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KATEDRA EKONOMIKY 

 

Školiteľka: 

doc. Ing. Daniela Hupková, PhD. 

Téma dizertačnej práce: 

Zhodnotenie vplyvu hospodárskych a klimatických zmien na využívanie 

pôdy 

Pôsobenie zmeny klímy na svetovú poľnohospodársku produkciu, ako aj nepriame zmeny vo 

využívaní pôdy vyvolané energetickými politikami sú dôležitými súčasťami aktuálnej 

ekonomickej reality. Cieľom dizertačnej práce bude zhodnotenie štrukturálnych dôsledkov 

zmien klímy na využívanie pôdy ako i na sektor poľnohospodárstva v Slovenskej republike 

ako aj v Európskej Únii prostredníctvom aplikácie štandardného modelu všeobecnej 

ekonomickej rovnováhy (CGE – Computable General Equilibrium). K dosiahnutiu 

definovaného cieľa dizertačnej práce sa predpokladá využitie databáz ako aj výskumných 

prác inštitúcií ako Úrad geodézie, kartografie a katastra SR, kataster nehnuteľností SR, 

Slovenský pozemkový fond, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Výskumný 

ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, Eurostat, Štatistický úrad SR, Štatistická ročenka 

o pôdnom fonde v SR, atď. 

Téma pre uchádzačov o dennú a externú formu štúdia.  

 

 

Školiteľka: 

doc. Ing. Iveta Zentková, CSc. 

Téma dizertačnej práce: 

Vplyv potravinovej politiky EU a poľnohospodárskej politiky na trh 

s potravinami 

Žijeme v priestore, v ktorom je prebytok potravín, a v ktorom ľudia trpia mnohými 

civilizačnými ochoreniami. V ostatných rokoch sa v odborných aj laických kruhoch diskutuje 

požiadavka prevzatia osobnej zodpovednosti za svoje zdravie. S touto požiadavkou je úzko 

prepojený zdravý životný štýl a racionálne stravovanie, ktoré je verejnosti prezentované 

rôznymi výživovými pyramídami. Výrobu a spotrebu potravín významne determinujú 

nástroje uplatňované ako poľnohospodárskou, tak aj potravinovou politikou. Jedným z cieľov 

pôsobenia oboch politík by malo byť zlepšenie zdravotného stavu obyvateľstva cestou 

dostupnosti bezpečných a vysoko kvalitných potravín reflektujúcich zásady racionálnej 

výživy. Cieľom dizertačnej práce je zistiť, do akej miery sú opatrenia potravinovej 

a poľnohospodárskej politiky kompatibilné v súvislosti s napĺňaním odporúčaní racionálnej 

výživy obyvateľstva SR a aké zmeny v tejto oblasti nastali za posledných dvanásť rokov. 

Tejto téme sa venuje monografia vydaná v roku 2010, v ktorej je spracované obdobie rokov 

2000 – 2007. Metodika DDP sa odvíja od definovaných parciálnych cieľov, ako je napr. zistiť 

zmeny v spotrebiteľskom správaní pri nákupe potravín pomocou modelovania dopytu po 

potravinách a výdajov na potraviny; vplyv výkonnosti ekonomiky na výdaje na potraviny 

prostredníctvom zhlukovej analýzy; mieru vplyvu opatrení potravinovej politiky na štruktúru 



potravinového koša a dĺžku života obyvateľov pomocou Pearsonovho koeficienta; faktory 

determinujúce ponuku poľnohospodárskych komodít a dopyt spracovateľských firiem 

pomocou modelovania a blahobytnej analýzy nástrojov poľnohospodárskej politiky. Údaje 

pre spracovanie práce budú podľa potreby čerpané z rôznych štatistických databáz za roky 

2008 – 2020. 

Téma pre uchádzačov o dennú formu štúdia.  

 

 

KATEDRA HOSPODÁRSKEJ POLITIKY 

 

Školiteľ: 

prof. Ing. Ján Pokrivčák, PhD. 

