
študijný odbor 3.3.7 financie, študijný program financie a bankovníctvo

školiteľ doc. Ing. Jana Kotlebová, PhD.

názov témy Dôsledky podpory úverovania reálnej ekonomiky 

prostredníctvom nekonvenčnej menovej politiky

názov témy v AJ Consequences of real economy credit supporting through the 

unconventional monetary policy

jazyk záverečnej práce slovenský

forma štúdia denná

cieľ Posúdiť rozsah, adekvátnosť a dôsledky úverovania nefinančných 

spoločností a obyvateľstva na ekonomický rast jednotlivých členov 

a eurozóny ako celku, ako výsledok cielenej podpory 

prostredníctvom nekonvenčných menových nástrojov 

Eurosystému.   

anotácia v SJ Zhodnotenie významu úverovania nefinančných spoločností a 

domácností pri podpore ekonomického rastu z teoretického 

hľadiska. Vyhodnotenie doterajšej nekonvenčnej menovej politiky 

Eurosystému so zameraním na vývoj úverovania týchto dvoch 

sektorov. Porovnanie rôznych prístupov k meraniu adekvátnosti 

zadĺženia nefinančných spoločností a domácností. Vyhodnotenie 

pozitívnych a negatívnych dôsledkov úverovania pre jednotlivé 

členské krajiny a eurozónu ako celok. Vymedzenie potenciálnych 

hrozieb a formulovanie odporúčaní pre ich minimalizovanie v 

záujme finančnej stability a ekonomického rastu. 

anotácia  v AJ An assessment of the importance of non-financial institutions and 

households crediting in the process of economic growth from 

theoretical view. An evaluation up to date unconventional 

monetary policy of Eurosystem with special attention to crediting 

of these two sectors. A comparison of different approaches in 

measuring of indebtedness adequacy. Demonstration of pro and 

cons of their crediting for individual economies and EA as a whole. 

Determination of potential threats and formulation of 

recommendations for their elimination in an effort to meet the 

goals of the financial stability and economic growth.

školiteľ doc. Ing. Jana Kotlebová, PhD.

názov témy Riadené devalvácie/depreciácie mien ako nástroj ekonomického 

oživenia

názov témy v AJ Managed devaluations/depreciations of currencies as a tool of 

economic recovery

jazyk záverečnej práce slovenský

forma štúdia denná

cieľ Posúdiť efektívnosť realizovaných devízových intervencií zo strany 

centrálnych bánk a vymedziť potenciálne riziká riadenej devalvácie 

v rámci procesu podpory ekonomického oživenia.



anotácia v SJ Zhodnotenie využitia rôznych foriem devízových intervencií na 

základe teoretických východísk a praktickej implementácie 

vybranými centrálnymi bankami v minulosti. Konštrukcia vlastného 

ekonometrického modelu zameraného osobitne na posúdenie 

efektov riadenej devalvácie/depreciácie na peňažný sektor a 

reálnu ekonomiku. Vymedzenie potenciálnych výhod a hrozieb v 

procese podpory ekonomického oživenia v súčasných 

podmienkach.

anotácia  v AJ An assessment of the different forms of foreign exchange 

interventions  on the basis of theoretical framework and practical 

implementations by selected central banks in history. Building an 

own econometric model oriented especially on consequences of 

managed devaluation/depreciation on money sector and real 

economy. Determination of potential advantages and threats in 

the process of supporting an economic growth in present time.

školiteľ doc. Ing. Jozef Makúch, CSc., hosťujúci profesor

názov témy Komparácia kompetencií ECB, FED-u, Bank of Japan a Bank of 

England v kontexte svetovej hospodárskej a finančnej krízy

názov témy v AJ Comparation of competencies of ECB, FED, Bank of Japan and 

Bank of England in the context of economic and financial crisis

jazyk záverečnej práce slovenský

forma štúdia denná/externá

cieľ Komparácia kompetencií centrálnych bánk pôsobiacich v rôznych 

ekonomických podmienkach.

anotácia v SJ Posúdiť kompetencie centrálnych bánk pôsobiacich v rôznych 

ekonomických podmienkach.

Zamerať sa na porovnanie:

- Heterogenity ekonomického prostredia vybraných centrálnych 

bánk,

- Legislatívnych obmedzení v jednotlivých štátoch,

- Rôznych prístupov k riešeniu problémov finančnej krízy v 

jednotlivých centrálnych bankách

- Dopady a ukončovanie prijatých riešení.

anotácia  v AJ Assess the competence of central banks operating under different 

economic conditions.

Focus on comparison:

- Heterogeneity of the economic environment of selected central 

banks,

- Legislative restrictions in individual countries,

- Different approaches to solving financial crisis problems at 

individual central banks

- Impact and termination of the solutions adopted.



školiteľ doc. Ing. Jozef Makúch, CSc., hosťujúci profesor

názov témy Pravidlá hodnotenia bánk v podmienkach jednotného 

mechanizmu dohľadu

názov témy v AJ The Rules for the assessment of banks under the conditions of the 

Single Supervisory Mechanism

jazyk záverečnej práce slovenský

forma štúdia denná/externá

cieľ Zhodnotenie súčasného systému hodnotenia bánk, analyzovanie 

jeho predností a nedostatkov a návrh na prípadnú úpravu pravidiel.

anotácia v SJ Analýza systému hodnotenia z pohľadu systémovej dôležitosti 

bánk. Adekvátnosť hodnotenia z pohľadu predchádzania riziku a 

zabezpečenia adekvátneho kapitálu. Možnosti hodnotenia 

minimalizovať riziko uplatnenia rezolučného mechanizmu 

uplatnenia spôsobu rezolúcie v prípade potreby aktivovať tento 

mechanizmus.

anotácia  v AJ The Analysis of the evaluation system, in terms of the systemic 

importance of banks. The Adequacy of evaluation from the point 

of view of risk prevention and adequate capital adequacy. 

