
Strana 1 z 18 

 

 

Témy dizertačných prác na akademický rok 2022/2023  

pre študijný program Verejná ekonomika a politika 

 

1. doc. Ing. Anna Vaňová, PhD. ........................................................................................... 2 

Aplikácia konceptu Smart city vo verejných politikách ........................................................ 2 

Application of Smart City concept in public policies ............................................................ 3 

2. doc. Ing. Anna Vaňová, PhD. ........................................................................................... 3 

Nové prístupy k rozvoju malých a stredných miest ............................................................... 3 

New approaches in the small and medium sized cities development .................................... 3 

3. doc. Ing. Soňa Čapková, PhD. ......................................................................................... 4 

Prístupy a metódy stanovenia základu dane z nehnuteľností ................................................. 4 

Approaches and techniques to determining the property tax base ......................................... 4 

4. doc. Ing. Renáta Halásková, Ph.D. .................................................................................. 5 

Verejné služby v zdravotníctve – prístupy k ich zabezpečovaniu a financovaniu ................. 5 

Public services in healthcare – procurement and funding ...................................................... 5 

5. doc. Ing. Martina Halásková, Ph.D. ................................................................................ 5 

Ekonomika výskumu a vývoja na národnej úrovni a porovnanie s vybranými krajinami EU

 ................................................................................................................................................ 5 

Economy of Research and Development at the National Level and the Comparison with 

Selected EU countries ............................................................................................................ 6 

6. prof. Ing. Beáta Mikušová Meričková, PhD. .................................................................. 6 

Riziká kontrahovania služieb vo verejnom sektore ................................................................ 6 

Risks of contracting out services in public sector .................................................................. 7 

7. prof. Ing. Beáta Mikušová Meričková, PhD. .................................................................. 7 

Zlyhanie politického trhu – problémy kolektívneho rozhodovania ....................................... 7 

Political market failure – collective decision issues ............................................................... 7 

8. doc. Ing. Martin Hronec, PhD. ........................................................................................ 7 

Sociálno-ekonomické súvislosti vzdelania a ľudského kapitálu v podmienkach SR............. 7 

Socio-economic context of education and human capital in conditions of SR ...................... 8 

9. doc. Ing. Martin Hronec, PhD. ........................................................................................ 8 

Analýza efektívnosti športovej vrcholovej činnosti v Slovenskej republike ......................... 8 

Analysis of the efficiency of top level sports activity in the Slovak Republic ...................... 9 

10. prof. Ing. Jan Stejskal, Ph.D. ....................................................................................... 9 

Hodnota kolektívnych služieb poskytovaných verejnými knižnicami – medzištátne 

porovnanie .............................................................................................................................. 9 

Value of collective services provided by public libraries - international comparison ......... 10 

11. doc. Ing. Radoslav Kožiak, PhD................................................................................. 10 

Meranie účinnosti regionálnej politiky EÚ v Slovenskej republike .................................... 10 

Measuring of the EU regional policy effectiveness in the Slovak Republic ........................ 10 



Strana 2 z 18 

 

 

12. doc. Ing. Mária Murray Svidroňová, PhD. ............................................................... 11 

Crowdfunding a crowdsourcing vo verejnom a neziskovom sektore .................................. 11 

Crowdfunding and crowdsourcing in public and non-profit sector ..................................... 11 

13. doc. RNDr. Janka Špirková, PhD. ............................................................................. 12 

Funkcia užitočnosti v zdravotnom poistení .......................................................................... 12 

Utility function in health insurance ...................................................................................... 12 

14. doc. Ing. Peter Pisár, PhD. .......................................................................................... 13 

Inovácie nástrojov podpory zamestnanosti založených na územnom princípe .................... 13 

Innovations of employment support tools based on the territorial principle ........................ 13 

15. doc. Ing. Katarína Vitálišová, PhD. ........................................................................... 14 

Strategické plánovanie rozvoja biosférických rezervácií ..................................................... 14 

Strategic planning for the development of biosphere reserves............................................. 14 

16. doc. Ing. Katarína Vitálišová, PhD. ........................................................................... 15 

Vplyv smart governance na kvalitu života v meste .............................................................. 15 

The impact of smart governance on the quality of life in the city........................................ 16 

17. doc. Ing. Kamila Borseková, PhD. ............................................................................. 16 

Aplikácia konceptu odolnosti vo verejných politikách ........................................................ 16 

Application of the concept of resilience in public policies .................................................. 17 

18. doc. Ing. Kamila Borseková, PhD. ............................................................................. 17 

Socio-ekonomická analýza volebných preferencií v kontexte regionálneho rozvoja .......... 17 

Socio-economic analysis of electoral preferences and voting in the context of regional 

development ......................................................................................................................... 18 

 

 

Školiteľ 1. doc. Ing. Anna Vaňová, PhD. 

Názov Aplikácia konceptu Smart city vo verejných politikách  

Cieľ a predpokladané 

výsledky: 

Dizertačná práca je zameraná na aplikáciu konceptu inteligentného 

mesta vo vybraných verejných politikách. Koncept inteligentného 

mesta získal pozornosť akademikov, ako aj tvorcov politík 

a odborníkov z praxe po celom svete. V súčasnosti sa sem radí aj 

Európska Únia a národné ministerstvá zodpovedné za prípravu 

a implementáciu stratégií inteligentnej špecializácie (v podmienkach 

SR ide o Stratégiu Inteligentnej Špecializácie RIS3). V rámci 

dizertačnej práce, na základe teoretického vymedzenia konceptu 

a aktuálnych rozvojových trendov v integrovanom rozvoji miest, 

preskúmame prienik konceptu s vybranými verejnými politikami na 

európskej, národnej, regionálnej a miestnej úrovni. Výstupom 

dizertačnej práce bude návrh odporúčaní a nástrojov na 

implementáciu konceptu v podmienkach miestnych samospráv 

s dôrazom na využitie big data. 
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Supervisor: doc. Ing. Anna Vaňová, PhD. 

