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Inovačný manažment v kontexte riadenia verejnej inštitúcie
Vedecká práca predstavuje komplexný pohľad na problematiku riadenia inovácií vo vzťahu
k manažmentu zmeny, rizika a projektovému riadeniu. Autor/ka práce na báze rešeršu názorov
odbornej verejnosti v oblasti inovačného manažmentu a strategického plánovania aplikuje
zásady efektívneho riadenia vo vybranej verejnej inštitúcii a následne identifikuje dominantné
oblasti perspektívy inovácií ako základu pre jej strategické riadenie s cieľom analyzovať
vnútorné procesy adaptácie na zmenu, znášanie rizika a stanovenie variant možných stratégií
zohľadnením vstupných predpokladov a definovaním očakávaných výstupov pri zachovaní
maximálnej efektívnosti procesov realizovaných vo vnútri organizácie.
doc. PhDr. Andrea Čajková, PhD.
1. Potenciál využitia moderných manažérskych metód v miestnej samospráve
Miestne samosprávy zohrávajú rozhodujúcu úlohu pri poskytovaní služieb verejnosti. Počas
posledných desaťročí vedci empiricky skúmali vzťah medzi riadením a výkonom miestnych
samospráv, definujúc súvislosti v ekonomických a na zdrojoch založených rámcoch.
Nevyhnutné je preskúmať všetky prístupy k riadeniu miestnych samospráv a venovať
pozornosť jednak koncepciám veľkosti organizácie, obsahu stratégie, plánovania, kvality
zamestnancov, stability personálu, reprezentatívnej byrokracie a vytvárania sietí. Ak berieme
do úvahy, že vedecké poznatky poukazujú na silný pozitívny vplyv na výkonnosť vyplývajúci
z kvality personálu, stability personálu a plánovania a miernej podpory prínosov vytvárania
sietí, reprezentatívnej byrokracie a obsahu stratégie, je potom potrebné zamerať sa na rôzne
vzťahy medzi dimenziami výkonnosti a organizačnými úrovňami v rámci miestnej samosprávy.
Dizertačná práca bude vychádzať z konceptov New Public Management (NPM) a Governance
ale i procesného a strategického managementu.
Cieľom práce je vychádzajúc z vymedzenia funkcii miestnej samosprávy identifikovať
vnútorné a vonkajšie faktory limitujúce možnosti využívania moderných manažérskych metód
v miestnej samospráve, zároveň analyzovať potrebu inovácií a posúdiť kompetencie územnej
samosprávy VÚC v rámci podpory inovácií v oblasti riadenia a navrhnúť možnosti stimulácie
využívania moderných manažérskych metód a inovácií z úrovne miestnej samosprávy.

2. Návrh systému opatrení na zefektívnenie riadenia a komunikácie subjektov verejnej
správy
Verejnú správu v Slovenskej republike chápeme ako a) určitý druh činnosti (riadenie verejných
záležitostí) a b) inštitúcie (organizácie, úrady) vykonávajúce verejnú správu. Vo funkčnom
prístupe ide o verejnú správu činností štátu alebo iných inštitúcií, ktorá svojím obsahom nie je
legislatívnou alebo súdnou činnosťou. Vo formálnom, či inštitucionálnom prístupe je verejná
správa definovaná ako činnosť orgánov určených ako správne úrady. Zavedením
decentralizačných procesov došlo k ešte intenzívnejšiemu priblíženiu sa verejných inštitúcií a
služieb občanom. Prenos kompetencií na nižšie vládne úrovne, ale najmä zmeny vo financovaní
kompetencií nižších vládnych úrovní vytvára predpoklady pre zvyšovanie efektívnosti a
účinnosti vynakladaných zdrojov. Údaje o ziskovosti alebo strate, vrátane informácií o štruktúre
nákladov a ich prepojení na príjmy, patria medzi dôležité informácie potrebné pre finančné
riadenie a meranie výkonnosti. To platí aj pre inštitúcie verejného sektora, aj keď často
neposkytujú platené služby, vždy však majú svoj výkon a tým aj príjmy (vo forme rôznych
dotácií a transferov, daňových príjmov atď.).
Cieľom dizertačnej práce je na základe identifikácie potrieb a požiadaviek subjektov verejnej
správy definovať návrh opatrení na zlepšenie efektívnosti jej riadenia a komunikácie.
prof. Dr. MA Ing. Július Horváth, PhD.
1. Eseje o súčasnom charaktere kapitalizmu v strednej Európe
Po rozpade socialistického systému vyzeralo zrejmé, že nový charakter spoločenského poriadku
pôjde cestou imitácie kapitalistického systému v rozvinutých krajinách západného svet.
