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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.  
 
doc. Ing. Anna Čepelová, PhD. 
Inteligentné mestá v Európe – legislatíva a skúsenosti 
Analýza súčasného stavu legislatívy vybraných štátov v oblasti implementácie smart city 
a opis skúseností  s implementáciou metodík. 
 
Ing. Eva Výrostová, PhD. 
Implementácia politiky súdržnosti EÚ vo vybranej krajine EÚ 
Práca bude zameraná na analýzu využitia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu vo 
vybranej krajine EÚ. Práca bude obsahovať aj popis inštitucionálneho zabezpečenia 
implementácie tejto politiky. 
 
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 zlepšenia ich zberu a triedenia aplikáciou smart technológií.  
 
PhDr. Darina Koreňová, PhD.  
Procesné riadenie vo verejnej správe z pohľadu životných udalostí 
Anotácia: 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. 
 
PhDr. Douša Milan 
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 koncepčných 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. 
 
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. 
 
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. 
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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. 
 

 
Katedra verejnoprávnych disciplín 

 
Mgr. PhDr. Rastislav Král, PhD.  
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. 
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. 
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 
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.  
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.  
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 
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.  
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.  
 

doc. JUDr. Mgr. Michal Jesenko, PhD.  
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. 
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.  
 

 
Katedra verejnej politiky a teórie verejnej správy 
 
Mgr. Katarína Miňová, PhD. 
Informačná 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 zdieľaniu informácií všetkého 
druhu. V tejto etape vývoja spoločnosti je nutné si položiť otázku, kde a ako je potrebné 
vybudovať pri šírení informácií hranicu, a ako dosiahnuť, aby táto hranica bola efektívna. Je 
práve ochrana osobných údajov platforma, ktorá v informačnej dobe pomôže ochrániť naše 
súkromie?  
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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. 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. 

 
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 realizovaných projektov na Slovensku. 

 

Katedra sociálnych štúdií 
 
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. 
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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. 
Fungovanie sociálnej spravodlivosti v rovine ľudských vzťahov 
Sociálna spravodlivosť je historicky podmienená potrebami spoločnosti a ľudí v nej žijúcich, 

preto neexistuje jednoznačne presný výklad tohto pojmu. Odborná literatúra vo všeobecnosti 

odkazuje na spravodlivosť ako na výsledný cieľ práva, ktoré ma najvyššie postavenie čo sa 

týka hodnôt a noriem, v ktorých je táto spravodlivosť ukotvená. Cieľom práce je analyzovať 

formálny charakter sociálnej spravodlivosti v aplikačnom kontexte s dôrazom na medziľudské 

vzťahy. 

 
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.   

 
PhDr. Eliška Župová, PhD. 
Živíme sa neplatenou prácou  
Práca ma 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 doktorandské štúdium: 

Tel. č.: +421 55 234 5117 

E-mail: viera.bacikova@upjs.sk 


