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KATEDRA EKONOMIKY 

 

Školiteľka: 

doc. Ing. Daniela Hupková, PhD. 

Téma dizertačnej práce: 

Hodnotenie 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 a využívania pôdy na sektor poľnohospodárstva v Slovenskej republike ako aj 

v Európskej Únii prostredníctvom aplikácie štandardného modelu všeobecnej ekonomickej 

rovnováhy (CGE – Computable General Equilibrium). Aplikovaný princíp CGE modelovania 

sa bude zameriavať na zachytenie väzieb v ekonomike ako nástroj pre ekonomické 

zhodnotenie dopadov klimatických zmien na využívanie pôdy. 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. 

 

 

Školiteľka: 

doc. Ing. Iveta Zentková, CSc. 

Téma dizertačnej práce: 

Vybrané aspekty kvality života a jej priestorová diferenciácia 

v podmienkach globalizovanej ekonomiky. 
 

V súčasnosti existuje viacero konceptov kvality života. Kvalita života je výsledkom 

vzájomného pôsobenia sociálnych, zdravotných, ekonomických a environmentálnych 

podmienok, týkajúcich sa ľudského a spoločenského rozvoja. Na jednej strane predstavuje 

objektívne podmienky na dobrý život a na strane druhej subjektívne prežívanie dobrého 

života. Paradoxom blahobytu je, že kvalita života nie je nevyhnutne jednoduchou funkciou 

materiálneho bohatstva. Aj WHO považuje kvalitu života za mnohorozmerný koncept, ktorý 

integruje aj subjektívnu pohodu. Na meranie kvality života používa dotazník, ktorý zisťuje 6 

dimenzií kvality života: fyzická kvalita života, psychická kvalita života, nezávislosť, sociálne 

vzťahy, prostredie, spiritualita. Objektívnu stránku kvality života vyše 150 krajín sveta 

monitoruje United Nations Development Programme (Rozvojový program OSN). Každoročne 

zverejňuje poradie krajín podľa Human Development Index. Výberové zisťovania EU SILC  

(Statistics on Income and Living Conditions) sú informačným zdrojom nielen objektívnych 

indikátorov kvality života, ale poskytujú informácie aj o subjektívnom blahobyte obyvateľov, 

konkrétne o spokojnosti s rôznymi aspektmi života, o celkovej spokojnosti, o zmysle života, 



dôvere v politický a právny systém, ale aj o pocitoch. Kvalita života je na Slovensku jednou 

z pomerne nových oblastí štatistickej produkcie. Indikátory kvality života produkované 

a diseminované ŠÚ SR zahŕňajú 9 dimenzií kvality života: materiálne životné podmienky, 

produktívna alebo hlavná činnosť, zdravie, vzdelanie, voľný čas a sociálne interakcie, 

ekonomická a fyzická bezpečnosť, vládnutie a základné práva, prírodné a životné prostredie, 

celková životná skúsenosť. Predpokladá sa, že krajiny alebo regióny s vysokou 

konkurencieschopnosťou ponúkajú vyššiu kvalitu života a možnosť rastu životnej úrovne jeho 

obyvateľov. Problematika kvality života samotná, ako aj vo vzťahu ku konkurencieschopnosti 

krajín a regiónov, patrí v súčasnosti k vysoko aktuálnym témam. Cieľom dizertačnej práce je 

skonštruovať agregovaný index kvality život, ktorý bude integrovať vybrané, ako objektívne, 

tak aj subjektívne, indikátory kvality života a identifikovať priestorovú diferenciáciu kvality 

života obyvateľov jednotlivých regiónov Slovenska. 

 

 

KATEDRA HOSPODÁRSKEJ POLITIKY 

 

Školiteľ: 

doc. Ing. Artan Qineti, PhD. 

Téma dizertačnej práce: 

Mikrofinancovanie a hospodársky rozvoj 
 

Dizertačná práca bude porovnávať poskytovanie úverov zo strany inštitúcií 

mikrofinancovania a tradičných bánk ako aj skúmať ich vplyv na hospodársky rast a miestny 

rozvoj. Použitím panelu krajín alebo regiónov v dlhodobom horizonte a odhadom systému 

GMM chceme zistiť, či úvery v rámci mikrofinancovania zvyšujú hospodársky rast 

v porovnaní s bankovými úvermi. Dizertačná práca by mala skúmať okrem iného či 

mikrofinancovanie tiež zvýši investície a či je mikrofinancovanie primárne využité ako 

fyzický kapitál, alebo či môžu slúžiť na financovanie investícií neproduktívneho charakteru.  

 

 

Školiteľ: 

doc. Ing. Roman Serenčéš, PhD. 

Téma dizertačnej práce: 

Ekonomické zhodnotenie energetických vstupov pri výrobe bioplynu 

 
Cieľom dizertačnej práce bude zhodnotenie a porovnanie poľnohospodárskej a komunálnej 

biomasy pri výrobe bioplynu a jeho následné použitie na výrobu tepla, elektrickej energie 

alebo upraveného bioplynu. Do ekonomického zhodnotenia jednotlivých vstupov sa zaradia aj 

vedľajšie produkty ako digestát alebo koncentrované energetické nosiče (napr. pelety). 

