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1A 

Školiteľka: doc. Ing. Ľubica Černá, PhD. 

Kontakt na školiteľa: lcerna@vsm.sk 

Názov práce: Kompetenčný model zamestnancov pre Priemysel 4.0 

Cieľ: Hlavným cieľom je definovať a preskúmať význam kompetencií a navrhnúť 

kompetenčný model (vo vybranej skupine) zamestnancov, ktoré sú  kľúčom rozvoja 

Priemyslu 4.0. Nepriamym cieľom je diagnostikovať ochotu spoločností implementovať novú 

koncepciu z hľadiska získaných výsledkov. 

Anotácia: Priemysel 4.0 bol doteraz považovaný za technologickú záležitosť. Vývoj však 

mení aj budúci charakter výrobných činností a vyžaduje rôzne kompetencie zamestnancov vo 

výrobe. Nové technológie inteligentnej výroby zahŕňajú zásadnú zmenu v rozdelení práce 

medzi ľuďmi a strojmi. To prinesie značné dôsledky pre úlohy, kvalitu práce a kompetencie 

zamestnancov. Vzhľadom na to, že ešte stále chýbajú znalosti o vlastnostiach nových 

pracovných postupov, potenciálne prekážky predstavujú pre podniky značné riziko pre 

zavádzanie inteligentných technológií. Rutinné úlohy budú vykonávané strojmi alebo 

robotmi, zatiaľ čo úlohy, ktoré vyžadujú skúsenosti, intuíciu, kreativitu alebo rozhodovanie 

založené na neistote, budú stále spočívať na ľuďoch. To predstavuje obrovský posun v 

požadovaných kompetenciách. 

 

 

1B 

Supervisor: doc. Ing. Ľubica Černá, PhD. 

Contact: lcerna@vsm.sk 

Title: A Competency Model for “Industrie 4.0” Employees  
Objective: The main objective is to define and explore the importance of competencies and to 

design a competence model (in a selected group) of employees that are key to the 

development of Industry 4.0. The indirect aim is to diagnose the willingness of companies to 

implement the new concept, in the aspect of obtained results. 

Annotation: To date, Industry 4.0 was predominantly considered to be a technological matter. 

However, the development also changes the future nature of production work and calls for 

different competencies of the workforce in production. The new technologies of intelligent 

production involve a fundamental change in the division of work between humans and 

machines. This will bring about substantial consequences for the tasks, quality of work and 

competencies of the employees. Since there is still a lack of knowledge about the 

characteristics of the new working processes so far, potential barriers to implementation and 

acceptance represent a substantial risk for enterprises aiming at introducing intelligent 

technologies. Hard work and routine tasks will be executed by machines or robots, while tasks 

requiring experience, intuition, creativity or decisions making based on uncertainty will still 

reside to humans. This constitutes a huge shift on the required competences. 
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2A 

Školiteľka: doc. Ing. Ľubica Černá, PhD. 

Kontakt na školiteľa: lcerna@vsm.sk 

Názov práce: Zmena pracovných podmienok a foriem práce v digitálnom veku 

Cieľ: Cieľom práce je analyzovať vplyv digitalizácie na kvalitu pracovných miest 

pracovníkov a výzvy, ktorým čelia zamestnávatelia v súvislosti so zvýšenou digitalizáciou 

práce. Je dôležité preskúmať, do akej miery nové technológie menia spôsob, akým ľudia 

pracujú vo vybraných odvetviach, so zameraním na zmeny zavedené rastúcim využívaním 

digitálnych nástrojov a procesov v náplni práce, úlohách a rôznych aspektoch práce, čím sa 

poskytuje širšieho chápania kvality pracovných miest. 

Anotácia: Digitalizácia má rôzny a protichodný vplyv na dynamiku pracovných miest. Na 

jednej strane umožňuje ekonomické mechanizmy, ako napríklad vývoj nových výrobkov, 

strojov a zvýšenie konkurencieschopnosti, čo vedie k vytváraniu nových pracovných miest. 

Na druhej strane digitalizácia a súvisiaca automatizácia môžu nahradiť časti alebo celé 

pracovné miesta, a tak viesť k strate pracovných miest. Digitalizácia vedie k veľkým zmenám 

v spôsobe organizácie práce a pracovnoprávnych vzťahov. To stimuluje vývoj na 

mikroekonomickej úrovni (na úrovni spoločností a jednotlivcov), ale aj na makroekonomickej 

úrovni (na úrovni trhu práce a spoločnosti). 

