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doc. PhDr. Richard Geffert 
1. Špecifiká zákonodarnej moci v Ruskej federácii 
Analýza parlamentu Ruskej federácie. Cieľom je identifikovať postavenie „tretej“ komory parlamentu 
v politickom systéme Ruskej federácie.


Mgr. Oskar Tóth 
2. Chudoba pracujúcich ľudí v Slovenskej republike a Európskej únii 
Téma je zameraná na identifikovanie chudoby, pracujúcej chudoby v  teoretickej oblasti a  jej aplikácie na 
prax. Cieľom je zistiť chudobu pracujúcich podľa typu domácností, vzdelania a podľa pracovnej intenzity 
v podmienkach SR a vo vybraných štátoch EÚ. 

3. Dopady migračnej krízy pre model welfare state vo Švédsku 
Autor sa bude zaoberať konceptom welfare state, typológiou welfare state a  migráciou z  teoretického 
hľadiska a analýzou trás migrácie v Európskej únii. Cieľom je analýza udržateľnosti škandinávskeho modelu 
na základe azylovej politiky a  integračnej politiky (tzv. politiky otvorených sŕdc) Švédska v kombinácii so 
štedrým systémom sociálnych benefitov. 


doc. Ing. Silvia Ručinská, PhD.    
4. Bike Sharing – riešenie mestskej mobility?  
Téma je zameraná na analýzu ponuky služieb Bike Sharingu v  podmienkach Slovenskej republiky, a  to 
s  ohľadom na distribučnú sieť služby, prepravnú kvantitu, cenu služby, technické riešenie služby 
a  s  ohľadom na iné relevantné faktory vplývajúce na využívanie a  na limity služieb Bike Sharingu 
v Slovenskej republike. 

5. Smart Environment – odpadové hospodárstvo moderného mesta budúcnosti 
Téma je zameraná na zmapovanie a  analýzu moderných trendov a  dobrých príkladov smart riešení 
odpadového hospodárstva, a to pri súčasnom navrhnutí možným aplikácií v konkrétnej obci v podmienkach 
Slovenskej republiky. 


PhDr. Miroslav Fečko, PhD.  
6. Súčasťou celku, ale nie tak celkom: Geo-Blocking na Vnútornom trhu Európskej únie  
Téma je zameraná na analýzu najčastejších prejavov a dopadov neoprávneného geo-blockingu, a  to ako 
jednej z bariér obmedzujúcich plné využitie potenciálu Vnútorného trhu Európskej únie.  


Mgr. PhDr. Rastislav Král, PhD.  
7. Vybrané zásady práva životného prostredia vo svetle vnútroštátnej a medzinárodnej súdnej 

judikatúry 
Práca sa zameriava na analýzu vybraných zásad 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 precíznejších pochopení už existujúcich zásad, na ktorých stojí 
a zakladá sa moderná právna regulácia v oblasti starostlivosti o životné prostredie. 


JUDr. Róbert Gyuri, PhD. 
8. Princípy organizačnej výstavby verejnej správy na Slovensku – súčasný stav 
Predmetná práca by mala analyzovať princípy technicko-organizačnej výstavby organizačnej štruktúry 
verejnej správy na Slovensku v  súčasnosti, predovšetkým so zameraním na uplatňovanie princípu 
decentralizácie v  podmienkach SR, a  to najmä z  hľadiska naplnenia požiadaviek na jej aktuálnosť, 
zákonnosť a efektívnosť. 


PhDr. Tomáš Alman, PhD. 
9. 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. 


PhDr. Jana Volochová 
10. Miestne referendum vo vybranom štáte Európskej únie 
Práca za zameriava na analýzu právnej úpravy miestneho referenda vo vybranom štáte Európskej únie, so 
zameraním hlavne na jeho organizáciu a  využívanie v  praxi ako nástroja uskutočňovania miestnej 
samosprávy a navrhnúť odporúčania pre Slovenskú republiku. 


doc. JUDr. Peter Molitoris, PhD.  
11. Prínos správneho súdneho poriadku k zrýchleniu konania v správnom súdnictve 
Cieľom práce je identifikovať a  analyzovať procesné inštitúty Správneho súdneho poriadku, ktoré sú 
v  porovnaní s  predošlou právnou úpravou správneho súdnictva Občianskym súdnym poriadkom nové 
a mohli by viesť k zrýchleniu konania pred správnymi súdmi. 


JUDr. Martina Kantorová, PhD.  
12. Trestnoprávne a kriminologické aspekty zneužívania právomoci verejného činiteľa  
Práca sa zaoberá vybranými aspektmi fenoménu zneužívania právomoci verejného činiteľa 
z  trestnoprávneho a  kriminologického hľadiska, analyzuje a  odhaľuje problematické oblasti a  poskytuje 
možné návrhy de legeferenda. 
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PhDr. Matúš Vyrostko 
13. Poradné orgány v Európskej únii a  ich význam v rámci administratívneho systému Európskej 

únie  
Práca analyzuje súčasné právne postavenie a  pozíciu poradných orgánov Európskej únii v  rámci 
administratívneho systému EÚ so zameraním na Hospodársky a sociálny výbor a Európsky výbor regiónov. 
Súčasťou práce je analýza aktuálnej činnosti týchto dvoch orgánov doplnená o názory a odporúčania autora 
pre ich ďalšiu činnosť. 


