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školiteľ prof. Ing. Eva Rievajová, PhD. 
názov témy Politika súdržností EÚ a efektivita prostriedkov z fondov EÚ 

pri zabezpečovaní cieľov  zamestnanosti 
názov témy v AJ EU cohesion policy and the effectiveness of EU funds in meeting employment objectives 

jazyk záverečnej práce slovenský 

forma štúdia denná/externá 

cieľ  Cieľom dizertačnej práce je preskúmať a zhodnotiť efektivitu prostriedkov 
zo štrukturálnych fondov EÚ s akcentom na Európsky sociálny fond (ESF+) ako hlavný 
európsky nástroj na podporu financovania zamestnanosti a sociálneho začlenenia, ako aj 
na opatrenia na minimalizáciu negatívnych dopadov pandémie COVID-19 
na zamestnanosť. 

anotácia v SJ Charakteristika štrukturálnych fondov a ESF (ESF+) vo väzbe na zabezpečenie riešenia 
problémov zamestnanosti. Politika súdržností EU po roku 2020. ESF (ESF+) ako hlavný  
európsky finančný  nástroj na podporu vykonávania európskeho piliera  sociálnych práv, 
zamestnanosti, zlepšenia mobility pracovníkov a sociálneho začlenenia na programové 
obdobie 2021-2017. Významnú úlohu zohráva podpora vzdelávania a celoživotného 
vzdelávania v kontexte relevantnosti pre trh práce a podpora zamestnanosti mladých ľudí.  
Politika zamestnanosti EÚ a odporúčania pre Slovensko. V zmysle odporúčaní EK 
pre Slovensko: zlepšiť prístup ku kvalitnému zamestnaniu pre všetkých uchádzačov 
o zamestnanie, posilniť účinnosť inštitúcií a služieb trhu práce, podporovať účasť žien 
a adaptáciu podnikov a pracovníkov na zmenu prostredníctvom operačného programu 
Ľudské zdroje. Vývoj a stav zamestnanosti, vplyv pandémie COVID-19. Plnenie cieľov 
a iniciatív v oblasti  zamestnanosti. Hodnotenie efektivity čerpania prostriedkov a návrh 
odporúčaní. 

anotácia  v AJ Characteristics of the Structural Funds and the ESF (ESF +) in relation to ensuring the 

solution of employment problems. EU cohesion policy after 2020. ESF (ESF +) as the 

main European financial instrument to support the implementation of the European 

pillar of social rights, employment, improving worker mobility and social inclusion for the 

2021-2017 programming period. Promoting education and lifelong learning in the 

context of labor market relevance and promoting youth employment play an important 

role. EU employment policy and recommendations for Slovakia. In line with the EC 

recommendations for Slovakia: improve access to quality employment for all jobseekers, 

strengthen the efficiency of labor market institutions and services, support the 

participation of women and the adaptation of enterprises and workers to change 

through the Human Resources Operational Program. Development and state of 

employment, the impact of the COVID-19 pandemic. Achieving goals and initiatives in 

the field of employment. Evaluation of the efficiency of drawing funds and draft 

recommendations. 

 

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 Multiplikačný efekt finančných zdrojov investovaných do podpory 

nájomného bývania v kontexte mobility pracovnej sily 
názov témy v AJ Multiplier effect of financial resources invested in the support of rental housing in the 

context of labor mobility 

jazyk záverečnej práce slovenský 

forma štúdia denná/externá 

cieľ  Cieľom dizertačnej práce bude skúmať a identifikovať multiplikačný efekt rastu aktivity 
v nájomnom bytovom sektore s dopadom na trh práce v Slovenskej republike. 

anotácia v SJ Dizertačná práca sa bude zaoberať investičnou podporou nájomného bývania vo vzťahu 
mobility pracovnej sily. Uskutočníme teoretickú analýzu skúmanej problematiky u nás a v 
zahraničí. V prvej časti práce identifikujeme efekty nízkej mobility pracovných síl 
spôsobenej nízkou dostupnosťou nájomného bývania. Identifikujeme skupiny osôb 
ohrozené finančnou nedostupnosťou bývania. Zároveň identifikujeme finančné zdroje 



smerujúce do podpory nájomného bývania. V druhej časti práce bude našim cieľom 
skúmať a špecifikovať multiplikačný efekt podpory nájomného bývania vo väzbe na trh 
práce. 

anotácia  v AJ The dissertation will deal with investment support of rental housing in relation to labor 
mobility. We will perform a theoretical analysis of the researched issues at home and 
abroad. In the first part of the work we identify the effects of low labor mobility caused 
by low availability of rental housing. We identify groups of people at risk of financial 
inaccessibility of housing. At the same time, we identify financial resources aimed at 
supporting rental housing. In the second part of the work, our goal will be to examine and 
specify the multiplier effect of supporting rental housing in relation to the labor market. 
 
 

 

 


