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školiteľ doc. Ing. Peter Árendáš, PhD.

názov témy Voda ako alternatívna investícia a modely jej oceňovania

názov témy v AJ Water as an alternative investment and its pricing models

jazyk záverečnej práce slovenský

forma štúdia externá

cieľ Cieľom dizertačnej práce je preskúmať vodu a vodné zdroje ako 

alternatívne investičné aktívum, s dôrazom na faktory vplývajúce na 

cenu vody a vodných zdrojov.

anotácia v SJ Voda je nenahraditeľná komodita s kľúčovým významom pre globálnu 

spoločnosť a ekonomiku. V súvislosti s postupujúcimi globálnymi 

klimatickými zmenami sa otázka dostupnosti pitnej vody stáva čoraz 

naliehavejšou. Spolu s tým rastie tiež potreba správneho ohodnotenia 

vody a vodných zdrojov. Funkčný a efektívny model ocenenia vody je 

dôležitý nielen pre správne nastavenie cien vody pre koncových 

spotrebiteľov, ale tiež pre ocenenie vodných zdrojov pre potreby 

privatizácie, ako aj pre správne ocenenie akciových spoločností, ktoré 

vodné zdroje kontrolujú.

anotácia  v AJ Water is an irreplaceable commodity, highly important for the global 

society and economy. Given the progressing global climate changes, 

the issue of availability of fresh water keeps on growing. Along with it, 

the need for a proper valuation of water and water sources grows as 

well. A functional and efficient water pricing model is important not 

only to set a correct water price for the end users, but also to set a 

correct value of water sources for the needs of a privatisation, as well 

as to make a proper evaluation of share companies that control the 

water sources.

školiteľ doc. Ing. Peter Árendáš, PhD.

názov témy Investovanie na trhu energií v kontexte zelenej revolúcie

názov témy v AJ Investing in energy markets in context of the green revolution

jazyk záverečnej práce slovenský

forma štúdia externá

cieľ Cieľom dizertačnej práce je preskúmať vývoj trhu energetických 

komodít v podmienkach prebiehajúcej zelenej revolúcie, s dôrazom na 

riziká a príležitosti, ktoré prinesie pre investorov.



anotácia v SJ Zelená revolúcia v energetike sa týka nielen rastúceho tlaku na 

využívanie obnoviteľných zdrojov energie, ale tiež očakávaného 

prudkého rastu využitia dopravných prostriedkov s elektrickým 

pohonom v osobnej a nákladnej doprave. V súvislosti s tým je možné 

očakávať zásadné zmeny v štruktúre globálnych energetických trhov. 

Pre investorov na trhoch energií, ale aj niektorých špeciálnych kovov, 

tak vznikne celý rad nových hrozieb ako aj príležitostí, ktorých 

analyzovanie je dôležité z teoretického aj z praktického hľadiska.

anotácia  v AJ The green revolution in energetics is related not only to the growing 

pressure on usage of renewable energy sources but also to the 

anticipated strong growth of usage of electric vehicles in personal and 

freight transportation. As a result, it is possible to expect fundamental 

changes in the structure of global energy markets. For investors in the 

energy as well as some special metals markets, a whole range of new 

threats as well as opportunities will arise. Their analysis is important 

from theoretical as well as practical point of view.

školiteľka 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.

školiteľka doc. Ing. Jana Kotlebová, PhD.

názov témy Prebytočné rezervy u centrálnej banky ako dôsledok nekonvenčnej 

menovej politiky

názov témy v AJ Excess of reserves in central bank as a consequence of  the 

unconventional monetary policy

jazyk záverečnej práce slovenský

forma štúdia denná

cieľ Posúdiť rozsah, adekvátnosť a dôsledky vytvárania vysokých 

prebytočných rezerv komerčných bánk u centrálnych bánk z pohľadu 

efektívnosti menovej politiky ako aj z pohľadu zabezpečenia likvidity 

komerčnej banky.   

anotácia v SJ Zhodnotenie významu vytvárania prebytočných rezerv komerčnými 

bankami u centrálnej banky. Stanovenie miery ich adekvátnosti pre 

potreby komerčnej banky ako aj z pohľadu efektívnosti menovej 

politiky centrálnej banky. Problém vysokých prebytočných rezerv ako 

dôsledok nekonvenčnej menovej politiky. Vyhodnotenie pozitívnych a 

negatívnych dôsledkov tvorby vysokých prebytočných rezerv. Ich 

dopad na zmenu budúceho strategického a operačného rámca 

menovej politiky, 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 voluntary reserves creation of 

commercial banks in central bank. Determination of their adequacy 

for purposes of commercial banks as well as from the efficiency of 

monetary policy view of point. Problem of high excess of reserves as a 

consequence of unconventional monetary policy. Demonstration of 

pro and cons of their higher creation. Their impact on the change of 

future strategic and operational framework of monetary policy, 

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.


