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školiteľ doc. Mgr. Miroslav Šipikal, PhD.

názov témy Vplyv územného kapitálu regiónov na úspešnosť podpory zo štrukturálnych 

fondov

názov témy v AJ Impact of territorial capital on effectivness of support from structural funds

jazyk záverečnej práce slovenský

forma štúdia denná

cieľ Cieľom práce je preskúmať vplyv územného kapitálu regiónov na úspešnosť 

podpory zo štrukturálnych fondov

anotácia v SJ V súčasnosti sa veľká pozornosť venuje potrebe merania účinnosti a 

efektívnosti  verejných politík , špeciálne štrukturálnych fondov. Vedecké 

štúdie však prinášajú veľmi rozdielne výsledky pri meraní tohto vplyvu 

(Becker 2012;Pellegini 2013). Jedným z možných vysvetlení týchto rozdielov 

môže byť aj to, že na rozdielny vnútorný potenciál a charakteristiky regiónov 

pôsobí rovnaká politika rozdielne. Tento vnútorný potenciál sa často zvykne 

označovať aj ako územný kapitál (Fratesi, 2004).  V rámci práce preto 

vytvoríme typológiu regiónov podľa ich územného kapitálu (EC, 2005)  a 

pozrieme sa, či podporná politika  v týchto regiónoch v rámci Slovenskej 

republiky fungovala rozdielne a akým spôsobom. Vďaka poznatkom o reakcii 

jednotlivých regiónov na rôzne typy politík bude potom možné lepšie 

formulovanie a nastavenie týchto politík. 

anotácia  v AJ At present, great attention is paid to the need to measure the effectiveness 

and efficiency of public policies, special structural funds. However, scientific 

studies produce very different results when measuring this impact (Becker 

2012, Pellegini 2013). One possible explanation for these differences may be 

that differing internal potentials and region characteristics have benn 

affected by the same policy differently. This internal potential is often 

referred to as territorial capital (Fratesi, 2004). In the framework of this 

work, we will create a typology of regions according to their territorial 

capital (EC, 2005) and see if the support policy in these regions within the 

Slovak Republic worked differently and in what way. Knowing about the 

reaction of different regions to different types of policies will make it 

possible to better formulate and adjust these policies.

školiteľ doc. Mgr. Miroslav Šipikal, PhD.

názov témy Hodnotenie podpory výskumu v SR

názov témy v AJ Evaluation of research funding in Slovak republic

jazyk záverečnej práce slovenský/anglický

forma štúdia denná/externá

cieľ Cieľom práce je hodnotenie vybraných opatrení na podporu výskumu v 

Slovenskej republike.



anotácia v SJ Výskum patrí medzi najdôležitejšie faktory ovplyvňujúce budúci ekonomický 

rast, preto je aj intenzívne podporovaný verejnými politikami. Zároveň je 

však objem verejných zdrojov obmedzený, preto sa čoraz väčší dôraz kladie 

aj na hodnotenie efektívnosti či užitočnosti vynaložených zdrojov. Správne 

vyhodnotenie však špeciálne v oblasti výskumu je veľmi komplikované a 

náročné. Daná práca sa bude preto zaoberať hodnotením vybraného 

opatrenia podpory výskumu v SR.

anotácia  v AJ Research is one of the most important factors influencing future economic 

growth, and is therefore strongly supported by public policies. At the same 

time, however, the volume of public resources is limited, therefore, an 

increasing emphasis is also placed on the evaluation of the efficiency or 

usefulness of the used resources. However, a proper evaluation, especially 

in the field of research, is very complicated and demanding. The given work 

will therefore deal with the evaluation of the selected support measure for 

research in the SR.

školiteľ doc. Mgr. Miroslav Šipikal, PhD.

názov témy Vplyv PZI v automobilovom priemysle na regionálne inovačné systémy v SR

názov témy v AJ Impact of FDI in automotive industry on regional innovation systems in 

Slovak Republic

jazyk záverečnej práce slovenský/anglický

forma štúdia denná/externá

cieľ Cieľom práce je analýza zmien, ktoré v rámci inovačných systémov v SR 

vyvolal príchod zahraničných investícií.

anotácia v SJ Automobilový priemysel sa za posledných 20 rokov stal dominantnou silou v 

ekonomickom raste SR s výrazným vplyvom na export či zamestnanosť. 

