
 
 

    
 

Témy dizertačných prác pre akademický rok 2022/2023 
 

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. Ing. Silvia Ručinská, PhD. 

Aktuálne trendy a výzvy eGovernmentu  
Current Trends and Challenges of eGovernment  

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 
v medzinárodnom porovnaní. Dôraz je kladený na analýzu aktuálnych medzinárodných trendov, urgentných výziev a 
možností uplatnenia najnovších elektronických riešení a informačno-komunikačných technológií v rámci 
eGovernmentu.     

 
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 in an international comparison. The emphasis is on the analysis of current international trends, urgent 
challenges and possibilities of using latest electronic solutions and information communication technologies in 
eGovernment.            

 

Zelené výzvy pre výkon kompetencií obcí a miest a tvorbu verejných politík   
Green Challenges for the Exercise of Competencies of Municipalities and Cities and for the 

Creation of Public Policies  

Anotácia: Dizertačná práca je zameraná na výskumné rozpracovanie problematiky zelených výziev pre obce a mestá 
a digitalizácie na úrovni obcí a miest, ako možnosti zvládania aktuálnych urgentných zelených výziev. Dôraz je kladený 
na analýzu možností, konkrétnych aplikácií, dobrých príkladov a postupov využitia moderných a na IKT založených 
riešeniach so zameraním na zvládanie zelených výziev obcí a miest.  

 
The dissertation thesis is focused on scientific elaboration of green challenges problematic for municipalities and cities 
and of digitalisation on the level of municipalities and cities, as of a possibility to cope with current urgent green 
challenges. The emphasis is on the analysis of possibilities, specific applications, good examples and approaches of 
the use of modern and ICT-based solutions aimed to deal with green challenges of the municipalities and cities.  

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.  
 
 
 
 



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. 

 

Elektronizácia volebného práva a alternatívne formy hlasovania vo vybraných štátoch 
Európskej únie 

Electronic Suffrage and Alternative Forms of Voting in Selected Countries of the European Union 

Anotácia: Vo väčšine štátov Európskej únie prebieha v súčasnosti modernizácia volebného práva, ktorej významnou 
súčasťou sú aj pokusy o čiastočnú alebo úplnú elektronizáciu volieb a rozvíjanie alternatívnych foriem hlasovania 
(internetové hlasovanie, hlasovanie poštou, hlasovanie prostredníctvom splnomocnenca a pod.), ktorých potreba sa 
zvyšuje aj v súvislosti s pandémiou  COVID 19, ktorá môže ohroziť štandardné hlasovanie vo volebných miestnostiach. 
Zámer rozvíjať  elektronizáciu volieb  a alternatívne formy  hlasovania  je načrtnutý aj v Programovom vyhlásení vlády 
SR na roky 2020 – 2024, čo zvyšuje aktuálnosť tejto témy. K tejto problematike v súčasnosti existuje už bohatá 
slovenská, česká i inojazyčná odborná literatúra a množstvo internetových zdrojov poznatkov. Cieľom dizertačnej 
práce by mal byť popis, analýza a hodnotenie možností,  ale i  rizík elektronizácie volieb, ako aj zavádzania 
alternatívnych foriem hlasovania  v Slovenskej republike a to aj na základe skúseností, ktoré s týmito procesmi majú 
niektoré vybrané štáty EÚ (v prvom rade by malo ísť o Estónsko, ktoré je v tejto oblasti svetovým lídrom a štáty 
zoskupenia V4). 

 
In the majority of the European Union states, the modernisation of electoral law is currently taking place, including 
attempts to partially or fully electronic the elections and to develop alternative forms of voting (internet vote, postal 
vote, proxy vote, etc.), the need for which is also increasing in the context of the COVID 19 pandemic which may 
jeopardise standard voting in the polling stations. The intenton to develop e-voting and alternative forms of voting is 
also set out in the joint declaration of the Goverment of the Slovak republic for the period 2020-2024, which makes the 
subject more topical. There is already a wealth of Slovenian, Czech and non-linguistic professional literature and 
a wealth of online sources of knowledge on this issue. The goal of the thesis should be to describe, analyse and 
evaluate the options, as well as the risks, for the electronization of elections and the introduction of alternative forms 
of voting in the Slovak Republic, also on the basis of the experience with these processes of some selected EU 
countries (first and foremost Estonia, which is a world leader in this field and the V4 countries). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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. 

Dokazovanie vo veciach správneho trestania 
Evidence in Administrative Punishment Matters 

Anotácia: Téma je orientovaná na procesnoprávnu problematiku dokazovania, s osobitným zreteľom na tie správne 
konania, ktoré sú zamerané na vyvodzovanie administratívnej zodpovednosti. Autor by sa mal zamerať na 
problematiku dokazovania v konaniach o priestupkoch, ale tiež v konaniach, v ktorých sa prejednávajú tzv. iné správne 
delikty. Téma otvára tiež pomerne široký priestor skúmaniu princípov a rámcov dokazovania v konaní o správnej žalobe 
vo veciach správneho trestania podľa Správneho súdneho poriadku. Predpokladom pre komplexné zvládnutie témy je 
využitie rozsiahlych možností komparácie s právnymi úpravami iných štátov. 
 
The theme is focused on the procedural issues of evidence, with regard to administrative procedures that are aimed 
at administrative responsibility. The author should focus on the issue of evidence in minor offences proceedings, but 
also on proceedings in which other administrative offenses are dealt with. The theme also opens a relatively wide 
scope for examining the principles and frameworks of evidence for administrative action in matters of administrative 
punishment under the Administrative Judicial Code. A prerequisite for complex handling of the topic is the use of 
extensive options for comparison with other countries' laws. 



