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KATEDRA EKONOMIKY 

 

Školiteľka: 

doc. Ing. Daniela Hupková, PhD. 

Téma dizertačnej práce: 

Dopytové vzťahy vo vybranej agro-potravinárskej výrobkovej vertikále 

Hlavným cieľom dizertačnej práce bude skúmanie dopytových vzťahov v rámci vymedzenej 

agro-potravinárskej výrobkovej vertikály. Pri skúmaní primárnych a sekundárnych 

dopytových funkcií bude uplatnená ekonometrická analýza. Práca bude zameraná na 

skúmanie dopytových vzťahov na rôznych úrovniach agro-potravinárskej vertikály 

u vybraných komodít. Práca bude zameraná na súbory dopytových funkcií v rámci 

spotrebného koša domácností, prípadne v jeho logicky ucelenej časti. Pre zhodnotenie 

dopytových vzťahov bude zostavený a aplikovaný vhodný model systému dopytových rovníc 

ako napr. trans logaritmický systém, Roterdamský systém, Almost Ideal Demand System - 

AIDS systém. Prostredníctvom zostaveného ekonometrického modelu bude skúmaná cenová 

citlivosť reakcií dopytu. K zhodnoteniu cenovej citlivosti dopytových funkcií v rámci 

skúmanej výrobkovej vertikály budú využité koeficienty bežnej elasticity, prípadne 

koeficienty elasticity Marshallovej a Hicksovej dopytovej funkcie. K dosiahnutiu 

definovaného cieľa dizertačnej práce sa predpokladá využitie databáz ako aj výskumných 

prác inštitúcií ako Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Výskumný ústav 

ekonomiky poľnohospodárska a potravinárska, Eurostat, Štatistický úrad SR, NBS, World 

bank atď. 
Téma pre uchádzačov o dennú formu štúdia.  

 

 

 

KATEDRA FINANCIÍ 

 

Školiteľ: 

doc. Ing. Ivan Holúbek, PhD. 

Téma dizertačnej práce: 

Dôsledky klimatickej zmeny na finančnú stabilitu poľnohospodárskych 

subjektov v horských a znevýhodnených oblastiach SR 

Klimatické zmeny už v súčasnosti ovplyvňujú výkonnosť, produkciu, produktivitu a finančnú 

stabilitu poľnohospodárskeho sektora. Fyzické riziko predstavujú v poľnohospodárstve 

hmotné prejavy klimatických zmien ako búrky, záplavy, zosuvy pôdy, horúčavy, sucho 

a počet letných a tropických dní vo vegetačnom období. Cieľom dizertačnej práce bude 

posúdenie dlhodobého pôsobenia klimatickej zmeny na produkčný a ekonomický potenciál 

trávnych a poľných ekosystémov v horských a znevýhodnených oblastiach v SR. 

Obhospodarovanie pôdneho fondu v horských a znevýhodnených oblastí je jedným z odvetví 

rastlinnej výroby. Trvalé trávne porasty vegetačným krytom s pevne prekorenenou koreňovou 

vrstvou majú vlastnosť ochraňovať pôdu pred vodnou i veternou eróziou a pútaciu 

a biofiltračnú schopnosť, významnú z vodohospodárskeho hľadiska. Využitím primárnej 



produkcie nadväzujú aj na živočíšnu výrobu – predovšetkým na odvetvie chovu 

polygastrických zvierat. Realizáciou a výsledkami výskumu dizertačnej práce sa prispeje 

k zvýšeniu stavov hospodárskych zvierat a využitiu primárnej produkcie v živočíšnej výrobe. 