Téma dizertačnej práce: 

Zdieľaná ekonomika v poľnohospodárstve 

Zdieľaná ekonomika naberá na dynamike v mnohých krajinách. Po uplatnení v oblasti 

cestovného ruchu, dopravy, zdieľaná ekonomika sa v poľnohospodárskom sektore začína 

presadiť čoraz viac. Sektor poľnohospodárstva čelí mnohým problémom na celom svete. 

Medzi problémami, s ktorými sa stretávame, patrí disparity cien komodít na úrovni 

prvovýrobcov a konečných spotrebiteľov. Poľnohospodári často dostávajú len malý podiel 

marže, zatiaľ čo veľké marže využívajú obchodníci alebo sprostredkovatelia. Medzi ďalšie 

problémy, s ktorými sa stretávajú poľnohospodári, je nedostatok informácií. Výsledkom je, že 

poľnohospodári nemôžu dobre riadiť svoju úroveň produkcie, aby sa prispôsobili súčasnej 

trhovej cene alebo predvídali cenový trend. Ďalším hlavným problémom je nedostatočný 

prístupu k finančným zdrojom, ktorý obmedzuje ich schopnosť rozšíriť svoju produkciu. 

Vzhľadom na uvedené problémy sa niekoľko začínajúcich podnikov a podnikateľov pokúsilo 

využívať technológiu na výrobu lepších poľnohospodárskych výrobkov, vytvoriť platformy 

na poskytovanie kapitálu poľnohospodárom prostredníctvom finančných platforiem, ako aj 

znížiť zdĺhavý distribučný reťazec vytvorením platformy elektronického obchodu, ktorá 

umožňuje poľnohospodárom alebo dodávateľom posielať alebo dodávať výrobky priamo 

zákazníkom. Tieto aplikácie sú v podstate implementáciou zdieľaných ekonomických 

modelov. Existujú rôzne definície zdieľanej ekonomiky. Zdieľane hospodárstva, zdieľaná 

ekonomika alebo platforma spoločnej spotreby je v podstate hospodársky systém, v ktorom sú 

aktíva alebo služby zdieľané medzi súkromnými osobami, a to buď zadarmo, alebo za 

poplatok, zvyčajne prostredníctvom platformy. Cieľom dizertačnej prace bude hodnotenie 

prípadov zdieľanej ekonomiky pri ich zameranie sa na zvýšenie dobrých životných 

podmienok poľnohospodárov tým, že umožnia poľnohospodárom stať sa agropodnikateľmi 

a vytvoriť účinný poľnohospodársky ekosystém. V práci sa plánuje uskutočniť dotazníkoví 

prieskum a získané údaje budú slúžiť na vypracovanie analýzy pomocou ekonometrických 

modelov a metód a závery budú slúžiť aj ako odporúčania pre príslušne rezortne organy . 

Téma pre uchádzačov o dennú a externú formu štúdia.  

 

 

Školiteľka: 

doc. Ing. Miroslava Rajčániová, PhD. 

Téma dizertačnej práce: 

Vplyv zmeny preferencií spotrebiteľov na spotrebu a dodávateľské reťazce 

V súčasnosti sa spotrebitelia v rozvinutých krajinách stále viac zaujímajú o to, čo je v ich 

potravinách, ako sa vyrábajú potraviny a odkiaľ pochádzajú jednotlivé zložky potravín. Rastie 

túžba po rozmanitosti potravy, zdravom jedle, chuti a miestnych produktoch (McCluskey, 



2015). Stravovacie návyky sú v súčasnosti úzko späté aj s rôznymi zdravotnými problémami. 