Title Application of Smart City concept in public policies  

Aim and expected 

results 

Dissertation thesis is focused on application of the concept of smart 

cities in selected public policies. The concept of smart city has 

gained attention of academics as well as creators of policies and 

experts from practice all over the world. To this concept currently 

pays attention also the European Union and national ministries 

responsible for the preparation and the implementation of strategy of 

smart specialization. (In conditions of Slovakia it is the Strategy of 

Smart Specialization RIS3). Based on theoretical definition of the 

concept and actual development trends in the integrated development 

of cities; the dissertation thesis will explore interpenetration between 

the concept and selected public policies at European, national, 

regional and local level. The result of dissertation thesis is to propose 

recommendations and tools for implementation of the concept in 

conditions of local self-governments with placing emphasis on using 

big data. 

 

Školiteľ 2. doc. Ing. Anna Vaňová, PhD. 

Názov Nové prístupy k rozvoju malých a stredných miest 

Cieľ a predpokladané 

výsledky: 

V súčasnej regionálnej politike EÚ sa pozornosť venuje 

predovšetkým rozvoju veľkých miest a metropol, pričom malé 

a stredné mestá sú často v úzadí strategických plánov. Dizertačná 

práca sa zameriava na nové prístupy a perspektívy rozvoja malých 

a stredných miest v kontexte priorít EÚ. V teórii a praxi nie je 

rozvojový potenciál územia a jeho perspektívy podrobnejšie 

analyzovaný v kontexte moderných prístupov k rozvoju malých 

a stredných miest. V rámci dizertačnej práce, na základe teoretického 

vymedzenia vybraných aktuálnych rozvojových trendov, 

preskúmame príklady ich realizácie v praxi malých a stredných 

miest. Výstupom práce bude identifikovať, preskúmať a vyhodnotiť 

predpoklady pre realizáciu vybraných trendov v rozvoji malých 

a stredných miest v podmienkach Slovenskej republiky. 

 

Supervisor: doc. Ing. Anna Vaňová, PhD. 

Title New approaches in the small and medium sized cities 

development 

Aim and expected 

results 

In the current EU regional policy, particular attention is paid to the 

development of the large cities and metropolises. The small and 

medium-sized cities are often not or only partially considered in the 

major strategic plans. Dissertation thesis focuses on new approaches 

and trends in small and medium-sized cities development in the 

context of EU priorities. In theory and in practice, the development 
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potential of teritory and its perspectives are not narrowly analysed in 

the context of modern approaches to development of small and 

medium-sized cities. On the basis of theoretical framework of the 

actual development trends, we will examine examples of their 

implementation in the small and medium-sized cities. The result of 

dissertation thesis will be to identify, analyze and evaluate different 

possibilities of implementation of selected trends in the small and 

medium-sized cities development in the conditions of the Slovak 

Republic. 

 

Školiteľ 3. doc. Ing. Soňa Čapková, PhD. 

Názov Prístupy a metódy stanovenia základu dane z nehnuteľností  

Cieľ a predpokladané 

výsledky: 

Daň z nehnuteľnosti sa považuje za vhodnú miestnu daň, pretože 

napĺňa základné požiadavky kladené na miestne dane (nízka 

administratívna náročnosť, stabilné a predvídateľné výnosy, dane 

platia tí, čo užívajú miestne verejné služby, atď.). Súčasný spôsob 

zdaňovania nehnuteľností na Slovensku sa v porovnaní s inými 

európskymi štátmi pokladá za menej spravodlivý a efektívny, keďže 

základ dane neodzrkadľuje skutočnú hodnotu nehnuteľností. Aj keď 

pri stanovení základu dane je štandardom trhová hodnota (kapitálová 

alebo ročná), jednotlivé modely používajú rôzne postupy a metódy 

určenia základu dane z nehnuteľností. Cieľom práce je preskúmať 

postupy a metódy stanovenia základu dane z nehnuteľností (vrátane 

modelu navrhovaného pre SR), zhodnotiť ich prednosti a nedostatky 

a navrhnúť postup a metódy stanovenia základu dane zohľadňujúci 

podmienky pre stanovenia a pravidelnú aktualizáciu hodnoty 

nehnuteľností v SR. 

 

Supervisor: doc. Ing. Soňa Čapková, PhD. 

Title Approaches and techniques to determining the property tax base 

Aim and expected 

results 

Property tax is considered a good local tax, as it fulfils general 

principle of local tax (easy to administer, stable and predictable 

yields, requirements imposed to local taxes are paid by those who 

received local services, etc.). Current property taxation in Slovakia 

has been taken for less effective and fair than in other European 

states as the tax base does not reflect the real property value. 

Although market value (capital or rental) has been recognised as 

a standard for property tax base assessment, property tax base models 

have different methods on how the property tax base is assessed. The 

aim of the work is to explore the methods and techniques of value-

based assessment (including the model proposed for SR), their 

advantages and disadvantages and propose a method for the property 

tax base assessment adapted to conditions of establishment and 
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regular updating property values in Slovakia. 

 

Školiteľ 4. doc. Ing. Renáta Halásková, Ph.D. 

Názov Verejné služby v zdravotníctve – prístupy k ich zabezpečovaniu 

a financovaniu 

Cieľ a predpokladané 

výsledky: 

Cieľom práce je v teoretickej rovine charakterizovať prístupy spojené 

so zabezpečovaním a financovaním verejných služieb 

v zdravotníctve na európskej a národnej úrovni. Na európskej úrovni 

analyzovať služby v zdravotníctve podľa vybraných ukazovateľov 

(počet lôžok v nemocniciach, nemocničné lôžka podľa typu 

starostlivosti, ľudské zdroje (personál zdravotnej starostlivosti), 

výdavky na zdravotnú starostlivosť) a na národnej úrovni a na úrovni 

krajov analyzovať a zhodnotiť vybrané služby v zdravotníctve podľa 

ich zabezpečovania a hlavných zdrojov financovania. S využitím 

analytických a štatistických metód bude realizované v podmienkach 

Slovenskej, resp. Českej republiky a na úrovni krajov hodnotenie 

vybraných služieb v zdravotníctve (napr. služby lôžkovej 

starostlivosti – služby nemocníc a odborných liečebných ústavov) 

podľa ich zabezpečovania (dostupnosti, vybavenosti, kvality, 

efektívnosti) a podľa hlavných zdrojov financovania. 

