
Študijný odbor Študijný program Školiteľ Katedra Téma Téma v sekundárnom jazyku
jazyk záverečnej práce forma štúdia

3.3.3 ekonomická teória ekonomická teória prof. Ing. Anetta Čaplánová, PhD. KET NHF Vnímanie fiškálnej integrácie v Európskej Únii Perception of fiscal integration in the European Union slovenský jazyk           

anglický jazyk
denná

3.3.3 ekonomická teória ekonomická teória prof. Ing. Eva Muchová, PhD. KET NHF Existuje priestor pre rozširovanie eurozóny? Is there a case for enlarging the euro area?
slovenský jazyk denná

3.3.3 ekonomická teória ekonomická teória prof. Ing. Magdaléna Přívarová, CSc. KET NHF Medzinárodná migrácia vysokokvalifikovaných pracovných síl 

a jej kontroverzný dopad na krajinu pôvodu migranta

International migration of highly skilled labour and its 

controversial impact oh the country of origin of the migrant slovenský jazyk denná

3.3.3 ekonomická teória hospodárska politika doc. Ing. Martin Lábaj, PhD. KHP NHF The implications of automatization for economic growth and 

income inequalities

Implikácie automatizácie pre ekonomický rast a príjmové 

nerovnosti
anglický jazyk denná

3.3.3 ekonomická teória hospodárska politika doc. Ing. Martin Lábaj, PhD. KHP NHF Entry and competition: empirical analysis of networks Vstup na trh a konkurencia: empirická analýza sietí
anglický jazyk denná

3.3.3 ekonomická teória hospodárska politika Univ. prof. i. R. Dipl. Ing. Dr. Mikuláš 

Luptáčik

KHP NHF Environmentálne dopady výroby a používania elektromobilov The enviromental impacts of production and use of electric 

cars
slovenský jazyk denná

3.3.3 ekonomická teória hospodárska politika Univ. prof. i. R. Dipl. Ing. Dr. Mikuláš 

Luptáčik

KHP NHF Ekonomické dôsledky demografických zmien Economic implications of the demographic change
slovenský jazyk denná

3.3.3 ekonomická teória hospodárska politika Univ. prof. i. R. Dipl. Ing. Dr. Mikuláš 

Luptáčik

KHP NHF Role of domestic consumption in a very small and open economy Rola domácej spotreby vo veľmi malej a otvorenej ekonomike
anglický jazyk denná

3.3.3 ekonomická teória hospodárska politika Univ. prof. i. R. Dipl. Ing. Dr. Mikuláš 

Luptáčik

KHP NHF Measuring welfare across countries and time beyond GDP Meranie blahobytu v jednotlivých krajinách a v čase 

nad rámec HDP
anglický jazyk denná

3.3.3 ekonomická teória hospodárska politika doc. Mgr. Martin Kahanec, PhD., MA KSRaP NHF Evaluácia účinnosti aktívnych opatrení trhu práce a integračných 

politík pre znevýhodnené skupiny obyvateľstva

Evaluation of the effectiveness of active labor market and 

integration policies for disadvantaged populations slovenský jazyk denná/externá

3.3.3 ekonomická teória hospodárska politika prof. Ing. Eva Rievajová, PhD. KSRaP NHF Vplyv rozvoja sociálneho partnerstva na zamestnanosť, 

pracovnú mobilitu a rast miezd

Influence of social partnership development on employment, 

labor mobility and wage growth
slovenský jazyk denná/externá

3.3.5 verejná správa a 

regionálny rozvoj

verejná správa a 

regionálny rozvoj

doc. Ing. Štefan Rehák, PhD. KVSaRR NHF Angažovanie sa vysokých škôl v regionálnom rozvoji Engagement of universities in regional development
slovenský jazyk denná

3.3.5 verejná správa a 

regionálny rozvoj

verejná správa a 

regionálny rozvoj

doc. Ing. Štefan Rehák, PhD. KVSaRR NHF Lokalizované priesaky znalostí univerzít Localized knowledge spillovers from universities
slovenský jazyk denná

3.3.5 verejná správa a 

regionálny rozvoj

verejná správa a 

regionálny rozvoj

doc. Mgr. Miroslav Šipikal, PhD. KVSaRR NHF The impact of policy making processes on shaping cohesion 

policy

Vplyv procesných aspektov tvorby kohéznej politiky na jej 

fungovanie
anglický jazyk denná/externá

3.3.5 verejná správa a 

regionálny rozvoj

verejná správa a 

regionálny rozvoj

doc. Mgr. Miroslav Šipikal, PhD. KVSaRR NHF Vplyv PZI v automobilovom priemysle na regionálne inovačné 

systémy v SR

Impact of FDI in automotive industry on regional innovation 

systems in Slovak Republic

slovenský jazyk           

anglický jazyk
denná/externá

3.3.5 verejná správa a 

regionálny rozvoj

verejná správa a 

regionálny rozvoj

doc. Mgr. Miroslav Šipikal, PhD. KVSaRR NHF Hodnotenie podpory výskumu v SR Evaluation of research funding in Slovak republic slovenský jazyk           

