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Katedra ekonomiky a riadenia verejnej správy 

 

prof. Ing. Viktória Bobáková, CSc. 

Inovácie ako nástroj zvyšovania inovačnej výkonnosti SR 
Práca je zameraná na zhodnotenie výdavkov na inovácie v SR z verejných i súkromných 
zdrojov, ich vplyvu na inovačnú výkonnosť slovenskej ekonomiky meranej sumárnym 
inovačným indexom.  Cieľom práce je zhodnotenie pozície slovenskej ekonomiky 
a identifikácia činiteľov, ktoré ovplyvnili túto pozíciu.  
 
PhDr. Milan Douša 
Komparácia japonského a amerického manažmentu v oblasti HR 
Cieľom práce je skúmať reálne prejavy rozdielnych znakov medzi japonským a americkým 
manažmentom v oblasti HR na základe teoretických a praktických poznatkov v skutočných 
svetových spoločnostiach z oboch prostredí. Na základe vlastného analytického skúmania na 
vybrané vzorca svetových spoločností poukázať na rozdiely, ktoré sú najviac evidentné v tejto 
oblasti a zdôrazniť ich možné špecifiká uplatňovanie v podmienkach Slovenské republiky. 
 
Ilúzia ekonomickej kríze v roku 2021 z dôvodu globálnej pandemickej situácie 
Celosvetová hospodárska kríza, ktorá udrela na jeseň roku 2008 a ktoré bezprostrednou 
príčinou bolo prasknutie realitnej bubliny v USA podporovaná následnou stratou dôvery 
investorov a spotrebiteľov ovplyvnila a spôsobila ekonomické problémy po celom svete. V 
posledných rokoch sa čoraz viac hovorí o ďalšej veľkej hospodárskej kríze, ktorá by mala 
nastať na prelome rokov 2020 - 2021. K tomuto faktu recesie prispieva i globálna pandemická 
situácia, ktorá núti jednotlivé štáty uzatvárať hranice, obchody a služby. To sa samozrejme 
prejaví aj v ekonomickom raste SR. Cieľom práce je na základe skúmania analytického vývoja 
ekonomického cyklu určiť jeho možné smerovanie v roku 2021 s víziou možných príčin 
ekonomického poklesu (recesie) a jeho dôsledkov pre ekonomiku Slovenský republiky. Na 
základe toho identifikovať faktory, ktoré by  ekonomickej kríze zabránili, alebo ju spomalili.  
 
Ing. Eva Mihaliková, PhD. 
Komunálne odpady a smart technológie 

Slovensko sa vyznačuje v oblasti komunálnych odpadov vysokou úrovňou skládkovania a 

nízkou mierou recyklácie odpadov. Jedným z dôvodov tohto stavu sú aj nedostatky v systéme 

zberu a triedenia. Zámerom práce je analyzovať stav komunálnych odpadov a poukázať na 

možnosti.  

 
 
 
 
 
 



Katedra verejnoprávnych disciplín 
 

prof. JUDr. Ladislav Orosz, CSc. 
Elektronizácia volebného práva a iné alternatívne  formy hlasovania  v Slovenskej 
republike  
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.  Cieľom 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. 

JUDr. Róbert Gyuri, PhD. 
Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva v SR - aktuálne otázky 
Predmetná ŠVOČ by sa mala zaoberať a analyzovať opatrenia Úradu verejného zdravotníctva 

Slovenskej republiky, najmä z pohľadu ich zákonnosti a ústavnosti. Práca by mala pojednávať 

o charakteristike a povahe opatrení a o ich postavení v právnom poriadku SR. Opatrenia Úradu 

verejného zdravotníctva Slovenskej republiky v súčasnej dobe pandémie predstavujú základný 

právny prostriedok prostredníctvom ktorého sa zabraňuje šíreniu ochorenia Covid-19. 

PhDr. Mgr. Rastislav Král, PhD. 
Zelené verejné obstarávanie v praxi obcí a miest košického samosprávneho kraja 
Téma prináša spracovaťeľovi priestor zrealizovať osobitne významný výskum spočívajúci v 
získaní a ucelenom spracovaní a vyhodnotení informácií a dát o tom, v akom objeme  a 
rozsahu obce a mesta v košickom samosprávnom kraji využívajú pri procesoch verejného 
obstarávania postupy  označujúce sa ako tzv. "zelene verejné obstarávanie" Očakávaným 
výsledkom bude komplexná analýza získaných dát za roky 2017,2018 a 2019. 
 
PhDr. Tomáš Alman, PhD. 
Možnosti ukončenia plných mocí vlády ako celku v zmysle Ústavy Slovenskej republiky 
Práca je obsahovo orientovaná na ústavné možnosti ukončenia plných mocí vlády Slovenskej 
republiky. Práca reflektuje aktuálnu situáciu a obdobne tak nedávnu minulosť v prípade 
uskutočnenia predčasných volieb. Zámerom práce je poukázanie na ústavne konformné 
spôsoby ukončenia plných mocí, komplementárne sa pokúsime zaujať stanovisko k vybraným 
problémom.  
 