 

 

2B 

Supervisor: doc. Ing. Ľubica Černá, PhD. 

Contact: lcerna@vsm.sk 

Title: Changing working conditions and forms of work in the digital age, 

Objective: The general objective of this research is to analyse the impact of digitalisation on 

the job quality of workers, and the challenges faced by employers regarding the increased 

digitalisation of work. It is important to explore to what extent new technologies are changing 

the way people work in chosen sectors, with a focus on the changes introduced by the 

increasing utilisation of digital tools and processes in job contents, tasks and diverse aspects 

of work, thus providing a wider understanding of job quality.  

Annotation: Digitalisation has diverse and opposing effects on job dynamics. On the one 

hand, it enables economic mechanisms such as the development of new products, machines 

and increased competitiveness, which lead to the creation of new jobs. On the other hand, 

digitalisation and the related automation can substitute parts of or entire jobs and thus lead to 

job losses. Digitalisation prompts major transformations in how work is organised and 

employment relationships. This stimulates evolutions at a micro-economic level (at the level 

of companies and individuals) but also at a macro-economic level (at the level of the labour 

market and society). 
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3A. 

Školiteľka: prof. Ing. Soňa Ferenčíková, PhD. 

Kontakt na školiteľku: sferencikova@vsm.sk 

Názov práce: Spillover efekty z pôsobenia zahraničných investorov v podnikovej praxi 

(na príklade vybranej krajiny) 
Cieľ: Skúmanie vplyvu pôsobenia zahraničných investorov na miestne firmy v oblasti 

trasferu technológií a know-how, osobitne v oblasti riadenia ľudských zdrojov, návrh spôsobu 

kvantifikácie tohto vplyvu 

Anotácia: Práca bude venovaná skúmaniu nepriamych efektov z pôsobenia zahraničných 

investorov vo vybranej krajine alebo na Slovensku, a najmä v technologickej oblasti a oblasti 

ľudských zdrojov. V práci budú porovnávané vybrané indikátory v miestnych firmách a 

firmách so zahraničnou majetkovou účasťou v oblasti transferu technológií a v oblasti 

ľudských zdrojov s cieľom nájsť odpoveď na otázku, či je možné odmerať vplyv investorov 

na uplatňovanie moderných technológií, inovácie, riadenie ľudských zdrojov v miestnych 

firmách, na ich kvalitu, odmeňovanie, spôsob práce so zamestnancami, rozvoj a tréning, 

transfer vedomostí,  rast podnikateľských príležitostí a pod. 

 

 

3B. 

Supervisor: prof. Ing. Soňa Ferenčíková, PhD. 

Contact: sferencikova@vsm.sk 

Title: Spillover effects from FDI-invested companies in the local firms (case of a selected 

country) 

Objective: Identification of major spillovers from FDI-invested companies to the local 

companies in technological transfer, and know-how, especially in human resource 

management and quantification of the spillovers. 

Annotation: Dissertation will be devoted to the analysis of  the above-mentioned spillover 

effects with the objective to find the methods how to evaluate the impact of FDI-invested 

companies to the local ones and how to increase it so that the FDI-invested companies do not 

create isolated islands in the local ecnomies. A special attention is going to be paid to the 

technology spillovers, innovations, know-how spillovers, especially in HRM, training and 

development of the local labor force, development of the entrepreneurial spirit etc. 
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4A. 

Školiteľka: prof. Ing. Soňa Ferenčíková, PhD. 

kontakt na školiteľku: sferencikova@vsm.sk 

Názov práce: Internacionalizácia start-upov z oblasti informačno-komunikačných 

technológií (na príklade vybranej krajiny) 
Cieľ: Identifikácia motívov, spúšťačov, stratégií a foriem vstupu  start-upov 

do medzinárodného prostredia, bariéry a predpoklady ich úspešného pôsobenia v zahraničí, 

spôsoby prekonávania bariér a odporúčania pre nové start-upy ako aj tvorcov 

inštitucionálneho prostredia 

Anotácia: Práca venuje motívom, stratégiám a bariéram vstupu týchto start-upov do 

medzinárodného prostredia, pričom sa skúmajú aplikovateľné teórie a možnosti ich využitia 

v danom procese. V práci sa v rozsiahlej miere využívajú kvalitatívne metódy skúmania, 

najmä metóda prípadových štúdií. Praktickým zmyslom práce je syntéza poznatkov z daných 

procesov a ich kritická evaluácia, ktorá uľahčí vstup ďalších start-upov do zahraničia a ich 

