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Katedra verejnej politiky a teórie verejnej správy 

Mgr. Veronika Putnokiová 

• Možnosti riešenia trhových zlyhaní v podmienkach Slovenskej republiky. 

PhDr. Ondrej Mitaľ 

• Bezpečnostné hrozby globálneho sveta. 

PhDr. Andrea Zambová 

• Identifikácia verejného záujmu na regionálnej úrovni verejnej správy v                
podmienkach Slovenskej republiky. 

Katedra verejnoprávnych disciplín 

Mgr. PhDr. Rastislav Král, PhD. 

• Právo na informácie o životnom prostredí. 

PhDr. Tomáš Alman 

• Konanie o proteste prokurátora. 

PhDr. Veronika Nováková 

• Znaky skutkovej podstaty priestupkov. 

• Základné diferenciácie správnych deliktov. 

PhDr. Anna Sčensná 

• Princíp subsidiarity a jeho poňatie v práve Európskej únie. 

• Právny režim zásad v Európskej únii. 

doc. JUDr. Martin Vernarský, PhD. 

• Mesto a mestská časť v dimenzii vzájomných verejnoprávnych vzťahov. 

PhDr. Lukáš Olexa, PhD. 

• Obce ako právnické osoby sui generis. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katedra ekonomiky a riadenia verejnej správy 

Ing. Zuzana Hrabovská, PhD. 

• Atraktivita bývania ako mäkký faktor rozvoja v regiónoch Slovenskej republiky. 

Ing. Slávka Sedláková, PhD. 

• Aktuálne trendy vo financovaní verejných vysokých škôl  na  Slovensku. 

Ing. Eva Miháliková, PhD. 

• Účtovné doklady ako typ účtovného záznamu. 

PhDr. Darina Koreňová, PhD. 

• Komparácia znakov amerického a japonského manažmentu. 

prof. Ing. Viktória Bobáková, CSc. 

•         Štruktúra zadĺženosti sektoru domácností v SR 

Mgr. Jana Džuňová 

 •         Poskytovanie verejných služieb prostredníctvom príspevkových organizácií. 

PhDr. Simona Petrániková 

•          Daň z nehnuteľnosti a jej vplyv na rozpočet obce 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katedra sociálnych štúdií 

doc. Mgr. Gabriela Kravčáková, PhD. 

• Rola manažéra v tíme. 

• Personálna práca v organizáciách verejnej správy. 

PhDr. PaedDr. Martina Ferencová, PhD. et PhD. 

• Sociálne média a ich využívanie v oblasti verejnej správy. 

• Sociálne média a ich využívanie v oblasti európskej verejnej správy. 

Ing. Helena Harausová, PhD. 

• Učebné štýly študentov. 

Mgr. Iveta Jeleňová, PhD. 

• Organizačné hodnoty vo verejnom sektore na Slovensku. 

PhDr. Eliška Župová 

• Proces a metódy vzdelávania vybranej organizácie verejnej správy. 

• Proces a metódy personálneho plánovania  vybranej organizácie územnej      
samosprávy. 

Ing. Mgr. Stanislava Kozelová 

• Systém odmien mimomzdového charakteru vybranej organizácie. 

• Angažovanosť zamestnancov vybranej organizácie. 


