
 
 

    
 

Témy dizertačných prác pre akademický rok 2021/2022 
 

Školiteľ: doc. PhDr. Stanislav Konečný, PhD., MPA 

Komunálne reformy vo vybraných štátoch Európskej únie 
Municipal Reforms in Selected States of the European Union 

Anotácia: Historický prehľad vývoja komunálnych reforiem v Európe. Príčiny reforiem. Základné typy reforiem 
administratívnych štruktúr verejnej správy na miestnej úrovni. Analýza komunálnych reforiem rôznych typov na 
príklade zvolených krajín. Možnosť uplatnenia zahraničných skúseností z komunálnych reforiem v podmienkach SR. 
 
Historical overview of the development of municipal reforms in Europe. Causes of reforms. Basic types of reforms of 
public administration structures at local level. Analysis of municipal reforms of various types on the example of 
selected countries. Possibilities of application foreign experience for communal reform in the Slovak Republic. 

Bikameralizmus v najvyšších volených orgánoch vybraných krajín EÚ 
Bicameralism in the Highest Elected Bodies Selected Countries 

of the European Union 

Anotácia: Teoretické východiská bikameralizmu. Bikameralizmus ako mechanizmus prezentácie menšinových 
záujmov. Typológia bikameralizmu. Analýza vybraných modelov bikameralizmu (teritoriálny, korporativistický). 
Možnosti uplatnenia bikameralizmu v podmienkach SR (de lege ferenda). 
 
Theoretical background of bikameralism. Bicameralism as a mechanism for the presentation of minority interests. 
Typology of bikameralism. Analysis of selected models of bikameralism (territorial, corporatist). Possibilities of 
application of bikameralism in SR conditions (de lege ferenda). 
 

Školiteľ: doc. PhDr. Richard  Geffert, Ph.D. 

Metamorfózy podoby politických subjektov v zastupiteľskej demokracii 
Metamorphoses of the Form of Political Subjects in Representative Democracy 

Anotácia:  Politické subjekty v zastupiteľskej demokracii predstavujú kľúčový nástroj realizácie politiky v štáte. 
Metamoderná súčasnosť je charakteristická  premenami podoby politických subjektov od tradičných politických strán 
k ich novým typom a podobám.  Partokracia, ako model systému vládnutia, je na ústupe a metamorfózy politických 
subjektov majú zásadný vplyv aj na podobu jednotlivých politických systémov. Cieľom práce je identifikovať 
transformáciu politických subjektov   z hľadiska klasickej typológie politických strán v diapazóne Slovenskej republiky 
v období rokov 1993 – 2022, tiež  naznačiť možnú perspektívu vývoja politického systému vzhľadom na podobu 
vládneho modelu.  
   
Political subjects in representative democracy are a key tool for policy implementation in the state. The metamodern 
present is characterized by changes in the form of political entities from traditional political entities to their new 
types. Partocracy is in decline and metamorphoses of political entities also have a fundamental influence on the form 
of individual political systems. The aim of the work is to identify these changes in the slide of the Slovak Republic in 
the period 1993 – 2022, also to indicate a possible perspective of the development of the political system with regard 
to the form of the government model.  
 
 
 
 
 
 



Školiteľ: doc. PhDr. Richard  Geffert, Ph.D. 

Sociálna spravodlivosť a princíp zásluhovosti v starobnom dôchodkovom systéme v SR 
Social Justice and the Principle of Merit in the Old-Age Pension System in the Slovak Republic 

Anotácia: Starobný dôchodkový systém, ako subsystém sociálneho zabezpečenia predstavuje dôležitú súčasť 
sociálnej politiky štátu. V posledných desaťročiach dochádza k zásadným zmenám aj v tejto dôležitej oblasti. Cieľom 
práce by malo byť  identifikovať podoby sociálnej spravodlivosti a zásluhovosti v starobnom dôchodkovom systéme 
v Slovenskej republike v období rokov 2005 – 2022. Dané princípy sociálnej politiky by mali byť identifikované cez 
podoby prvého a druhého piliera starobného dôchodkového sporenia v SR. 