Modelové riešenie v plnej miere umožní simulovať investičné stratégie v oblasti 

energetických vstupov, kapacity, použitia bioplynu a finančných zdrojov. Investičné zámery 

budú hodnotené prostredníctvom metódy na hodnotenie efektívnosti investícií – Čistej 

súčasnej hodnoty.  

 

 

 

 

 

 

 



KATEDRA ŠTATISTIKY A OPERAČNÉHO VÝSKUMU 

 

Školiteľka: 

prof. 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.  

 

 

Školiteľ: 

doc. Ing. Peter Fandel, CSc. 

Téma dizertačnej práce: 

Hodnotenie výkonnosti poľnohospodárskych podnikov SR z hľadiska 

manažérskej a programovej efektívnosti: aplikácia modelu viacsmerovej 

analýzy efektívnosti  
 

Pri hodnotení efektívnosti poľnohospodárskych podnikov sa ukazuje, že zdrojom 

neefektívnosti môže byť tak slabý manažment podniku, 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. 

Výskumná úloha, ktorej súčasťou bude riešená téma: 

VEGA 1/0845/17 Vplyv podpory organizácií poľnohospodárskych výrobcov na ekonomickú 

výkonnosť ich členov v SR 

 

 

 

 



Dissertation topics for academic year 2018/2019 
 

Field of study: 3.3.11 Sectorial and Branch Economics 

 

Study programme: Economics and Management of Agriculture and Food Processing 

 

 

DEPARTMENT OF ECONOMICS 

 

Supervisor: 

doc. Ing. Daniela Hupková, PhD. 

Dissertation topic: 

Estimating the Impacts of Economic and Climate Changes on Land Use 
 

The effects of climate change on global agricultural production as well as indirect land-use 

change caused by energy policies are important elements of current economic reality. The aim 

of the dissertation thesis is to evaluate the structural consequences of climate change and land 

use on the agricultural sector in the Slovak Republic as well as in the European Union through 

the application of the Comprehensive General Equilibrium Model (CGE). Applied modelling 

with the CGE model will focus on capturing relationships in the economy as a tool for 

economically assessing the impact of climate change on land use. In order to achieve the 

defined goal of the dissertation, it is assumed to use the databases as well as the research 

papers of institutions such as the Office of Geodesy, Cartography and Cadastre of the SR, 

Real Estate Cadastre, Slovak Land Fund, Ministry of Agriculture and Rural Development, 

Research Institute of Soil and Soil Protection, Eurostat, Statistical Office SR, Statistical 

Yearbook on the Soil Fund in the SR, etc. 
 

 

DEPARTMENT OF ECONOMIC POLICY 

 

Supervisor: 

doc. Ing. Artan Qineti, PhD. 

Dissertation topic: 
Microfinancing and Economic Development 
 

The doctoral thesis will compare lending from microfinance institutions to that from 

traditional banks and examine their respective effects upon economic growth and local 

development. Using a panel of countries or regions over long-time period and the system-

GMM estimator, we try to find if microfinance loans raise economic growth in comparison to 

bank loans. We also will try to find evidence if microfinance also do increase investment. 

Thesis will try to find out if microfinance loans are primarily invested as physical capital, or if 

they may have been financing non-productive investments. 

 

 

 

 

 

 

 

 



DEPARTMENT OF STATISTICS AND OPERATIONS RESEARCH 

 

Supervisor: 

prof. Ľubica Bartová, CSc. 

Dissertation topic: 

The Impact of the Agricultural Producers Organisations Support on 

Performance of their Members  

 
The PhD project aims at a quantitative and qualitative assessment of the effects of agricultural 

producer organizations (APO) support provided under the Rural Development Programme 

(RDP) on the economic performance of their members. We will estimate the APO support 

effects on their members’ productivity and efficiency changes according to their 

specialization, size, legal form and spatial distribution. The PhD project will estimate net and 

spatial effects of the particular commodity APO support on farm economic performance using 

mixed quantitative and qualitative approach. The quantitative analysis will be applied to 

estimate the net effects of the membership of agricultural producers in the APO by methods of 

counterfactual analysis. Spatial effects will be investigated by econometric models. 

Questionnaire surveys and ‘pencil and paper’ interview will serve for providing qualitative 

data on factors affecting the participation of agricultural producers in a commodity APO, on 

their structure and market position. The research outcomes will allow an estimation of policy 

effects and drawing of recommendations for agricultural policy.  

 

 

Supervisor: 

doc. Ing. Peter Fandel, CSc. 

Dissertation topic: 

Performance evaluation of farms in Slovakia from the aspect of program 

and managerial efficiency: application of multi-directional efficiency 

analysis approach 
 

Research studies show, that sources of farm inefficiency can be found in poor management as 

well as in improper production program orientation. The objective of the dissertation will be 

to analyze farm efficiency using multi-directional efficiency analysis (MEA) approach, which 

enables a consideration of input-specific efficiency and to show differences between 

efficiency measures on the different inputs as well as among different farm types of crop, 

livestock and mixed farms (programs). It is possible to do this kind of analysis by 

decomposing of MEA technical efficiency into two components, namely managerial 

efficiency and program efficiency. Proposed methodology has a potential reveal which 

inefficiency sources prevail in Slovak agriculture. 

A candidate for this topic is expected to have a good command of English as well as good 

knowledge in the field of linear programming and statistics. 

 

 