Oveľa menej preskúmaný je jeho vplyv na tvorbu a implementáciu inovácií a 

celkové začlenenie sa PZI z tohto sektoru do inovačných systémov na 

národnej či regionálnej úrovni. V rámci práce preto budeme analyzovať 

tento vplyv najmä prostredníctvom vplyvu na lokálnych inovačných aktérov 

ako sú univerzity alebo výskumné ústavy.



anotácia  v AJ The automotive industry has become the dominant force in the economic 

growth of the Slovak Republic in the past 20 years with a significant impact 

on exports or employment. Much less explored is its impact on the creation 

and implementation of innovation and the overall integration of FDI from 

this sector into innovation systems at national or regional level. Therefore, 

we will analyze this impact in the work, in particular through the impact on 

local innovation actors such as universities or research institutes.

školiteľ doc. Mgr. Miroslav Šipikal, PhD.

názov témy The impact of policy making processes on shaping cohesion policy

názov témy v SJ Vplyv procesných aspektov tvorby kohéznej politiky na jej fungovanie

jazyk záverečnej práce anglický

forma štúdia denná/externá

cieľ The aim is to analyze the procedural aspects of cohesion policy making and 

to evaluate how they influence the planning and functioning of this policy 

itself.

anotácia v AJ Research will consists of two mutually related parts which aim to 

demonstrate importance of policy-making for final shape of Cohesion policy. 

The first part of the research will deal with the policy-making process at the 

EU level to show how interinstitutional dynamics shapes the reform 

elements, particularly through strengthening the governance principles. The 

second part of the research deals with the policy-making processes at the 

national level, in Slovakia. This art will analyze how the reform elements are 

further shaped through horizontal and vertical policy-making processes 

which also include the European Commission.

anotácia  v SJ Výskum bude pozostávať z dvoch vzájomne prepojených častí, ktoré 

preukážu význam tvorby politiky pre konečnú podobu kohéznej politiky. Prvá 

časť výskumu sa bude zaoberať procesom tvorby politík na úrovni EÚ, ktorý 

ukáže, ako interinštitucionálna dynamika formuje reformné prvky, a to 

najmä posilnením zásad riadenia. Druhá časť výskumu bude zaoberať 

procesmi tvorby politiky na národnej úrovni na Slovensku. V tejto časti  sa 

bude analyzovať, ako  sa reformné prvky budú ďalej transformovať  

prostredníctvom horizontálnych a vertikálnych procesov tvorby politiky do 

národnej úrovne tvorby tejto politiky.

školiteľ doc. Ing. Štefan Rehák, PhD.

názov témy Angažovanie sa vysokých škôl v regionálnom rozvoji

názov témy v AJ Engagement of universities in regional development

jazyk záverečnej práce slovenský



forma štúdia denná

cieľ Cieľom práce je preskúmať vývoj aktivít vysokých škôl, ktoré sú súčasťou tzv. 

tretej úlohy univerzít, teda aktívneho zapájania sa vysokých škôl do 

regionálneho rozvoja.