anglický jazyk
denná/externá

3.3.5 verejná správa a 

regionálny rozvoj

verejná správa a 

regionálny rozvoj

doc. Mgr. Miroslav Šipikal, PhD. KVSaRR NHF Vplyv územného kapitálu regiónov na úspešnosť podpory 

zo štrukturálnych fondov

Impact of territorial capital on effectivness of support from 

structural funds
slovenský jazyk denná

3.3.7 financie financie a bankovníctvo doc. Ing. Jana Kotlebová, PhD. KBaMF NHF Riadené devalvácie/depreciácie mien ako nástroj ekonomického 

oživenia

Managed devaluations/depreciations of currencies as a tool 

of economic recovery
slovenský jazyk denná

3.3.7 financie financie a bankovníctvo doc. Ing. Jana Kotlebová, PhD. KBaMF NHF Dôsledky podpory úverovania reálnej ekonomiky 

prostredníctvom nekonvenčnej menovej politiky

Consequences of real economy credit supporting through the 

unconventional monetary policy
slovenský jazyk denná

3.3.7 financie financie a bankovníctvo doc. Ing. Jozef Makúch, CSc., 

hosťujúci profesor

KBaMF NHF Pravidlá hodnotenia bánk v podmienkach jednotného 

mechanizmu dohľadu

The Rules for the assessment of banks under the conditions 

of the Single Supervisory Mechanism
slovenský jazyk denná

3.3.7 financie financie a bankovníctvo doc. Ing. Jozef Makúch, CSc., 

hosťujúci profesor

KBaMF NHF Komparácia kompetencií ECB, FED-u, Bank of Japan a Bank of 

England v kontexte svetovej hospodárskej a finančnej krízy

Comparation of competencies of ECB, FED, Bank of Japan 

and Bank of England in the context of economic and financial 

crisis
slovenský jazyk denná

3.3.7 financie financie a bankovníctvo prof. Ing. Božena Chovancová, PhD. KBaMF NHF Zmena v štruktúre akciových trhov v dôsledku "Industry 4.0" Change in stock market structure due to "Industry 4.0"
slovenský jazyk denná/externá

3.3.7 financie financie a bankovníctvo prof. Ing. Božena Chovancová, PhD. KBaMF NHF Dopad daňovej politiky a vládnych výdavkov na akciové trhy Impact of tax policy and government spending on equity 

markets
slovenský jazyk denná/externá

3.3.7 financie financie a bankovníctvo prof. Ing. Eva Horvátová, CSc. KBaMF NHF Proticyklické nástroje regulácie bankového sektora v teórii a v 

praxi krajín EU

Anti-cyclical Instruments in the Theory and in the European 

Banking Sector Regulation
slovenský jazyk denná

3.3.7 financie financie a bankovníctvo doc. Ing. Jana Kubicová, PhD. KF NHF Výzvy digitalizácie ekonomiky pre oblasť zdanenia Tax Challenges Arising from Digitalisation of the Economy slovenský jazyk           

anglický jazyk
denná/externá

3.3.7 financie financie a bankovníctvo doc. Ing. Jana Péliová, PhD. KF NHF Experimentálne skúmanie ochoty prijímať riziko za ostatných Experimental Investigation on Risk Taking for Others slovenský jazyk           

anglický jazyk
denná

3.3.7 financie financie a bankovníctvo doc. Ing. Ľubomíra Gertler, PhD. KF NHF Zmeny vo finančnej intermediácií a jej dopady na systémové 

riziko v bankovom sektore

The changes in financial intermediation and their effect on 

the systemic risk in the banking sector

slovenský jazyk           

anglický jazyk
denná/externá

3.3.8 poisťovníctvo poisťovníctvo prof. Ing. Erika Pastoráková, PhD. KPOI NHF Financial Behaviour of Households and Its Effects on Financial 

Stability

Finančné správanie domácností a jeho vplyv na finančnú 

stabilitu
anglický jazyk denná

3.3.8 poisťovníctvo poisťovníctvo prof. Ing. Erika Pastoráková, PhD. KPOI NHF Prítomnosť a prejavy asymetrie informácií v poistení Presence and expression of asymmetry information in 

insurance
slovenský jazyk denná/externá

3.3.8 poisťovníctvo poisťovníctvo prof. Ing. Erika Pastoráková, PhD. KPOI NHF Životné poistenie a jeho úlohy v modernej spoločnosti Life insurance and its role in modern society slovenský jazyk denná/externá

3.3.8 poisťovníctvo poisťovníctvo prof. Ing. Erika Pastoráková, PhD. KPOI NHF Ekonomická podstata prítomnosti sprostredkovateľov 

na poistnom trhu

Economic justification of intermediation in the insurance 

market
slovenský jazyk denná/externá