Významnou mierou sa ovplyvní rastový potenciál poľnohospodárstva v znevýhodnených 

a horských oblastiach Slovenska a pridaná hodnota v nadväzujúcich odvetviach (potravinová 

bezpečnosť, zdravotná bezpečnosť potravín, bioenergetika a cestovný ruch). Vplyvom 

multifunkčného poľnohospodárstva sa dosiahne optimálne využívanie disponibilných 

faktorov a efektívneho zhodnotenia vstupov do výrobného procesu (pracovná sila a kapitál), 

vytvoria sa podmienky pri diferencovaní predpokladov pre ekonomické zdôvodnenie 

intervencií štátu. Metodologický aparát, metodika a metódy práce vychádzajú z cieľa 

dizertačnej práce. Z dostupných zdrojov využijeme archívny prieskum zameraný na 

získavanie meteorologických, klimatických, hydrologických a fenologických údajov. Na 

sledovanie primárnej produkcie a produktivity trvalých trávnych porastov využijeme Eddy 

kovariančnú metódu, ktorá zaznamenáva bilanciu uhlíka porovnávaním cyklov fotosyntézy 

a respirácie. Pri posudzovaní vplyvov adaptačných opatrení možno použiť metódu analýzy 

nákladov a prínosov (CBA), ktorá porovnáva benefity s nákladmi. Pri posudzovaní opatrení je 

možné využiť finančnú analýzu a vyhodnotenie výnosnosti projektu alebo opatrenia pre 

investora. Premenné vo finančnej analýze slúžia aj ako čiastkové vstupy pre ekonomickú 

analýzu. Princípom ekonomickej analýzy je určiť všetky kvalitatívne a kvantitatívne sociálno 

- ekonomické vplyvy projektu (opatrenia) vrátane tých nákladov a prínosov, ktoré nemajú 

trhovú cenu. Zdroje v dizertačnej práci budú predstavovať databáza Informačných listov 

MPRV SR, archívny prieskum SHMU Bratislava, experimentálne hodnoty namerané v praxi 

poľnohospodárskych subjektov pomocou Eddy kovariančnej metódy, vedecké a odborné 

publikácie Katedry financií FEM SPU Nitra a Katedry krajinného inžinierstva FZKI SPU 

Nitra a iné dostupné zdroje odbornej a vedeckej literatúry.  
Téma pre uchádzačov o dennú a externú formu štúdia.  

 

 

Školiteľ: 

doc. Ing. Ivan Holúbek, PhD. 

Téma dizertačnej práce: 

Adaptácia na klimatickú zmenu v sektore európskeho poľnohospodárstva 

Cieľom dizertačnej práce je analýza prínosov a nákladov pripravovaných adaptačných 

opatrení, ktoré poslúžia na zníženie emisie skleníkových plynov z poľnohospodárskych 

postupov, na zlepšenie odolnosti systémov výroby potravín, na zníženie tlaku na vodné 

zdroje, na ochranu a obnovu biotopov, na vytváranie krajinných prvkov , na zachovanie mimo 

- produkčných funkcií a ekosystémových služieb poľnohospodárstva. Alternatívny cieľ 

dizertačnej práce predstavuje analýza možnosti financovania adaptácie na klimatickú zmenu 

v sektore európskeho poľnohospodárstva z verejných a súkromných zdrojov. 

Poľnohospodárska výroba vo výraznej miere závisí od poveternostných a klimatických 

podmienok, a z tohto dôvodu je jedným z najzraniteľnejších odvetví. Zmeny teplôt a zrážok, 

ako aj extrémne výkyvy počasia a klímy ovplyvňujú výnosy plodín a produktivitu 

hospodárskych zvierat a následne aj poľnohospodárske výnosy, pričom v mnohých 

európskych regiónoch spôsobujú významné hospodárske straty. Kaskádovitý efekt vplyvov 

klimatickej zmeny bude mať pravdepodobne negatívny vplyv na cenu, kvantitu a kvalitu 

výrobkov a v dôsledku toho aj na obchodné modely, ktoré zasa môžu ovplyvniť príjmy 

v poľnohospodárstve v Európe. Navrhovaná nová spoločná poľnohospodárska politika na 

roky 2021 - 2027 má definované adaptačné opatrenia ako jasný cieľ, ktorý by mal motivovať 