 
 The old-age pension system, as a subsystem of social security, is an important part of the state's social policy. In 
recent decades, there have been fundamental changes in this important area as well. The aim of the work should be 
to identify the forms of social justice and meritocracy in the old - age pension system in the Slovak Republic in the 
period 2005 - 2022. Fundamental principles of social policy should be identified through the forms of the first and 

second pillars of old-age pension savings in the Slovak Republic.  
 

Školiteľ: doc. Ing. Silvia Ručinská, PhD. 

eGovernment v podmienkach Slovenskej republiky 
eGovernment in the Slovak Republic 

Anotácia: Dizertačná práca je zameraná na podrobné výskumné rozpracovanie problematiky eGovernmentu, na 
príkladoch praktických aplikácií využívaných a využiteľných na všetkých úrovniach štátnej správy a samosprávy. 
Dôraz je kladený na analýzu možností uplatnenia najnovších elektronických riešení a informačno-komunikačných 
technológií, pri využívaní služieb verejnej správy pre jednotlivé subjekty v podmienkach eGovernmentu Slovenskej 
republiky.   
 
The dissertation thesis is focused on detailed scientific elaboration of the eGovernment problematics, based on 
examples of concrete applications, which are used and which are usable on all levels of state government and self-
government. The emphasis is on the analysis of the possibilities of using latest electronic solutions and information 
communication technologies, in the use of public administration services for individual subjects within Slovak 

Republic’s eGovernment.           
   

Školiteľ: prof. JUDr. Ladislav Orosz, CSc. 

Judicializácia politiky a politizácia justície a jej prejavy v štátoch V4 
Judicialisation of Politics and Politicisation of the Judiciary and its Manifestations  

in the V4 Countries 

 Anotácia: V ostatných desaťročiach dochádza prakticky vo všetkých demokratických štátoch k výraznému 
posilňovaniu orgánov súdnej moci v štruktúre deľby moci, ktoré je spojené aj s tým, že do kompetencia  súdov sa 
rozširuje aj na rozhodovanie o politických otázkach (judicializácia politiky). V reakcii na judicializáciu politiky politické 
strany a iní aktéri politického zápasu usilujú o zvýšenie svojho vplyvu, resp. politické ovládnutie orgánov súdnej moci 
(politizácia justície). K významným prejavom judicializácie politiky, ako aj politizácie justície došlo v ostatných 
desaťročiach aj v štátoch V4. Cieľom dizertačnej práce by mala byť analýza a hodnotenie týchto procesov v štátoch 
V4, ako aj formulovanie námetov na odstránenie negatívnych dopadov týchto procesov na fungovanie 
demokratického a právneho štátu.  
   

In the last decade, in virtually all democratic states, there has been a significant strengthening of the judiciary in the 
structure of power-sharing, which is also linked to the extension to the judciary of decision-making in political matters 
(judicialisation of politics).  
In response to the judicialisation of politics, political parties and other players in the grassroots struggle are seeking 
to increase their influence and political control over the judiciary (politicisation of the judiciary). Significant 
manifestations of the judicialization of politics, as well as the politicization of justice, has occurred in recent decades 
in the V4 countries as well. The aim of the dissertation thesis should be the analysis and evaluate these processes in 
the V4 states, as well as to formulate of ideas for eliminating the negative effects of these processes on the functioning 
of democracy and the rule of law.  
 
 



Školiteľ: prof. JUDr. Ladislav Orosz, CSc. 

Obmedzovanie základných práv a slobôd počas núdzového stavu  (právna regulácia a jej 
uplatňovanie v praxi v podmienkach Slovenskej republiky) 

Limitation of Fundamental Rights and Freedoms During an Emergency (legal regulation and its 
enforcement in practice in the Slovak Republic)  

Anotácia: Objektívnym dôsledkom vyhlásenia núdzového stavu je aj obmedzovanie základných práv a slobôd, 
ktorých ústavné limity sú v Slovenskej republike vymedzené najmä v ústavnom zákone č. 227/2002 Z.z. o bezpečnosti 
štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov. Praktické 
uplatňovanie tohto ústavného zákona počas núdzového stavu vyhláseného z dôvodu koronavírusovej pandémie 
vyvolalo celý rad problémov nielen ústavnoprávneho, ale aj politického, sociálneho a ekonomického charakteru. 
Cieľom dizertačnej práce by mala byť komplexná analýza a zhodnotenie uplatňovania verejnej moci počas núdzového 
stavu v podmienkach Slovenskej republiky a formulovanie námetov na riešenie problémov, ktoré pandémia vyvolala. 
 