Evaluation options to minimize the risk of applying the resolution 

mechanism and the resolution method, if it is necessary, to 

activate this mechanism.

školiteľ prof. Ing. Božena Chovancová, PhD.

názov témy Dopad daňovej politiky a vládnych výdavkov na akciové trhy

názov témy v AJ Impact of tax policy and government spending on equity markets

jazyk záverečnej práce slovenský

forma štúdia denná/externá

cieľ Zámerom práce je skúmať a kvantifikovať dopady zmien v daňovej 

politike na akciové trhy a zároveň stanoviť optimálny variant 

využitia  vládnych výdavkov s kladným efektom na akciový trh. 

anotácia v SJ Daňová politika môže mať pozitívne i negatívne dôsledky nielen 

pre súčasný, ale i budúci vývoj akciových trhov. Ovplyvňuje 

správanie investorov, ktorí pri istej miere daňového zaťaženia 

môžu využívať aj vyšší reinvestičný efekt. Analýza uplatňovania 

rôznych foriem daňového zaťaženia na vyspelých akciových trhoch 

a vybraných krajinách,  je východiskovým predpokladom pre 

hľadanie efektívneho variantu daňovej politiky v súčasnosti. 

Úlohou je aj nájsť efektívny variant vládnych výdavkov s 

pozitívnym dopadom na akciový trh a komparácia efektívnosti 

vládnych výdavkov vo vzťahu k daňovej politike na akciových 

trhoch.  



anotácia  v AJ The tax policy can have positive as well as negative impacts on the 

current and also future development of the share markets. It 

affects the behaviour of investors who can utilize a higher 

reinvestment effect at a certain level of tax burden. The analysis of 

various forms of tax policies on mature share markets of selected 

countries is an important precondition for finding an efficient tax 

policy. The challenge is also to find an effective government 

spending model with a positive impact on the stock market     

and the comparison of government spending efficiency in relation 

to tax policy on equity markets.

školiteľ prof. Ing. Božena Chovancová, PhD.

názov témy Zmena v štruktúre akciových trhov v dôsledku "Industry 4.0"

názov témy v AJ Change in stock market structure due to "Industry 4.0"

jazyk záverečnej práce slovenský

forma štúdia denná/externá

cieľ Zámerom práce bude identifikovať zmeny v dôsledku nástupu 

4.priemyselnej revolúcie  v štruktúre ekonomiky a s tým spojené aj 

zmeny na akciových trhoch. Charakter tých zmien ovplyvní aj výber 

investičnej stratégie na akciových trhoch. 

anotácia v SJ Nástup 4.priemyselnej revolúcie sa výraznou mierou odzrkadlí 

nielen v štruktúre ekonomiky a skladby jednotlivých odvetví, ale aj 

v štruktúre akciových trhov. Zvýšenú pozornosť na akciových 

trhoch investori už v súčasnosti venujú oblastiam, ktoré sa spájajú 

s high-tech spoločnosťami, ktoré prinášajú aj podstané zmeny v 

charaktere výroby a rast produktivity práce. Tieto zmeny sa 

odzrkadlia i v zmeny  štruktúry akciových indexov a k zmene v 

štruktúry investičných portfólii. Kvantifikácia týchto zmien a 

očakávaní investorov  sa premietne i do nových  investičných 

stratégií na akciových trhoch.  

anotácia  v AJ The 4th Industrial Revolution will be reflected not only by the 

industrial structure of the economy but also by the structure of 

the stock market. The stock market investors have been already 

paying attention to the high-tech industry companies that 

generate some substantial changes in the nature of the production 

and the labor productivity. These changes are also reflected in a 

change in the structure of stock indices and a change in the 

structure of investment portfolios The quantification of these 

changes and the investors' expectations will affect also the stock 

market news investment strategies.

školiteľ prof. Ing. Eva Horvátová, CSc.

názov témy Proticyklické nástroje regulácie bankového sektora v teórii a v 

praxi krajín EU

názov témy v AJ Anti-cyclical Instruments in the Theory and in the European 

Banking Sector Regulation

jazyk záverečnej práce slovenský



forma štúdia denná

cieľ Vyhodnotenie proticyklických nástrojov regulácie v podmienkach 

EU

anotácia v SJ Posúdiť vypovedaciu schopnosť a účinnosť jednotlivých nástrojov 

uplatňovaných v rámci proti cyklického pôsobenia centrálnych 

bánk v rôznych štátoch. Zamerať sa na:

Vypovedaciu schopnosť ukazovateľov proticyklickosti vývoja 

bankových sektorov, Legislatívne podmienky vo vybraných štátoch,

Možnosti zlepšenia nástrojov merania cyklického vývoja, 

Možné návrhy zlepšenia proticyklickej bankovej regulácie.

anotácia  v AJ To assess the resilience and effectiveness of individual instruments 

applied in the context of the counter- cyclical position of central 

banks in different countries. Focus on:

- The reporting capacity of indicators of the counter-cyclicality of 

banking sector developments;

- Legislative conditions in selected countries;

- Options for improving of cyclical measurement tools;

- Possible suggestions for improving of counter-cyclical bank 

regulation.