 

Supervisor: doc. Ing. Renáta Halásková, Ph.D. 

Title Public services in healthcare – procurement and funding 

Aim and expected 

results 

The aim of the thesis is at the theoretical level to characterise 

approaches associated with procuring and funding public services in 

healthcare at the European and national level. At the European level 

to analyse healthcare services by use of selected indicators (hospital 

beds by type of care, HR (healthcare staff), healthcare expenditure) 

and to analyse and assess selected healthcare services at the national 

and regional level depending on their procurement and main sources 

of funding. Using analytical and statistical methods, selected services 

in healthcare at the regional level of Slovakia (the Czech Republic) 

will be assessed (e.g. inpatient services in hospitals and medical 

institutes) by the manner of procurement (availability, facilities, 

quality, efficiency) and main sources of financing. 

 

Školiteľ 5. doc. Ing. Martina Halásková, Ph.D. 

Názov Ekonomika výskumu a vývoja na národnej úrovni a porovnanie 

s vybranými krajinami EU  

Cieľ a predpokladané 

výsledky: 

Na základe teoreticko- empirického prístupu zhodnotiť úlohu 

výskumu a vývoja (VaV) na národnej úrovni (Slovenskej republiky, 

resp. v Českej republike) so zameraním na vybrané ukazovatele 

výskumu a vývoja (napr. finančné, v oblasti ľudských zdrojov, 
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výsledkov) a ich porovnanie s vybranými krajinami EÚ. 

V nadväznosti na národnú politiku výskumu, vývoje a inovácií bude 

prevedená podrobná analýza výskumu a vývoja na národnej úrovni 

(resp. v regiónoch NUTS 2, NUTS 3) podľa sektorov (vládny, 

vysokoškolský, podnikateľský, neštátny neziskový sektor) a podľa 

vybraných ukazovateľov VaV a zdrojov a typov financovania 

(domáce, zahraničné, verejné, súkromné). Na základe zvolených 

ukazovateľov sa predpokladá porovnanie VaV na národnej úrovni 

(Slovenskej republike, resp. v Českej republike) s vybranými 

krajinami EÚ. Detailnejšie budú vyhodnotené zdroje financovania 

výskumu a vývoja a celkové výdavky podľa sektorov ich využitia, 

programy na podporu výskumu a vývoje podľa hlavných 

poskytovateľov, možnosti podpory výskumu, vývoja a inovácií zo 

zdrojov EÚ so zameraním na program Horizont. 

 

Supervisor: doc. Ing. Martina Halásková, Ph.D. 

Title Economy of Research and Development at the National Level 

and the Comparison with Selected EU countries  

Aim and expected 

results 

Based on theoretical and empirical approach, to assess the role of 

Research and Development (R&D) at the national level (Slovakia or 

the Czech Republic) with particular focus on selected R&D indicators 

(e.g. financial, HR, results) and their comparison with selected EU 

countries. In connection to the national research, development and 

innovation policy, an in-depth analysis of R&D at the national level 

(in NUTS 2, NUTS 3 regions) will be conducted by sectors 

(government, higher-education, business-enterprise, private non-

profit sector), and by selected R&D indicators and sources and types 

of funding (domestic, foreign, public, private). The assumed outcome 

on the basis of the selected indicators is a comparison of R&D at the 

national level (Slovakia / Czech Republic) and selected EU countries. 

Sources of R&D funding will be assessed in a detailed manner, as 

well as total expenditure by sectors, programmes supporting R&D 

based on major providers, possibilities of the support of research, 

development and innovations from EU sources, with a particular 

focus on the Horizont programme. 

 

Školiteľ 6. prof. Ing. Beáta Mikušová Meričková, PhD. 

Názov Riziká kontrahovania služieb vo verejnom sektore 

Cieľ a predpokladané 

výsledky: 

Cieľom práce je identifikácia a hodnotenie rizík kontrahovania 

služieb vo verejnom sektore definovaných teóriou principal agent 

v reálnom prostredí organizácií verejného sektora v Slovenskej 

republike a návrh opatrení eliminácie týchto rizík. Očakávaným 

prínosom práce v teoretickej rovine je rozvoj teórie kontrahovania 
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verejných služieb, ktorá je parciálnou súčasťou teórie statku 

kolektívnej spotreby.  

Praktickým prínosom je návrh opatrení eliminácie rizík 

kontrahovania verejných služieb podmienených legislatívnym, 

ekonomickým a inštitucionálnym prostredím SR 

 

Supervisor: prof. Ing. Beáta Mikušová Meričková, PhD. 

Title Risks of contracting out services in public sector 

Aim and expected 

results 

The goal of the thesis is to evaluate the risks of contracting out in 

public sector and propose how can be the identified risks eliminate. 

Theoretical framework for analysis of contracting out risks in Slovak 

public sector is based on principal agent theory. 

The theoretical outcome of research is expected in the development of 

the contracting out public service theory as a part of collective 

consumption good theory. Practical outcomes should assist in 

elimination of the risks of contracting out in public sector determined 

by legislative, economics and institutional environment in SR. 

 

Školiteľ 7. prof. Ing. Beáta Mikušová Meričková, PhD. 