členské štáty k tomu, aby zvýšili svoje investície do adaptačných opatrení. Mnoho 

adaptačných opatrení na úrovni poľnohospodárskeho podniku je zväčša rozšírením 

existujúceho manažmentu riadenia alebo opatrení v oblasti klimatických rizík. V súčasnosti 



existuje celá rada programov na globálnej úrovni na úrovni EÚ, ktoré ponúkajú financovanie 

adaptačných opatrení. Metodologický aparát, metodika a metódy práce vychádzajú z cieľa 

dizertačnej práce. V dizertačnej práci využijeme štandardné metódy akými sú pozorovanie, 

abstrakcia, analýza, syntéza a komparácia, finančná a ekonomická analýza. Na analyzovanie 

mimoprodukčných prínosov adaptačných opatrení (problém hodnotenia externalít) možno 

použiť ako metódu koncept celkovej ekonomickej hodnoty, CBA analýzu, ktoré okrem 

ekonomických prínosov posudzujú aj neúžitkové hodnoty a ekosystémové služby. 

Z monetárnych metód využijeme trhové ceny, metódu ušetrených nákladov, náklady na 

ušetrené vládne výdavky. Zdroje v dizertačnej práci budú predstavovať databázy IPCC 

panelu, Svetovej banky, FAO, Eurostatu, FADN, Európskej komisie, Európskej centrálnej 

banky, WHO a iných nadnárodných inštitúcií. Z domácich zdrojov využijeme databázy, 

odborné a vedecké publikácie výskumných ústavov združených pod NPCC, vedeckú 

a publikačnú činnosť katedier FEM SPU (Katedra financií, Katedra ekonomiky, Katedra 

hospodárskej politiky). Dizertačná práca svojim zameraním vyžaduje aj spoluprácu s inými 

fakultami SPU v Nitre. 
Téma pre uchádzačov o dennú a externú formu štúdia.  

 

 

Školiteľ: 

doc. Ing. Marián Tóth, PhD. 

Téma dizertačnej práce: 

Nástroje na znižovanie rizikovosti fariem v rámci SPP 2021-2027  

na Slovensku 

V ostatných rokoch sa rizikovosť poľnohospodárstva zvyšuje najmä v dôsledku biologických 

a klimatických procesov, čo má negatívny vplyv na stabilitu produkcie, cien a príjmov 

poľnohospodárov. Nestabilita vedie k znižovaniu investícií, čím sa zhoršuje 

konkurencieschopnosť pôdohospodárstva. Je preto dôležité hľadať riešenia na riadenie rizika 

v kontexte otvorených trhov a zhoršujúcich sa klimatických prejavov. Poistenie rizika na 

farmách na Slovensku je nedostatočné. Podľa odhadov je na Slovensku poistenosť fariem 

35%, kým v Česku je to 55% a v Rakúsku okolo 80%. Nízka miera komerčného poistenia je 

dôsledkom vysokých cien za poistenie, nevhodnej ponuky poistných produktov, resp. 

nepokrytia niektorých dôležitých rizík komerčným poistením na Slovensku, vysokej 

spoluúčasti, nestálej poľnohospodárskej politiky vo vzťahu k poisteniu a nízkej 

informovanosti. Problémy sú hlavne s ťažko poistiteľnými rizikami. Čisto komerčné poistné 

trhy nefungujú z hľadiska verejného záujmu pre oblasť poľnohospodárstva úplne dokonale. 

Väčšina členských štátov EÚ preto podporuje riadenie rizika v poľnohospodárstve 

z verejných zdrojov. Ide buď o podporu komerčného poistenia, podporu vzájomných 

poistných fondov, alebo ex ante, resp. ex post kompenzáciu výdavkov na sanovanie strát 

a škôd po katastrofách, pričom takéto katastrofické riziká sú na komerčnom princípe buď 

ťažko poistiteľné alebo nepoistiteľné. V novej SPP na roky 2021 – 2027 sa podľa návrhu 

Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ o strategických plánoch vyžaduje od 

členských štátov zabezpečiť podporu riadenia rizika prostredníctvom verejných politík. 

