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prof. JUDr. Igor Palúš, CSc.  
1. Voľby starostu obce 
Analýza súčasnej právnej úpravy s  poukázaním na problémové miesta z  hľadiska aktívneho 
a pasívneho volebného práva, ako aj niektorých „slabých“ miest súvisiacich so štádiami volebného 
procesu. Návrhy možných riešení a ich zdôvodnenie.

2. Pôsobnosť starostu obce 
Súčasná právna úprava dotýkajúca sa pôsobnosti starostu obce, jej kritické zhodnotenie, návrhy 
možných legislatívnych úprav a  ich argumentačné zhodnotenie, vychádzajúce z  praxe obecných 
samospráv ako aj poznatkov teórie územnej samosprávy.

3. Deľba moci v obecnej samospráve 
Uplatňovanie ústavného princípu deľby moci v obecnej samospráve so zameraním na vzťah starostu 
obce a  obecného zastupiteľstva. Analýza problémových miest, tzv. legislatívnych medzier, hľadanie 
východísk, odporúčanie možných riešení vrátane návrhov de lege ferenda.

4. Miestne referendum – plusy a mínusy 
Analýza súčasnej právnej úpravy s poukázaním na jej silné a hlavne slabé stránky zdokumentované 
príkladmi z aplikačnej praxe. Návrhy riešení opierajúce sa o poznatky právnej teórie, skúsenosti iných 
štátov a potreby obecných samospráv. 


PhDr. Tomáš Alman, PhD. 
5. Poslanci obecného zastupiteľstva 
Študentská vedecká odborná činnosť sa bude snažiť poukázať na význam funkcie poslanca obecného 
zastupiteľstva hneď z viacerých aspektov.   Za kľúčovú možno považovať snahu o prienik medzi 
teoretickými východiskami a aplikačnou praxou, kde sa náležite pokúsime identifikovať diskutabilné 
inštitúty.


JUDr. Vladimíra Žofčinová, PhD.  
6. Axiologické princípy práva pri výkone závislej práce 
Závislá práca je v pracovnom práve vymedzená charakteristickými znakmi, ktoré ju odlišujú od výkonu 
inej zárobkovej činnosti. Modernizácia a rozvoj pracovného práva by mala  ísť ruka v ruke s rýchlym 
napredovaním technického pokroku, s účinnými stratégiami rastu zameraných na rastúci počet nových 
konkurencieschopnejších pracovných miest (flexibilných), ale za podmienky dodržania axiologických 
princípov práva. 


JUDr. Martina Kantorová, PhD. 
7. Trestnoprávne a kriminologické aspekty korupcie  
Práca sa zaoberá vybranými aspektmi fenoménu korupcie,  prijímania úplatku a podplácania,  z 
trestnoprávneho a kriminologického hľadiska, analyzuje a odhaľuje problematické oblasti a poskytuje 
možné návrhy de lege ferenda. 


doc. JUDr. Martin Vernarský, PhD. 
8. Decentralizačný význam ústavnej klasifikácie daní 
Navrhovaná téma zamýšľa syntetizovať tri tematické intencie plynúce z čl. 59 ods. 1 Ústavy Slovenskej 
republiky, a to: daň, decentralizácia založená na demokratickom charaktere Slovenskej republiky (čl. 1 
ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky) a územná samospráva ako výraz decentralizácie verejnej moci. V 
nadväznosti na realizovanú syntézu sa spracovanie témy zameria na kritické vyhodnotenie postavenia 
klasifikácie daní v Ústave Slovenskej republiky smerujúce k prípadným návrhom zmien, ako aj na 
skúmanie, či aktuálna zákonná právna regulácia právomoci ukladať dane v slovenskom právnom 
poriadku rešpektuje predpokladané ústavné klasifikačné posolstvo. 

JUDr. Peter Molitoris, PhD. 
9. Prínos správneho súdneho poriadku k zrýchleniu konania v správnom súdnictve 
Cieľom prijatia právneho súdneho poriadku bolo okrem  iného zaviesť do súdneho prieskumu právnych 
rozhodnutí nové inštitúty a postupy ktoré by mali viest k zrýchleniu rozhodovania súdov v správnom 
súdnictve. Autor by sa mal zamerať na skúmanie nových inštitútov a  ich hodnotenie z hľadiska ich 
možného prínosu.


JUDr. Mgr. Michal Jesenko, PhD. 
10. Občianstvo Európskej únie 
Cieľom práce SVOČ je analyzovať pojem, vývoj a obsah inštitútu občianstva Európskej únie. Osobitná 
pozornosť je zameraná na jednotlivé práva a oprávnenia, ktoré vyplývajú z občianstva Európskej únie.