Názov Zlyhanie politického trhu – problémy kolektívneho rozhodovania 

Cieľ a predpokladané 

výsledky: 

Cieľom práce je teoreticko-metodologicky zdôvodniť zlyhanie 

politického trhu na základe defektov kolektívneho rozhodovania 

popísaných teóriou verejnej voľby a demonštrovať toto zlyhanie na 

základe analýzy fungovania vybranej konkrétnej miestnej 

demokracie v praxi. Závery práce majú nájsť odpovede na otázky 

1.) prečo sú intervencie štátu potrebné, 2.) kedy je rozhodovanie 

o intervenciách štátu efektívne a 3.) prečo v realite politického trhu 

efektívne rozhodnutia o intervenciách štátu nie sú možné. 

 

Supervisor: prof. Ing. Beáta Mikušová Meričková, PhD. 

Title  Political market failure – collective decision issues 

Aim and expected 

results 

The goal of the thesis is to explain the theoretical and methodological 

conception of state failure reasons based on public choice theory and 

demonstrate this failure by empirical data analysis of selected local 

democracy. The outcomes try to answer the questions: 1.) why the 

government interventions are needed, 2.) when are the collective 

decisions on government interventions effective and 3.) why such 

decisions in reality of politic market are impossible. 

 

Školiteľ 8. doc. Ing. Martin Hronec, PhD. 

Názov Sociálno-ekonomické súvislosti vzdelania a ľudského kapitálu 

v podmienkach SR  

Cieľ a predpokladané Kvalita ľudského kapitálu a úroveň vzdelávania sú jedným 
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výsledky: z kľúčových faktorov ekonomického rozvoja a nadväzujúceho 

procesu zvyšovania konkurencieschopnosti, znižovania rozdielov 

v hospodárskej a sociálnej úrovni a riešenia problému 

nezamestnanosti. Preto problematika vzdelania a ľudského kapitálu 

vystupuje v súčasnej dobe do popredia všeobecného záujmu. 

Dizertačná práca si kladie za cieľ poskytnúť ucelený pohľad na 

uvedenú problematiku, úvodná časť bude zameraná na analýzu 

poňatia vzdelania a ľudského kapitálu v ekonomických teóriách, 

analytická časť práce zameria pozornosť na postihnutie súvislostí 

medzi vzdelaním, ľudským kapitálom a vybranými nástrojmi 

hospodárskej politiky a ich vplyvom na úroveň nezamestnanosti. 

Očakávaným prínosom práce je návrh opatrení na zlepšenie využitia 

týchto nástrojov. 

 

Supervisor: doc. Ing. Martin Hronec, PhD. 

Title Socio-economic context of education and human capital in 

conditions of SR 

Aim and expected 

results 

The quality of human capital and the level of education are one of the 

key factors of economic development and follow-up process of 

increasing competitiveness, reducing the disparities on economic and 

social level and tackling unemployment. Therefore, the issue of 

education and human capital appears nowadays at the forefront of 

public interest. The dissertation thesis aims to provide 

a comprehensive view of the above issues, the introductory part will 

focus on an analysis of the concept of education and human capital in 

economic theories, the analytical part of the work will focus attention 

on the links between education, human capital and selected tools of 

economic policy and their impact on unemployment level. The 

expected contribution of this thesis is to propose measures to 

improve the use of these tools. 

 

Školiteľ 9. doc. Ing. Martin Hronec, PhD. 

Názov Analýza efektívnosti športovej vrcholovej činnosti v Slovenskej 

republike 

Cieľ a predpokladané 

výsledky: 

Cieľom dizertačnej práce je zhodnotenie efektívnosti športovej 

vrcholovej činnosti na Slovensku s využitím analýzy dátových obalov. 

V súlade so stanoveným cieľom bude navrhnutý vhodný DEA model 

pre hodnotenie efektívnosti produkčných jednotiek a jeho aplikácia 

vo vybraných športových centrách. Výpočet efektivity bude zahŕňať 

počty športovcov a objem prostriedkov určených na prípravu 

športovcov ako vstupnú štatistiku a medailové umiestnenia 

a požiadavky na plnenie limitov športovcov ako výstupné premenné 

zohľadňujúc ekonomické špecifiká tohto sektora. V teoretickej časti 
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práce bude popísaný teoretický základ zahŕňajúci základné prístupy 

k hodnoteniu efektívnosti a základný matematický aparát potrebný 

pre analýzu obalu dát (DEA) potrebný pre vypracovanie aplikačnej 

časti. V praktickej časti práce bude vykonaný zber dát vo vybraných 

športových centrách a následne ich vyhodnotenie pomocou vhodného 

DEA modelu. Na základe výsledkov budú identifikované efektívne 

jednotky a formulované konkrétne odporúčania pre neefektívne 

jednotky. 

 

Supervisor: doc. Ing. Martin Hronec, PhD. 

Title Analysis of the efficiency of top level sports activity in the Slovak 

Republic 

Aim and expected 

results 

The aim of the dissertation thesis is to evaluate the efficiency of 

sports top activity in Slovakia using data packaging analysis. In 

accordance with the stated objective, a suitable DEA model will be 

proposed for evaluating the efficiency of production units and its 

application in selected sports centers. The calculation of efficiency 

shall include the number of athletes and the amount of resources 

allocated to the preparation of athletes as entry statistics and medal 

placements and the requirements for meeting athletes' limits as output 

variables, taking into account the economic specificities of this 

sector. The theoretical part will describe the theoretical basis 

including the basic approaches to efficiency evaluation and the basic 

mathematical apparatus necessary for data envelope analysis (DEA) 

necessary for the development of the application part. In the practical 

part of the work will be done data collection in selected sports centers 

and then their evaluation using a suitable DEA model. Based on the 

results, effective units will be identified and concrete 

recommendations for inefficient units will be formulated. 

 

Školiteľ 10. prof. Ing. Jan Stejskal, Ph.D. 

