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TÉMY DIZERTAČNÝCH PRÁC PRE AKADEMICKÝ ROK 2018/2019
V ŠTUDIJNOM PROGRAME „VEREJNÁ POLITIKA A VEREJNÁ SPRÁVA“
doc. Ing. Ivana Butoracová Šindleryová, PhD.
1. Strategické riadenie verejnej a súkromnej vzdelávacej organizácie v kontexte
trhového prostredia
Autor identifikuje všeobecné predpoklady ako aj názory na riadenie verejnej a súkromnej
vzdelávacej inštitúcie v podmienkach trhového prostredia. Na základe deklarovaných
teoretických poznatkov a odporúčaných metód riadenia prezentuje následne na vybranom
príklade z praxe špecifiká manažmentu v slovenských trhových podmienkach, pričom
porovnáva konkurencieschopnosť a adaptabilitu verejnej a súkromnej vzdelávacej organizácie
prispôsobiť sa týmto špecifikám a získať práve týmto spôsobom prvenstvo na trhu. Autor
práce mimo iné porovnáva existenčné podmienky verejného a súkromného sektora v praxi
podnikateľských subjektov. Vzdelávaciu organizáciu poníma ako „živý“ mechanizmus
adaptabilný voči vonkajším vplyvom i meniacim sa vnútorným procesom predpokladajúc
tieto zmeny.
2. Marketingové riadenie územia ako predpoklad regionálneho rozvoja a budovania
konkurencieschopnosti
Cieľom realizovaného výskumu je prezentovať teoretické pohľady a názory odbornej
verejnosti – domácej i zahraničnej – na úlohu, význam a prvky marketingovej komunikácie
v zmysle strategického riadenia regionálne ohraničeného územia. Zovšeobecnením a rešeršom
dostupných vedecky podložených poznatkov autor/autorka práce identifikuje nástroje
marketingovej komunikácie vybraného územia /obce, mesta a podobne/ v snahe premietnuť
teoretický náhľad do praxe. Na základe komparácie „všeobecne známeho“ a reálneho stavu
autor/autorka práce pristúpi k vlastnému pohľadu do problematiky a formuluje možné
odporúčania, perspektívne kroky a postupy pri budovaní pevného základu efektívnej
marketingovej komunikácie vybraného územia v zmysle využitia prvkov strategického
riadenia pre budovanie konkurencieschopnosti a rast regiónu..
prof. Dr. MA Július Horváth, PhD.
1. Public Policy and Corrruption
Theory is divided over the effects of corruption on economic growth and on the working of
public policy. However, negative view is predominant, i.e. that corruption is associated with
negative society effects whether on economic growth or on general quality of public policy
providing. However, this relationship is not necessarily linear, and causality can run in both
directions. This thesis investigates the views of Slovak policy makers concerning this issue.
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2. Essays on Current Character of Capitalist Order in Central Europe
After the break-up of socialism, the open market-driven global capitalist system prevailed and
determined the main societal processes. In most of highly developed countries state-driven
(national) capitalist system seemed to be buried and forgotten.
However, recent events and developments: results of the U.S. election, Brexit, referendum in
Italy, as increased emphasis given to aspects of domestic prosperity vis-à-vis commitments to
supra-national arrangements, significant rise of inequalities, stagnating middle and working
class incomes in some of the most developed economies, and others began to change the
picture.
Gradually the populists and nationalists views about capitalist economic system had risen and
began to influence economic policy discourse. It seems one observes turnaround in priorities:
creating an open market-driven global economy is not anymore the top priority.
This dissertation attempts to compare, depict, and analyze two different approaches within
capitalism. In other words it compares the market driven global capitalist system vis-à-vis the
state driven capitalist system from different aspects as what forces determine their character,
how does these systems operates and how well performs.
3. Verejná politika a korupcia
Teória nie je jednotná v hodnotení vplyvu korupcie na ekonomický rast a na celkové
fungovanie verejnej politiky, aj keď negatívny pohľad na korupciu prevažuje. Táto dizertačná
práca zisťuje a analyzuje názory rôznych spoločenských skupín na Slovensku, prípadne v
Čechách na stávajúcu korupciu v spoločenskom a verejnom živote.
4. 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.
5. 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.