Mgr. PhDr. Rastislav Král, PhD. 
11. Vybrané zásady práva životného prostredia vo svetle vnútroštátnej a medzinárodnej súdnej 
judikatúry 
Práca sa zameriava na analýzu vybraných zásad práva životného prostredia tak, ako ich vo svojich 
rozhodnutiach interpretovali slovenské súdy ako aj Súdny dvor Európskej únie či Európsky súd pre 
ľudské práva. Interpretácia, ktorú vo svojich rozhodnutiach súdy odvádzajú od medzinárodných 
dokumentov, zmlúv či odporúčaní napomáha v kreovaní nových a precíznejšom pochopení už 
existujúcich zásad, na ktorých stojí a zakladá sa moderná právna regulácia v oblasti starostlivosti o 
životné prostredie.  
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prof. Ing. Viktória Bobáková, PhD. 
12. Zdieľaná ekonomika – príležitosti a ohrozenia 
Zdieľaná ekonomika sa stáva súčasťou nášho života. Má celý rad výhod, sú s ňou spojené aj 
nebezpečenstvá, ktoré je potrebné eliminovať. Práca bude zameraná na vymedzenie znakov zdieľanej 
ekonomiky, činiteľov, ktoré ju ovplyvňujú a príklady dobrých skúseností so zdieľanou ekonomikou.  


doc. Ing. Anna Čepelová, PhD. 
13. Inteligentné mesto, realita alebo fikcia? 
Cieľom práce je analyzovať teoretické východiska formujúce   podmienky inteligentných miest v 
celosvetovom rozsahu. Na základe uvedeného posúdiť súčasný stav vo vybranom meste SR z pohľadu 
základných charakteristík smart cities. 


Ing. Zuzana Hrabovská, PhD. 
14. Mesto Košice ako objekt marketingu územia 
Cieľom práce je posúdiť praktické využívanie nástrojov marketingového mixu územia (8P – produkt, 
cena, miesto, marketingová komunikácia, ľudia, materiálne prostredie, procesy a  partnerstvá) na 
zlepšenie interného ako aj externého imidžu mesta Košice.


Ing. Eva Miháliková, PhD. 
15. Transfery a ich účtovné zobrazenie 
Podstatou práce je terminologicky vymedziť transfery vo verejnej správe, ich klasifikáciu a poukázať na 
špecifiká ich účtovania vo vybranej organizácii.


PhDr. Darina Koreňová, PhD.  
16. Procesné riadenie v štátnej správe Slovenskej republiky 
Zámerom  práce je teoreticky a prakticky vymedziť procesné riadenie vo verejnej správe so zameraním 
na oblasť štátnej správy. Na základe vykonanej analýzy vo zvolenej organizácii štátnej správy 
Slovenskej republiky identifikovať jednotlivé procesy v nej prebiehajúce a namodelovať procesnú mapu 
organizácie.


Ing. Eva Výrostová, PhD. 
17. Regionálna politika vybranej krajiny EÚ  
Práca bude obsahovať charakteristiku regiónov vybranej krajiny (podľa klasifikácie NUTS), analýzu 
vybraných ukazovateľov regionálnych disparít a popis súčasnej regionálnej politiky vybranej krajiny so 
zameraním na využitie fondov EÚ pre podporu rozvoja regiónov. 


Ing. Lenka Pčolinská, PhD. 
18. Nezamestnanosť mladých ako jeden z hlavných problémov rozvoja regiónu 
Nezamestnanosť mladých je v posledných rokoch alarmujúca vo viacerých krajinách EÚ. Mladí 
absolventi sú zaradení k znevýhodneným uchádzačom na trhu práce aj v Slovenskej republike. Preto 
cieľom prace bude analyzovať štruktúru nezamestnanosti vo vybranom regióne práve v zameraní na 
nezamestnanosť mladých. Študent bude analyzovať jej príčiny, ale i dopady na rozvoj vybraného 
regiónu (problémy uplatnenia sa na trhu práce následkom čoho je odchod mladých za prácou do 
zahraničia).  


PhDr. Jana Džuňová 
19. Charakteristika štátneho rozpočtu vo vybraných európskych krajinách 
Cieľom práce bude zhodnotenie postavenia štátneho rozpočtu v podmienkach Slovenskej republiky 
a následné porovnanie s vybranou krajinou Európskej únie. Súčasťou práce bude okrem teoretických 
východísk danej problematiky aj prehľad a  analýza príjmovej a  výdavkovej časti predmetných 
rozpočtov za určité časové obdobie.


