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školiteľka prof. Ing. Eva Rievajová, PhD.

názov témy Zamestnanosť, nové výzvy a riešenia  na slovenskom trhu práce v 

meniacich sa sociálno-ekonomických podmienkach

názov témy v AJ Employment,  new challenges and solutions on the Slovak labor market in 

changing socio-economic conditions

jazyk záverečnej práce slovenský

forma štúdia denná/externá

cieľ Cieľom dizertačnej  práce bude na základe teoretickej, sociálno-

ekonomickej a inštitucionálnej analýzy súčasného stavu,  prebiehajúcich a 

očakávaných   zmien v ekonomickej a sociálnej oblastí, identifikovať a 

kvantifikovať vplyv aktuálnych vybraných ťažiskových parametrov na 

charakter a obsah procesov v oblasti zamestnanosti a tvorby pracovných 

miest v ekonomike a navrhnúť opatrenia na riešenie problémov.

anotácia v SJ Procesy na trhu  práce  a trendy  vo vývoji  zamestnanosti  sú  vyvolané  a 

sprevádzané  prebiehajúcimi a očakávanými sociálno-ekonomickými z 

menami v spoločnosti. Proces globalizácie prináša nové výzvy a zároveň je 

aj motorom zásadných ekonomických a sociálnych zmien, má vplyv nielen 

na hospodárske vzťahy v štáte, ale aj na sociálnu politiku a politiku 

zamestnanosti. Trh práce, zamestnanosť a správne orientovaná politika  

zamestnanosti  sú  rozhodujúcimi  faktormi  ľudskej  identity  a účinnou  

metódou  boja  s chudobou a sociálnym vylúčením. Osobitnú pozornosť je 

nevyhnutné venovať zabezpečovaniu kvalitných služieb zamestnanosti pre 

všetky skupiny obyvateľstva, kvalifikovanému monitorovaniu,  

predvídaniu  a usmerňovaniu budúceho vývoja na trhu práce za účelom 

prípravy adaptabilných pracovných síl na dynamické prostredie 

budúcnosti. Dizertačná práca bude preto zameraná na posúdenie a 

vedecké spracovanie podstatných zmien v charaktere a obsahu práce, 

budúce očakávané potreby a požiadavky na kvalifikované pracovné  sily. 

Identifikovať vplyv lndustry 4 .0 na zamestnanosť, tvorbu  a štruktúru  

pracovných  miest, vplyv prebiehajúcich  demografických  zmien, 

migračných trendov a ďalších aktuálnych sociálno-ekonomických 

procesov. Identifikovanie oblastí pre zamestnávanie viacnásobne 

znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie prostredníctvom sociálneho 

podnikania. Vyústením práce budú návrhy opatrení a prístupov k riešeniu 

skúmaných  problémov.



anotácia  v AJ Labor market processes and employment trends are evoked and 

accompanied by ongoing and anticipated socio-economic changes in 

society. The process of globalization brings new challenges and, at the 

same time, it is the engine of major economic and social changes, it 

affects not only economic relations in  the  state,  but  also  social and  

employment   policies.  The  labor  market,  employment  and  well-

targeted employment policy are crucial determinants of human identity 

and an effective method of combating poverty and social exclusion. 

Particular attention should be paid to ensuring quality employment 

services for all population groups, qualified monitoring, anticipating and 

guiding future labor market developments in order to prepare adaptable 

labor force s in the dynamic environment of the future. The dissertation 

will focus on the assessment and scientific processing of significant 

changes in the nature and content of work, future expected needs and 

requirements for skilled labor. To identify the impact of lndustry 4.0 on 

employment, job creation and structure, ongoing demographic changes, 

migration trends and other current socio-economic processes. ldentifying 

areas for employing multiple disadvantaged jobseekers through social 

entrepreneurships. The outcomes of the work will include proposals for 

measures and approaches to address examined problems.

školiteľ doc. Mgr. Martin Kahanec, MA PhD.

názov témy Evalvácia účinnosti aktívnych opatrení trhu práce a integračných politík

názov témy v AJ Evaluation of the effectiveness of active labor market and inregtaion 

policies

jazyk záverečnej práce slovenský

forma štúdia denná/externá

cieľ Cieľom tejto dizertačnej práce je prispieť k poznaniu o účinnosti rôznych 

typov aktívnych opatrení trhu práce a integračných politík. 



anotácia v SJ Sociálne vylúčenie a vylúčenie niektorých skupín obyvateľstva z trhu práce 

zostáva kľúčovou sociálno-ekonomickou výzvou na Slovensku. Mnohé 

verejné, súkromné a občianske/neziskové iniciatívy sa pokúsili zmierniť 

tento problém. Hoci sa celkovo dosiahol len malý pokrok, niektoré politiky 

začlenenia môžu byť účinnejšie ako iné. Na základe literatúry môžeme 

tvrdiť, že kľúčom k úspechu je dlhodobý záväzok, primeraný rozpočet a 

budovanie dôvery a sociálnych vzťahov so zainteresovanými stranami 

(Kahanec a Zimmermann, 2011). Keďže verejné, súkromné a 

občianske/neziskové integračné iniciatívy sa často líšia presne v týchto 

dimenziách, účinnosť aktívnych trhov práce a integračných politík sa môže 

líšiť medzi týmito troma typmi: verejnými, súkromnými a tými, ktoré 

riadia organizácie občianskej spoločnosti. Tento výskumný projekt 

zhodnotí efektívnosť rôznych typov aktívnych opatrení trhu práce a 

integračných politík na Slovensku. Predpokladajú sa experimentálne a 

kvalitatívne prístupy.

anotácia  v AJ Social and labor market exclusion of some groups of populatipns remains 

a key socio-economic challenge in Slovakia. Many public, private and civil 

society initiatives have tried to alleviate this challenge. Although there has 

been little progress overall, some inclusion policies may be more effective 

than others. It has been argued that long-term commitment, adequate 

budget, and building of trust and social reltionships with stakeholders are 

key to success (Kahanec and Zimmermann, 2011). As public, private and 

civil society integartion inititives often differ precisely along these 

dimensions, the effectiveness of active labor market and integration 

policies may differ across these three types: public, private and those run 

by civil society organizations. This research project will evaluate the 

effectiveness of various types of active labor market and integration 

policies in Slovakia. Experimental and qualitative approaches are 

foreseen. 