JUDr. Vladimíra Žofčinová, PhD.  
14. Atypické formy zamestnávania  
Flexibilné formy zamestnávania sú jedným z  najtypickejších prejavov flexibility v  pracovnom práve. Ich 
cieľom je prispieť k spruženiu pracovného trhu, k zvýšeniu zamestnanosti. Tieto formy zamestnania by mali 
tvoriť iba vedľajšiu úlohu v prípadoch, kedy nie je možno alebo účelné vykonávať prácu formou pracovného 
pomeru na neurčitý čas. Obsahovou líniou by mali byť jednotlivé formy flexibilných zamestnaní – pracovný 
pomer na dobru určitú, pracovný pomer na kratší pracovný čas, domácka práca, telepráca, agentúrne 
zamestnávanie. Nové technológie v pracovnoprávnych vzťahoch sú taktiež odrazom súčasnej podoby trhu 
práce – smartworking, crowdworking a pod. 


JUDr. Mgr. Michal Jesenko, PhD.  
15.  Občianstvo Európskej únie  
Cieľom práce je analyzovať povahu občianstva Európskej únie a jeho obsah, pričom osobitná pozornosť je 
venovaná aj aktuálnym otázkam súvisiacich s občianstvom EÚ a možnostiam občanov EÚ participovať na 
výkone právomoci EÚ. 


doc. JUDr. Martin Vernarský, PhD. 
16. Transteritorialita povoľovacích administratívnych aktov vo sfére prevádzkovania hazardu na 

vnútornom trhu Európskej únie  
Práca sa bude orientovať na analýzu a hodnotenie vzťahu transteritoriality povoľovacích správnych aktov 
v  oblasti prevádzkovania hazardných hier na jednej strane a  postupného presadzovania požiadavky 
harmonizácie právnych poriadkov členských štátov prostredníctvom interpretácie a  uplatňovania 
základných pilierov fungovania vnútorného trhu Európskej únie na strane druhej. Ide v podstate o poukaz na 
alternatívne právne cesty zbližovania právnych poriadkov členských štátov v  porovnaní s „klasickým“ 
modelom plynúcim z  primárneho práva Európskej únie, prípadne zo sekundárnych právnych aktov jej 
orgánov. 


doc. Ing. Eva Čepelová, PhD.  
17. Inteligentné mestá v Európe – legislatíva a skúsenosti 
Analýza súčasného stavu legislatívy vybraných štátov v  oblasti implementácie kľúčových faktorov 
inteligentných miest v Európe. 
18.  Inteligentné mestá v Slovenskej republike, ich stav a možnosti ich ďalšieho rastu 
Analýza súčasného stavu a možnosti implementácie kľúčových faktorov inteligentných miest na Slovensku. 


Ing. Eva Výrostová, PhD. 
19. Implementácia politiky súdržnosti EÚ vo vybranej krajine (možnosť ponuky viacerým študentom 

za predpokladu, že si zvolia iné krajiny)

Analýza využitia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu vo vybranej krajine EÚ, popis inštitucionálneho 
zabezpečenia implementácie tejto politiky.


PhDr. Lucia Rožová 
20. Slovensko – automobilová veľmoc 
Posúdenie vplyvu automobilky na rozvoj regiónu, zhodnotenie prínosu pre ekonomiku a  identifikácia 
dôvodov lokalizácie vybraného koncernu v danom regióne. 


Ing. Zuzana Hrabovská, PhD. 
21. Mesto Košice ako objekt marketingu územia 
Posúdenie praktického využívania 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.


prof. Ing. Viktória Bobáková, CSc. 
22. 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. 


Ing. Eva Mihaliková, PhD. 
23. Informácie poskytované územnou samosprávou 
Digitálne technológie a ich implementácia  do vrtkých organizácií verejnej správy umožňujú moderným 
spôsobom zvýšiť informovanosť, využívanie elektronických služieb i zapojenosť občanov do diania 
samosprávy. Informovanosť verejnosti je základom formovania transparentnej samosprávy, ktorá zvyšuje 
spokojnosť občanov, a preto by jej mala byť venovaná dostatočná pozornosť.  Zámerom práce je poukázať 
na informácie, ktoré musí samospráva ako povinná osoba zverejňovať, ako aj na proces a spôsob ich 
zverejňovania.  
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PhDr. Darina Koreňová, PhD. 
24. Procesné riadenie vo verejnej správe z pohľadu životných udalostí 
Zámerom práce je teoreticky a prakticky vymedziť procesné riadenie vo verejnej správe. Na základe 
vykonanej analýzy identifikovať životné udalosti vo  verejnej správe Slovenskej republiky  a namodelovať 
procesnú mapu z pohľadu zákazníka.