Názov Hodnota kolektívnych služieb poskytovaných verejnými 

knižnicami – medzištátne porovnanie  
Cieľ a predpokladané 

výsledky: 

Cieľom dizertačnej práce bude analyzovať hodnotu vybraných 

služieb, ktoré poskytujú verejné knižnice v Českej a Slovenskej 

republike (a to na základe aplikácie kontingentného oceňovania, 

prípadne ďalších vhodných postupov) a uskutočniť medzinárodné 

porovnanie, vrátane určenia hlavných determinantov, ktoré hodnotu 

ovplyvňujú. Medzi predpokladané výsledky patrí zistená vnímaná 

hodnota vybraných služieb poskytovaných knižnicami (najmä 

absenčná výpožička, prístup k elektronickým službám, kultúrne, 

vzdelávacie a pobytové služby) a súbor determinantov, ktoré najviac 

ovplyvňujú vnímanú hodnotu služby jej spotrebiteľom. Očakáva sa 
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definícia odporúčaní pro úpravu verejnej politiky upravujúcej 

fungovanie knižníc, resp. súbor odporúčaní pre manažment knižníc 

smerujúci k zvýšeniu efektívnosti. 

 

Supervisor: prof. Ing. Jan Stejskal, Ph.D. 

Title Value of collective services provided by public libraries - 

international comparison 
Aim and expected 

results 

The aim of the dissertation is: to analyse the value of selected 

services provided by public libraries in the Czech and Slovak 

Republic (based on the application of contingent valuation or other 

appropriate methods) and make international comparisons, including 

identification of the main determinants that affect the perceived 

value. The expected results include: the discovery of the perceived 

value of selected services provided by libraries (especially absence 

loan, electronic services, cultural, educational and residential 

services) and a set of determinants that most influence the customer 

perceived value of services. It is expected the student will define the 

list of recommendations for public policy modification that govern 

the functioning of the libraries, a set of recommendations for the 

libraries management that allow to increase efficiency, respectively. 

 

Školiteľ 11. doc. Ing. Radoslav Kožiak, PhD. 

Názov Meranie účinnosti regionálnej politiky EÚ v Slovenskej 

republike 

Cieľ a predpokladané 

výsledky: 

Dizertačná práca sa zameriava na vyhodnotenie a kvantifikáciu 

vplyvu implementácie Európskych štrukturálnych a investičných 

fondov (ďalej len EŠIF) na regionálny rozvoj v jednotlivých krajoch 

Slovenskej republiky. Mala by odpovedať na otázku, do akej miery 

táto implementácia pozitívne/negatívne ovplyvňuje regionálny vývoj, 

ako prispieva k redukcii/prehlbovaniu medziregionálnych rozdielov, 

a teda ako sa prejavuje na vybraných regionálnych 

makroekonomických ukazovateľoch. 

Zameranie práce nie je čisto ekonomické, ale aj sociálne 

a environmentálne, nakoľko rozvoj chápeme ako komplexný 

multidisciplinárny pojem, inšpirovaný udržateľným rozvojom. Práca 

tiež vyžaduje výrazný kvantitatívny prístup z hľadiska exaktnej 

a správnej kvantifikácie vplyvu EŠIF na vybrané ukazovatele 

regionálneho rozvoja. 

 

Supervisor: doc. Ing. Radoslav Kožiak, PhD. 

Title Measuring of the EU regional policy effectiveness in the Slovak 

Republic 
Aim and expected The dissertation thesis focuses on the evaluation and quantification 
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results of the European Structural and Investment Funds (ESIF) impact on 

regional development in regions of the Slovak Republic. It should 

answer the question, how strong the implementation 

positively/negatively affects regional development, how it 

contributes to reducing/deepening interregional disparities, and how 

it affects selected regional macroeconomic indicators. 

The focus of the thesis is not purely economic, but also social and 

environmental, as development is understood as a complex 

multidisciplinary concept, inspired by sustainable development. It 

also requires a significant quantitative approach in terms of exact and 

correct quantification of the impact of the ESIF on selected 

indicators of regional development. 

 

Školiteľ 12. doc. Ing. Mária Murray Svidroňová, PhD. 

Názov Crowdfunding a crowdsourcing vo verejnom a neziskovom 

sektore 

Cieľ a predpokladané 

výsledky: 

Rozvoj informačno-komunikačných technológií prináša aj nové 

spôsoby financovania a realizovania verejných služieb. Takýmito 

spôsobmi sú aj crowdfunding a crowdsourcing, ktoré síce prioritne 

nie sú určené na financovanie či poskytovanie verejných služieb, ale 

čoraz väčšiu popularitu si získavajú medzi mimovládnymi 

organizáciami ako aj vládami krajín. Tieto využívajú crowdfunding 

na financovanie neziskových projektov či crowdsourcing na 

realizovanie kampaní, ktoré zapájajú občanov do riešení problémov 

spojených s verejnými službami (čierny pasažier, externality). 

Dizertačná práca si kladie za cieľ zadefinovať crowdfunding 

a crowdsourcing z pohľadu využívania verejným a neziskovým 

sektorom, následne definovať faktory úspešnosti kampaní projektov 

realizovaných slovenskými neziskovými organizáciami a vyhodnotiť 

výšku vplyvu týchto faktorov na úspešnosť neziskových projektov 

a všeobecne prospešných kampaní. Na základe výstupov analýzy 

s využitím poznatkov behaviorálnej ekonómie a marketingu 

sociálnych sietí formulovať odporúčania pre širšie využitie 

crowdfundingu a crowdsourcingu v poskytovaní verejných služieb 

v podmienkach Slovenskej republiky. 

 

Supervisor: doc. Ing. Mária Murray Svidroňová, PhD. 