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6. Prebujnelý štát brzda spoločenského rozvoja Slovenska? Eseje o zamestnanosti v
štátnej sfére a o ekonomickom a spoločenskom rozvoji Slovenska
Táto dizertácia skúma úlohu štátu v rozvoji súčasného Slovenska. Zaoberá sa otázkou, či je
prebujnelý štátny aparát, hlavne na krajskej úrovni, diskutuje otázku racionálnejšej štátnej
správy hlavne z ohľadu, či je nutné mať také veľké množstvo krajov v malej krajine. Štúdia
môže skúmať, čo fakticky vykonáva krajská administratíva a ako by sa dalo redukovať
zamestnanosť v štátnej správe.
prof. MA Roman Horváth, PhD.
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 a politických 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
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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 a pod.) 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.
1. Návrh systémového riešenia parkovacích miest v zastavanej aglomerácií vybraného
mesta
Hlavným cieľom práce bude na základe dôkladného preskúmania aktuálnych a relevantných
zdrojov zhodnotiť doterajší prístup mestskej samosprávy ku problematike, ktorá sa týka
všetkých obyvateľov mestských sídlisk. V teoretickej časti zhodnotí autor doterajší stav
poznania v tejto oblasti, na základe relevantných literárnych a iných zdrojov z domáceho aj
zahraničného prostredia, určí východiskový stav v konkrétnej lokalite, ktorý potom
v praktickej výskumnej časti rozvinie do požadovanej úrovne s výstupmi, ktoré by boli
východiskom pre prácu samosprávy pri určovaní ďalšieho rozvoja husto obývaných sídlisk.
Výstupom budú konkrétne návrhy na riešenie tejto problematiky podporené dôsledným
výskumom a prieskumom ale aj návrhom zdrojového krytia.
2. Vzťah štátu a transnacionálnych korporácií v systéme fungovania svetového
hospodárstva
Autor zhodnotí doterajší stav v oblasti väzieb štátu a transnacionálnych korporácií (TNK)
v kontexte postupujúcej globalizácie. Vplyvom globalizačného procesu TNK nadobúdajú tak
na ekonomickej, ako aj na politickej sile. Preto autor preskúma vzájomné interakcie,
problémy, klady a nedostatky vzájomného pôsobenia. Využitím všetkých dostupných
relevantných zdrojov určí východiskový stav. Na základe doterajšieho vedeckého poznania
predikuje možný budúci vývoj vo vzťahu štátu a TNK v rôznych variantoch. Cieľom bude
výstup s vypracovaným modelom vývoja pre strednodobý výhľad spolu so stanovením úlohy
štátu v týchto vzťahoch.
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3. Plánovanie rozvoja územia vybraného mesta, alebo obce vo vzťahu k ubúdaniu
poľnohospodárskej pôdy a návrh systémového riešenia
Význam a zodpovednosť samosprávy za ďalší vývoj územia, zmapovanie doterajšieho stavu,
bude tvoriť poznávaciu – teoretickú časť práce. Autor na základe dostupných relevantných
zdrojov dospeje k názoru na vzťah potreby rozvoja mesta a ubúdanie poľnohospodárskej
pôdy. V praktickej a výskumnej časti využije tieto poznatky k modelovaniu a vytvoreniu
koncepčného modelu, ktorý by bol súčasťou optimálneho územného plánu mesta. Výstupom
bude model zohľadňujúci tak ekonomickú, ale aj ekologickú zložku rozvoja územia.
4. Financovanie vysokých škôl so zameraním na možnosť zvyšovania podielu
z mimorozpočtových zdrojov
Cieľom práce v teoretickej časti je zmapovať doterajší spôsob financovania vysokých škôl,
porovnať jednotlivé zložky financovania aj v kontexte v porovnaní v rámci EÚ. Na základe
teoretickej prípravy navrhnúť model zvyšovania podielu financovania vysokých škôl
z mimorozpočtových zdrojov formou grantov, projektov, prípadne vlastnou podnikateľskou
činnosťou. Zohľadniť aj možnosti sponzorovania v rámci spolupráce na výskume s firmami,
tak isto preskúmať aj možnosti financovania pomocou mecenášov. Výstupom bude konkrétny
univerzálny model využiteľný v prostredí slovenských vysokých škôl
5. 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. Moderní modely sociálního zabezpečení v zemích EU a jejich modifikace 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, kým klasický model sociálnej pomoci uplatňuje
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metódy sociálnej pomoci so základným konštrukčným prvkom v podobe individualizovaných
dávok nezávislých na zárobku. Kombináciou modelu 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 ekonomického 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 existujúci model sociálneho zabezpečenia na
Slovensku.
