia. Legitimita regionálnych verejných záujmov 

a regionálnej verejnej politiky. Špecifika kolektivizácie záujmov v procese tvorby regionálnej 

verejnej politiky. Aktéri regionálnej verejnej politiky z prostredia verejného sektora, trhu a občianskej 

spoločnosti. Legislatívne. ekonomické, informačné a administratívne nástroje v systéme regionálnej 

verejnej politike. 

Interná/Externá forma štúdia 

Téma: Sociálna politika ako verejná politika – aktéri a nástroje (Social policy as Public policy - 

Actors and Instruments) 

Cieľ: Uskutočniť podrobnú analýzu sociálnej politiky ako verejnej politiky, jej aktérov a nástrojov a 

na základe štúdia dostupnej domácej a zahraničnej literatúry identifikovať špecifiku tvorby sociálnej 

politiky ako verejnej politiky, jej aktérov a nástroje.  

Zameranie: Verejné záujmy a sociálna diferenciácia. Legitimita zásahov do sociálnej diferenciácie 

a do jej spoločenskej regulácie. Aktéri sociálnej politiky z prostredia verejného sektoru, trhu 

a občianskej spoločnosti na celoštátnej, regionálnej a komunálnej úrovni. Legislatívne, ekonomické, 

informačné a administratívne nástroje sociálnej politiky na celoštátnej, regionálnej a komunálnej 

úrovni. 

Externá forma štúdia 

 

Školiteľ:  doc. JUDr. Mojmír Mamojka, PhD. 

Téma: Verejnoprávne registratúry podnikateľov v Slovenskej republike (Public-Law Registers 
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of Business Entities in the Slovak Republic) 

Anotácia: Predmetom skúmania je reglementácia verejnoprávnych registratúr podnikateľských 

subjektov v Slovenskej republike. Výklad sa sústredí na úpravu živnostenského registra vrátane 

príslušnej pôsobnosti Ministerstva vnútra. Interpretačným ťažiskom je komparácia vybraných 

ustanovení živnostenského zákona a zákona o obchodnom registri v nadväznosti na činnosť 

registrových súdov a súvisiace aktivity Ministerstva spravodlivosti. Výskum práce sa okrem iného 

zameriava na efektivitu činnosti jednotlivých okresných úradov a registrových súdov ako aj 

posúdenie dôveryhodnosti údajov zverejňovaných v predmetných registratúrach. 

Externá forma štúdia 

Téma: Právna úprava živnostenského podnikania (Legislation Governing Conduct of Business 

under a Trade Licence) 

Anotácia: Predmetom skúmania je výklad vybraných ustanovení živnostenského zákona zameraných 

na všeobecné a osobitné podmienky výkonu živnostenského podnikania, obsahové a formálne 

náležitosti žiadosti o vydanie živnostenského oprávnenia ako aj výkon kontroly zo strany obvodných 

úradov nad dodržiavaním povinností fyzických osôb vykonávajúcich podnikateľskú činnosť. Výskum 

práce sa okrem iného zameriava na posúdenie nedostatkov podnikateľského prostredia a mieru 

efektivity dohľadu a zákonných sankcií realizovaných štátom v nadväznosti na nekalé súťažné 

praktiky vybraných podnikateľských subjektov. 

Externá forma štúdia 

 

Košice, 5. 3. 2014 

Aktualizované: 20. 3. 2014 

                                                                           prof. JUDr. Igor Palúš, CSc. 

predseda Odborovej komisie FVS UPJŠ v Košiciach  

 

 

 

 