Slovenská republika má na roky 2019 až 2023 notifikovanú štátnu pomoc v oblasti riadenia 

rizika na základe Nariadenia Komisie (EÚ) č. 702/2014 z 25. júna 2014, ktorým sa určité 

kategórie pomoci v odvetví poľnohospodárstva a lesného hospodárstva a vo vidieckych 

oblastiach vyhlasujú za zlučiteľné s vnútorným trhom pri uplatňovaní článkov 107 a 108 

Zmluvy o fungovaní Európskej únie. V Strategickom pláne SPP Slovenská republika musí 

podľa návrhu Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ o strategických stanoviť spôsob 

podpory riadenia rizika na nasledujúce obdobie. Dizertačná práca bude hodnotiť rizikovosť 

fariem v podmienkach Slovenskej republiky, zdroje rizika a mieru, akou jednotlivých nástroje 

na znižovanie rizika môžu prispieť k zníženiu rizika podnikania fariem. Na základe dát 



o cenách, produkcii, výnosoch komodít rastlinnej výroby a živočíšnej výroby práca posúdi 

mieru produkčného, cenového a výnosového rizika poľnohospodárskej výroby. Na základe 

dopadu nástrojov na znižovanie rizikovosti a skúseností z iných krajín budú formulované 

závery a odporúčania pre tvorcov politík. Práca bude naviazaná na nasledovné projekty: 

VEGA 1/0735/21 Postavenie, finančné potreby a riziká malých fariem na Slovensku. APVV-

19-0544 Meranie, modelovanie a monitorovanie bioekonomiky. 
Téma pre uchádzačov o dennú a externú formu štúdia.  

 

 

 

KATEDRA HOSPODÁRSKEJ POLITIKY 

 

Školiteľ: 

doc. Ing. Artan Qineti, PhD. 

Téma dizertačnej práce: 

Zamestnanosť v poľnohospodárstve EÚ: Aktuálne výzvy a perspektíva 

Zamestnanosť v poľnohospodárstve v krajinách EÚ dlhodobo klesá, keďže zvyšujúca sa 

produktivita v poľnohospodárstve spôsobená mechanizáciou znížila potrebu pracovnej sily 

a tiež z dôvodu postupného odchodu starších poľnohospodárov do dôchodku. Celkovým 

cieľom dizertačného projektu je poskytnúť prehľad o súčasnej štruktúre pracovnej sily 

v poľnohospodárstve ako aj analýza hlavných faktorov určujúcich budúci vývoj 

zamestnanosti. Na analýzu reakcie zamestnanosti v poľnohospodárstve na zmeny vo 

výnosoch poľnohospodárskej pracovnej sily sa použijú ekonomické modely rozdelenia práce. 

V týchto modeloch sa očakáva, že dotačné programy v poľnohospodárstve budú mať 

pozitívny vplyv na zamestnanosť v poľnohospodárstve, pretože zvyšujú ich príjmy.  

Na základe teórie sa uskutoční empirický odhad s cieľom analyzovať zamestnanosť 

v poľnohospodárstve a súvisiace politické otázky. Empirický odhad sa uskutoční na úrovni 

EÚ ako aj na národnej úrovni. Ekonometrický odhad na národnej úrovni bude doplnený 

radom prípadových štúdií, ktoré zohľadnia odlišnú štruktúru fariem a poľnohospodárskeho 

sektoru v členských krajinách EÚ. Vypracujú sa prípadové štúdie vybraných krajín vrátane 

Slovenska. V empirickej analýze sa výskum bude osobitne venovať vplyvom investičnej 

podpory pre farmy na ich výkonnosť merané priemernými účinkami podpory na podporených 

(ATT), čo je v literatúre často používaná metóda na analýzu protichodných situácií dopadov 

politík . Empirická analýza projektu bude kombináciou dôkladného prehľadu literatúry, 

použitia deskriptívnej štatistiky z najlepších dostupných zdrojov, kvalitatívnej analýzy, 

ekonometrickej analýzy na národnej úrovni a na úrovni celej EÚ a hĺbkových prípadových 

