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školiteľ prof. Ing. Eva Rievajová, PhD. 

názov témy Rodová segregácia  na trhu práce v krajinách EÚ 
názov témy v AJ Gender segregation in the EU labor market 

jazyk záverečnej práce slovenský 

forma štúdia denná/externá 

cieľ  Cieľom dizertačnej  práce  bude identifikovanie a vyhodnotenie   rodových  rozdielov 
na trhu práce,  zhodnotenie efektivity prijímaných opatrení,  komparácia stavu 
v krajinách EÚ a formulácia  nových nástrojov a opatrení  na riešenie problému 
v podmienkach Slovenska.   

anotácia v SJ Existuje viacero teórií na vysvetlenie pretrvávajúcej rodovej segregácie na trhu 
práce, pričom väčšina z nich rozlišuje medzi faktormi ponuky práce a dopytu 
po práci. Participácia žien na trhu práce je na Slovensku už niekoľko desaťročí 
pomerne vysoká, stále však pretrvávajú   viaceré disproporcie v účasti žien a mužov 
na trhu práce. Postavenie žien v zamestnaní  a potreba znižovania  rozdielov podľa 
pohlavia v jednotlivých aspektoch trhu práce je v podmienkach EÚ veľmi aktuálny 
a stále nedoriešený  sociálno – ekonomický problém, ktorý je i v centre pozornosti 
mnohých sociálnych, ekonomických i politických dokumentov prijatých na úrovni 
celého spoločenstvá i jednotlivých členských štátov. Práca bude zameraná  
na výskum  rodových  rozdielov na trhu práce, porovnanie situácie v krajinách EÚ,  
identifikovanie motivačných i demotivačných faktorov ako zo strany ponuky tak 
i zo strany dopytu po ženskej pracovnej sile. Vyhodnotiť doteraz prijaté opatrenia 
na elimináciu tohto problému a ich efektivitu. Porovnať situáciu vo vybraných 
krajinách a navrhnúť možné prístupy (nové nástroje)  na riešenie  problému 
v podmienkach Slovenska. Pri výskume bude použitá  domáca a zahraničná odborná 
literatúra ako i údajová základňa európskych inštitúcií. 

anotácia  v AJ There are several theories to explain persistent gender segregation in the labor 
market, most of which differentiate between factors of labor supply and labor 
demand. The participation of women in the labor market has been relatively high 
in Slovakia for several decades, but there are still several disproportions in the 
participation of women and men in the labor market. The position of women 
in employment and the need to reduce gender disparities in different aspects of the 
labor market is a very topical and still unresolved socio-economic problem in EU 
conditions, which is at the center of many social, economic and political documents 
adopted at Community and national level . The work will be focused on research 
of gender differences in the labor market, comparison of the situation in EU 
countries, identification of motivational and demotivating factors both from the 
supply side and from the demand for female labor force. Evaluate the measures 
taken so far to eliminate this problem and their effectiveness. To compare the 
situation in selected countries and propose possible approaches (new tools) to solve 
the problem in the conditions of Slovakia. The research will use both domestic and 
foreign scientific literature as well as the data base of the European institutions. 

školiteľ prof. Ing. Eva Rievajová, PhD. 

názov témy Efektivita služieb zamestnanosti a aktívnych opatrení na trhu práce 
pre znevýhodnené skupiny obyvateľstva 

názov témy v AJ Efficiency of employment services and active labor market measures 
for disadvantaged groups of the population 

jazyk záverečnej práce slovenský 



forma štúdia denná/externá 

cieľ  Cieľom dizertačnej práce je zhodnotiť  efektivitu služieb zamestnanosti a účinnosť 
jednotlivých typov aktívnych opatrení na trhu práce v kontexte zamestnávania 
znevýhodnených skupín obyvateľov, vyhodnotiť súčasný stav a sformulovať 
opatrenia na zlepšenie  ich  postavenia na trhu práce. 

anotácia v SJ Vylúčenie  niektorých skupín obyvateľstva z trhu práce, i napriek úspechom 
Slovenska v plnení  vytýčených cieľov  na konci  obdobia desaťročnej  stratégie 
Európa 2020, zostáva  stále  kľúčovou sociálno-ekonomickou  výzvou. A to i napriek 
historicky nízkym hodnotám v mierach  nezamestnanosti a hodnotám v raste 
zamestnanosti. Dizertačná práca bude zameraná na analýzu  problémov súvisiacich 
s činnosťou inštitúcií služieb zamestnanosti  a účinnosťou jednotlivých 
uplatňovaných aktívnych nástrojov politiky trhu práce zameraných na zvýšenie 
zamestnanosti a zamestnateľnosti znevýhodnených skupín obyvateľstva. 
Na základe  zhodnotenia súčasného stavu v zapájaní týchto skupín  na trh práce 
a poznatkov získaných zo zahraničia doktorand navrhne opatrenia a prístupy 
k zvýšeniu  účinnosti existujúcich nástrojov. Očakáva sa poskytnutie podkladov 
pre tvorcov politiky zamestnanosti.  Doktorand v dizertačnej práci  využije 
teoretické  i empirické metódy skúmania. 

anotácia  v AJ The exclusion of some groups of the population from the labor market, despite 
Slovakia's success in meeting the set targets at the end of the 10-year Europe 2020 
strategy, remains a key socio-economic challenge. This is despite historically low 
levels of unemployment rates and employment growth rates. The dissertation 
thesis will be focused on the analysis of problems related to the activity of the 
institutions of employment services and the effectiveness of the individual active 
labor market policy instruments applied to increase the employment 
and employability of disadvantaged groups of the population. Based on the 
evaluation of the current situation in the involvement of these groups in the labor 
market and knowledge gained from abroad, the doctoral student will propose 
measures and approaches to increase the effectiveness of existing instruments. It is 
expected to provide input to employment policy makers. The doctoral student will 
use both theoretical and empirical research methods. 