The objective consequence of the declaration of a state of emergency is also the restriction of fundamental rights and 
freedoms, the constitutional limits of which in the Slovak Republic are defined in particular in Constitutional Act no. 
227/2002 Coll. on the security of the state in time of war, state of war, state of emergency and state of emergency, as 
amended. 
The practical application of this constitutional law during the state of emergency declared due to the coronavirus 
pandemic has raised a whole series of problems not only of a consitutional nature, but also of o social and economic 
nature. The aim of the dissertation thesis should be a comprehensive analysis and evaluation of the state of 
emergency in the Slovak Repulic and the formulation of ideas to address the problems caused by the pandemic. 

 

Školiteľ: doc. JUDr. Mgr. Michal Jesenko, PhD. 

Európske štandardy ochrany osobných údajov a ich implementácia v podmienkach územnej 
samosprávy v Slovenskej republike 

The European Standards of Personal Data Protection and Their Implementation under the 
Conditions of the Territorial Self-Government in the Slovak Republic 

Anotácia: Európska legislatíva (GDPR) priniesla v oblasti ochrany osobných údajov vo verejnej správe nové výzvy, 
s ktorými sa do dnešného dňa niektoré inštitúcie vyrovnávajú, a ochrana osobných údajov vo verejnej správe tak 
často ostáva zavedená len „administratívne“. Uvedené platí pre územnú samosprávu a subjekty, resp. inštitúcie v jej 
zriaďovateľskej pôsobnosti ešte vo vyššej miere, keďže SR vykazuje vysokú mieru fragmentácie lokálnej sídelnej 
štruktúry a laický, resp. niekedy aj neodborný prvok sa v nej prejavuje výraznejšie, ako je to pri činnosti subjektov 
štátnej správy. Cieľom práce je analyzovať a zhodnotiť súčasný stav ochrany osobných údajov a spôsob 
implementácie európskych a vnútroštátnych pravidiel ochrany osobných údajov v aplikačnej praxi subjektov územnej 
samosprávy SR s osobitným zameraním na miestnu samosprávu. 
 

The European legislation (GDPR) has brought new challenges into the area of personal data protection (PDP) in the 
public administration sphere and some institutions are coping with them up to date, what subsequently means that 
the PDP in public administration is often implemented only „administratively“. This applies for territorial self-
government and the subjects within their founding competence, due to high degree of fragmentation of the local 
structure of communities in the SR and a lay or unprofessional approach in the local authorities that is more distinct 
than it is in the operation of subjects of government. The aim of the work is to analyze and evaluate the current status 
of the PDP and of the European and domestic rules of the PDP in the application practice of the subjects of regional 
and local authorities in the SR with particular orientation to the local authorities. 
 

Postavenie a kompetencie miestnej samosprávy na Ukrajine a vo vybraných krajinách EÚ  
The Position and Competences of the Local Government in the Ukraine  

and in Selected Countries of the EU 

Anotácia: Miestna samospráva je v súčasnosti považovaná za neoddeliteľnú súčasť moderného demokratického a 
právneho štátu. Téma dizertačnej práce je zameraná na komparáciu postavenia, úloh a kompetencií miestnej 
samosprávy na Ukrajine a vo vybraných krajinách EÚ, predovšetkým v krajinách V4. Osobitná pozornosť je venovaná 
problematike organizačného zabezpečeniu miestnej samosprávy a vzťahu štátu a miestnej samosprávy pri výkone 
zverených úloh miestnej samosprávy.  
 



The local government is currently considered to be an indivisible part of a modern democratic state that respects the 
rule of law. The topic of the doctoral thesis is focused on the comparison of position, tasks and competences of the 
local government in the Ukraine and in selected countries of the EU, particularly in the V4 countries. The special 
attention is paid to the problems of organizational provision of the local government and to the relations between the 
state and local government at the execution of the entrusted tasks of the local government. 
 

Školiteľ: doc. JUDr. Peter Molitoris, PhD. 