Hlavným cieľom tejto dizertačnej práce je preskúmať vplyv zmeny preferencií spotrebiteľov 

na spotrebu a potravinové reťazce. Zmeny v spotrebiteľských preferenciách a dopyt po 

zdravej výžive budú odhadnuté systémom takmer ideálneho dopytu (AIDS) pomocou údajov 

zo štatistiky rodinných účtov (Household Budget Survey) a výsledky budú použité na 

simuláciu vplyvu na potravinové reťazce. 

Téma pre uchádzačov o dennú a externú formu štúdia.  

 

 

Školiteľ: 

doc. Ing. Roman Serenčéš, PhD. 

Téma dizertačnej práce: 

Inovácie v hydinárskom priemysle: hodnotenie investičných stratégií 

s rešpektovaním welfare zvierat 

Spotrebitelia a spoločnosť sa v poslednom období viac a viac orientujú na necenové vlastnosti 

potravín vrátane produkcie. Medzi tieto vlastnosti zaraďujeme aj welfare zvierat. Rôzne 

iniciatívy tlačia producentov v hydinárskom priemysle do zmeny technológie ustajnenia 

nosníc z klietkovej na alternatívne (napr. voľný výbeh). Štúdium literatúry ukazuje, že 

v súčasnosti neexistuje systém, ktorý by spĺňal všetky požiadavky na welfare nosníc. Mnohé 

články a štúdie sú jednostranne zamerané, ale rozhodujúci bude tlak obchodníkov, ktorí budú 

reagovať na požiadavky spotrebiteľov. Cieľom dizertačnej práce bude zhodnotiť jednotlivé 

investičné stratégie, vrátane pracovného prostredia a welfare zvierat. Modelové riešenie 

v plnej miere umožní simulovať investičné stratégie vrátane vstupov, produkčnej kapacity 

a finančných zdrojov. Investičné zámery budú hodnotené prostredníctvom metódy na 

hodnotenie efektívnosti investícií (čistej súčasnej hodnoty). 

Téma pre uchádzačov o dennú a externú formu štúdia.  

 

 

KATEDRA ŠTATISTIKY A OPERAČNÉHO VÝSKUMU 

 

Školiteľka: 

prof. Ing. Ľubica Bartová, CSc. 

Téma dizertačnej práce: 

Hodnotenie ekonomických efektov podpory odbytových organizácií 

poľnohospodárskych výrobcov 

Cieľom práce bude odhad efektov podpory poskytovanej cez politiky II. piliera spoločnej 

poľnohospodárskej politiky EÚ na ich beneficientov, na príklade poľnohospodárskych 

podnikov SR. Skúmaný bude vplyv na ekonomickú výkonnosť beneficientov, priestorové 

efekty podpory a zmeny v komoditných reťazcoch. Využité budú údaje databáz FADN, IL 

MPSR, SHMÚ, Eurostat. V kvantitatívnej analýze budú príčinné efekty politík odhadnuté 

metódami Porovnávacej analýzy (Counterfactual analysis), napr. difference in difference, 

propensity score matching. Priestorové efekty budú hodnotené ekometrickými priestorovými 

modelmi s využitím programov ArcGIS, GEODA, STATA, R. Výstupom práce bude odhad 

ekonomických a priestorových efektov vybraných nástrojov poľnohospodárskej politiky 

a odporúčania pre poľnohospodársku politiku s cieľom posilnenia pozície domácich výrobcov 

na trhu. 

Téma pre uchádzačov o dennú a externú formu štúdia.  

 



Školiteľ: 

doc. Ing. Peter Fandel, CSc. 