2. Motivačné aspekty rozhodovania pre vysokoškolské štúdium
Rozhodnutie študovať vysokú školu patrí nesporne 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 odlíšiť od stredoškolsky vzdelaného jedinca. V tomto smere je dôležité, pre aký
odbor, program, fakultu a univerzitu sa rozhodne. Konkrétne rozhodnutie je potom formované
radom faktorov, ktoré môžu formovať 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 lemovanej sociálne 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.
3. Daňová politika v Európskej únii
Daňová politika Európskej únie zaznamenala v priebehu svojho vývoja rad zmien. Významné
miesto vo svojej dobe zohralo harmonizačné úsilie vtesnané do jednotlivých fáz
harmonizačného procesu s premietnutím niektorých daňových inštrumentov do legislatívy
členských krajín. Niektoré snahy o harmonizáciu daní, najmä v oblasti daní nepriamych,
celkom úspešne zafungovali a prispeli k vyššej akcelerácii jednotného vnútorného trhu, iné
však narazili na neprekonateľné prekážky vyplývajúce predovšetkým z výraznej diferencie
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a zložitých úskalí daňových systémov jednotlivých členských krajín. Prekážkou ďalšieho
harmonizačného úsilia je rovnako celkom odlišné chápanie a vnímanie princípu platobnej
schopnosti občanov i odborníkov v krajinách Európskej únie, kde sú celkom evidentné
názorové rozdiely medzi obyvateľmi najvyspelejších krajín na strane jednej a obyvateľmi tzv.
bývalého východného bloku na strane druhej. Zložitosť naznačenej problematiky je rovnako
determinovaná i značnými rozdielmi v mzdovej a dôchodkovej oblasti. Preto v posledných
rokoch dochádza k nekontrolovateľnému vývoju a zmenám v smerovaní daňovej politiky
Európskej únie, kedy je preferovaný tlak na odstránenie erózií daňových základov, presúvanie
zisku, boj s daňovými únikmi, úsilie o vytvorenie spoločného konsolidovaného základu dane.
Cieľom dizertačnej práce je podrobne analyzovať základné smery daňovej politiky
v Európskej únii, zargumentovať akým smerom by sa mala vyvíjať daňová politika vo vzťahu
k daňovej konkurencii s potrebou zachovania fiškálnej autonómie i vo vzťahu k prípadnému
pokračovaniu procesu daňovej harmonizácie, analyzovať pozitívne a negatívne stránky
daňovej harmonizácie prostredníctvom metódy SWOT analýzy, akým smerom by mal byť
vedený boj so škodlivou daňovou záťažou a agresívnym plánovaním v celej Európskej únii,
ako by sa malo vyvíjať posilňovanie spravodlivého a efektívneho korporatívneho zdaňovania.
Neoddeliteľnou súčasťou tejto práce by mala byť navrhnutá vízia predpokladaného vývoja
daňového systému Slovenska ako odrazu daňovej politiky Slovenskej republiky a miery
rešpektovania smerníc Európskej únie s prípadným dopadom na národné hospodárstvo
Slovenska.
4. Financovanie politiky zamestnanosti v Slovenskej republike
Slovenská republika prešla rozsiahlou ekonomickou transformáciou, kedy sa musela
adaptovať takisto na vnútorné zmeny, ktoré ovplyvňujú národné hospodárstvo s otvorenou
ekonomikou. Postupne sa vytvoril trh práce ako neoddeliteľná súčasť trhovej ekonomiky,
prešiel dynamickými zmenami, na ktoré reagovala politika zamestnanosti. Vytvorili sa
postupne inštrumenty a nástroje potrebné pre fungovanie aktívnej i pasívnej politiky
zamestnanosti. Slovenská republika dosiahla solídne výsledky pri riešení problematiky
nezamestnanosti, napriek tomu však existujú oblasti, ktorým je potrebné venovať zvýšenú
pozornosť, najmä pokiaľ ide o tlak na vyrovnávanie existujúcich regionálnych rozdielov
v smere pracovných príležitostí a miery zamestnanosti.