Nedávne udalosti, ako výsledky volieb v rozvinutých krajinách, skepsa voči Európskej Únii,
rast nacionálnej politiky v Maďarsku a v Poľsku vedie k situácii v ktorej sa hľadajú nové cesty
budovania národného kapitalizmu v Strednej Európe. Táto dizertácia ohodnocuje populistické
a nacionálne názory ohľadne kapitalistického rozvoja.
2. Verejná politika na Slovensku v medzivojnovom období
Táto dizertácia skúma situáciu na Slovensku v medzivojnovom období z pohľadu niektorých
aspektov verejnej politiky, podľa preferencií doktoranda. Štúdia môže analyzovať
vypracovanie verejnej politiky s ohľadom na špecifiká Slovenska, vplyv historických faktorov,
ktoré dodnes podmieňujú verejnú politiku na Slovensku. Toto skúmanie môže prebiehať v
obecnej rovine, alebo sa môže špecializovať na niektoré partikulárne oblasti verejnej politiky.
prof. MA Ing. Roman Horváth, Ph.D.
1. Politická ekonómia centrálnych bánk
Finančná kríza výrazne zmenila fungovanie politík centrálnych bánk. Centrálne banky boli
donútené dramaticky rozšíriť svoje inštrumenty, okrem štandardnej, tzv. konvenčnej menovej
politiky začali implementovať rad nekonvenčných menovo-politických opatrení, zintenzívnili
svoju komunikáciu s verejnosťou a taktiež začali robiť makroprudenčnú politiku. Centrálne
banky sú de iure nezávislé, ale pohybujú sa v určitom politickom prostredí a v dlhom období
sú týmto prostredím do určitej miery formované. Cieľom dizertácie je vyhodnotiť, do akej
miery majú súčasné opatrenia centrálnych bánk politické riziká.

2. Dôvera a reformy
Predchádzajúci výskum ukazuje, že štrukturálne reformy vo vyspelých ekonomikách sú
zásadné pre hospodársky rast. Ochota adoptovať štrukturálne reformy závisí na rade
ekonomických apolitických faktorov. Táto ochota môže ale závisieť i na úrovni všeobecnej
dôvery v spoločnosť. Cieľom dizertácie je vyhodnotiť, do akej miery je dôvera v spoločnosti
určujúcim faktorom štrukturálnych reforiem a či hrá úlohu pre všetky typy štrukturálnych
reforiem alebo iba pre vybrané aspekty.
3. Prírodné zdroje a ekonomický rast
Výsledky predchádzajúcej empirickej literatúry skúmajúcej dopad bohatstva prírodných
zdrojov na ekonomický rast dochádza k veľmi heterogénnym záverom. Rad štúdií zisťuje, že
dopad bohatstva prírodných zdrojov je negatívny, rad štúdií zisťuje, že dopad je pozitívny a
nemalý rad štúdií dochádza k záveru, že efekt je nulový. Cieľom dizertácie by bolo skúmať,
prečo predchádzajúce štúdie prichádzajú k takto heterogénnym výsledkom, či sú faktory, ktoré
túto heterogenitu vysvetľujú, a či tieto faktory sú globálneho charakteru, alebo či rôzne faktory
sú rôzne dôležité pre rôzne krajiny.
4. Prírodné zdroje a nerovnosť príjmov
Nachádzanie prírodných zdrojov výrazne ovplyvňuje fungovanie ekonomiky niekoľkými
spôsobmi (napr. Dutch disease, alebo priamy efekt zbohatnutia). Príjmy z prírodných zdrojov
môžu teoreticky zvyšovať i znižovať nerovnosť príjmov (a bohatstva). Dizertačná práca by sa
mala zamerať na empirické skúmanie efektu bohatstva prírodných zdrojov na nerovnosť
príjmov a či tento efekt je podmienený kvalitou inštitúcií (napr. mierou korupcie, vládou práva
apod.) danej krajiny.
5. Finančný sektor a nerovnosť bohatstva
Dizertačná práca by sa mala zaoberať determinantmi nerovnosti v rozdelenom bohatstve v
rámci krajín, medzi krajinami a globálne. Rad teórií (napr. Pikettyho, alebo Milanovica)
poskytuje predikciu ohľadom budúceho vývoja nerovnosti bohatstva a zdôrazňuje niekoľko
faktorov ako technologický rozvoj, vzdelanie, alebo globalizácia. Jednako tak súčasné teórie
takmer nehovoria o dopade rozvoja finančného sektora na nerovnosť bohatstva. Dizertačná
práca by mala skúmať. Aké charakteristiky finančného sektora nerovnosť bohatstva zvyšujú a
aké charakteristiky naopak nerovnosť znižujú.
doc. Ing. Juraj Rákoš, PhD.