školiteľ doc. Ing. Peter Sika, PhD. 

názov témy Strieborná ekonomika v kontexte ekonomických príležitostí 
zo starnutia 

názov témy v AJ Silver economy in the context of the economic opportunities of aging 

jazyk záverečnej práce slovenský 

forma štúdia denná/externá 

cieľ  Cieľom bude identifikácia ekonomických príležitostí zo starnutia obyvateľstva 
v Slovenskej republike ako potenciálu budúceho rozvoja. Na základe výsledkov 
identifikácie budú formulované odporúčania pre decíznu sféru Slovenskej republiky. 

anotácia v SJ Teoretická analýza skúmanej problematiky u nás a v zahraničí, nakoľko koncept 
striebornej ekonomiky sa stále formuje a vyžaduje si podrobný výskum. Dizertačná 
práca bude zameraná na význam, potenciál a kvantifikáciu  striebornej ekonomiky 
na hospodárstvo Slovenskej republiky v nadchádzajúcom období. V teoretickej časti 
identifikujeme význam a úlohu striebornej ekonomiky v európskeho priestore. 
Budeme analyzovať príklady dobrej praxe v zahraničí s možnosťou aplikácie 
do slovenského prostredia. V praktickej časti sa zameriame na kvantifikáciu 
ekonomických príležitostí slovenského hospodárstva v kontexte starnutia populácie 
s vyústením do návrhov opatrení. 

anotácia  v AJ Theoretical analysis of the issue in the Czech Republic and abroad, as the concept 
of silver economy is still forming and requires detailed research. The dissertation 
thesis will focus on the importance, potential and quantification of the silver 
economy on the economy of the Slovak Republic in the upcoming period. In the 
theoretical part we identify the importance and role of the silver economy 
in European space. We will analyze examples of good practice abroad with the 



possibility of application to the Slovak environment. In the practical part we focus 
on quantification of economic opportunities of the Slovak economy in the context 
of population aging, resulting in proposals for measures. 

školiteľ doc. Ing. Peter Sika, PhD. 

názov témy Trh bývania a riziko bezdomovectva v Slovenskej republike 
názov témy v AJ Housing market and risk of homelessness in the Slovak republic 

jazyk záverečnej práce slovenský 

forma štúdia denná/externá 

cieľ  Cieľom dizertačnej práce bude identifikácia rizík straty bývania z dôvodu nízkych 
príjmov v Slovenskej republike a analýza faktorov úspešnej reintegrácie 
bezdomovcov v kontexte verejnej pomoci v oblasti bývania. 

anotácia v SJ Dizertačná práca sa bude zaoberať stratou bývania ako aj problematikou 
nedostupnosti bývania v Slovenskej republike. Uskutočníme teoretickú analýzu 
skúmanej problematiky u nás a v zahraničí. V prvej časti práce identifikujeme typy 
domácností ohrozené finančnou nedostupnosťou bývania. V druhej časti práce 
bude našim cieľom nájsť spoločné charakteristiky vedúce k strate bývania a bariéry 
úspešnej reintegrácie bezdomovcov s podporou štátu v oblasti bývania a bytovej 
politiky. 

anotácia  v AJ The dissertation thesis will deal with the loss of housing as well as the issue 
of housing unavailability in the Slovak Republic. We will carry out a theoretical 
analysis of the examined issue in the Slovak Republic and abroad. In the first part 
of the thesis we identify types of households threatened by financial unavailability 
of housing. In the second part of the thesis, our goal will be to find common 
characteristics leading to the loss of housing and barriers to successful reintegration 
of homeless people with state support in the area of housing and housing policy. 

školiteľ doc. Ing. Peter Sika, PhD. 

názov témy Ekonomické a sociálne indikátory udržateľnosti dôchodkového 
poistenia v Slovenskej republike v zmenených sociálno-
ekonomických podmienkach 

názov témy v AJ Economic and social indicators of sustainability of pension insurance in the Slovak 
Republic in the changed socio-economic conditions 

jazyk záverečnej práce slovenský 

forma štúdia denná/externá 

cieľ  Cieľom dizertačnej práce bude zhodnotenie reformných krokov v Slovenskej 
republike zameraných na udržateľnosť dôchodkového poistenia. Identifikujeme 
prístupy a opatrenia na zabezpečenie finančnej a sociálnej udržateľnosti. 
Na základe výsledkov analýzy formulujeme odporúčania v kontexte zmenených 
sociálno-ekonomických podmienok pre decíznu sféru Slovenskej republiky. 

anotácia v SJ Teoretická analýza skúmanej problematiky u nás a v zahraničí. Analýza 
a zhodnotenie reformných krokov v Slovenskej republike s dopadom 
na udržateľnosť dôchodkového poistenia. Úloha a význam fondov sociálneho 
poistenia z hľadiska ekonomickej udržateľnosti a názorových prúdov zameraných 
na financovanie dôchodkových dávok. Zabezpečenie finančnej a sociálnej 
udržateľnosti dôchodkového poistenia. Návrh opatrení v kontexte zabezpečenia 
udržateľnosti dôchodkového poistenia v zmenených sociálno-ekonomických 
podmienkach. 

anotácia  v AJ Theoretical analysis of the studied issue in the Slovak Republic and abroad. Analysis 
and evaluation of reform steps in the Slovak Republic with an impact on the 
sustainability of pension insurance. The role and importance of social insurance 
funds in terms of economic sustainability and opinion streams aimed at financing 
pension benefits. Ensuring the financial and social sustainability of pension 
insurance. Proposed measures in the context of ensuring the sustainability 
of pension insurance under changed socio-economic conditions. 

 