Nečinnosť orgánov územnej samosprávy 
Inaction of Local Authorities 

Anotácia: Subjekty, ktorých činnosť sa zameriava aj na kontrolu a dozor nad výkonom verejnej správy (napr. verejný 
ochranca práv, prokuratúra) v správach o svojej kontrolnej činnosti opakovane poukazujú na pretrvávajúci problém 
nečinnosti správnych orgánov či neakceptovateľnú dĺžku konaní vedených správnymi orgánmi. Tento problém sa 
nevyhýba ani subjektom územnej samosprávy. Predmetom práce by mala byť analýza kritérií nezákonnej nečinnosti 
a neprimeranej dĺžky konania v nadväznosti na identifikáciu problémových oblastí v rozhodovacej činnosti orgánov 
územnej samosprávy. Súčasťou komplexného spracovania témy by malo byť tiež skúmanie nástrojov právnej ochrany 
pred nečinnosťou a neefektívnou činnosťou subjektov územnej samosprávy. 
 
Entities whose activities also focus on the control and supervision of the performance of public administration (eg the 
Public Defender of Rights, the Public Prosecutor's Office) in their control activity reports repeatedly point to the 
persistent problem of administrative inactivity or unacceptable length of administrative proceedings. This problem 
does not avoid territorial self-government entities. The subject of the thesis should be an analysis of the criteria of 
unlawful inaction and excessive length of proceedings in relation to the identification of problem areas in the decision-
making activities of local self-government bodies. The comprehensive elaboration of the topic should also include the 
examination of instruments of legal protection against inactivity and ineffective activities of territorial self-government 
entities. 

 

Funkčná súvislosť dozoru prokuratúry a správneho súdnictva 
The Functional Link Between Prosecutor Office Supervision and Administrative Justice 

Anotácia: Téma je orientovaná na problematiku vzťahu dozoru prokuratúry vo verejnej správe a správneho súdnictva. 
V práci bude nevyhnutné analyzovať okrem doktrinálnych východísk pôsobenia prokuratúry vo verejnej správe aj 
právne rámce procesného postavenia prokuratúry v konaniach vedených správnymi súdmi. Nevyhnutnou súčasťou 
práce by mala byť aj komparácia zahraničných modelov usporiadania vzťahov medzi správnymi súdmi 
a prokurátorským dozorom vo verejnej správe. 
 
The topic is focused on the relationship between the supervision of the public prosecutor's office and the administrative 
judiciary. It will be necessary to analyze in addition to the doctrinal starting points of the public prosecutor's office also 
the legal frameworks of the prosecution's procedural position in proceedings conducted by administrative courts. A 
necessary part of the theses should also be a comparison of foreign models of the arrangement of relations between 
administrative courts and prosecutor's supervision in public administration. 

Školiteľ: doc. JUDr. Vladimíra Žofčinová, PhD. 

Pracovnoprávne vzťahy v samospráve   
    The Employment Relationships in Self-Government 

Anotácia: Problematike osobitosti pracovnoprávnych vzťahov v oblasti samosprávy sa z dlhodobého hľadiska 
nevenuje dostatočná pozornosť. Autor sa v dizertačnej práci zameria na konkrétne pracovnoprávne nároky volených 
predstaviteľov samosprávy, na osobitný charakter pracovnoprávnych vzťahov v samospráve, postavenie 
zamestnancov samosprávy atď.  
 
In the long term, there is not paid a sufficient attention to a problem of special characteristics of employment relations 
in the sphere of  self-government. In dissertation, the author focuses on the particular labour claims of elected 
representatives of self-government, on the special character of labor relations in self-government, the position of self-
government employees, etc. 
 

 



Školiteľ: prof. Ing. Viktória Bobáková, CSc. 

Dôsledky fiškálnej decentralizácie na výsledky hospodárenia miestnej samosprávy 
The Implications of Fiscal Decentralization on the Results of Local Self-Government 

Anotácia: Významným finančným zdrojom financovania miestnej samosprávy sú príjmy z podielových daní. 
Obsahom dizertačnej práce bude zhodnotenie kritérií rozdeľovania podielových daní, analýza dopadu na finančné 
hospodárenie vybraných obcí a posúdenie možného vplyvu fiškálnej decentralizácie na charakter sídelnej štruktúry.   
 
An important financial source of local government funding is income from share taxes. The dissertation thesis will 
focus on evaluation of the criteria for dividing taxes, analyzing the impact on the financial management of selected 
municipalities and assessing the possible impact of fiscal decentralization on the character of the housing structure. 

