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Školiteľ: doc. PhDr. Mária Adamcová, PhD. 

Regulatívny charakter verejnej správy 
Regulative the nature of public administration 

Anotácia: Regulácia sa stala integrálnou súčasťou fungovania moderných demokratických štátov. Samotná 
regulácia môže byť členená na ekonomickú, politicko-sociálnu, administratívnu a právnu. Každá z nich je 
orientovaná na dosahovanie špecifických cieľov a na využívanie zodpovedajúcich nástrojov. Úspešné 
spravovanie je do značnej miery spojené so zmenou procesu regulatívneho rozhodovania tak, aby slúžilo 
demokratickým hodnotám zodpovednosti, účasti a transparentnosti a s vytváraním podmienok k tomu, aby 
zásadné výsledky regulácie sa stali účinnejšími pre spoločnosť pri vynakladaní nižších prostriedkov.  
Obsahom práce je systematizácia postupov a krokov v jednotlivých typoch regulácie a návrh opatrení na 
zdokonalenie kvality regulácie v súlade s požiadavkami OECD.     
Regulation has become an integral part of the functioning of modern democratic states. The actual regulation 
can be divided into economic, political-social, administrative and legal. Each of them is oriented to achieve 
specific objectives and for the use of the corresponding tools. The successful management is to a large 
extent united with the change of the process of regulatory decision-making so as to serve democratic values 
of responsibility, participation and transparency and with the creation of the conditions to make the 
fundamental results of the regulation become more effective for the company with lower funds. 

Postavenie verejnej správy v organizácii štátu  
a požiadavky na jej modernizáciu 

The status of public administration in the organization of the state  
and the requirements for its modernisation 

Anotácia:   Pretože charakter verejnej správy je podmienený mocensko-politickým zameraním vládnej moci 
vyvstáva požiadavka primeranej a vhodnej organizačnej a inštitucionálnej štruktúry verejnej správy tak, aby 
jej vplyvy boli minimalizované. Potrebné je zachytiť nové trendy pri rešpektovaní postupného obmedzovania 
suverenity národného štátu ako i prebiehajúceho procesu regionalizácie. V týchto podmienkach verejná 
správa musí naďalej plniť všetky funkcie a úlohy za ktoré je zodpovedná Vytvorenie modernej štruktúry 
verejnej správy , ako nástroja štátu a občianskej spoločnosti si zároveň vyžaduje zostaviť základnú štruktúru 
hodnôt pluralistickej demokracie, ktorá vychádza z uznania heterogénnej štruktúry spoločnosti a množstva 
konkurujúcich záujmov.      
The status of public administration in the organization of the state and the requirements for its modernisation. 
Because of the nature of public administration is conditioned by the power-political focus of the authority of 
government arises the requirement of an adequate and appropriate organisational and institutional structure 
of public administration so that its effects were minimized. It is necessary to capture the new trends while 
respecting the gradual reduction of the sovereignty of the nation-state as well as the ongoing process of 
regionalization. . In these conditions the administration must continue to fulfil all of the functions and tasks 
for which it is responsible to Create the modern structure of public administration as a tool of the state and 
civil society at the same time required to assemble the basic structure of values pluralistickej democracy, 
which is based on the recognition of the heterogeneous structure of the society and the amount of competing 
interests. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Školiteľ: doc. Ing. Anna Čepelová, PhD. 

Trvalo udržateľný rozvoj miest Slovenskej republiky 

Sustainable urban development of the Slovak Republic 

Anotácia: Koncept trvalo udržateľného rozvoja ako súčasť agendy Európskej únie hovorí o potrebe 
udržateľnosti a rozvoji hospodárstiev jednotlivých členských štátov Európskej únie. Cieľom práce je na 
základe analýzy súčasného stavu vybraných miest Slovenskej republiky zhodnotiť súčasný stav v oblasti 
vybraných aktivít, ktoré sú definované ako kľúčové pre trvalo udržateľný rozvoj. Na základe vykonanej 
ekonomicko - finančnej analýzy vybraných prenesených a originálnych kompetencií miest SR sa navrhnú 
odporúčania, ktorých realizáciou si mestá SR zabezpečia udržateľnosť a rozvoj v budúcom období. 
The concept of sustainable development, as part of the European Union's agenda, speaks of the need for 
sustainability and the development of the economies of the individual Member States of the European Union. 
The aim of the thesis is to evaluate on the basis of the current state of selected places of the Slovak Republic 
the current situation in the field of selected activities, defined as key for sustainable development. On the 
basis of the economic and financial analysis of the selected transferable and original competencies of the 
Slovak Republics, recommendations will be proposed, the realization of which will be ensured by the cities 
of the Slovak Republic for sustainability and development in the future. 