Cieľom dizertačnej práce by mala byť podrobná analýza súčasného stavu i doterajšieho
vývoja aktívnej a pasívnej politiky zamestnanosti, vecných prístupov a metód financovania
tejto politiky, vyhodnocovanie dopadov hospodárskeho cyklu na financovanie politiky
zamestnanosti, kvantifikovať náklady na nezamestnanosť, vyhodnotiť faktory ovplyvňujúce
vývoj zamestnanosti na slovenskom trhu práce a v neposlednom rade kvantifikovať dopad
uplatňovanej politiky zamestnanosti na štátny rozpočet.
5. Eliminácia daňových únikov v Európskej únii
Jedným z pilierov daňovej politiky Európskej únie je nezmieriteľný boj s daňovými únikmi
najmä intrakomunitárneho charakteru. Smernice Európskej únie umožnili vytvoriť podmienky
výhodné pre podnikateľské subjekty operujúce na vnútornom trhu Európskej únie, najmä
pokiaľ ide o harmonizáciu mechanizmu fungovania nepriamych daní, ale priniesli taktiež
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riziká spojené s rozšírením už etablovaných schém daňových únikov do jednotlivých krajín
Európskej únie. Problém dospel dokonca do štádia, kedy na území Európskej únie operujú
skupiny podvodníkov, ktorí sa vo veľkom na daňové úniky priamo špecializujú. Ani európska
legislatíva či tuzemské daňové právne predpisy vrátane uplatňovania kontrolných
mechanizmov daňovej správy zatiaľ nedokázali úspešne týmto praktikám čeliť. V oblasti
priamych daní sú potom daňové úniky formované cez privilegované daňové raje.
Cieľom dizertačnej práce je podrobne identifikovať, analyzovať a vyhodnotiť jednotlivé
druhy podvodov vedúcich k daňovým únikom, najmä pri dani z pridanej hodnoty (missing
trader, carroussel traud, predstieranie ekonomickej činnosti, fiktívny export), ale tiež pri
spotrebných daniach a pri daniach z príjmov vo väzbe na daňové raje. Na základe analýzy
daňových únikov uskutočniť SWOT analýzu vrátane SWOT analýzy jednotlivých fáz
daňového riadenia, zistiť, aké sú kauzálne aspekty daňových únikov a vytvoriť projekt
opatrení vedúcich k eliminácii daňových únikov.
6. Regionálne aspekty fiškálnej decentralizácie
Fiškálna decentralizácia umožňuje rozdeľovať finančné prostriedky medzi jednotlivé úrovne
verejnej vlády a stanoviť určitú autonómiu v získavaní a využívaní verejných finančných
prostriedkov. Decentralizácia verejnej správy je významným faktorom zefektívňovania
fungovania verejnej vlády. Miera a spôsob decentralizácie sa ale v jednotlivých krajinách líši.
Cieľom tejto štúdie je analyzovať fiškálne aspekty decentralizácie verejnej správy na základe
empírie a dát získaných na úrovni krajských samospráv a syntetizovať dosiahnuté poznatky,
aby mohli byť využité pre konštrukciu modelu fiškálnej decentralizácie verejnej správy na
základe empírie a dát získaných na úrovni krajských samospráv a syntetizovať dosiahnuté
poznatky aby mohli byť využité pre konštrukciu modelu fiškálnej decentralizácie na
regionálnej úrovni. Pre splnenie naznačeného cieľa je potrebné uskutočniť zber dát
z vybraných vyšších územných celkov (krajov), najmä pokiaľ ide o štruktúru príjmov,
z ktorých prevažná časť bude výslednicou dotácií z úrovne štátneho rozpočtu. Pre
objektivizáciu záverov a formovanie návrhov na prípadné zmeny a ďalší rozvoj procesu
fiškálnej demokracie na Slovensku by bolo vhodné zrealizovať i komparačnú analýzu procesu
fiškálnej decentralizácie a jeho dosahu i v rámci medzinárodného. S ohľadom na kontúry
cezhraničnej spolupráce by mohlo byť vyhodnotené, kam dospela fiškálna decentralizácia pri
porovnaní trnavského a trenčianskeho kraja na Slovensku a juhomoravského a zlínskeho kraja
Českej republiky.