 

Výkonnosť regionálnej samosprávy a jej vplyv na ekonomické a sociálne faktory rozvoja 
Performance of Regional Self-Government and its Impact on Economic and Social Factors  

of Development 

Anotácia: Dizertačná práca bude zameraná  na spracovanie konceptu merania výkonnosti, komparáciu výkonnosti 
regionálnej samosprávy a skúmanie vplyvu výkonnosti regionálnej samosprávy na vybrané charakteristiky sociálneho 
a ekonomického rozvoja regiónu.  
 
The dissertation will focus on the elaboration of the concept of performance measurement, the comparison of the 
regional self-government performance and the study of the influence of the regional self-government performance on 
selected characteristics of the social and economic development of the region. 

 

     Školiteľ: doc. Ing. Anna Čepelová, PhD. 

Intervencie štátnej moci na vývoj zamestnanosti v dôsledku pandémie Covid-19 
Goverment Intervention in the Development of Employment due to the Covid-19 Pandemic 

Anotácia: Súčasný vývoj ekonomiky Slovenskej republiky ako aj ostatných štátov sveta je negatívne ovplyvňovaný 
pandémiou Covid – 19.  Prioritnou úlohou štátu je implementovať konkrétne finančné a nefinančné nástroje a postupy 
v oblasti udržateľnosti zamestnanosti. Cieľom práce je zhodnotiť dopady legislatívnych a ekonomických nástrojov 
štátu na podnikateľské subjekty, ako nástrojov na zmierňovanie dôsledkov pandémie Covid-19.  
 
The current development of the economy of the Slovak Republic as well as other countries of the world is negatively 
affected by the pandemic Covid - 19. The priority role of the state is to implement specific financial and non-financial 
instruments and procedures in the field of employment sustainability. The aim of the work is to evaluate the impacts 
of legislative and economic instruments of the state on business entities, as tools for mitigating the consequences of 
the Covid-19 pandemic. 

Vplyv smart technológií na kvalitu života seniorov 
The Impact of Smart Technologies on the Quality of Life of Seniors 

Anotácia: Sociálna izolácia ako jeden z negatívnych prejavov pandémie Covid-19 zásadným spôsobom vplýva na 
kvalitu života seniorov. Cieľom práce je zhodnotiť možnosti implementácie vybraných smart technológií do 
každodenného života seniorov. Primárny cieľ práce sa bude oprieť o kvalitatívny a kvantitatívny výskum realizovaný 
v zariadeniach pre seniorov spravovaných územnou samosprávou Slovenskej republiky. 
 

Social isolation as one of the negative manifestations of the Covid-19 pandemic has a major impact on the quality of 
life of seniors. The aim of the work is to evaluate the possibilities of implementing selected smart technologies into 
the everyday life of seniors. The primary goal of the work is based on qualitative and quantitative research carried out 
in retirement homes administered by the local government of the Slovak Republic. 

 

 

 

 

 



Školiteľ: doc. PhDr. Lenka Lachytová, Ph.D, MBA 

Intervencie verejnej správy v pandemickom období a ich vplyv na kvalitu života vybraných komunít 
Public Administration Interventions in the Pandemic Period and their Impact on the Quality  

of Life of Selected Communities 

Anotácia: Pandémia COVID-19 priniesla v celosvetovom meradle celý rad problémov sociálneho, právneho, 
ekonomického a iného charakteru, súvisiaceho so životom ľudí a fungovaním štátov.   
Cieľom práce je na základe analýzy vyhodnotiť vývoj a súčasný stav intervencií verejnej správy v čase pandémie 
COVID-19  a ich vplyv na  kvalitu života občanov vybraných komunít akými sú seniori a nízkopríjmoví občania. Na 
klasifikačnú a kauzálnu analýzu nadviaže komparácia zhodnotenia aspektov v subjektoch verejnej správy v procese 
aplikácie zásad a nových opatrení pri zavádzaní intervenčných mechanizmov ako spôsobu eliminácie vplyvu 
pandémie na Slovensku v podmienkach Európskej únie. Prostredníctvom analýzy riešeného problému sa získajú 
štatistické dáta a informácie, vytvoria sa časové rady, identifikujú sa základné zmeny v intervenciách verejnej správy 
počas pandémie COVID-19, ako aj pozitívne a negatívne vplyvy na vybrané komunity seniorov a nízkopríjmových 
občanov. Súčasťou je aj kvalitatívna a kvantitatívna obsahová analýza intervenčných postupov realizovaných počas 
pandémie na území SR. 
 