Title Crowdfunding and crowdsourcing in public and non-profit 

sector 

Aim and expected 

results 

The development of information and communication technologies 

also brings new ways of financing and implementation of public 

services. Crowdfunding and crowdsourcing are also such methods, 

which, although not being primarily intended for financing or 
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providing public services, are gaining more and more popularity 

among non-governmental organisations as well as national 

governments. These use crowdfunding to fund non-profit projects or 

crowdsourcing to implement campaigns that involve citizens in 

solving problems related to public services (fare dodgers, 

externalities). The dissertation aims to define crowdfunding and 

crowdsourcing in terms of use by the public and non-profit sector, 

then define the success factors of project campaigns implemented by 

Slovak non-profit organisations and evaluate the level of impact of 

these factors on the success of non- profit projects and generally 

beneficial campaigns. Based on the outputs of the analysis using the 

knowledge of behavioural economics and social network marketing 

to formulate recommendations for the wider use of crowdfunding 

and crowdsourcing in the provision of public services in the 

conditions of the Slovak Republic. 

 

Školiteľ 13. doc. RNDr. Janka Špirková, PhD. 

Názov Funkcia užitočnosti v zdravotnom poistení 

Cieľ a predpokladané 

výsledky: 

Cieľom práce je namodelovať vybranú situáciu v oblasti zdravotného 

poistenia pomocou dvoch špeciálnych funkcií užitočnosti a navrhnúť 

stanovenie maximálneho prijateľného poistného pre poisteného aj pre 

poisťovateľa v zdravotníckych službách. Funkcia užitočnosti, alebo 

aj funkcia spokojnosti jednotlivca vyjadruje jeho postoj k riziku 

a tento postoj nie je výnimočný len pre trh zdravotníckych služieb. 

Prvý východiskový krok neoklasickej analýzy poistenia je 

predpoklad, že jednotlivec koná racionálne a maximalizuje svoju 

spokojnosť, alebo inými slovami užitočnosť, ktorá sa modeluje 

pomocou tzv. funkcie užitočnosti. Tento predpoklad ponúka rozmer 

maximalizácie rozsahu prostriedkov, ktoré jednotlivcovi zostanú po 

úhrade zdravotníckych služieb. Je zaujímavé riešiť túto problematiku 

pomocou funkcií užitočnosti s rôznymi vlastnosťami, konkrétne 

s rôznymi absolútnymi a relatívnymi koeficientami averzie voči 

riziku. Konkrétne ide o určitý tvar mocninovej a exponenciálnej 

funkcie, ktoré predstavujú štandardnú triedu funkcií užitočnosti, ale 

s rôznymi vlastnosťami tzv. Arrowho-Prattovho absolútneho 

a relatívneho koeficienta averzie voči riziku. 

 

Supervisor: doc. RNDr. Janka Špirková, PhD. 

Title Utility function in health insurance 

Aim and expected 

results 

The aim of the work is to model the selected situation in the field of 

health insurance using two special utility functions and to propose 

the determination of the maximum acceptable premium for both the 

insured and the insurer in health services. The utility function, or 
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even the satisfaction function of an individual, expresses his attitude 

to risk and this attitude is not exceptional only for the market of 

health services. The first starting step of the neoclassical analysis of 

insurance is the assumption that the individual acts rationally and 

maximizes his satisfaction, or in other words, utility, which is 

modelled using the so-called utility function. This assumption offers 

a dimension of maximizing the amount of funds that an individual 

will have left after paying for health services. It is interesting to solve 

this problem using utility functions with different properties, namely, 

with different absolute and relative risk aversion coefficients. 

Specifically, it is a certain form of power and exponential function, 

which represent a standard class of utility functions, but with 

different properties of the so-called Arrow-Pratt absolute and relative 

risk aversion coefficients. 

 

Školiteľ 14. doc. Ing. Peter Pisár, PhD. 

Názov Inovácie nástrojov podpory zamestnanosti založených na 

územnom princípe 

Cieľ a predpokladané 

výsledky: 

Dizertačná práca je zameraná na výskum inovácií nástrojov podpory 

zamestnanosti pri realizácií vybraných aktívnych politík trhu práce 

založenom na územnom princípe v podmienkach SR. V rámci 

dizertačnej práce identifikujeme súčasné teoretické a aplikačné 

trendy ľudského kapitálu na medzinárodnej a národnej úrovni 

a preskúmavame možností inovácií v oblasti podpory zamestnanosti 

vychádzajúcich z analýzy existujúcich nástrojov. Okrem spracovania 

dostupných teoretických koncepcií s cieľom identifikovať efektívne 

nástroje, výstupom dizertačnej práce bude vytvorenie aplikačných 

inovatívnych nástrojov v kľúčových oblastiach podpory a postupov 

pre politiky zamestnanosti založených na územnom princípe 

vedúcich k aktivizácií ľudského potenciálu na Slovensku (pilotne 

overeného v podmienkach vybraného samosprávneho kraja -BBSK). 

Pre zabezpečenie dosiahnutia cieľa bude použitá kombinácia 

kvalitatívnych a kvantitatívnych metód (kontrafaktuálne analýzy 

dopadov, hĺbkové interview s kľúčovými aktérmi a prieskum medzi 

prijímateľmi opatrení). Dizertačná práca má charakter aplikovaného 

výskumu v rámci expertnej spolupráce so Sekciou fondov EÚ, 

Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR 

 

Supervisor: doc. Ing. Peter Pisár, PhD. 

Title Innovations of employment support tools based on the territorial 

principle 

Aim and expected 

results 

The dissertation is focused on research of innovations of employment 

support tools in the implementation of selected active labor market 
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policies based on the territorial principle in the conditions of the 

Slovak Republic. As part of the dissertation, we identify current 

theoretical and application trends in human capital at the 

international and national levels and explore the possibilities of 

innovation in the field of employment support based on the analysis 

of existing tools. In addition to a detailed analysis of available 

theoretical concepts in order to identify effective tools, the output of 

the dissertation will focus on creating innovative application tools in 

key areas of support and procedures for employment policies based 

on the territorial principle leading to activating human potential in 

Slovakia (pilot-tested in the conditions of the selected self-governing 

region -BBSK). A combination of qualitative and quantitative 

methods will be used to ensure that the target is achieved 

(counterfactual impact analyzes, in-depth interviews with key actors 

and a survey of beneficiaries). The dissertation has the character of 

applied research within the expert cooperation with the EU funds 

section, Ministry of Labor, Social Affairs and Family of the Slovak 

Republic. 

