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Téma 

 

Topic 

Štruktúra politicko-administratívnych lídrov v štátnej správe 

 

Structure of Politico-Administrative Leadership in Civil Service 

Školiteľ/ka 

Supervisor 

Katarína Staroňová  

Anotácia 

 

 

 

 

Annotation 

Cieľom práce je preskúmať vzťahy a roly exekutívneho trojuholníka: 

politickí nominanti/politici – najvyšší štátni úradníci – poradcovia za 

využitie tak kvantitatívnych údajov (napr. miera fluktuácie, kariérne 

dráhy) ako i kvalitatívnych údajov (vnímanie rolí).  

 

Research aim is set to examine interactions and roles of the executive 

triangle: political appointees/politicians - top civil servants - 

advisors - by utilizing quantitative data (as is turnover rate and 

career paths) and qualitative data (role perception). 
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Form of Study 
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Jazyk práce 

Language of Thesis 

Slovenský/anglický 
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Pracovisko FSEV: Ústav verejnej politiky 

Pracovisko SAV: Prognostický ústav/Centrum spoločenských a psychologických vied SAV 

 

Téma Stratégie dekarbonizácie v kontexte ekonomických a sociálnych 

výziev na regionálnej úrovni: Prípadová štúdia vybraného VÚC 

a implikácie pre verejné politiky. 

Školiteľ/ka Richard Filčák  

Anotácia Uhlíková neutralita do roku 2050 znamená pre Slovenskú republiku 

závažné výzvy v súvislosti s dekarbonizáciou ekonomiky a 

prechodom na cirkulárne a nízko-uhlíkové modely výroby a 

spotreby. Kľúčovým prístupom bude transformácia na úrovni 

regiónov, ktorú bude podporovať Slovenská republika a EÚ v rámci 

mechanizmu spravodlivej transformácie (JTM).  

Práca sa zameria na vytvorenie koncepčného a teoretického rámca 

vytvárania a implementácie dekarbonizačných stratégií, ktoré budú 

následne kvantitatívne a kvalitatívne overené na prípadovej štúdii 

vybraného VÚC. Výskum s využitím prípadovej štúdie o vybranom 

regióne poskytne kľúčové kvalitatívne vstupy pre: i) mapu de-

teritorializačných faktorov, ii) zoznam re-territorializačných stratégií, 

iii) model štrukturálnej transformácie (sociálno-ekonomický model), 

iv) a taxonómiu bariér/výziev súvisiacich s dekarbonizáciou 

a s vplyvom na tvorbu verejných politík. Táto práca umožní rozšíriť 

a špecifikovať teoretické aspekty dekarbonizácie a štrukturálne 

podmienky, ktoré tvoria alebo môžu tvoriť zázemie pre stratégie, 

programy a plány vykonávané na regionálnej úrovni.  
Forma štúdia denná 

Jazyk práce 

Language of Thesis 

Slovenský 

Slovak 

 