školiteľ doc. Ing. Peter Sika, PhD.

názov témy Investície domácností do bývania a možnosti ich alternatívneho využitia 

ako dodatočného príjmu v čase poberania dôchodkovej dávky

názov témy v AJ Households housing investments and the possibility of their alternative 

use as additional income at the time of receipt of the pension benefit

jazyk záverečnej práce slovenský

forma štúdia denná/externá

cieľ Cieľom je preskúmať a vedecky spracovať teoretické a praktické otázky 

vzájomných možných interakcií súkromného bohatstva investovaného do 

bývania a dodatočného zvýšenia finančného zabezpečenia seniorov a ich 

kvality života v SR.



anotácia v SJ Existujúce priebežné financovanie dôchodkových systémov kladie stále 

vyššie nároky na produktívne obyvateľstvo a daňových poplatníkov a 

taktiež sa stáva záťažou pre štátne rozpočty. Prioritnou oblasťou v rámci 

verejných politík členských krajín EÚ je zabezpečiť trvalo udržateľné a 

primerané starobné dôchodky, čo v súčasnej situácii, poddimenzovanosti 

finančných zdrojov, nie je ľahké. Z toho dôvodu sme si dali za cieľ 

identifikovať alternatívne spôsoby financovania saturácie potrieb ľudí v 

dôchodkovom veku prostredníctvom investovaného bohatstva v 

nehnuteľnostiach, ktoré by bolo možné začleniť do reformovaného 

dôchodkového systému. V dizertačnej práci budeme riešiť: doterajšiu 

efektívnosť dôchodkových systémov vybraných krajín. Stanovíme prístupy 

k ich kvantifikácii s previazanosťou na životnú úroveň dôchodcov. 

Navrhneme alternatívne spôsoby financovania životných potrieb seniorov 

a na základe empirických údajov a vytvoreného modelu verifikujeme ich 

efektívnosť.

anotácia  v AJ Existing ongoing pension systems funding puts increasing demands on 

productive populations and taxpayers and is also a burden on government 

budgets. The priority area within the public policies of the EU member 

states is to ensure sustainable and adequate old-age pensions, which, in 

the current situation, the underdevelopment of financial resources is not 

easy. For this reason, we sought to identify alternative ways of financing 

the saturation of the needs of retirement people through investment 

wealth in real estate that could be incorporated into the reformed 

pension system. In the dissertation work, we will address: the current 

efficiency of pension systems in selected countries. We will set out 

approaches to their quantification with a link to the standard of living of 

retirees. We will propose alternative ways of financing the seniors' living 

needs and, based on empirical data, we will verify the effectiveness of the 

model.

školiteľ doc. Ing. Peter Sika, PhD.

názov témy Družstevné podnikanie ako forma rozvoja sociálnej ekonomiky v 

Slovenskej republike

názov témy v AJ Cooperative enterpreneurship  as a form of development of the social 

economy in the Slovak Republic

jazyk záverečnej práce slovenský

forma štúdia externá

cieľ Cieľom je identifikácia významu družstevného podnikania v Slovenskej 

republike ako potenciálu rozvoja sociálnej ekonomiky pri odstraňovaní 

sociálnej exklúzie.



anotácia v SJ Dizertačná práca bude zameraná na význam, úlohy a činnosti 

družstevného podnikania na území dnešnej Slovenskej republiky s 

vyústením identifikácie potenciálu rozvoja sociálnej ekonomiky ako formy 

riešenia sociálnej exklúzie. V teoretickej časti identifikujeme úlohu 

európskeho družstevníctva u nás a v zahraničí. Zanalyzujeme príklady 

dobrej praxe v európskom priestore s možnosťou aplikácie do 

slovenského prostredia. V praktickej časti sa zameriame na aktuálne 

možnosti rozvoja družstevníctva v kontexte slovenskej legislatívy sociálnej 

ekonomiky, s vyústením do návrhov opatrení v zmenených sociálno-

ekonomických podmienkach. Rozanalyzujeme finančnú a sociálnu 

udržateľnosť družstevného podnikania v krátkodobom a strednodobom 

horizonte.

anotácia  v AJ Dissertation thesis will focus on importance, role and operations of 

cooperative enterpreneurship at the teritory of present Slovak Republic 

resulting to indetification of development social economy potencial as a 

form of social exclusion solution. At the theoretical level we will identify 

role of the European cooperative enterpreneurship in Slovakia and 

abroad. We will analyse godd practices in the European space with 

possible aplication in Slovak environment. At the practical level we will 

focus on present opportunities of cooperative enterpreneurship 

development in connection with slovak social economy legislation 

resulting to measures proposals in changing socio-economical conditions. 

We will also analyse financial and social sustainability of cooperative 

enterpreneurship in short and logn term horizon.