Benchmarking miest Slovenskej republiky 
Benchmarking of cities of the Slovak Republic 

Anotácia: Benchmarking ako jedna z moderných metód využívaných v rámci rozhodovania a riadenia miest 
SR vychádza z predpokladu učenia sa od najlepšieho. Dnes sa predpoklad učenia sa od najlepšieho stáva 
súčasťou riadenia ako nástroja, ktorý vytvára pozitíva smerujúce  k rastu výkonov nielen podnikateľských 
subjektov, ale aj subjektov územnej samosprávy.  Cieľom práce je na vybraných mestách SR aplikovať 
metódu benchmarkingu. Definujú sa kľúčové faktory (benchmarkery), ktoré ovplyvňujú výkony miest. 
Následne sa analyzuje súčasný stav, ktorý dosahujú vybrané mestá SR v definovaných kľúčových faktoroch. 
Prostredníctvom vykonanej analýzy sa určí mesto, od ktorého je možné učiť sa a navrhnú sa postupy, ako 
tieto pozitíva premietnuť do riadenia ostatných miest SR.     
Benchmarking as one of the modern methods used in the decision-making and management of the SR is 
based on the assumption of learning from the best. Today, the assumption of learning from the best to 
become part of the management as a tool to create positive towards the growth performance not only 
businesses, but also subjects local governments. The aim of the thesis is to apply the benchmarking method 
in selected cities of the SR. Key benchmarkers that affect urban performance are defined. The present state, 
which the selected Slovak cities achieve in the defined key factors, is then analyzed. The analysis will 
determine the city from which it is possible to learn, and procedures will be designed to translate these 
assets into the management of other SR locations. 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

Sociálna spravodlivosť a sociálna solidarita v starobnom dôchodkovom systéme SR 

Social Justice and Social Solidarity in the Old-Age Pension System of the SR 

Anotácia: Téma je zameraná na analýzu II. dôchodkového piliera starobného dôchodkového sporenia v SR 
vládnymi reprezentáciami od doby jeho vzniku v roku 2005 po rok 2018. Cieľom je identifikovať konkrétne 
legislatívne opatrenia, tiež  ekonomické zmeny; v zmysle  aplikácie politických rozhodnutí na sociálnu 
solidaritu a sociálnu spravodlivosť  sporiteľov. Sledované budú možné prieniky rôznych vládnych politických 
subjektov pri implementácii základných princípov sociálnej politiky. Na základe analýzy relevantných dát a 
ukazovateľov budú  navrhnuté možné  efektívne riešenia modifikácie systému starobných dôchodkov v SR 
ex ante. 
The topic is focused on analysis II. pension pillar of pension retirement savings in the Slovak Republic by 
government representations since its establishment in 2005 after 2018. The aim is to identify specific 
legislative measures, including economic changes; in terms of the application of political decisions to social 
solidarity and the social justice of the savers. It will be possible to see the various governmental political 
actors in the implementation of the basic principles of social policy. On the basis of an analysis of relevant 
data and indicators, effective solutions to the modification of the old-age pension system in  the SR will be 
proposed ex ante. 

Axiologické  orientácie  verejnej politiky  na národnej úrovni  v SR po roku 1993 so zameraním na princíp 
sociálnej spravodlivosti 

Axiological Orientation of Public Policy at the National Level in the SR after 1993, Focusing on the Principle 
of Social Justice 

Anotácia: Téma je zameraná na analýzu  filozoficko-hodnotových orientácií vládnych subjektov pri aplikácii 
verejnej politiky v oblasti sociálnej politiky v období rokov 1993 – 2018. Fokusom je identifikovať princíp 
sociálnej spravodlivosti v programoch vybraných vládnych  politických subjektov v teórii a praxi v 
konkrétnych opatreniach. Cieľom je zistiť diferencie vo vnímaní základných princípov sociálnej politiky  
vládnych politických subjektov  v zmysle teoretického vymedzenia, ako aj praktickej realizácie vo vybraných 
oblastiach. 
The topic is to analyze philosophical-value orientations of governmental subjects in the application of public 
policy in the sphere of social policy between 1993 and 2018. The focus is to identify the principle of social 
justice in the programs of selected governmental political subjects in theory and practice in concrete 
measures. The aim is to find differences in the perception of basic principles of social policy of governmental 
political entities in terms of the theoretical definition as well as practical realization. 