štúdií. Dizertačný projekt poskytne prehľad informácií nad rámec súčasného vedeckého 

poznania vo forme analýzy, syntézy a špičkového výskumu. 
Téma pre uchádzačov o dennú 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. Na jednej strane predstavuje zmena stravovania, okrem 

iného v dôsledku rastúcich príjmov, ako aj rastúceho dopytu po ekologických a „zdravých“ 

potravinách veľkú výzvu pre poľnohospodárstvo v EÚ. 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). 

Diskutovať sa bude aj o možných dôsledkoch na agropotravinárske dodávateľské reťazce EÚ 

a na ich výkonnosť na medzinárodných a domácich trhoch. Na základe výsledkov analýz sa 

následne odvodia aj dôsledky pre zmenu politík. 
Téma pre uchádzačov o dennú a externú formu štúdia.  

 

 

Školiteľ: 

doc. Ing. Roman Serenčéš, PhD. 

Téma dizertačnej práce: 

Regeneratívne poľnohospodárstvo: teória a prax 
Cieľom dizertačnej práce bude skúmať podmienky na rozvoj regeneratívneho 

poľnohospodárstva v SR, najmä ako sa plnia ciele udržateľného poľnohospodárstva, 

ekologického a precízneho poľnohospodárstva, zameranie podpôr a podmienky ich získania 

(krížové plnenie, ekoschémy), požiadavky spracovateľov a obchodu vrátane spracovania dát 

a ich vyhodnotenia na základe vybraných ukazovateľov. Zmena klímy je jednou z najväčších 

výziev spoločnosti a jednou z najväčších rizík pre budúcnosť agropotravinárskeho 

podnikania. Potrebujeme spoluprácu výroba – spotrebiteľ – vláda - EÚ, aby sa vytvorili jasné 

a spravodlivé pravidlá pre podnikateľov, aby dosiahli pokrok. Výroba surovín musí vytvárať 

pozitívne environmentálne a sociálne vplyvy v podobe ochrany ekosystémov, biodiverzity 

a znižovania emisií spôsobených poľnohospodárstvom; na druhej strane prijímanie 

udržateľných postupov a správnej poľnohospodárskej praxe zvýši životnú úroveň a pomôže 

tiež vytvárať ekonomické príležitosti vo vidieckych oblastiach a zvyšovať potravinovú 

bezpečnosť. V živočíšnej výrobe pôjde o: zníženie metánu produkovaného zvieratami, 

kŕmenie hospodárskych zvierat udržateľnejším krmivom, zvyšovanie produktivity fariem 

prostredníctvom lepšieho manažmentu zvierat, manažment pasienkov a zvyšovanie ukladania 

uhlíka v pôde a inovácie – spolupráca veda – prax. V rastlinnej výrobe pôjde o: agrolesníctvo, 

prevenciu a nápravu zmien vo využívaní pôdy a zlepšenie zdravia pôdy. Je potrebné zvýšiť 

naše úsilie o ochranu a obnovu vidieckych produkčných oblastí a v spolupráci 

s poľnohospodármi, potravinármi, obchodníkmi a spotrebiteľmi zvýšiť biodiverzitu 

a obmedziť emisie skleníkových plynov. V neposlednom rade pôjde o zlepšenie 

transparentnosti, teda, odkiaľ pochádzajú potraviny, suroviny a prísady a ako sa vyrábajú. 
Téma pre uchádzačov o dennú a externú formu štúdia.  

 

 

KATEDRA ŠTATISTIKY A OPERAČNÉHO VÝSKUMU 

 

Školiteľka: 

prof. Ing. Ľubica Bartová, CSc. 