Téma dizertačnej práce: 

Výkonnosť poľnohospodárskych podnikov SR z hľadiska manažérskej 

a programovej efektívnosti: aplikácia viacsmerovej analýzy efektívnosti 

Pri hodnotení efektívnosti poľnohospodárskych podnikov sa ukazuje, že zdrojom 

neefektívnosti môže byť tak slabý manažment podnikov, ako aj nevhodná špecializácia, či 

výrobný program. Cieľom dizertačnej práce bude analyzovať efektívnosť 

poľnohospodárskych podnikov technikou viacsmerovej analýzy efektívnosti (multi-

directional efficiency analysis – MEA), ktorá umožňuje zohľadniť inputovo – špecifickú 

efektívnosť a vyjadriť rozdiely medzi mierami efektívnosti na úrovni rôznych vstupov, ako aj 

medzi farmami s rôznym zameraním, ako sú farmy s prevažujúcou rastlinnou výrobou, 

živočíšnou výrobou alebo zmiešanou výrobou. Analýzu je možné realizovať prostredníctvom 

dekompozície MEA technickej efektívnosti na manažérsku efektívnosť a programovú 

efektívnosť. Uvedený prístup má potenciál odhaliť aké zdroje neefektívnosti prevládajú 

v poľnohospodárskych podnikoch SR. U uchádzača na danú tému sa predpokladá dobrá 

znalosť anglického jazyka a primeraná znalosť lineárneho programovania a štatistiky. 

Téma pre uchádzačov o dennú formu štúdia.  

 

 

KATEDRA SPOLOČENSKÝCH VIED 

Školiteľka: 

doc. Mgr. Ing. Danka Moravčíková, PhD. 

Téma dizertačnej práce: 

Využívanie prvkov biohospodárstva a eko-inovácií v západoeurópskych 

a východoeurópskych krajinách v porovnávacej perspektíve 

Pojmy bioekonomika/biohospodárstvo a eko-inovácie súvisia s udržateľným rastom globálnej 

ekonomiky a označujú preferované riešenia smerujúce na jednej strane k zabezpečeniu 

sociálno-ekonomického rastu a udržateľnosti a na strane druhej k stabilite životného 

prostredia. EÚ je jedným z najambicióznejších zoskupení, ktoré sa venujú politike 

udržateľného rozvoja, zeleného rastu a všetkým témam, ktoré sú spojené s ekonomickým 

rozvojom v čo najväčšej harmónii so životným prostredím. Pri porovnaní zamestnanosti 

a obratu v oblasti biohospodárstva v EÚ-28 je jasne viditeľný rozdiel predovšetkým medzi 

západnými krajinami a krajinami východnej Európy. Väčšina regiónov strednej a východnej 

Európy vykazuje strednú alebo nízku úroveň biohospodárskej vyspelosti. Cieľom práce je: 1. 

analýza zainteresovaných strán a aktérov vo vybraných regiónoch a určenie ich kľúčových 

predstaviteľov, charakteristika potrieb a očakávaní zainteresovaných strán a aktérov 

súvisiacich s biohospodárstvom a eko-inováciami; 2. analýza bioekonomického potenciálu 

regiónov založená na charakterizovaní súčasnej situácie regiónov prostredníctvom súboru 

kľúčových faktorov a indikátorov (hlavné aspekty biohospodárstva a eko-inovácií); 3. 

porovnanie situácie v západoeurópskych regiónoch a vybraných regiónoch v krajinách 

strednej a východnej Európy, z ktorých vyplynú odporúčania opatrení na vytvorenie 

vhodného modelu regionálneho biohospodárstva. Metodologický prístup bude založený na 

triangulácii metód a zdrojov. Primárne údaje sa budú získavať pomocou dotazníkov 

a rozhovorov, návrhu stromu problémov, fokusových skupín a brainstormingu. Sekundárne 

údaje sa získajú najmä z Eco-innovation Score Board (Hodnotiaca tabuľka ekologických 

inovácií) s použitím indexu ekologických inovácií a tiež z ďalších existujúcich zdrojov 

a relevantných materiálov (dokumenty, databázy atď.). Záverečným hodnotiacom krokom 



bude SWOT analýza s cieľom identifikovať hlavné prínosy a výzvy v biohospodárstve 

a využívaní ekologických inovácií v sledovaných regiónov. 

Téma pre uchádzačov o dennú a externú formu štúdia.  

 