The COVID-19 pandemic has raised a wide range of social, legal, economic, and other issues related to people's lives 
and the functioning of states worldwide. The aim of the dissertation thesis is to evaluate the development and current 
state of public administration interventions during the COVID-19 pandemic and its impact on the quality of life of 
citizens of selected communities such as seniors and low - income citizens. It will follow the classification and causal 
analysis comparison of the evaluation of aspects in public administration entities, in the process of application of 
principles and new measures in the introduction of intervention mechanisms as a way to eliminate the impact of the 
pandemic in Slovakia in the conditions of the European Union. Basic statistical data and information are obtained 
within analysis. After that these are statistically processed, time series are established and basic changes in public 
administration interventions during the COVID-19 pandemic are identified, as well as positive and negative 
consequences for selected communities of seniors and low-income citizens. It also includes a qualitative and 
quantitative content analysis of intervention procedures implemented during a pandemic in the Slovak Republic. 
 

Školiteľ: doc. PhDr. Lenka Lachytová, Ph.D, MBA 

Sociálny podnik ako forma riešenia sociálnych problémov obce 
Social Enterprise as a Solution to Municipal Challenge 

Anotácia:  Problematika sociálneho vylúčenia a boja proti chudobe je prioritnou výzvou nielen pre Slovenskú 
republiku, ale aj pre ostatné členské štáty Európskej únie. Globalizácia, ekonomická transformácia a rozvíjajúce sa 
technologické postupy prinášajú so sebou mnoho sociálnych dôsledkov, na ktoré je potrebné reagovať aj v našich 
podmienkach. Práve sociálne podnikanie prostredníctvom sociálnych podnikov prichádza s inovatívnymi riešeniami 
sociálnych problém a má svoje opodstatnenie na trhu práce aj v iných krajinách Európskej únie.  
Cieľom práce je skúmať možnosti sociálneho podniku pri riešení sociálnych problémov najmä v regiónoch, ktoré sú 
často krát obmedzené pracovnými príležitosťami, alebo patria medzi najmenej rozvinuté. Ambíciou empirickej časti je 
analyzovať oblasti sociálneho podnikania, najčastejšie problémy a pomocou metódy hodnotenia dopadov založených 
na teórii sa vyhodnotia dopady sociálneho podnikania na sociálnu a ekonomickú oblasť SR. 
 
The issue of social exclusion and the fight against poverty is a key challenge, not only for the Slovak Republic, but for 
other Member States of the European Union as well. Globalization, economic transformation and evolving 
technological processes have many social consequences, which must also be addressed in our analysis. It is social 
entrepreneurship through social enterprises, that comes with innovative solutions to social problems and has its 
justification on the labor market in other countries of the European Union. 
The aim of the dissertation thesis is to explore the possibilities of social enterprise in solving social problems, 
especially in regional areas. As it is the regional areas which often have limited work opportunities and are among the 
least developed. The ambition of the empirical  section is to analyze the areas of social entrepreneurship, the most 
common problems and using the method of ,,Theory based impact evalution“ to evaluate the impacts of social 
entrepreneurship on the social and economic area of the Slovak Republic. 

 
 
 
 
 



     Školiteľ: doc. Mgr. Gabriela Kravčáková, PhD. 