 

Školiteľ:  doc. JUDr. Mária Hencovská, CSc. 

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. 

 

 



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

Legitimita aktérov komunálnej politiky 
Legitimacy of municipal policy actors 

Anotácia: Cieľom práce je uskutočnenie podrobnej analýzy aktérov komunálnej politiky, pôsobiacich  v 
podmienkach Slovenskej republiky, identifikovanie prejavov a zdrojov ich legitimity vo verejnej politike na 
komunálnej úrovni a navrhnutie možných úprav de lege ferenda, vyplývajúcich z tejto analýzy. Práca by sa mala 
venovať nasledovným tematickým okruhom: Miesto komunálnej úrovne v systéme verejnej správy a komunálnej 
politiky v systéme verejnej politiky. Štruktúra aktérov komunálnej politiky v Slovenskej republike. Teoretické 
problémy s vymedzením legitimity a osobitne legitimity aktérov vo verejnej politike. Funkcia sprostredkovania 
záujmov u aktérov na komunálnej úrovni a problém ich legitimity. Možnosti legitímneho sprostredkovania 
záujmov aktérmi na komunálnej úrovni v zahraničí a u nás. Prípadová štúdia: analýza legitimity aktérov vo 
vybranej obci (meste) v SR. Návrhy de lege ferenda. 
The aim of the work is to perform a detailed analysis of the actors in local politics, operating in the conditions of 
the Slovak Republic, to identify the manifestations and sources of their legitimacy in public policy at the municipal 
level and to propose possible de lege ferenda adjustments, arising from this analysis. The work should address 
the following thematic areas: Place of the municipal level in the system of public administration and local politics 
in the system of public policy. The structure of actors of municipal policy in the Slovak Republic. Theoretical 
problems with the definition of legitimacy and especially the legitimacy of actors in public policy.  The function of 
mediation of interests among actors at the municipal level and the problem of their legitimacy. The possibilities 
of legitimate mediation of interests among actors at the municipal level abroad and in our country. Case study: 
analysis of the legitimacy of actors in a selected municipality (town) in Slovak Republic. De lege ferenda 
proposals.  

Komunálna politika ako verejná politika – aktéri a nástroje 
Municipal policy as Public policy - actors and instruments 

Anotácia: Cieľom práce bude skutočniť podrobnú analýzu komunálnej politiky ako verejnej politiky, jej aktérov a 
nástrojov a na základe štúdia dostupnej domácej a zahraničnej literatúry identifikovať špecifiku tvorby verejnej 
politiky na komunálnej úrovni. Práca by sa mala venovať nasledovným tematickým okruhom: Verejné záujmy a 
ich teritoriálna hierarchia. Legitimita komunálnych verejných záujmov a komunálnej verejnej politiky. Špecifika 
kolektivizácie záujmov v procese tvorby komunálnej verejnej politiky. Aktéri komunálnej verejnej politiky z 
prostredia verejného sektora, trhu a občianskej spoločnosti. Legislatívne, ekonomické, informačné a 
administratívne nástroje v systéme komunálnej verejnej politiky. Prípadová štúdia: analýza reálneho príkladu 
komunálnej verejnej politiky. 
The aim of the work is to perform a detailed analysis of municipal policy as a public policy, its actors and tools, 
and on the basis of a study of available domestic and foreign literature to identify the specifics of creation of 
public policy at the municipal level. The work should address the following thematic areas: Public interests and 
their territorial hierarchy.  Legitimacy of municipal public interests and municipal public policy. Specifics of 
collectivization of interests in the process of creation of municipal public policy. Actors of municipal public policy 
from the public sector, the market, and civil society. Legislative, economic, informational and administrative tools 
in the system of municipal public policy. Case Study: Analysis of a real example of municipal public policy 

Regionálna politika ako verejná politika – aktéri a nástroje 
Regional policy as Public policy - actors and instruments 