Mgr. Viktória Kráľová 
Financovanie prenesených kompetencií na miestnej úrovni 

Práca posudzuje súlad ústavnej úpravy prenesenej pôsobnosti štátnej správy s financovaním 

vybraných prenesených kompetencií v rámci konkrétne zvolenej miestnej samosprávy. Práca 

vychádza z čl. 71 ods. 1 Ústavy SR, ktorý zaväzuje štát finančne zabezpečiť plnenie úloh, 

ktoré boli prenesené zo štátnej správy na obce a zameriava sa na plnenie tejto požiadavky vo 

vybranej samospráve. 

 

 

 



Katedra sociálnych štúdií 

 
doc. Mgr. Gabriela Kravčáková, PhD. 
Personálny marketing vysokých škôl 
Nástroje personálneho marketingu sú využívané za účelom získania ľudí pre organizáciu a 
udržania ľudí v organizácii. Personálny marketing je teda zameraný na budúci a súčasný 
personál. V kontexte vysokej školy uvažujeme nielen o zamestnancoch, ale aj o študentoch. 
Cieľom práce je analyzovať nástroje personálneho marketingu využívané vysokými školami 
na získavanie uchádzačov o štúdium.  
 
Mgr. Denisa Rovenská, PhD. 
Vyšší princíp mravný v súčasnej spoločnosti  
Pojem „morálka“ sa v dnešnej dobe používa veľmi často ako nejaké zázračné heslo či pokrik, 
avšak vo väčšine prípadov ide len o formu bez obsahu, slovo bez významu, ktoré si mnohí 
zaradili do svojho slovníka bez toho, aby skutočne význam chápali a už vôbec nie, aby 
mravnými princípmi riadili svoj život. Z morálky sa stal nástroj v zmysle „použijem vtedy, keď 
mi to bude vyhovovať“. Z čiernobieleho sa stalo farebné, z pevných stanovísk sa stali 
alibistické kompromisy. Cieľom práce je preskúmať morálny pohľad mladých ľudí na udalosti 
odohrávajúce sa v súčasnej spoločnosti a zistiť, aké mravné princípy riadia ich život na každej 
úrovni bytia.  
 
PhDr. Eliška Župová, PhD. 
Sťahovanie ako spôsob mládeže riešiť problémy?  
Odliv a návrat študentov patrí k javom, ktoré významne ovplyvňujú tak súčasnú tvár slovenskej 
spoločnosti ako aj jej budúcnosť. Otázke vývoja úniku mozgov označovaného „brain drain“ sa 
výskumy venujú od 60-tych rokov. Dôležitou otázkou slovenskej spoločnosti je však 
problematika málo rozvinutých regiónov a najmä tieto regióny strácajú obyvateľstvo hlavne z 
dôvodu sťahovania sa z týchto regiónov. Medzi migrantmi z málo rozvinutých regiónov 
dominuje mládež, ktorá tvorí hlavnú zložku sťahujúcich sa. Cieľom je identifikácia faktorov, 
ktoré majú súvis s mobilnými preferenciami  mládeže.   
 
Mgr. Dominika Bernátová 
E-learning v organizáciách verejnej správy 
Cieľom práce je na základe analýzy vo vybranej organizácii verejnej správy identifikovať 
prínosy a nedostatky e-learningu a zistiť ako je táto forma vzdelávania vnímaná z pohľadu 
zamestnancov, líniových manažérov a manažérov personalistov. 
 
Mgr. Marcel Orenič, MBA 
Vodcovské schopnosti lídra 
Manažér má byť lídrom. Literatúra identifikuje diskrepancie medzi manažérom a lídrom. Líder 
sa vyznačuje vodcovskými schopnosťami a zručnosťami. Cieľom práce je zmapovať 
charakteristiky manažérov vo vybraných organizáciách verejnej správy a zistiť, ktorými 
vodcovskými schopnosťami sa vyznačujú. Zistenia porovnať s výsledkami iných výskumov 
a navrhnúť profil efektívneho lídra.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Katedra verejnej politiky a teórie verejnej správy 
 

Mgr. Veronika Džatková, PhD. 
Perspektívy a limity inovatívnych foriem aktívneho občianstva   

Zámerom práce je analyzovať mieru vplyvu informačno-komunikačných technológií na rozvoj 

aktívneho občianstva, so zreteľom na vytýčenie a následné porovnanie existujúcich 

pozitívnych i negatívnych sprievodných javov. Zároveň je ambíciou práce poukázať na 

potenciál inovatívnych foriem občianskeho aktivizmu ako na jeden z možných nástrojov na 

prekonanie aktuálnej krízy zastupiteľskej demokracie.   