úspešné pôsobenie na zahraničných trhoch. (V prípade záujmu doktoranda zameranie práce 

môže obsahovať aj iné odvetvia). 

 

 

 

4B. 

Supervisor: prof. Ing. Soňa Ferenčíková, PhD. 

Contact: sferencikova@vsm.sk 

Title: Internationalization of the ICT start-ups (case of a selected country) 

Objective: Identification of motives, triggers, strategies, modes and barriers of entry  of the 

start-ups on the international markets, and the ways how to overcome the challenges and be 

successful in international activity 

Annotation: The thesis is devoted to the motives, strategies and barriers of entry of the start-

ups into the international environement whereby the applicable theories of internationalization 

are being studied. The thesis is based on qualitative research methods, especially on case 

study method. The practical intention of the authors is to formulate the recommendations for 

the newly-born start-ups how to be succesfull on international markets. (In case of the interest 

of the doctoral student, more industries could be included into this study. 
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5. 

Supervisor: prof. Ing. Soňa Ferenčíková, PhD. 

Contact: sferencikova@vsm.sk 

Title: Shared service centers and business centers in Central and Eastern Europe: 

problems and prospects  (focus on one country in the region is also possible) 

Objective: Identification of the position of SSC&BC in strategies of multinational 

companies, reasons and motivations for their creation in CEE, contribution to the theory and 

practice by analyzing their development and impact on the companies and the national 

economies as well. 

Annotation: The thesis has two basic layers: a) macroeconomic layer (the study of the 

business environment for SSC&BC, the impact of this industry on local businesses, the 

suggestions for the changes in the business environment in order to stimulate the development 

of the SSC&BC in a way that is beneficial for local economies) 

b) business layer (the study of the position of the SSC&BC in the parent companies strategies, 

the problems of running SSC&BC in CEE, the management tools that could be applied in 

order to overcome these problems, the prospects of the SSC&BC in CEE).  
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6A.  

Školiteľka: doc. Ing. Mariana Sedliačiková, PhD.  
Kontakt na školiteľku: sedliacikova@tuzvo.sk  

Názov práce: Monetárne verzus nemonetárne aspekty kontrolingu  

Cieľ: Determinovanie vplyvu a pôsobenia kľúčových očakávaných monetárnych a 

nemonetárnych prínosov a bariér na proces rozhodovania sa o implementácii kontrolingu 

do podnikovej praxe.  

Anotácia:  Zdrojom nových poznatkov bude skúmanie problematiky záujmu o implementáciu 

kontrolingu do podnikov vo vzťahu k prínosom a bariéram, ktoré sú z jeho implementácie 

očakávané jednotlivými internými záujmovými skupinami podniku. Výskum bude 

realizovaný v praxi slovenských podnikov. Výsledkom práce je návrh modelu, ktorého 

cieľom bude determinovať tie kľúčové monetárne a nemonetárne prínosy a bariéry, ktoré 

majú kľúčový vplyv  na proces rozhodovania sa o implementácii kontrolingu do praxe. Model 

bude slúžiť majiteľom a manažérom podniku ako východisko pri rozhodovaní sa 

o implementácii tohto nástroja do podniku. 

 

 

 

6B.  

Supervisor: doc. Ing. Mariana Sedliačiková, PhD. 

Contact: sedliacikova@tuzvo.sk 

Title: Monetary versus non-monetary aspects of controlling 

Objective: Determining of the impact and influence of expected key monetary and non-

monetary benefits and barriers on the decision making process about the implementation of 

controlling to the practice. 