Mgr. Lucia Rožová  
20. Slovensko - automobilová veľmoc 
Cieľom práce je posúdiť vplyv vybranej automobilky na rozvoj regiónu, zhodnotiť celkový prínos pre 
ekonomiku našej krajiny a identifikovať dôvody lokalizácie vybraného koncernu v danom regióne


doc. PhDr. Richard Geffert, Ph.D. 
21. Sociálna spravodlivosť a sociálna solidarita ako kľúčové princípy sociálnej politiky 
Téma je zameraná na identifikovanie sociálnej spravodlivosti a sociálnej solidarity v teoretickej rovine, 
tiež v zmysle aplikácie na prax sociálnej politiky   v diapazóne Slovenskej republiky. Cieľom je zistiť 
chápanie týchto dvoch kľúčových princípov v konkrétnom čase vybraným konkrétnym politickým 
subjektom/tami v aplikácii na vybranú sociálnu udalosť.


doc. PhDr. Mária Adamcová, PhD.   
22. Možnosti účasti občanov na správe veci verejných 
Autor sa bude zaoberať škálou možností účasti občanov na správe veci verejných a posudzovať ich 
slabé a silné stránky. Zároveň na ilustráciu a pre podporu svojich východísk a poznania môže uvádzať 
príklady z praxe, ktoré môžu byť  zo skúsenosti Slovenska, alebo inej krajiny EÚ.
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Mgr. Veronika Džatková, PhD.  
23. Perspektívy a limity e-participácie v podmienkach SR 
Ambíciou práce je analyzovať perspektívy a limity vybraných foriem e-participácie v podmienkach SR v 
kontexte aktuálne prebiehajúcich modernizačných procesov vo verejnej správe.


PhDr. Miroslav Fečko, PhD. 
24. Vnútorný trh Európskej únie po Brexite 
Práca je zameraná na analýzu Vnútorného trhu Európskej únie a ekonomických slobôd tvoriacich jeho 
fundamentálnu súčasť, a to z pohľadu prebiehajúcich vyjednávaní o Brexite a jeho možných následkov.   


Mgr. Veronika Šafárová  
25. Determinanty ekonomického rastu v podmienkach vybraného štátu Európskej únie 
Práca je zameraná na teoretické rozpracovanie problematiky ekonomického rastu spolu s  analýzou 
činiteľov a špecifík ekonomického rastu v podmienkach vybraného štátu Európskej únie.

26. Nástroje a opatrenia na ochranu hospodárskej súťaže 
Práca je zameraná na problematiku odstraňovania následkov nedokonalej konkurencie a  s  tým 
súvisiacu politiku hospodárskej súťaže. Súčasťou práce je analýza nástrojov a  opatrení štátu 
a Európskej únie na ochranu hospodárskej súťaže.


Ing. Helena Harausová, PhD. 
27. Učiaca sa organizácia

Každá organizácia aby prežila v súčasnom turbulentnom prostredí hľadá prostriedky, ako zvýšiť svoju 
konkurenčnú schopnosť. Jednou z možností je uplatňovať princípy a  zásady učiacej sa organizácie. 
Najznámejších je päť prvkov, plnením ktorých sa organizácia javí ako učiaca. Práca má výskumný 
charakter. Cieľom práce je zistiť, ako sa jednotlivé prvky učiacej sa organizácie uplatňujú v konkrétnej 
organizácii.


doc. Mgr. Gabriela Kravčáková, PhD. 
28. Diskriminácia na slovenskom trhu práce očami mladej generácie  
Uplatňovanie rozdielneho prístupu na trhu práce je nutné, ak ide o rozdiely na základe vzdelania, 
kompetentností, atď. Ak ale rozdiely vyplývajú z irelevantnej osobnej charakteristiky, ide o 
diskrimináciu. Diskriminácia je klasifikovaná do štyroch skupín (zamestnanecká z hľadiska uplatňovania 
genderového prístupu, mzdová, profesijná, diskriminácia v prístupe k ľudskému kapitálu, ageizmus) a 
je nelegálna. Cieľom práce je zmapovať názory mladej generácie na diskrimináciu na trhu práce. 


Mgr. Iveta Jeleňová, PhD. 
29. Môj sused je migrant. No a čo? 
Negatívne postoje k imigrantom alebo pozitívny pocit vyplývajúci z kultúrnej rozmanitosti? Ako vnímajú 
migrantov ľudia, ktorí žijú v  susedstve imigrantov z  krajín Európskej únie, v  susedstve   imigrantov 
z krajín mimo Európskej únie, eventuálne, aké skúsenosti majú Slováci, ktorí sa stali medzinárodnými 
migrantmi?

30. Vzdelaní „millenials“ v pohybe 
Zmapovanie migračných zámerov vysokoškolských študentov, s  akcentom na zámer študentov 
európskej verejnej správy po absolvovaní štúdia pracovať v inštitúciách Európskej únie či v 
medzinárodných organizáciách v zahraničí. Percipované príležitosti, výzvy a bariéry súvisiace s prácou 
a životom v zahraničí.


PhDr. Eliška Župová, PhD. 
31. Požiadavky organizácií verejnej správy na kompetentnosti absolventa Fakulty verejnej správy  
Uplatniteľnosť absolventov vysokoškolského štúdia na  trhu práce je stále aktuálnou témou. Cieľom 
práce je zistiť, aké požiadavky na základné, sociálne a  odborné kompetentnosti kladú organizácie 
verejnej správy na absolventov Fakulty verejnej správy.