PhDr. Ondrej Mitaľ, PhD. 
Informatizácia verejnej správy - perspektívy a limity 
Práca je zameraná na vysoko aktuálnu problematiku implementácie informačných technológií 

vo verejnej správe. Cieľom je skúmať súčasné kvalitatívne zmeny, ktoré vo verejnej správe 

prebiehajú. 

Postzamestnanecké obmedzenia vo verejnej správe 

Práca je zameraná na problematiku obmedzení zamestnancov a volených predstaviteľov, 

ktoré sa viažu aj na časové obdobie presahujúce ich službu verejnosti. Cieľom práce je skúmať 

možnosti uplatnenia v Slovenskej republike na základe inšpiratívnych prípadov zo zahraničia.  

Mgr. Katarína Miňová, PhD. 
Informačná občianska spoločnosť a ochrana osobných údajov - prínosy a výzvy 
Téma je zameraná na analýzu fungovania informačnej spoločnosti 21. storočia, pre ktorú je 

charakteristický široký informačný tok tvorený najmä prostredníctvom masmédií, voľným 

prístupom k internetu a využívaním sociálnych sietí, ktoré vedú k vytváraniu a zdieľaniu 

informácií všetkého druhu. Informácie sa tak stali nástrojom mocenského súboja v politickom 

svete, pričom charakteristickou je nie len ich masová konzumácia, ale taktiež masová 

produkcia. Neobmedzené vytváranie a šírenie obsahu s možnosťou zacieliť tento obsah na 

vybraných jednotlivcov je v snahe profitovať v ekonomike pozornosti (tzv. attention economy) 

čoraz viac rozšírené, a to najmä na sociálnych sieťach. Jednotlivec, jeho údaje a celkový profil 

sa tak stávajú tovarom, pričom tento fenomén priamo ohrozuje stabilitu (občianskej) 

spoločnosti postavenej na overených, relevantných informáciách a dôvera vo vládu. V tejto 

etape vývoja spoločnosti je nutné si položiť otázku, kde a ako je potrebné určiť hranicu tohto 

vývoja. Je práve ochrana osobných údajov platforma, ktorá v informačnej dobe pomôže 

ochrániť fungovanie spoločnosti? 

Ing. Michaela Kakašová 
Smart-city: príležitosť či hrozba, alebo ako pristupovať k ochrane dát 

Cieľom práce bude definovať spôsoby ochrany dát, ktoré sa získajú prostredníctvom smart 

technológií pri zohľadnení etiky v spracovaní dát a všeobecne definovať podstatu koncepcie 

smart city. 

Analýza inovatívnych projektov na Slovensku 
Téma ja zameraná na inovatívne projekty, ich definície,  s analýzou podporných činností pre 

inovatívne projekty. Cieľom autora bude evaulácia vybraných realizovaných projektov na 

Slovensku. 

Mgr. Oskar Tóth 
Sociálna spravodlivosť ako jeden zo základných princípov sociálnej politiky v SR  

Sociálna spravodlivosť predstavuje jeden z hlavných princípov sociálnej politiky. Je to 

prirodzená požiadavka spoločnosti, ktorá si kladie za cieľ zabezpečiť dobro spoločnosti v mene 

jednotlivcov i rôznych sociálnych skupín. Sociálna spravodlivosť je v konečnom dôsledku vždy 



upravená legislatívne v podobe normy (aj keď jej podstata je relatívna). Od každej vlády sa 

očakáva, že jej opatrenia smerujúce k občanom a k rôznym sociálnym skupinám budú 

realizované v duchu spravodlivosti. Ich obsahovú podstatu možno vymedziť hodnotovým 

systémom vládnucich subjektov realizujúcich politickú moc v štáte. Cieľom práce je analýza 

vybranej oblasti sociálnej politiky SR so zameraním na sociálnu spravodlivosť.  

Sociálna politika na úrovni územnej samosprávy v SR 
Jednotky územnej samosprávy sú dôležitým elementom spoločnosti, a mali by vytvárať také 

podmienky pre svojich obyvateľov, aby sa v nej cítili bezpečne a v prípade negatívnych 

sociálnych udalostí vedeli poskytnúť pomoc. Oblasťou, ktorá sa venuje týmto atribútom je 

sociálna politika. Jedná sa o široký záber kompetencií ako aj úloh vedúcich k zmierneniu 

sociálneho napätia v spoločnosti. Cieľom práce je poukázať na aktuálny stav realizácie 

sociálnej politiky na miestnej úrovni v podmienkach Slovenskej republiky. Vymedziť 

kompetencie sociálnej politiky a priblížiť aktuálny stav jej realizácie vo vybranej jednotke 

územnej samosprávy na Slovensku. 

 

 

Dostupnosť/obsadenosť jednotlivých tém si študent overí na Referáte pre 

vedeckovýskumnú činnosť a doktorandské štúdium: 

Tel. č.: +421 55 234 5117 

E-mail: viera.bacikova@upjs.sk 

 

 

 


