
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
FAKULTA VEREJNEJ SPRÁVY 
 

Študijný program: verejná správa 

Stupeň: bakalársky 

Predmet:  

KVPD/PŽP-d/16 Právo životného prostredia 

 

Študijný program: európska verejná správa 

Stupeň štúdia: magisterský  

Predmet:    

KEaRVS/EŽP-d/20 Ekonomika životného prostredia 

 

Témy doktorandských dizertačných prác: 

Európska zelená dohoda v podmienkach Slovenskej republiky (2021/2022) 

 

Témy magisterských záverečných prác: 

• Environmentálne platby v odpadovom hospodárstve (2021/2022) 

• Možnosti financovania ochrany životného prostredia (2021/2022) 

• Odpad ako globálny environmentálny problém a jeho riešenie (2021/2022) 

• Environmentálne akčné programy Európskej únie (2021/2022) 

• Smart Governance v kontexte Smart City (2021/2022) 

• Smart riešenia a ich dopady na tvorbu verejnej politiky na lokálnej úrovni (2021/2022) 

• Environmentálna udržateľnosť v územnej samospráve (2020/2021) 

• Špecifiká odpadového hospodárstva v krajinách Európskej únie (2020/2021) 

• Separácia komunálnych odpadov (2020/2021) 

• Analýza produkcie komunálnych odpadov v krajinách EÚ (2020/2021) 

• Ekologická stopa miest v Slovenskej republike (2020/2021) 

• Smart Environment – odpadové hospodárstvo moderného mesta budúcnosti (2019/2020)  

• Proces nakladania s komunálnymi odpadmi (2019/2020) 

• Informácie o komunálnych odpadoch v účtovníctve a rozpočtovníctve obcí (2019/2020) 

• Financovanie životného prostredia zo zdrojov EÚ so zameraním na program LIFE (2019/2020) 

• Rozpočtové hospodárenie Environmentálneho fondu (2019/2020) 

• Ochrana ovzdušia, klímy a ozónovej vrstvy Zeme v právnom poriadku Slovenskej republiky 

(2019/2020) 

 

 

 

 



Témy bakalárskych záverečných prác: 

• Moderné a zelené mestá budúcnosti (2021/2022) 

• Udržateľný potravinový systém EÚ so zameraním na stratégiu „z farmy na stôl“ (2020/2021) 

• Environmentálne dane a poplatky na Slovensku (2020/2021) 

• Hodnotenie Smart City s dôrazom na životné prostredie (2020/2021) 

• Kvalita života v kontexte koncepcie inteligentných miest (2020/2021) 

• Odpadové hospodárstvo inteligentných miest (2020/2021) 

• Udržateľná zelená mobilita miest (2020/2021) 

• Environmentálna kriminalita (2020/2021) 

• Súčasné problémy pri ochrane životného prostredia v Slovenskej republike (2020/2021) 

• Súčasné problémy pri ochrane životného prostredia v Európskej únii (2020/2021) 

• Odpadové hospodárstvo v SR 

• Ochrana životného prostredia: aktuálny stav, možnosti a limity 

• Zelené mesto – prístupy, riešenia a skúsenosti 

• Inovačný ekosystém v regióne 

 
 
 
 
 
 
 