Téma dizertačnej práce: 

Faktory hospodárskeho rastu v krajinách strednej a východnej Európy 

Ekonomický rast krajín strednej a východnej Európy bol významne ovplyvnený ich vstupom 

do EÚ. Hnacie sily ich ďalšieho trvaloudržateľného ekonomického rastu však pôsobia 

rozdielne. Dizertačná práca bude zameraná na hodnotenie faktorov ekonomického rastu 

vybraných krajín strednej a východnej Európy v období rokov 2010-2022. Cieľom práce bude 

analýza vývoja ekonomického rastu a odhad vplyvu faktorov ktoré ho v skupine krajín aj 



v jednotlivých krajinách strednej a východnej Európy ovplyvnili. Na základe ekonomickej 

teórie bude skúmaný vplyv investícií, otvorenosti a štruktúry zahraničného obchodu, vplyv 

populácie a vzdelania, prítoku a odtoku remitencií. Odhadnuté budú efekty Covid 19 

pandémie a Európskej zelenej dohody. V práci budú použité údaje makroekonomických 

ukazovateľov z národných inštitúcií, Eurostatu a medzinárodných databáz. Pre odhady 

efektov faktorov ekonomického rastu budú použité modely panelových údajov. 
Téma pre uchádzačov o dennú a externú formu štúdia.  

 

 

Školiteľka: 

prof. Ing. Ľubica Bartová, CSc. 

Téma dizertačnej práce: 

Investície poľnohospodárskych podnikov 

Potravinový systém čelí vážnym výzvam spojeným s adaptáciou na klimatickú zmenu 

a s pandémiou Covid 19. Trvaloudržateľné poľnohospodárstvo a posilnenie udržateľnosti 

agropotravinárskeho reťazca v súlade s Európskou zelenou dohodou sa stávajú hlavným 

smerovaním poľnohospodárskych politík a poskytovaných podpôr ktoré z nej vyplývajú. 

Dizertačná práca bude zameraná na hodnotenie investičného správania sa 

poľnohospodárskych podnikov na Slovensku v rokoch 2014 - 2022. Cieľom práce bude 

hodnotenie vývoja investícií poľnohospodárskych podnikov. Skúmaný bude vplyv faktorov 

ktoré investície podnikov v sledovanom období ovplyvnili, vrátane pandémie Covid 19 

a dlhodobých cieľov vyplývajúcich z Európskej zelenej dohody. Skúmané budú efekty 

investičných podpôr druhého piliera Spoločnej poľnohospodárskej politiky na investičné 

správanie sa podnikov, so zameraním na zelené investície a udržateľnosť agropotravinárskeho 

reťazca. Použité budú mikroúdaje poľnohospodárskych podnikov z národných databáz 

a databáz EÚ. Aplikované budú kombinované prístupy kvantitatívnych a kvalitatívnych 

metód. Pre odhady efektov politík budú použité modely panelových údajov, semiparametrické 

prístupy a metódy kontrafaktuálnej analýzy. 

Téma pre uchádzačov o dennú a externú formu štúdia.  

Školiteľka: 

prof. Ing. Zlata Sojková, CSc. 

Téma dizertačnej práce: 

Udržateľný rozvoj krajín Európy v kontexte stratégie Agenda 2030 

V súčasnosti existujú reálne obavy z výrazného spomalenia plnenia cieľov udržateľného 

rozvoja v dôsledku dopadov súčasnej krízy, spôsobenej globálnou pandémiou. Agenda 2030 

pre udržateľný rozvoj je kľúčovou pri tvorbe plánov pre obnovu na národnej, európskej aj 

globálnej úrovni. Práca si kladie za cieľ skúmať plnenie národných priorít Agendy 2030, 

vrátane dopadov pandémie na krajiny Európy s dôrazom na Slovensko. Zo 17 cieľov 

udržateľného rozvoja a širokého spektra indikátorov, bude akcent kladený na vybrané 

prioritné národné ciele Pôjde o cieľ „Znižovanie chudoby a sociálna inklúzia“, kde napriek 

dobrým výsledkom aj naďalej v Európe, vrátane Slovenska, čelia riziku sociálneho vylúčenia 