Mgr. Milan Douša 
25. Slovensko na ceste k SmartCities 
Cieľom práce je na základe teoreticko-praktickej analýzy zvýšiť povedomie o  problematike konceptu 
SmartCities v podmienkach SR z hľadiska rozdielnych kocepčných východísk, vnímanie tohto pojmu a jeho 
uplatňovanie v  kontexte realizácie princípov TUR. Na základe toho identifikovať súčasný stav a  vízie 
konceptu inteligentných miest na Slovensku.

26. Komparácia japonského a amerického managementu v oblasti HR 
Skúmanie reálnych prejavov rozdielnych znakov medzi japonským a americkým managementom v oblasti 
HR. Na vybranej vzorke svetových spoločností poukázať na rozdiely, ktoré sú najviac evidentné v  tejto 
oblasti a zdôrazniť ich možné špecifiká uplatňovania v podmienkach SR.

27. Verejná správa železničnej dopravy v EÚ 
Teoretické vysvetlenie administratívnych, legislatívnych a  ekonomických aspektov fungovania železničnej 
dopravy v členských krajinách EÚ a  ich praktické premietnutie pri realizácii uzatvárania zmlúv vo verejnom 
záujme v  súvislosti s aplikáciou štvrtého železničného balíka. Identifikácia súčasného stavu uplatňovania 
tejto verejnej služby s možnosťou aplikácie najvhodnejšieho modelu pre SR.

28. Ilúzia ekonomickej krízy v roku 2019 
Celosvetová hospodárska kríza, ktorá vyvrcholila v  roku 2008, spôsobila ekonomické problémy po celom 
svete. Stále viac sa hovorí o ďalšej veľkej hospodárskej kríze, ktorá by mala nastať na prelome rokov 2019 – 
2020. Cieľom práce je, na základe skúmania vývoja ekonomického cyklu, určiť jeho možné smerovanie 
v roku 2019 s víziou možných príčin ekonomického poklesu (recesie) a  jeho dôsledkov pre ekonomiku SR. 
Identifikácia faktorov, ktoré by zabránili ekonomickej kríze. 


Ing. Lenka Pčolinská, PhD. 
29. Udržateľný rozvoj v kontexte samosprávy 
Udržateľný rozvoj je pre ekonomický systém, v ktorom žijeme, nevyhnutne potrebným princípom. Otázka 
chudoby, sociálnej exklúzie, nezamestnanosti, ekologických záťaží, nerovnomerného rozdelenia bohatstva, 
ale i iných problémov sa objavuje už aj v našich mestách a obciach. Práca sa bude zaoberať konkrétnym 
problémom, ktorý sa týka vybraného samosprávneho subjektu v zmysle jeho  riešenia z hľadiska 
udržateľného rozvoja. Študent si sám vyberá problém, na riešení ktorého bude pracovať a predloží reálny 
návrh vo forme projektu, ktorý je možné aplikovať v konkrétnom prostredí. 


doc. Mgr. Gabriela Kravčáková, PhD. 
30. 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. 


doc. PhDr. Lenka Lachytová, PhD. MBA 
31. Progres kvality služieb v územnej samospráve 
Práca pojednáva o progrese kvality služieb v územnej samospráve, vychádzajúc z kvality života v sociálnom 
prostredí, determinovanom podmienkami kvality poskytovanej sociálnej služby. Teoretickými východiskami 
pre stanovenie podmienok kvality sú prístupy orientované na človeka, teda na prijímateľa sociálnych 
služieb, ktorého indikáciou pre zvyšovanie kvality je záujem o aktívnu participáciu, preberanie 
spoluzodpovednosti a samotný self - manažment služieb. Cieľom práce je zmapovať sociálne služby 
v  územnej samospráve v  rámci prístupu k  efektívnym a  kvalitným verejných službám. Na teoretické 
východiská skúmanej problematiky svojimi cieľmi nadväzuje aj empirická časť práce komparujúc jednotlivé 
východiská progresu kvality služieb v územnej samospráve. 


PhDr. Eliška Župová, PhD.

32. Živíme sa neplatenou prácou  
Práca má cieľ venovať pozornosť problematike neplatenej práce, ktorá sa vykonáva v domácnostiach na 
Slovensku. Neplatená práca – činnosti, ktoré v  domácnosti vykonávajú jej členovia a  nedostávajú za to 
žiadnu finančnú odmenu. Napriek tomu, peňažná hodnota neplatenej práce zodpovedá približne jednej 
štvrtine HDP Slovenska. Úlohou práce je priniesť poznatky nielen o  množstve času, ktorý sa jej venuje 
v slovenských domácnostiach, ale aj o jej štruktúre v podobe činností a o determinantoch, ktoré ovplyvňujú 
množstvo času stráveného neplatenou prácou.


Dostupnosť / obsadenosť jednotlivých tém si študent overí na Referáte pre 
vedeckovýskumnú činnosť a zahraničné vzťahy: 


Tel. č. +421 55 234 5116

E-mail: jana.chmelova@upjs.sk   



