študijný odbor
školiteľ
názov témy
názov témy v AJ
jazyk záverečnej práce
forma štúdia
cieľ

anotácia v SJ

anotácia v AJ

školiteľ
názov témy

3.3.3 ekonomická teória, študijný program Hospodárska politika
prof. Ing. Eva Rievajová, PhD.
Vplyv rozvoja sociálneho partnerstva pre rast produktivity, zamestnanosti a
miezd
Influence development of social partnership for productivity growth,
employment and wages
slovenský
denná / externá
Výskum vývoja, komparácia a zhodnotenie národných systémov sociálneho
dialógu, tripartity a kolektívneho vyjednávania. Identifikácia vplyvu na
ekonomickú a sociálnu sféru.
Vývoj a stav systému sociálneho partnerstva v SR a vybratých štátov Európy za
posledných 10 – 15 rokov v oblasti sociálneho dialógu a kolektívneho
vyjednávania. Sociálny dialóg vo väzbe na sociálnu politiku. Podpora kolektívneho
vyjednávania zo strany štátu. Zhodnotenie vplyvu na zamestnanosť, produktivitu
a mzdovú oblasť (minimálna mzda). Perspektívy sociálneho dialógu v Európe.
Development and state of the social partnership in the Slovak Republic and
selected countries in Europe for the last 10-15 years in the field of social dialogue
and collective bargaining. Social dialogue in relation to social policy. Promotion of
collective bargaining by the government. Assessment of the impact on
employment, productivity and labor income area (minimum vage). Prospects of
social dialogue in Europe.
prof. Ing. Eva Rievajová, PhD.
Politika súdržností EÚ a efektivita prostriedkov z Európskeho sociálneho fondu
pri zabezpečovaní cieľov zamestnanosti stratégie Európa 2020

názov témy v AJ

EU cohesion policy and the effectiveness of resources spent by the European
Social Fund in providing employment targets the Europe 2020 Strategy

jazyk záverečnej práce
forma štúdia
cieľ

slovenský
denná / externá
Cieľom dizertačnej práce je zhodnotiť efektivitu prostriedkov zo štrukturálnych
fondov EÚ s akcentom na Európsky sociálny fond, prostredníctvom operačných
programov zameraných na podporu zamestnanosti, vzdelávania a sociálneho
začlenenia a navrhnúť opatrenia na zdokonalenie existujúceho stavu.

anotácia v SJ

Charakteristika štrukturálnych fondov a ESF vo väzbe na zabezpečenie riešenia
problémov zamestnanosti. Vývoj a stav zamestnanosti. Determinanty
zamestnanosti. Politika zamestnanosti EÚ. Plnenie cieľov a iniciatív v oblasti
zamestnanosti, vzdelávania a sociálneho začlenenia pre inteligentný, udržateľný a
inkluzívny rast. Realizácia podpory rastu zamestnanosti, pracovných miest a
zvyšovania ich kvality prostredníctvom operačného programu Ľudské zdroje.
Hodnotenie efektivity čerpania prostriedkov. Námety na zdokonalenie
existujúceho stavu.

anotácia v AJ

Characteristics of the Structural Funds and the ESF in relation to solving problems
of employment. Development and the employment situation. Determinants of
employment. EU employment policy. Implementation of the objectives and
initiatives in the areas of employment, education and social inclusion for smart,
sustainable and inclusive growth. Implementation support employment growth,
job creation and improving its quality through the Operational Programme
Human Resources. Evaluate the effectiveness of spending. Suggestions to
improve the existing situation.

školiteľ
názov témy
názov témy v AJ

doc. Mgr. Martin Kahanec, PhD., MA
Determinanty a medzigeneračná transmisia chudoby na Slovensku
Determinants and intergenerational transmission of poverty in Slovakia

jazyk záverečnej práce
forma štúdia
cieľ

slovenský / anglický
denná / externá
Identifikovať a kvantifikovať kľúčové determinanty a medzigeneračné kanály
transmisie chudoby na Slovensku.
Použitím kvantitatívnej analýzy na dáta SK SILC a ďalšie zmerať determinanty
chudoby na Slovensku. Rozlíšiť determinanty príjmovej chudoby a hmotnej
deprivácie, ako aj extrémnych foriem chudoby. Identifikovať kľúčové kanály
transmisie rôznych foriem chudoby z rodičov na deti, a to najmä dopad chudoby
domácností na ľudský kapitál (vzdelanie, zdravotný stav a iné) detí. Formulovať
implikácie pre politiky trhu práce a sociálnu politiku.

anotácia v SJ

anotácia v AJ

Using quantitative analysis and data from EU SILC and other sources this research
will measure the determinants of poverty in Slovakia. In doing so it will
distinguish the determinants of income inequality and material deprivation, as
well as extreme forms of poverty. It will identify key channels through which
different forms of poverty are transmitted from parents to children. In particular,
it will look at the impacts of poverty in the household on the human capital
(education, health) of children. It will then formulate implications for labor
market and social policies.

školiteľ
názov témy
názov témy v AJ

doc. Mgr. Martin Kahanec, PhD., MA
Dopady emigrácie na domácnosti a trh práce na Slovensku
Impacts of out-migration on households and the labor market in Slovakia

jazyk záverečnej práce
forma štúdia
cieľ

slovenský / anglický
denná / externá
Zmapovať a zmerať dopady emigrácie na domácnosti a trh práce na Slovensku.

anotácia v SJ

Použitím kvantitatívnej analýzy aplikovanej na dáta SK LFS zmapovať emigráciu zo
Slovenska a zmerať jej dopady na zamestnanosť a ľudský kapitál členov
domácností zostávajúcich na Slovensku. Kvantifikovať najmä jej dopady na
ponuku práce a uplatnenie sa na trhu práce partnerov zostávajúcich na
Slovensku. Zmerať jej efekty na príjmovú situáciu domácností a vzdelanie detí.

anotácia v AJ

Using quantitative methods and data from SK LFS this research will map outmigration from Slovakia and measure its impacts on employment and human
capital of the staying household members. It will in particular quantify its impacts
on the labor supply and labor market outcomes of spouses staying behind. It will
also measure the effects of out-migration on household income and education of
the children.