Annotation: The source of new knowledge will be a research of the controlling 

implementation interest to the enterprises in relation to the benefits and barriers which are 

expected from its implementation by various internal stakeholders of the company. The 

research will be conducted in the practice of Slovak companies. The result of the thesis is the 

proposal of the model, with the aim to determine the key monetary and non-monetary benefits 

and barriers that have a crucial influence on the decision-making process of controlling 

implementation to the practice. The model will serve for owners and managers of the 

company as a basis by decision about the implementation of this tool to the company.  
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7A 

Školiteľka: doc.PhDr. Monika Šestáková, DrSc. 

Kontakt na školiteľku: msestakova @vsm.sk 

Názov práce: Politika nízkych úrokových sadzieb a vývoj kapitálovej štruktúry 

podnikov 

Ciele:  

1. Charakterizovať politiku „lacných peňazí!“ ECB najmä v oblasti úrokových sadzieb. vplyv 

na úverovú politiku bankového sektora (najmä v oblasti podnikových úverov) v rámci EÚ 

a konkrétne na Slovensku; 

2. Analyzovať zmeny v kapitálovej štruktúre podnikov na Slovensku všeobecne  a vybraných 

veľkých podnikov pod zahraničnou kontrolou. 

Anotácia: Práca by mala preskúmať, či zmeny v úrokovej politike ECB za posledné roky 

ovplyvnili výrazne poskytovanie bankových úverov podnikom a či nastali zásadnejšie zmeny 

v kapitálovej štruktúre podnikov. Vývoj na Slovensku by sa mohol porovnať s vývojom 

v iných členských štátoch EÚ. Ak sa ukáže, že zmeny v kapitálovej štruktúre neboli 

významné, vysvetliť pravdepodobné príčiny. Osobitná pozornosť by sa mala venovať vývoju 

kapitálovej štruktúry (a v tejto súvislosti aj nákladom kapitálu) veľkých, zahraničím 

kontrolovaných podnikov na Slovensku .Štruktúra financovania dcérskych spoločností 

a pobočiek na Slovensku by sa mohla porovnať s kapitálovou štruktúrou celej globálnej 

korporácie, v ktorej sa prejavuje finančná stratégia korporácie. 

 

7B 

Supervisor:  assoc.prof. Monika Šestáková, DrSc. 

Title: Low interest rate policy and its impact on the companies´ capital structure 

Objectives: 

1. Characterize the „cheap money“ policy of the ECB, especially interest rate policy. Analyze 

the impact of this policy on commercial banks, their loans to enterprises within the EU and 

particularly in Slovakia. 

2. Analyze changes in the capital structure of companies in Slovakia – generally and more 

deeply for a selected sample of large, foreign controlled companies. What factors have been 

influencing the capital structure? 

Annotation: The dissertation should address the question whether the low interest rate policy 

has been reflected in changes of the companies´ capital structure. The development in 

Slovakia could be compared with the trend in other EU member countries .If the research 

comes to a conclusion that changes in the capital structure have not been significant, it will be 

important to explain some basic reasons why. Special attention should be given to changes in 

the capital structure of large foreign controlled companies, their cost of capital and methods of 

financing FDI. The financial structure of a subsidiary in Slovakia should be compared with 

the financial structure of the global company (consolidated financial statements) in which the 

global financial strategy is reflected. 
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8A 

Školiteľka: doc.PhDr. Monika Šestáková, DrSc. 

Kontakt na školiteľku: msestakova @vsm.sk 

Téma práce: Možnosti daňového stimulovania inovačnej aktivity podnikov  

Ciele: 1. Charakterizovať daňové opatrenia, ktoré priemyselne vyspelé štáty uskutočnili 

v oblasti daňového stimulovania inovácií. Je daňové stimulovanie inovácií účinné aj 

v podmienkach digitalizácie? 2. Analyzovať a porovnať prístupy štátov V-4 v oblasti dane 

z príjmov korporácií , pokaľ boli zamerané na podporu inovácií: Aká bola ich účinnosť.  

3. Na základe uvedenej analýzy, prípadne aj prieskumu medzi podnikateľmi, navrhnúť 

niektoré daňové nástroje, ktoré by mohli byť účinné aj v SR. 

Anotácia: Práca by mala vychádzať z analýzy a stručného zhodnotenia opatrení priemyselne 

vyspelých štátov v oblasti daňového stimulovania inovačnej aktivity podnikov (najmä ako 

súčasti supply-side economics v posledných desaťročiach 20. storočia). Zároveň by sa autor 

mal zamerať aj na otázku, či digitalizácia vplýva na účinnosť daňovej politiky všeobecne a či 

prináša nové momenty v oblasti stimulovania inovácií. 

