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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, PhD. 
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 
vybranej vzorke svetových spoločností poukázať na rozdiely, ktoré sú najviac evidentné v tejto 
oblasti a zdôrazniť ich možné špecifiká uplatňovania v podmienkach Slovenskej republiky. 
 
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 využitia moderných technológií pri zlepšovaní systému odpadového hospodárstva. 
 
Triedené zložky komunálnych odpadov a význam ich zhodnotenia  
Práca identifikuje zložky triedeného zberu komunálneho odpadu, ktorých zber zabezpečuje 
obec. Je zameraná na vymedzenie plastov, kovov, skla, papiera a biologicky rozložiteľných 
odpadov, možnosti nakladania s nimi a analýzu ich stavu a vývoja za vybrané obdobie.     
 
 

 

Katedra verejnoprávnych disciplín 
 
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 spracovateľovi 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. Jana Volochová, PhD. 
Zákaz diskriminácie v judikatúre Európskeho súdu pre ľudské práva  
Cieľom práce ŠVOČ je analýza právnej úpravy zákazu diskriminácie v práve Európskej únie, 
najmä v judikatúre Európskeho súdu pre ľudské práva.  
 
Mgr. Viktória Kráľová, PhD. 
Komparácia orgánov obce a výkonu samosprávy vo vybraných krajinách EÚ  
Cieľom práce je prostredníctvom komparácie poukázať na odlišnosti právnej úpravy vo vzťahu 
k orgánom obce v Slovenskej republike a vybraných krajinách EÚ. Autor sa v práci zameriava 
na spôsob kreovania obecných orgánov, pôsobnosť obecných orgánov ako aj vzťahy medzi 
nimi. 
 
Mgr. Lukáš Ivančík  
Regionálna samospráva vo vybranom štáte Európskej únie 
Práca je zameraná na analýzu ústavnoprávnej úpravy regionálnej samosprávy vo vybranom 
štáte Európskej únie so zameraním na jej kompetencie, činnosti a financovanie v komparácií 
so Slovenskou republikou. Poukázať na možné nedostatky a navrhnúť možnosti rozvoja 
a odporúčania pre Slovenskú republiku.  

 

Katedra sociálnych štúdií 

 
doc. PhDr. Lenka Lachytová, PhD. MBA 
Súčasný stav problematiky bezdomovectva na Slovensku 
Bezdomovectvo ako extrémna forma chudoby a sociálno-patologický jav je problematikou, 
ktorá má na Slovensku v posledných rokoch stúpajúcu tendenciu. Práca sa zaoberá faktormi, 
ktoré spôsobili negatívny vývoj danej problematiky. Cieľom práce je vzhľadom na nárast počtu 
osôb žijúcich na ulici, zistiť, aké opatrenia sú v súčasnosti využívané z hľadiska riešenia už 
vzniknutého bezdomovectva a určiť, aké nástroje a intervenčné mechanizmy je potrebné 
stanoviť pre eliminovanie a zároveň aj pre predchádzanie vzniku bezdomovectva. 
 
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.  
 
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. 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.   
 
Mgr. Katarína Miňová, PhD. 
Informačná explózia  - prínosy a výzvy pre demokratickú spoločnosť 
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 ich masová konzumácia i 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. V tejto etape vývoja spoločnosti je nutné si položiť otázku, kde a 
ako je potrebné určiť hranicu tohto vývoja. 
 
Ing. Viliam Kováč, PhD. 
Ekonomická aktivita v závislosti od vybranej verejnej politiky 

Priestorová analýza predstavuje štandardnú metódu skúmania vzťahov medzi subjektmi v 
priestore. Ekonomická aktivita všeobecne zahŕňa akúkoľvek aktivitu fyzickej alebo právnickej 
osoby, ktorej výsledkom je pridaná hodnota. Lokalizácia ekonomicky aktívnych osôb je okrem 
iného závislá aj na platnej legislatíve. Existujú rôzne verejné politiky, ktoré ovplyvňujú 
lokalizáciu ekonomickej aktivity – napríklad politika zamestnanosti, migračná politika, sociálna 
politika, politika vzdelanosti a iné. Cieľom práce je zhodnotiť ekonomickú aktivitu na základe 
priestorových ukazovateľov založených napríklad na lokalizačnom kvociente. 
 

Vplyv vybranej investície na životnú úroveň spoločnosti 
Efektívnosť vynakladania s verejnými investíciami je jedným z elementárnych cieľov každej 
verejnej politiky. Numerická kvantifikácia efektívnosti je vhodným spôsobom na porovnanie 
využitia verejných zdrojov. V súčasnosti sa čoraz väčší dôraz kladie otvorenosť verejných 
procesov. Vďaka tomu je možné vykonávať rôzne matematické výpočty so zverejnenými 
údajmi, prostredníctvom ktorých je možné odhadnúť dopad konkrétnej investície vo verejnom 
záujme. Cieľom práce môže byť zhodnotenie konkrétnej verejnej investície, porovnanie 
viacerých podobných verejných investícií, prípadne odhad dopadu realizácie, respektíve 
nerealizácie konkrétnej investície na spoločnosť. 
 



 

Dostupnosť/obsadenosť jednotlivých tém si študent overí na Referáte pre 
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