Zadlžovanie štátu – návrh systémového riešenia dlhovej služby
Deskripciou doterajšieho vývoja štátneho dlhu autor podrobne rozoberie vývoj, význam,
prínosy a nedostatky zadlžovania štátu v národnom aj globálnom kontexte. Čo je príčinou
štátneho dlhu, mechanizmus tvorby a splácania. Tým sa v teoretickej časti dostane k súčasnému
stavu. Vo výskumnej časti autor podrobne zdôvodní predpokladaný vývoj, možné riziká, možné
dôsledky ďalšieho vývoja. Výstupom bude najpravdepodobnejší vývoj, jednak pre slovenskú
ekonomiku, ale autor vypracuje aj model pre koncepčný globálny pohľad na riešenie dlhovej
problematiky.
prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.
1. Moderné modely sociálneho zabezpečenia v krajinách EÚ a ich modifikácie na
Slovensku

Modely sociálneho zabezpečenia hrajú významnú úlohu pri uplatňovaní programov sociálneho
zabezpečenia v ekonomicky vyspelých štátoch. Ich konštrukcia a sémantika sú výslednicou
uplatňovanej a preferovanej verejnej politiky. Klasické modely sociálneho zabezpečenia,
model sociálneho poistenia a model sociálnej pomoci, boli postupne modernizované
a upravované podľa ekonomických možností krajiny a podľa politických preferencií. Model
sociálneho poistenia je tradične založený na financovaní sociálneho zabezpečenia z poistného
na sociálne zabezpečenie a z povinného verejného zdravotného poistenia a využíva princíp
zásluhovosti, zatiaľ čo klasický model sociálneho pomoci uplatňuje metódy sociálnej pomoci
so základným konštrukčným prvkom v podobe individualizovaných dávok nezávislých na
zárobku. Kombináciou modelov sociálnej pomoci a sociálneho poistenia je škandinávsky
model založený na využití princípu sociálnej solidarity a princípu ekvivalencie, pričom väčšina
dávok má povahu univerzálnych dávok. Dizertačná práca bude vychádzať z konceptov teórie
sociálneho zabezpečenia ako neoddeliteľnej súčasti teórie verejných financií a z teórie
ekonómie blahobytu.
Cieľom dizertačnej práce je podrobne analyzovať mechanizmus fungovania modelov
sociálneho zabezpečenia v krajinách EÚ, komparovať základné konštrukčné prvky
jednotlivých modelov a syntetizovať dosiahnuté poznatky do podoby návrhu modelu
sociálneho zabezpečenia na Slovensku. Konštrukcia návrhu modelu sociálneho zabezpečenia
bude realizovaná s prihliadnutím k názorom respondentov rôznych vekových skupín
obyvateľstva na smer, ktorým by sa mal uberať súčasný model sociálneho zabezpečenia na
Slovensku
2. Motivačné aspekty rozhodovania pre vysokoškolské štúdium
Rozhodnutie študovať vysokú školu patrí bez pochýb medzi zásadné životné rozhodnutia.
Z hľadiska celospoločenského možno konštatovať, že výchova a vzdelávanie stimulujú
vedecko-technický pokrok a stávajú sa významným faktorom rastu ekonomickej úrovne štátu.
Vysoké školy sa tak stávajú jedným z dôležitých pilierov verejného sektora. Z hľadiska
študenta rozhodujúceho sa pre určitý typ a odborné zameranie vysokej školy ide v rade
prípadov o situáciu, ktorá môže vo väčšine prípadov výrazne ovplyvniť jeho ďalšiu životnú
orientáciu. Študent v dobe vysokoškolského štúdia získa nielen spektrum poznatkov, znalostí
a skúseností, ale i určitý štýl myslenia a fixovaný prístup k riešeniu úloh v praxi, čím sa môže
výrazne líšiť od stredoškolsky vzdelaného jedinca. V tomto smere je dôležité, pre aký odbor,
program, fakultu a univerzitu sa rozhodne. Konkrétne rozhodnutie je potom formované radou
faktorov, ktoré môžu formovať i jeho prístup k plneniu študijných povinností a v nadväznosti
i uplatnenie v praxi.
Cieľom práce je identifikovať, popísať, analyzovať a vyhodnotiť motivačné aspekty
rozhodovacieho procesu pre štúdium nielen na Fakulte sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila
a Metoda v Trnave, ale i na iných fakultách tejto univerzity či iných vysokých škôl. V rámci
dizertačnej práce by mali byť získané poznatky z oblasti sprevádzanej sociálno-ekonomickými
javmi a procesmi, a to cestou anketového šetrenia zameraného na vyhodnotenie odpovedí
získaných súborom otázok orientovaných na analýzu rozhodujúcich pohnútok pre voľbu štúdia,
odboru a fakulty, naplnenie predstáv o štúdiu a perspektívach ďalšieho odborného zamerania.
Empirické údaje budú zisťované vlastným šetrením diplomanta.