Anotácia: Cieľom práce bude uskutočniť podrobnú analýzu regionálnej politiky ako verejnej politiky, jej aktérov a 
nástrojov a na základe štúdia dostupnej domácej a zahraničnej literatúry identifikovať špecifiku tvorby verejnej politiky 
na regionálnej úrovni. Práca by sa mala venovať nasledovným tematickým okruhom:  Verejné záujmy a ich teritoriálna 
hierarchia. Legitimita regionálnych verejných záujmov a regionálnej verejnej politiky. Špecifika kolektivizácie záujmov 
v procese tvorby regionálnej verejnej politiky. Aktéri regionálnej verejnej politiky z prostredia verejného sektora, trhu 
a občianskej spoločnosti. Legislatívne. ekonomické, informačné a administratívne nástroje v systéme regionálnej 
verejnej politike. Prípadová štúdia: analýza reálneho príkladu regionálnej verejnej politiky. 
The aim of the work is to perform a detailed analysis of regional policy as a public policy, its actors and tools, and on 
the basis of a study of available domestic and foreign literature to identify the specifics of creation of public policy at 
the regional level. The work should address the following thematic areas: Public interests and their territorial hierarchy.  
Legitimacy of regional public interests and regional public policy. Specifics of collectivization of interests in the process 
of creation of regional public policy. Actors of regional public policy from the public sector, the market, and civil society. 
Legislative, economic, informational and administrative tools in the system of regional public policy. Case Study: 
Analysis of a real example of regional public policy 

 



Školiteľ: doc. Mgr. Gabriela Kravčáková, PhD. 

Vzdelávacie systémy európskych vysokých škôl v oblasti verejnej správy 
European universities’ education system in the field of public administration 

Anotácia: V ostatnom období prešla verejná správa niekoľkými významnými zmenami nielen na Slovensku, 
ale aj v európskych krajinách. Od tradičnej verejnej správy nastal posun cez New Public Management, dobrú 
verejnú správu až po elektronickú verejnú správu (tzv. e-government). Zmeny si vyžiadal systém, občania, 
zamestnanci, multikultúrne prostredie a ďalšie faktory. Významné kvantitatívne a kvalitatívne zmeny nastali 
aj vo vzdelávacích systémoch európskych vysokých škôl v oblasti verejnej správy. Cieľom dizertačnej práce 
je zmapovať problematiku vzdelávacích systémov európskych vysokých škôl v oblasti verejnej správy. 
Pozornosť je zameraná na analýzu zmien v kontexte výučby verejnej správy na vybraných európskych 
vysokých školách s dôrazom na ich vzájomnú komparáciu a vytvorenie návrhov pre zefektívnenie 
vzdelávacieho systému verejnej správy.   
 In the last period, public administration has undergone several significant changes not only in Slovakia but 
also in European countries. It came to move from traditional public administration, through New Public 
Management up to good public administration (so-called e-government). Changes were required by the 
system, citizens, employees, multicultural surroundings and other factors. Significant quantitative and 
qualitative changes have also occurred in the education systems of European universities in the field of 
public administration. The aim of the dissertation is to map the issue of the education systems of the 
European universities in the field of public administration. Attention is focused on the analysis of changes in 
the context of education the public administration in selected European universities, with an emphasis on 
their common comparison and the creation of proposals for streamlining the educational system of public 
administration. 

Manažment ľudí v štátnej správe 
People management in state government 

Anotácia: Poznatky o manažmente ľudí musí do svojej práce implementovať každý riadiaci pracovník, 
pretože riadi ľudí, prostredníctvom ktorých plní ciele svojho pracoviska a za ich splnenie je zodpovedný. 
Ľudia sú základom fungovania každej organizácie, pretože ľudia organizácie vytvárajú, len kvôli ľuďom 
organizácie fungujú a produkty organizácií slúžia na uspokojenie potrieb ľudí. Aj štátna správa má byť 
efektívna. Práca má empirický charakter. Objektom sú riadiaci pracovníci štátnej správy. Cieľom je 
analyzovať subjektívne odhadovanú priemernú časovú náročnosť personálnych úloh vykonávaných 
riadiacimi pracovníkmi a subjektívne percipovanú významnosť týchto úloh vo vzťahu k vybraným sociálno-
demografickým charakteristikám.   
Knowledge about the people management has to be implemented by every manager because he manages 
the people through whom he fulfils the goals of his workplace and is responsible for fulfilling them. People 
are the basis of each organization, it is because people create the organization, just because of people the 
organization’s work, and products of the organization serve to satisfy people's needs. Even state 
government should be effective. The work has an empirical character. Objects are managers of state 
government. The aim is to analyse the subjective estimate of the average time difficulty of personal tasks 
executed by managers and the subjectively perceived significance of these tasks in relation to selected 
socio-demographic characteristics. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Školiteľ:  doc. Ing. Silvia Ručinská, PhD. 

