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Participatívne prístupy k integrovanému strategickému plánovaniu na regionálnej 
a miestnej úrovni 

 
Školiteľ:    doc. Ing. Oľga Roháčiková, PhD. 

Školiteľ špecialista:   Ing. Katarína Melichová, PhD. 

Forma štúdia:    denná 

Odborné pracovisko:   Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka 

Anotácia: Participatívne plánovanie predpokladá zapojenie príslušných zainteresovaných skupín 

v takmer všetkých etapách procesu tvorby strategických dokumentov a sčasti aj v ich následnej 

implementácii. Zákon č. 309/2014 Z.z., ktorým sa novelizoval zákon č. 539/2008 Z.z. o podpore 

regionálneho rozvoja, výrazne posilnil práve rozmer partnerstva pri vypracovaní strategických 

dokumentov tak na lokálnej, ako aj na regionálnej úrovni. Napriek tomu však v hodnotiacej správe 

o stave a efektívnosti verejnej správy v roku 2017, Európska komisia umiestnila Slovenskú 

republiku z 28 členských krajín na 24. miesto. Toto umiestnenie bolo spôsobené práve 

negatívnym hodnotením kapacít pre strategické plánovanie (Slovensko sa spolu s Cyprom 

a Maďarskom umiestnilo na poslednom 24. mieste), transparentnosti verejnej správy (28. miesto) 

a absencii medzisektorovej koordinácie (23. miesto). Ako príčinu nízkej miery participatívnosti 

procesov vo verejnej správe a dynamiky administratívnych reforiem, uvedená správa označuje 

niekoľko faktorov, ktoré však svoj pôvod majú v často odlišných národných kultúrach. V tomto 

aspekte sa v kľúčových dimenziách ako je vzdialenosť moci (prijatí hierarchie a nerovnomerného 

rozdelenia moci) Slovensko umiestnilo na poslednej priečke a v individualizme (pochopení 

individuálnej zodpovednosti a potreby sebaurčenia) na 20. mieste. Neberúc do úvahy tieto 

špecifiká slovenských podmienok, participatívne prístupy k strategickému plánovaniu osvedčené 

v iných krajinách sú častokrát využívané neadekvátne, prípadne iba formálne. 

Cieľom dizertačnej práce je skúmať alternatívne spôsoby participatívneho strategického 

plánovania a manažmentu zmeny, konkrétne inovatívne formy verejno-súkromno-občianskych 

partnerstiev (PPPP), sociálnych a inštitucionálnych inovácií a nových modelov riadenia 

založených na koncepcii polycentrického riadenia spoločných zdrojov. Metodika sa bude opierať 

o kvantitatívne a kvalitatívne výskumné metódy, konkrétne o nástroje matematickej sociológie 

a behaviorálnej ekonómie (modely sieťovej analýzy, behaviorálne hry a experimenty, „nudging“, 

dotazník, rozhovor, fokusové skupiny, pozorovanie atď.). 

Dizertačná práca nadväzuje na projekt Horizont 2020: SEP-210579659 (Inkluzívne zdravie a 

wellbeing v malých a stredne veľkých mestách) 

 
 

Dynamika vývoja vo vidieckych oblastiach Slovenska: zamestnanosť a populácia 

 
Školiteľ:    prof. Ing. Pavol Schwarcz, PhD. 

Školiteľ špecialista:   doc. PhDr. Mgr. Ing. Ladislav Mura, PhD.  

Forma štúdia:    denná 

Odborné pracovisko:   Katedra európskych politík 



Anotácia: Riešenie aktuálnych problémov vidieka ako vyľudňovanie, oslabovanie ekonomickej 

základne, socio-ekonomické zmeny sa zaraďujú k základným prioritám politiky rozvoja vidieka 

EÚ. Dizertačná práca bude sledovať dynamiku zmien v populácii a zamestnanosti v jednotlivých 

sektoroch národného hospodárstva vo vidieckych oblastiach Slovenska. Cieľom bude zhodnotiť 

demografické zmeny spolu so zmenami na trhu práce a zohľadniť priestorové dôsledky týchto 

zmien berúc do úvahy heterogenitu vidieckych oblastí. Hodnotenie bude založené na skúmaní dát 

zo sčítania obyvateľov a ďalších databáz Štatistického úradu SR. 

Dizertačná práca nadväzuje na projekt Jean Monnet Centre of Excellence- č.: 611446-EPP-1-2019-

1-SK-EPPJMO-CoE - CEEAG: Centre of Excellence for European Agri-Food Chain - CEEAG 

 

 

Ochrana poľnohospodárskej pôdy z pohľadu udržateľnosti vidieckych oblastí na 
Slovensku a vo vybraných štátoch Európskej únie  

 
Školiteľ:    doc. JUDr. Lucia Palšová, PhD. 

Odborné pracovisko:   Katedra práva   

Forma štúdia:    denná 

Odborné pracovisko:  Katedra práva 

Anotácia: 

Vedeckým cieľom dizertačnej práce je zmapovať ochranu poľnohospodárskej pôdy vo vybraných 

regiónoch Slovenska a vybraných štátoch Európskej únie, identifikovať a zhodnotiť najčastejšie 

problémy súvisiace s ochranou poľnohospodárskej pôdy a na základe získaných skutočností zistiť 

efektivitu nástrojov podmieňujúcich ochranu pôdy s akcentom na udržateľnosť vidieckych 

oblastí. 

Zo všeobecne formulovaného vedeckého cieľa vyplývajú nasledovné parciálne ciele, ktoré bude 

nevyhnutné naplniť pre dosiahnutie cieľa dizertačnej práce v sledovaných regiónoch: 

- analyzovať súčasný stav ochrany poľnohospodárskej pôdy z kvalitatívneho a kvantitatívneho 

hľadiska na Slovensku a vo vybraných štátoch EÚ; 

- analyzovať vývoj právnej úpravy ochrany poľnohospodárskej pôdy a jej dôsledky na ochranu 

kvality a zmenu výmery poľnohospodárskej pôdy; 

- zmapovať a zhodnotiť efektívnosť nástrojov ovplyvňujúcich ochranu poľnohospodárskej 

pôdy; 

- analyzovať dobré príklady z praxe („good practices“) z vybraných štátov EÚ a ich možná 

aplikácia v podmienkach Slovenska.  

- identifikovať bariéry ochrany poľnohospodárskej pôdy vzhľadom k rozvoju vidieka. 

Výsledkom dizertačnej práce bude formulácia systémových opatrení pre úpravu legislatívnych 

opatrení a prax rozhodovania v oblasti ochrany poľnohospodárskej pôdy, ktoré pozitívne 

ovplyvnia rozvoj vidieka.  

Pri spracovaní dizertačnej práce sa využijú primárne zdroje údajov a aktuálne dostupné 

sekundárne zdroje údajov získané zo Štatistického úradu SR a Ministerstva pôdohospodárstva 

a rozvoja vidieka SR.  

 