Praktická časť práce by sa mala sústrediť na porovnanie  politiky v oblasti zdanenia 

korporácií v krajinách V-4 z hľadiska tých nástrojov, ktorých cieľom je stimulovať inovačnú 

aktivitu podnikov. Práca by mala vyústiť do odporúčaní, ktoré z doteraz uplatňovaných 

nástrojov daňového stimulovania inovácií by sa mohli zaviesť aj v SR, 

 

8B 

Supervisor: assoc.prof. Monika Šestáková, DrSc. 

Title: Possibilities of supporting innovation activity by tax incentives 

Objectives:    1. Describe and evaluate tax measures that developed countries used to 

implement in supporting innovation. Are tax incentives important also in the digitalization 

era?  2. Compare the V-4 countries´ approaches in using tax incentives to support innovation. 

What was the effectiveness of these measures?   3. On the basis of the analysis above and 

eventual empirical research among companies, suggest some tax measures that could be 

effective also in Slovakia. 

Annotation: The dissertation should start from analyzing the tax measures in developed 

countries used to support innovation (during the last decades of the 20th century. – as a part of 

a „supply-side economics), More recent considerations should include  the question whether 

digitalization of the economy influences also the effectiveness of tax policy and what new 

approaches can be important to support innovation.The practical part of the dissertation 

should focus on comparison of tax incentives used to support innovation in V-4 countries (of 

course, also in the context of EU suggestions). The dissertation should outline some 

suggestions, what tax measures, proved as effective in other countris, could be implemented 

also in Slovakia. 
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9A 

Školiteľka: doc.Ing. Mária Tajtáková, PhD. 

Kontakt na školiteľa: mtajtakova @vsm.sk 

Téma práce: Zmeny v spotrebiteľskom správaní na trhu cirkulárnej ekonomiky 

Cieľ: Cieľom dizertačnej práce je skúmať aktuálne zmeny v správaní spotrebiteľov pod 

vplyvom nového trendu  cirkulárnej ekonomiky a trhových princípov zohľadňujúcich trvalo 

udržateľný rozvoj v rovine ekologickej, ekonomickej i sociálnej. 

Anotácia: Predmetom dizertačnej práce je skúmanie zmien v oblasti spotrebiteľského 

správania pod vplyvom rozvoja nového fenoménu, tzv. cirkulárnej ekonomiky. Cirkulárna 

ekonomika je stratégiou trvalo udržateľného rozvoja, ktorá vytvára funkčné vzťahy 

dokonalým uzatváraním tokov materiálov v dlhotrvajúcich cykloch a oponuje súčasnému 

lineárnemu systému, v ktorom sú suroviny premenené na produkty, predané a po skončení ich 

životnosti spaľované alebo skládkované. Základnou ideou cirkulárnej ekonomiky je opätovne 

zapojiť všetky produktové a materiálové toky do svojho cyklu po ich použití, kde sa nanovo 

stanú zdrojmi pre nové produkty a služby. Je zrejmé, že uskutočnenie takejto principiálnej 

zmeny v materiálovo-produktových tokoch musí ísť ruka v ruke so zmenami 

v spotrebiteľskom správaní. Práve spotrebiteľ do veľkej miery rozhoduje o tom, či produkt 

zaradí do opätovného cyklu, alebo ukončí jeho životnosť vo forme odpadu. 

 

9B 

Supervisor: doc.Ing. Mária Tajtáková, PhD. 

Contact: mtajtakova @vsm.sk 

Title: Shifts in consumer behavior on the market in circular economy 

Objective: The aim of the thesis is to explore current changes in consumer behavior 

influenced by the emergence of circular economy and market principles taking into account 

sustainable development on the ecological, economic and social level. 

Abstract: The thesis focuses on changes in consumer behavior under the influence of the 

development of a new phenomenon, the so-called circular economy. The circular economy is 

a sustainable development strategy that creates functional relationships by perfectly closing 

material flows in long-term cycles and opposes the current linear system in which raw 

materials are converted into products, sold and burned or landfilled after their life. The basic 

idea of the circular economy is to re-integrate all product and material flows into their cycle 

after their use, where they will again become sources for new products and services. 