 

Školiteľ 15. doc. Ing. Katarína Vitálišová, PhD. 

Názov Strategické plánovanie rozvoja biosférických rezervácií 

Cieľ a predpokladané 

výsledky: 

Dizertačná práca je zameraná na skúmanie prístupov k manažmentu 

biosférických rezervácií, ako špecifických typov území, v rámci 

ktorých sa stretávajú rozvojové záujmy veľkého portfólia 

zainteresovaných subjektov, ale zároveň musí byť reflektovaný 

príslušný stupeň ochrany územia a limitované možnosti jeho 

využitia. Biosférické rezervácie sú príkladom udržateľného života, 

prijateľnej rovnováhy a vzájomného vzťahu človeka s prírodným 

prostredím. Nevyhnutnosť ich zachovania a rozvoja je daná aj 

dopadmi klimatických zmien, ako aj napĺňaním cieľov Agendy 2030. 

V rámci dizertačnej práce, na základe teoretického vymedzenia 

konceptu biosférických rezervácií, aktuálnych prístupov k ich 

manažmentu a rozvoju (najmä v rámci UNESCO) preskúmame 

prienik súčasných rozvojových politík obcí a regiónov, s politikou 

životného prostredia a jeho ochrany (príp. iných relevantných 

verejných politík) v Slovenskej republike. Výstupom dizertačnej 

práce bude návrh metodického postupu plánovania strategického 

rozvoja biosférických rezervácií a odporúčaní pre jeho 

implementovanie na príkladoch dobrej praxe zo zahraničia. 

 

Supervisor: doc. Ing. Katarína Vitálišová, PhD. 

Title Strategic planning for the development of biosphere reserves 

Aim and expected The dissertation thesis is focused on examining approaches to the 
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results management of biosphere reserves, as specific types of territories in 

which the development interests of a large portfolio of stakeholders 

meet, but at the same time the development must reflect the 

appropriate level of protection and limited possibilities of its use. 

Biosphere reserves are an example of sustainable living, acceptable 

balance and the human relationship with the natural environment. 

The necessity of their preservation and development is also given by 

the impacts of climate change, as well as the fulfilment of the goals 

of Agenda 2030. In the dissertation thesis, based on the theoretical 

framework of biosphere reserves, current approaches to their 

management and development (especially within UNESCO), we will 

examine the intersection of current development policies of 

municipalities and regions, with the public policy of environment and 

its protection (or other relevant public policies) in the Slovak 

Republic. The output of the dissertation thesis will be a proposal for 

a methodological procedure for planning of the strategic 

development of biosphere reserves and implementation 

recommendations based on the examples of good practice from 

abroad. 

 

Školiteľ 16. doc. Ing. Katarína Vitálišová, PhD. 

Názov Vplyv smart governance na kvalitu života v meste 

Cieľ a predpokladané 

výsledky: 

Vo verejných politikách sa v posledných dvoch plánovacích 

obdobiach venuje zvýšená pozornosť aplikácii konceptu smart city. 

Tento koncept vznikol ako reakcia na kľúčové problémy 

rozrastajúcich sa aglomerácií, v ktorých čoraz vyššia koncentrácia 

obyvateľstva spôsobuje výrazné ekonomické a environmentálne 

zmeny. Integrálnou súčasťou tohto konceptu je smart governance 

(inteligentné vládnutie), ktoré predstavuje spojenie vládnutia 

a spravovania v rámci mesta a jeho zázemia, vrátane prepojených 

služieb a interakcií s relevantnými verejnými, súkromnými 

a občianskymi organizáciami, ako aj v kontexte regionálneho, 

národného a nadnárodného prostredia. Vďaka týmto prepojeniam 

môže mesto fungovať výkonnejšie a efektívnejšie ako jeden 

ekosystém. Podľa doterajších výskumov sa to následne prejavuje 

v udržateľnom rozvoji miest, integrácii sociálnych, ekonomických 

a environmentálnych hodnôt, a následne v kvalite života obyvateľov 

miest. Cieľom dizertačnej práce je identifikovať modely smart 

governance, ich špecifiká, následne preskúmať vplyv jednotlivých 

modelov inteligentného vládnutia na kvalitu života obyvateľov 

slovenských a zahraničných miest porovnateľnej veľkosti 

a konkretizovať dopady jednotlivých modelov ako aj kľúčové faktory 

ich vzniku. Zároveň sa práca zameriava na vymedzenie úlohy smart 
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governance ako prierezovej dimenzie, ktorá prepája jednotlivé 

súčasti smart city, a koordinuje jeho budovanie s dôrazom na 

využitie informácií verejného sektora (PSI) ako významného 

strategického aktíva v rámci dátovej ekonomiky. 

 

Supervisor: doc. Ing. Katarína Vitálišová, PhD. 

Title The impact of smart governance on the quality of life in the city 

Aim and expected 

results 

In public policies, increased attention has been paid to the application 

of the smart city concept in the last two planning periods. This 

concept arose in response to the key problems of growing 

agglomerations, in which increasing concentrations of the population 

are causing significant economic and environmental changes. An 

integral part of this concept is a smart governance, which combines 

governance and administration within a city, including 

interconnected services and interactions with relevant public, private 

and civic organizations, as well as in the context of regional, national 

and transnational environment. Thanks to these connections, the city 

can operate more efficiently and effectively than a single ecosystem. 