Rozvoj mesta prostredníctvom koncepcie Smart city 
City development by means of Smart city conception 

Anotácia: Dizertačná práca je zameraná na výskumné rozpracovanie koncepcie Smart city s dôrazom na 
rozvoj mesta v kontexte moderných interdisciplinárnych trendov súčasnosti. Vychádzajúc  z dobrých 
príkladov v medzinárodnom prostredí, s využitím merateľných ukazovateľov, sa dôraz kladie na identifikáciu 
zovšeobecňujúcich prístupov aplikovateľných v konkrétnych podmienkach Slovenskej republiky. 
The dissertation thesis is focused on scientific elaboration of Smart city conception with an emphasis on 
city development in the context of modern interdisciplinary trends of the present. Based on international 
good practices, using measurable indicators, the emphasis is on identification of generalized approaches 
applicable in specific Slovak Republic conditions 

 
 

Školiteľ: doc. JUDr. Martin Vernarský, PhD. 

Európska charta miestnej samosprávy a jej uplatnenie v podmienkach Slovenskej republiky 
European Charter of Local Self-Government and its Application in Slovak Republic 

Anotácia: Systematicky sa má práca orientovať na odraz požiadaviek Charty v normatívnych právnych 
aktoch Slovenskej republiky, no zameria sa aj na charakter interpretácie a uplatnenia normatívne 
zakotvených zásad v činnosti orgánov verejnej moci. Východiskovým bodom bude analýza požiadavky, 
podľa ktorej miestna samospráva je nielen právom, ale aj spôsobilosťou miestnych orgánov v medziach 
zákona spravovať a riadiť podstatnú časť verejných záležitostí v rámci ich kompetencií a v záujme 
miestneho obyvateľstva. Cieľom práce budú závery o tom, či Slovenská republika plní záväzky vyplývajúce 
z Charty, ako aj návrhy zmien v prípade zistenia nedostatkov. 
The thesis shall be systematically directed on reflecting requirements of the Charter in normative legal acts 
in Slovak Republic, but also will focus on character of interpretation and application of normatively anchored 
principles in activities of public authorities. Starting point will be formed by analysing the requirement, 
according to which local self-government denotes the right and the ability of local authorities, within the limits 
of the law, to regulate and manage a substantial share of public affairs under their own responsibility and in 
the interests of the local population. The aim of the thesis shall lead to defining, whether Slovak Republic 
fulfils duties resulting from Charter, as well as to proposing the changes in case of identifying failures. 

Dokazovanie v procese správy dane z pridanej hodnoty 
Proofs in process of administration of the value added tax 

Anotácia: Predmetom skúmania pri spracovaní témy bude analýza špecifík dokazovania pri správe dane z 
pridanej hodnoty, a to na podklade všeobecných teoretických poznatkov o dokazovaní ako fáze právno-
aplikačného procesu, ale aj na podklade právnej úpravy dokazovania podľa zákona č. 563/2009 Z. z. o 
správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
Pozornosť sa bude orientovať hlavne na otázku rozdelenia dôkazného bremena pri uplatňovaní odpočítania 
dane s vyústením nielen k základnému daňovému konaniu, ale aj k procesu postihovania daňových deliktov 
páchaných pri platení dane z pridanej hodnoty. Významným aspektom v tomto smere bude okrem iného 
analýza úniovej právnej úpravy i na ňu nadväzujúcej judikatúry Súdneho dvora Európskej únie. 
Subject to review by the processing threads will analyse the specifics of evidence in the report value added 
tax, on the basis of general theoretical knowledge of evidence that legal-stage application process, but also 
on the cover of the rules of evidence under Law no. 563/2009 Coll. Tax Administration (Tax Code) as 
amended. Attention will focus mainly on the question of allocation of the burden of proof when applying the 
deduction culmination of not only the basic tax proceedings, but also to the process of prosecution of tax 
offenses committed when paying value added tax. An important aspect in this regard will, inter alia, analysis 
legislation Union and its successor. 

 