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. 

 

Výkon verejnej funkcie v kontexte pracovnoprávnej legislatívy 
Performance of Public Office in the Context of Labour Law 

 

Anotácia: Výkonom verejnej funkcie na účely Zákonníka práce je plnenie povinností vyplývajúcich z funkcie, ktorá je 
vymedzená funkčným obdobím alebo časovým obdobím a obsadzovaná na základe priamej voľby alebo nepriamej 
voľby, alebo vymenovaním podľa osobitných predpisov. Obsahovou výstavbou dizertačnej práce je vysporiadať sa so 
všetkými súvislosťami, ktoré s výkonom verejnej funkcie súvisia z pohľadu pracovného práva (napr. pracovné voľno 
na výkon verejnej funkcie, prekážka v práci a pod.) 
 
The performance of a public function for the purposes of the Labor Code is the fulfillment of obligations arising from 
the function, which is defined by a term of office or time period and occupied on the basis of direct election or indirect 
election, or by appointment according to special regulations. The content construction of the dissertation is to deal with 
all the connections that are related to the performance of a public function from the point of view of labor law (eg leave 
for the performance of a public function, obstacle at work, 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. 

Kvalita pracovného života medzi generáciami X a Y vo vysokom školstve na Slovensku  
Quality of Working Life Between Generations X and Y in Universities in Slovakia 

Anotácia:  Dobrý výkon je prvoradé očakávanie organizácie od pracovníkov. Výkon determinuje množstvo 
objektívnych i subjektívnych faktorov. Jednoducho možno konštatovať, že naplnenie potrieb pracovníka je prediktorom 
dobrého výkonu. Jeden z výskumných konceptov riešiaci naplnenie osobných a pracovných potrieb pracovníka je 
kvalita pracovného života (QWL). Najčastejšie sa pracuje s faktormi ako pracovná spokojnosť, pracovné prostredie a 
podmienky, well-being, pracovná autonómia, pracovná záťaž a stres, možnosti rozvoja kariéry. Vnímanie QWL medzi 
generáciami je v súčasnej dobe aktuálna výskumná téma. Práca bude mať výskumný charakter. Jej cieľom práce je 
zmerať kvalitu pracovného života a zistiť rozdiely medzi generáciami X a Y. Cieľom je tiež identifikovať faktory QWL 
vo vzťahu k pracovnej angažovanosti.  
 
Good performance is the primary expectation of an organization from employees. Performance is determined by many 
objective and subjective factors. It can simply be stated that meeting the needs of the employee is a predictor of good 
performance. One of the research concepts addressing the fulfilment of personal and work needs of the employee is 
the quality of working life (QWL). We most often work with factors such as job satisfaction, work environment and 
conditions, well-being, work autonomy, workload and stress, career development opportunities. The perception of QWL 
between the generations is a current research topic. The thesis will have a research character. Its aim is to measure 
the quality of working life and to find out the differences between generations X and Y. The aim is also to identify the 
factors of QWL in relation to work exposure.  



     Školiteľ: doc. Mgr. Iveta Jeleňová, PhD. 

Vnímanie potrieb občanov zo strany politikov: používanie heuristík 
Perceptions of Citizens' Needs by Politicians: Use of Heuristics 

Anotácia: Dizertačná práca je zameraná na analýzu vnímania sociálnych problémov tvorcami politík. Zámerom je 
realizovať vo vybranom sekundárnom meste empirický výskum vnímania skutočných potrieb občanov miestnymi 
politikmi a heuristík (používanie mentálnych skratiek), ktoré používajú na posúdenie potrieb obyvateľov mesta. 
 
The dissertation is focused on the analysis of the perception of social problems by policy makers. The intention is to 
carry out empirical research in the selected secondary city on the perception of the real needs of citizens by local 
politicians and heuristics (the use of mental abbreviations), which they use to assess the needs of the city's inhabitants. 

Konšpiračné presvedčenia a medziskupinová hrozba  
Conspiracy Beliefs and Intergroup Threat 

Anotácia: V uplynulom desaťročí došlo k posunu v tom, ako získavame informácie o svete okolo nás, ako tvoríme 
názory či utvrdzujeme sa v nich. Niektoré z vysvetlení udalostí sú v rozpore s výrokmi autorít či rôznych inštitúcií. 
Dizertačná práca je zameraná na analýzu vzťahu medzi konšpiračným myslením, populistickými postojmi a vnímaním 
imigrantov ako hrozby pre spoločnosť. 
 
Over the past decade, there has been a shift in how we obtain information about the world around us, how we form 
opinions or strengthen them. Some of the explanations of events contradict the statements of the authorities or various 
institutions. The dissertation is focused on the analysis of the relationship between conspiracy beliefs, populist attitudes 
and the perception of immigrants as a threat to society. 
 

 
Informácie o témach dizertačných prác a ostatné informácie sú k dispozícii:  
 
Referát  pre vedeckovýskumnú činnosť a doktorandské štúdium 
PhDr. Viera Bačíková, tel.:+421 55 7883617, +421 55 2345117 
E-mail: viera.bacikova@upjs.sk 

https://www.upjs.sk/public/media/20376/Temy_dizertacnych_prac_%20AR%202019%202020_19_02.pdf
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