Hodnotenie vzdelávania zamestnancov samospráv na Slovensku 
Evaluation of Education of Local Government Employees in Slovakia 

Anotácia:  Súčasné prostredie vyžaduje zdokonaľovanie, prehlbovanie, prispôsobovanie a rozvíjanie vzdelanostnej 
úrovne ľudí. Vzdelávanie má zohľadňovať potreby vyvolané zmenami prostredia, potreby organizácie a tiež potreby 
zamestnancov. Mnohé organizácie si túto skutočnosť uvedomujú a investujú do vzdelávania a rozvoja svojich 
zamestnancov. Aké vzdelávacie programy absolvujú zamestnanci samospráv? Došlo k očakávaným zmenám 
v osvojení si nových kompetentností po absolvovaní vzdelávania? Je vzdelávanie efektívne? Cieľom práce je 
zmapovať, analyzovať a vyhodnotiť kvalitu absolvovaných vzdelávacích programov u zamestnancov samospráv na 
Slovensku. Téma umožňuje použiť metódy kvantitatívneho i kvalitatívneho výskumu a pracovať s primárnymi 
i sekundárnymi dátami. Pri vyhodnotení kvality absolvovaných vzdelávacích programov možno postupovať napr. 
podľa Kirkpatrik-Phillipsovho modelu. Predpokladaným výstupom okrem výskumných zistení by mal byť aj návrh 
intervenčných opatrení. 
 
The current environment requires the improvement, depenning, adaptation and development of peopleʹs educational 
level. Training should take into account the needs caused by changes in the environment, the needs of the 
organization and also the needs of employees. Many organizations are aware of this fact and invest in the education 
and development of their employees. What training programs do local government employees complete? Have there 
been any expected changes in the acquisition of new competencies after graduation the education? Is education 
effective? The aim of the work is to map, analyze and evaluate the quality of completed educational programs for 
employees of local governments in Slovakia. The topic allows to use methods of quantitative and qualitative research 
and to work with primary and secondary data. When evaluating the quality of completed educational programs, it is 
possible to proceed e. g. according to the Kirkpatrik-Phillips model. In addition to the research findings, the expected 
output should also be a proposal for intervention measures. 
 

     Školiteľ: doc. Mgr. Iveta Jeleňová, PhD. 

 Komparatívna analýza postojov verejnosti k migrantom v Európskej únii 
Comparative Analysis of Public Attitudes Towards Migrants in the European Union 

Anotácia: Migrácia je významnou spoločenskou výzvou dnešnej doby. Štúdium verejnej mienky postojov 
k imigrantom je dôležité, pretože verejná mienka má vplyv na tvorbu verejných politík, ale aj spoločenskú klímu 
v hostiteľskej krajine. Dizertačná práca by sa mala zamerať na analýzu a komparáciu postojov k migrantom a ich 
integrácii v Európskej únii, alebo vo vybraných krajinách Európskej únie, na základe existujúcich dostupných dát 
(napr. European Social Survey, Eurobarometer). Predpokladaným výsledkom bude na základe analýzy návrh opatrení 
v oblasti migračnej a integračnej politiky. 
 
Migration is one of the biggest societal challenges of our time. The study of public attitudes towards immigrants is 
important because public attitudes are likely to influence public policy and of their influence on the social climate in 
the host country. The dissertation should focus on the analysis and comparison of attitudes towards migrants and 
their integration in the European Union, or in selected countries of the European Union, based on existing available 
data (e.g., European Social Survey, Eurobarometer). The expected outcome will be, based on the analysis, the draft 
measures in the field of migration and integration policies. 

Sociálna a inštitucionálna dôvera v čase pandémie COVID-19 
Social and Institutional Trust during the COVID-19 Pandemic 

Anotácia: Otázky týkajúce sa sociálnej a inštitucionálnej dôvery majú svoje pevné miesto vo viacerých 
medzinárodných prieskumoch a štúdiách (napr. Eurobarometer, Európska sociálna sonda). Dizertačná práca by sa 
mala zamerať na analýzu a komparáciu sociálnej a inštitucionálnej dôvery občanov v čase pandémie COVID-19 na 
základe dostupných sekundárnych údajov v kontexte zvolených sociodemografických charakteristík. Osobitná 
pozornosť môže byť venovaná otázke konšpiračných presvedčení týkajúcich sa COVID-19 a dodržiavaniu nariadení 
vlády. 
 
Questionnaire items related to social and institutional trust have a strong place in several international surveys and 
studies (e.g., Eurobarometer, European Social Study). The dissertation should focus on the analysis and comparison 
of social and institutional trust of citizens during the COVID-19 pandemic based on available secondary data in the 



context of selected socio-demographic characteristics. Special attention can be paid to the issue of COVID-19 
conspiracy beliefs and government rules compliance. 

 
Informácie o témach dizertačných prác a ostatné informácie sú k dispozícii:  
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