Obviously, making such a fundamental change in material-product flows must go hand in 

hand with changes in consumer behavior. It is the consumer who decides, to a large extent, 

whether a product is recycled or discarded in the form of waste. 
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10A.  

Školiteľ: prof. Ing. Milan Terek, PhD. 

Kontakt na školiteľa: mterek@vsm.sk 

Názov práce: Normatívny a opisný prístup k viackriteriálnemu rozhodovaniu 

v rozhodovacích procesoch podnikov 

Cieľ: Cieľom práce je navrhnúť metodiku na voľbu vhodného prístupu k viackriteriálnemu 

rozhodovaniu v rozhodovacích procesoch podnikov.  

Anotácia: Základným problémom viackriteriálneho rozhodovania je rozhodovanie o tom, ako 

možno zameniť „zlepšením“ hodnoty jedného kritéria „zhoršenie“ hodnoty iného kritéria. Sú 

známe dva prístupy k viackriteriálnemu rozhodovaniu – normatívny a opisný. Bude vykonaná 

analýza normatívneho a opisného prístupu k viackriteriálnemu rozhodovaniu a ich 

porovnanie.  Na základe výsledkov tohto porovnania bude navrhnutá metodika na voľbu 

vhodného prístupu k viackriteriálnemu rozhodovaniu pri riešení rozličných problémov 

rozhodovania v rozhodovacích procesoch podnikov.   

 

 

10B.  

Supervisor: prof. Ing. Milan Terek, PhD. 

Contact: mterek@vsm.sk 

Title: Normative and descriptive approach to multiattribute decision making in the 

decision making processes of enterprises 
Objective: The goal of the dissertation is to propose a methodology for selecting an 

appropriate approach to multiattribute decision making in the decision making processes of 

enterprises. 

Annotation: The basic problem of multiattribute decision making is deciding how to trade off 

"worsening" of one attribute by „improvement“ of another attribute. Two approaches to 

multiattribute decision making are known - normative and descriptive. The analysis of the 

normative and descriptive approach to multiattribute decision making and their comparison 

will be performed. Based on the results of this comparison, a methodology for selecting an 

appropriate approach to multiattribute decision making in solving the different decision 

problems in decision making processes of enterprises will be developed.  
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11A.  

Školiteľ: prof. Ing. Milan Terek, PhD. 

Kontakt na školiteľa: mterek@vsm.sk 

Názov práce: Manažment rizík v malých a stredných podnikoch 

Cieľ: Cieľom práce je navrhnúť metodiku voľby vhodnej kombinácie nástrojov na 

minimalizáciu podnikových rizík v malých a stredných podnikoch.  

Anotácia: Riziko je prítomné vo všetkých podnikateľských činnostiach. Znalosť postupov 

a metód na identifikáciu a ohodnotenie rizík a uplatňovanie vhodnej metodiky na voľbu 

nástrojov na minimalizáciu podnikových rizík je mimoriadne dôležité hlavne pre malé 

a stredné podniky, ktoré sú rizikami najviac ohrozené, vzhľadom na svoje obmedzené zdroje 

a štrukturálne črty. Bude navrhnutá metodika na voľbu vhodnej kombinácie nástrojov na  

ohodnotenie, zadržiavanie, predchádzanie, zdieľanie a redukciu rizika v malých a stredných 

podnikoch. 

 

 

11B.  

Supervisor: prof. Ing. Milan Terek, PhD. 

Contact: mterek@vsm.sk 

Title: Managing risks in small and medium enterprises  
Objective: The goal of the dissertation is to design a methodology for selecting an 

appropriate combination of tools for minimization the enterprise risks in small and medium 

firms.  

Annotation: The risks are present in all business activities. The knowledge of procedures and 

methods for identification and assessment of risks and application of appropriate methodology 

in selecting the tools for minimization the enterprise risks is strongly important mainly for 

small and medium firms that are most exposed by the risks, due to the limited resources and 

structural features.  The methodology for selecting the appropriate combination of tools for 

assessment, retention, avoidance, sharing and reduction of risks in small and medium 

enterprises will be designed. 

 

 


