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školiteľ prof. Ing. Elena Žárska, CSc.

názov témy Zvyšovanie efektívnosti verejnej správy a municipalizácia v podmienkach SR

názov témy v AJ Increasing Efficiency of Public Administration and Municipalisation in the Conditions of 

Slovakia

jazyk záverečnej práce slovenský

forma štúdia denná, externá

cieľ Cieľom práce je navrhnúť model municipalizácie v podmienkach SR, ktorý umožní efektívne 

zabezpečovanie administratívnych a ostatných verejných služieb v priestore.

anotácia v SJ Cieľom práce je navrhnúť model municipalizácie v podmienkach SR, ktorý umožní efektívne 

zabezpečovanie administratívnych a ostatných verejných služieb v priestore. Model zohľadní 

efektívnosť poskytovania správnych služieb, úspory/výnosy z rozsahu („ecomomies of scale“ 

a „economies of scope“) ako aj kapacitu jednotlivých správnych jednotiek zabezpečovať 

výkon zverených kompetencií či poskytovať príslušné verejné služby. Pri priestorovom 

usporiadaní správnych jednotiek zohľadní hierarchiu sídel a bude rešpektovať funkčné väzby 

v priestore. 

Samostatná časť bude venovaná možnosti zavedenia spojitého modelu správy (presun 

kompetencií okresných úradov na miestnu samosprávu v sídle okresného úradu). K takto 

navrhnutému modelu územnej samosprávy bude vypracovaný model financovania, ktorý 

zabezpečí adekvátne zdroje pre financovanie prenesených kompetencií, zníži mieru 

prerozdeľovania financií medzi jednotlivými obcami a zvýši zodpovednosť samospráv za 

ekonomický rozvoj spravovaného územia.

Otázky politického usporiadania a reprezentácie budú rozpracované v koncepčnej rovine.

anotácia  v AJ The aim of this theses is to propose a model of municipalisation in Slovakia, which will 

enable effective provision of administrative and other public services in the space. The 

model will take in the account the effectiveness of the provision of administrative services, 

savings / economies of scale ( "ecomomy of scale" and "economies of scope") as well as the 

capacity of the individual administrative units to ensure the performance of delegated 

powers or provide relevant public services. When spatial arrangement administrative units 

into account the hierarchy of settlements and will respect the functional links in the area.

A separate section will be devoted to the possibility of introducing continuous governance 

model (transfer of competencies of district offices to local government headquarters in 

County Office). To this proposed model of local governments will be developed a funding 

model that will ensure adequate resources for financing the transferred competences, 

reduce the level of redistribution of funds among the different communities and increase the 

responsibility of local governments for economic development of the administrated 

territory.

Questions of political organization and representation will be developed at conceptual level.
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jazyk záverečnej práce slovenský

forma štúdia denná, externá



cieľ Cieľom práce je hodnotenie vybranej úlohy univerzít v regionálnom rozvoji.

anotácia v SJ Univerzity predstavujú dôležité inštitúcie v procese regionálneho rozvoja. Najmä v 

posledných rokoch sa okrem výučby a výskumu, stále častejšie hovorí o ich tretej úlohe - 

podpore regionálneho rozvoja. Táto podpora môže mať mnoho rôznych foriem a metód a je 

dôležitá najmä v menej rozvinutých regiónoch. Práca bude analyzovať tieto formy na 

príklade slovenských vysokých škôl.

anotácia v AJ Universities represent important institutions in the process of regional development. 

Especially in recent years, in addition to education and research, studies are increasingly 

talking about the third role of universities - the promotion of regional development. This 

support can take many different forms and methods and is especially important in less 

developed regions. The thesis will analyze these forms in case of Slovak universities.