stále viaceré skupiny obyvateľov. Výzvy pretrvávajú v národných prioritách „Smerovanie 

k znalostnej a environmentálne udržateľnej ekonomike pri demografických zmenách 

a meniacom sa globálnom prostredí“ a „Vzdelanie pre dôstojný život“ . Ďalším výrazným 

výzvam čelíme v národných prioritách „Udržateľné sídla, regióny a krajina v kontexte zmeny 

klímy“, „Právny štát, demokracia a bezpečnosť“ a „Dobré zdravie“. Súčasťou riešenia témy 

budú aj dopady pandémie na pôdohospodárstvo a potravinovú dostatočnosť. Pri riešení 

dizertačnej práce budú využité dostupné oficiálne zdroje, medzinárodné národne a regionálne 

databázy. Z metodologického aspektu budú v práci aplikované ekonometrické modely, 

metódy viacrozmernej štatistickej analýzy a simulácie Monte Carlo. Využitý bude 



profesionálny štatistický softvér SAS. Predpokladá sa, že práca bude súčasťou riešenia 

výskumného projektu:8. Výzvy pre zabezpečenie potravinovej dostatočnosti Európy v 21. 

storočí - kľúčové faktory, socioekonomické a environmentálne súvislosti, VEGA podaná v r. 

2020 
Téma pre uchádzačov o dennú formu štúdia.  

 

 

 

KATEDRA SPOLOČENSKÝCH VIED 

Školiteľka: 

doc. Mgr. Ing. Danka Moravčíková, PhD. 

Téma dizertačnej práce: 

Sociálne poľnohospodárstvo na Slovensku: súčasné podoby, bariéry 

a perspektívy 

Záujem o otázky súvisiace s udržateľnosťou poľnohospodárskych a potravinových systémov 

sa začal prejavovať už v polovici 20. storočia. V súčasnosti sa opäť zdôrazňuje udržateľnosť 

ako filozofia ďalšieho vývoja ľudstva a v rámci poľnohospodárstva sa pozornosť sústreďuje 

na potrebu rozvíjať také poľnohospodárske technológie a postupy, ktoré nemajú nepriaznivé 

účinky na životné prostredie, sú prístupné a efektívne, vedú k zvýšeniu produkcie potravín, 

majú pozitívne vedľajšie účinky na ekosystémové tovary a služby a zahŕňajú aj sociálne 

aspekty. V spektre rôznych modelov udržateľného farmárčenia majú svoj význam aj sociálne 

inovácie a model sociálneho poľnohospodárstva (SP), ktorý predstavuje inovatívne prepojenie 

multifunkčného poľnohospodárstva so zabezpečovaním sociálnych služieb a riešením 

problému sociálnej inklúzie na lokálnej úrovni. Keďže vo väčšine krajín, ale aj na európskej 

úrovni absentuje inštitucionálny rámec pre SP, je komplikované kvantitatívne ho analyzovať. 

Hlavným cieľom tejto práce je objasniť súčasný stav SP na Slovensku z pohľadu jednotlivých 

aktérov, zhodnotiť jeho fungovanie, identifikovať motivačné faktory, výhody a nevýhody, ako 

aj prínosy a existujúce bariéry. Ďalším cieľom je poukázať na význam sociálnych inovácií 

v agrosektore a ich funkcie najmä vo vzťahu k rozvoju vidieka a posilneniu rurálno-

urbánnych prepojení. Práca bude vyžadovať terénny výskum a zber primárnych dát, 

kombináciu kvantitatívnych a kvalitatívnych metód. Sekundárne dáta budú využité pre 

porovnanie situácie na Slovensku s vybranými európskymi krajinami a budú analyzované 

pomocou vhodných štatistických metód. Pre analýzu kvalitatívnych dát bude využitý softvér 

MAXQDA. Vzhľadom k charakteru témy nebude použitý hypoteticko-deduktívny prístup, ale 

interpretatívny metodologický prístup. 
Téma pre uchádzačov o dennú formu štúdia.  

 