anotácia v SJ Ekonomická transformácia Slovenska po roku 1989 a masívny vstup 

zahraničných investorov najmä po roku 2004 boli spojené s významnými 

odvetvovými zmenami. Odvetvová reštrukturalizácia ekonomiky vyústila do 

zmenených nárokov na štruktúru a kvalifikáciu pracovnej sily. Zároveň sa 

diskusia o dlhodobej konkurencieschopnosti Slovenskej ekonomiky 

zameriava na problém nízkej inovačnej výkonnosti ekonomiky. Oba tieto 

procesy sa prejavujú vo meniacich sa nárokoch na vysoké školstvo, ktoré je 

vo vyspelých ekonomikách hlavným producentom ľudského kapitálu a 

nových znalostí. Po vstupe do EU sa pod vplyvom kohéznej politiky začal 

klásť v SR vyšší dôraz na investície do vzdelávacej a výskumnej infraštruktúry 

a do budovania mechanizmov, ktoré zvýšia efektívnosť transferu znalostí z 

vysokých škôl. Je prirodzené, že tieto procesy majú často významnú 

regionálnu dimenziu a aktivity, ktoré vysoké školy realizujú, smerujú do 

rozvoja vzťahov hlavne s regionálnymi partnermi. Predpokladáme, že 

meniace sa ekonomické a inštitucionálne prostredie v SR, vyústilo do 

cieľavedomejších, formalizovaných a inštitucionalizovaných aktivít vysokých 

škôl. Práca sa bude opierať o koncepčné prístupy za pohľadu modelu 

podnikateľskej univerzity (Etzkowiz et al. 2000), modelu regionálnych 

inovačných systémov (Braczyk et al. 1998), modelu Mode 2 univerzity 

(Uyarra 2010) a modelu angažovanej univerzity (Uyarra 2010; Breznic, 

Feldman 2011). Empirický výskum bude prebiehať formou štúdia 

dokumentov vysokých škôl, zberu sekundárnych údajov a interview na 

jednotlivých školách. 



anotácia  v AJ The economic transformation of Slovakia after 1989 and the massive entry 

of foreign investors, especially after 2004, were associated with significant 

sectoral changes. Sectoral restructuring of the economy has resulted in 

altered demands for the structure and qualification of the workforce. At the 

same time, the discussion about the long-term competitiveness of the 

Slovak economy focuses on the problem of the low innovation performance 

of the economy. Both of these processes are reflected in changing demands 

for higher education, which is a major producer of human capital and new 

knowledge in advanced economies. After joining the EU, under the influence 

of cohesion policy, the SR has put a greater emphasis on investing in 

education and research infrastructure and in building mechanisms to 

increase the efficiency of knowledge transfer from universities. It is natural 

that these processes often have a significant regional dimension and that 

the activities implemented by universities are directed towards the 

development of relations, especially with regional partners. We assume that 

the changing economic and institutional environment in the Slovak Republic 

has resulted in more targeted, formalized and institutionalized activities of 

higher education institutions. The work will be based on conceptual 

approaches from the perspective of the entrepreneurial university model 

(Etzkowiz et al., 2000), the model of regional innovation systems (Braczyk et 

al., 1998), Model 2 of the university (Uyarra 2010) and the model of the 

committed university (Uyarra 2010; Feldman 2011). Empirical research will 

take the form of study of university documents, collection of secondary data 

and interviews at individual schools.

školiteľ doc. Ing. Štefan Rehák, PhD.

názov témy Lokalizované priesaky znalostí univerzít

názov témy v AJ Localized knowledge spillovers from universities

jazyk záverečnej práce slovenský

forma štúdia denná

cieľ Cieľom práce je preskúmať vplyv výskumných aktivít vysokých škôl na 

inovačné aktivity firiem prostredníctvom analýzy priesakov znalostí. 

anotácia v SJ Priesaky znalostí sú jednou z najdôležitejších foriem aglomeračných úspor. 

Vyššia miera priestorovej koncentrácie ekonomických aktivít umožňuje 

vyššiu mieru priesakov znalostí. Tie predstavujú pre firmy pozitívne 

externality zvyšuje ich produktivitu a inovácie. Okrem koncentrácie firiem sa 

výskumníci zameriavajú na dôležitosť vysokých škôl v tomto procese. 

Blízkosť vysokých škôl umožňuje firmám mať prístup k novo vytvoreným 

znalostiam, ktoré získavajú bez adekvátnej peňažnej kompenzácie. Výskum 

sa v tejto oblasti zameriava na preskúmanie dôležitosti priestorovej blízkosti 

vysokých škôl v inovačných procesoch firiem prostredníctvom priestorových 

interakčných modelov alebo modelovaním produkčnej funkcie znalostí. S 

využitím databázy patentov a patentových citácií bude dizertačná práca 

analyzovať význam výskumu na vysokých školách pre inovačné aktivity 

firiem.



anotácia  v AJ Knowledge spillovers are one of the most important forms of agglomeration 

economies. Higher levels of spatial concentration of economic activities 

allow for a higher degree of knowledge spillovers. These are form of positive 

externalities for companies, increasing their productivity and innovation. 

Apart from spatial concentration of firms, researchers also explore the 

specific role of higher education institutions in this process. The spatial 

proximity of higher education institutions allows companies to have access 

to newly created knowledge without adequate financial compensation. 

Research in this area focuses on examining the importance of spatial 

proximity to higher education institutions in innovative business processes 

using spatial interaction models or by modelling the production function of 

knowledge. Using the database of patents and patent citations, the 

dissertation will analyse the importance of research at higher education 

institutons for innovation activities of companies.