According to previous research, this is reflected in the sustainable 

development of cities, the integration of social, economic and 

environmental values, and consequently in the quality of life of 

citizens. The aim of the dissertation is to identify models of smart 

governance, their specifics, subsequently examine the impact of 

smart governance models on the quality of life of citizens in Slovak 

and foreign cities comparable by size and to specify its individual 

impacts as well as to identify the key factors of their existence. At the 

same time, the thesis defines the role of smart governance as a cross-

cutting dimension that connects the various components of smart city 

and coordinates its developing with focus on public sector 

information (PSI) as an important strategic asset in data economy. 

 

Školiteľ 17. doc. Ing. Kamila Borseková, PhD. 

Názov Aplikácia konceptu odolnosti vo verejných politikách 

Cieľ a predpokladané 

výsledky: 

Dizertačná práca je zameraná na aplikáciu konceptu odolnosti vo 

vybraných verejných politikách a stratégiách. Koncept odolnosti 

získal pozornosť akademikov, ako aj tvorcov politík a odborníkov 

z praxe po celom svete. V súčasnosti sa sem radí aj Európska Únia 

a národné ministerstvá SR zodpovedné za prípravu a implementáciu 

viacerých kľúčových strategických dokumentov, vrátanie Plánu 

obnovy, Stratégie adaptácie Slovenskej republiky na zmeny klímy 

ako aj Regionálne integrované územné stratégie. V rámci dizertačnej 

práce, na základe teoretického vymedzenia konceptu odolnosti 

a aktuálnych rozvojových trendov, preskúmame prienik konceptu 
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odolnosti s vybranými verejnými politikami na európskej, národnej, 

regionálnej a miestnej úrovni. Výstupom dizertačnej práce bude 

návrh odporúčaní a nástrojov na implementáciu konceptu odolnosti 

na národnej, regionálnej a miestnej úrovni s dôrazom na udržateľný 

rozvoj na Slovensku. 

 

Supervisor: doc. Ing. Kamila Borseková, PhD. 

Title Application of the concept of resilience in public policies 

Aim and expected 

results 

Dizertačná práca je zameraná na skúmanie volebných preferencií 

obyvateľov Slovenska na základe vybraných socio-ekonomických 

a demografických ukazovateľov. Cieľom dizertačnej práce je skúmať 

vzťah medzi vybranými výsledkami volieb a stupňom rozvoja 

územia na Slovensku. Viaceré aktuálne štúdie skúmajúce koncepty 

„geografie politickej nespokojnosti“ ako aj „sociálnej spravodlivosti“ 

poukazujú na silnú priestorovú súvislosť medzi volebnými 

preferenciami a hlasovaním na jednej strane a regionálnymi 

disparitami, či slabými pracovnými príležitosťami na druhej strane. 

Tieto štúdie tiež naznačujú, že socio-ekonomické rozdiely v rámci 

EÚ môžu byť pôvodom niektorých viacerých prekvapivých 

politických udalostí, napríklad Brexitu. V rámci dizertačnej práce 

budeme analyzovať volebné preferencie a vybrané hlasovania 

občanov SR naprieč mestami a regiónmi Slovenska na základe 

vybraných socio-ekonomických a demografických kritérií. Výstupom 

dizertačnej práce bude návrh odporúčaní a nástrojov pre tvorcov 

politík na národnej, regionálnej a miestnej úrovni. 

 

Školiteľ 18. doc. Ing. Kamila Borseková, PhD. 

Názov Socio-ekonomická analýza volebných preferencií v kontexte 

regionálneho rozvoja 

Cieľ a predpokladané 

výsledky: 

Dizertačná práca je zameraná na skúmanie volebných preferencií 

obyvateľov Slovenska na základe vybraných socio-ekonomických a 

demografických ukazovateľov. Cieľom dizertačnej práce je skúmať 

vzťah medzi vybranými výsledkami volieb a stupňom rozvoja 

územia na Slovensku. Viaceré aktuálne štúdie skúmajúce koncepty 

„geografie politickej nespokojnosti“ ako aj „sociálnej spravodlivosti“ 

poukazujú na silnú priestorovú súvislosť medzi volebnými 

preferenciami a hlasovaním na jednej strane a regionálnymi 

disparitami, či slabými pracovnými príležitosťami na druhej strane. 

Tieto štúdie tiež naznačujú, že socio-ekonomické rozdiely v rámci 

EÚ môžu byť pôvodom niektorých viacerých prekvapivých 

politických udalostí, napríklad Brexitu. V rámci dizertačnej práce 

budeme analyzovať volebné preferencie a vybrané hlasovania 

občanov SR naprieč mestami a regiónmi Slovenska na základe 
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vybraných socio-ekonomických a demografických kritérií. Výstupom 

dizertačnej práce bude návrh odporúčaní a nástrojov pre tvorcov 

politík na národnej, regionálnej a miestnej úrovni. 

 

Supervisor: doc. Ing. Kamila Borseková, PhD. 

Title Socio-economic analysis of electoral preferences and voting in the 

context of regional development 

Aim and expected 

results 

The dissertation is focused on examining the electoral preferences of 

the population of Slovakia on the basis of selected socio-economic 

and demographic indicators. The aim of the dissertation is to 

examine the relationship between selected election results and the 

degree of development of the territory in Slovakia. Several recent 

studies examining the concepts of "geography of political 

disconnect" and "social justice" point to a strong spatial link between 

electoral preferences and voting on the one hand and regional 

disparities or weak employment opportunities on the other. These 

studies also suggest that socioeconomic disparities within the EU 

may be the cause of some more surprising political events, such as 

Brexit. As part of the dissertation, we will analyze the electoral 

preferences and selected votes of Slovak citizens across the cities and 

regions of Slovakia on the basis of selected socioeconomic and 

demographic criteria. The output of the dissertation will be a 

proposal of recommendations and tools for policy makers at the 

national, regional, and local levels. 

 

Schválila subkomisia študijného programu Verejná ekonomika a politika dňa 18. 1. 2022 


