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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 on the country of origin of the 

migrant

slovenský denná

3.3.3 ekonomická teória hospodárska politika doc. Ing. Peter Sika, PhD. KSRaP NHF Družstevné podnikanie ako forma rozvoja sociálnej 

ekonomiky v Slovenskej republike

Cooperative enterpreneurship  as a form of development 

of the social economy in the Slovak Republic

slovenský externá

3.3.3 ekonomická teória hospodárska politika doc. Ing. Peter Sika, PhD. KSRaP NHF Investície domácností do bývania a možnosti ich 

alternatívneho využitia ako dodatočného príjmu v čase 

poberania dôchodkovej dávky

Households housing investments and the possibility of 

their alternative use as additional income at the time of 

receipt of the pension benefit

slovenský denná/externá

3.3.3 ekonomická teória hospodárska politika doc. Mgr. Martin Kahanec, PhD., 

MA

KSRaP NHF Evalvácia účinnosti aktívnych opatrení trhu práce a 

integračných politík

Evaluation of the effectiveness of active labor market and 

inregtaion policies

slovenský denná/externá

3.3.3 ekonomická teória hospodárska politika prof. Ing. Eva Rievajová, PhD. KSRaP NHF Zamestnanosť, nové výzvy a riešenia  na slovenskom trhu 

práce v meniacich sa sociálno-ekonomických 

podmienkach

Employment,  new challenges and solutions on the 

Slovak labor market in changing socio-economic 

conditions

slovenský denná/externá

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 denná/externá

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 velmi malej a otvorenej 

ekonomike

anglický denná/externá

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 nad rámec 

HDP

anglický denná/externá

3.3.5 verejná správa a 

regionálny rozvoj

verejná správa a regionálny 

rozvoj
doc. Ing. Štefan Rehák, PhD. KVSaRR NHF Regionálne dimenzie rozvoja priemyslu 4.0 v SR Regional dimensions of Industy 4.0 development in 

Slovakia

slovenský/

anglický

denná

3.3.5 verejná správa a 

regionálny rozvoj

verejná správa a regionálny 

rozvoj
doc. Mgr. Miroslav Šipikal, PhD. KVSaRR NHF Vplyv vybraných procesných aspektov tvorby kohéznej 

politiky na jej fungovanie

The impact of policy making processes on shaping 

cohesion policy

slovenský/

anglický

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 univerzít v SR The evaluation of  research funding of  universities in the 

Slovak Republic

slovenský/

anglický

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 sector on regional innovation 

systems in Slovak Republic

slovenský/

anglický

denná/externá

3.3.7 financie financie  a bankovníctvo doc. Ing. Jana Kubicová, PhD. KF NHF Tax Challenges Arising from Digitalisation of the Economy Výzvy digitalizácie ekonomiky pre oblasť zdanenia anglický denná/externá
3.3.7 financie financie  a bankovníctvo doc. Ing. Jana Kubicová, PhD. KF NHF Transfer Pricing as an Anti-Tax-Avoidance Measure Transferové oceňovanie ako spôsob zamedzenia 

vyhýbania sa daniam

anglický denná/externá

3.3.7 financie financie  a bankovníctvo doc. Ing. Jana Kubicová, PhD. KF NHF Opatrenia OECD BEPS proti vyhýbaniu sa daniam a ich 

dopad na konkurencieschopnosť slovenských firiem

OECD BEPS anti-tax-avoidance measures and their 

impact on the competitiveness of the Slovak companies

slovenský/

anglický

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/

anglický

denná

3.3.7 financie financie  a bankovníctvo prof. Ing. Pavol Ochotnický, CSc. KF NHF Teoretické prístupy a trendy v programovom riadení 

verejných výdavkov

Theory, approaches and trends in public finance 

management

slovenský/

anglický

denná/externá

3.3.7 financie financie  a bankovníctvo prof. Ing. Pavol Ochotnický, CSc. KF NHF Fiškálna konkurencieschopnosť a digitalizácia Fiscal competitiveness and digitisation. slovenský/

anglický

denná/externá

3.3.7 financie financie a bankovníctvo doc. Ing. Jana Kotlebová, PhD. KBaMF NHF Prebytočné rezervy u centrálnej banky ako dôsledok 

nekonvenčnej menovej politiky

Excess of reserves in central bank as a consequence of  

the unconventional monetary policy

slovenský 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 denná

3.3.7 financie financie a bankovníctvo doc. Ing. Peter Árendáš, PhD. KBaMF NHF Voda ako alternatívna investícia a modely jej oceňovania Water as an alternative investment and its pricing models slovenský externá 

3.3.7 financie financie a bankovníctvo doc. Ing. Peter Árendáš, PhD. KBaMF NHF Investovanie na trhu energií v kontexte zelenej revolúcie Investing in energy markets in context of the green 

revolution

slovenský 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 denná 

3.3.8 poisťovníctvo poisťovníctvo prof. Ing. Erika Pastoráková, 

PhD.

KPOI NHF Opodstatnenosť sprostredkovateľov poistenia Justification of intermediation of insurance services slovenský denná/externá

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 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 denná/externá
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3.3.3 ekonomická teória ekonomická teória doc. Ing. Iveta Pauhofová, CSc. EÚ SAV Determinanty mzdovej polarizácie v Slovenskej republike Wage Polarization Determinants in the Slovak Republic slovenský denná

3.3.3 ekonomická teória ekonomická teória Ing. Marek Radvanský, PhD. EÚ SAV

Modelling of Slovak regional development by integrated 

Econometric Input-Output model

Tvorba regionálneho modelu SR pri využití kombinácie 

techník ekonometrického modelovania a Input-Output 

analýzy

anglický/slo

venský denná

3.3.3 ekonomická teória ekonomická teória Mgr. Miroslav Štefánik, PhD. EÚ SAV

Modelling the sustainability and adequacy of the pension 

system in the perspective of Slovak population ageing

Modelovanie udržateľnosti a adekvátnosti dôchodkového 

systému v kontexte starnutia populácie SR anglický denná/externá

3.3.3 ekonomická teória ekonomická teória Mgr. Miroslav Štefánik, PhD. EÚ SAV

Impact evaluation of Slovak active labour market policy 

measures

Vyhodnocovanie účinnosti nástrojov aktívnej politiky trhu 

práce na Slovensku anglický denná/externá

3.3.3 ekonomická teória ekonomická teória

prof. Dr. Ing. Menbere Workie 

Tiruneh, PhD. EÚ SAV

External debt sustainability in light of illicit capital flows 

issue

Udržateľnosť financovania zahraničného zadlženia 

pri existencii nelegitímnych kapitálových tokov anglický denná/externá

3.3.3 ekonomická teória ekonomická teória

prof. Dr. Ing. Menbere Workie 

Tiruneh, PhD. EÚ SAV Dlhom hnaný rast alebo rastom hnaný dlh Debt-driven growth or growth-driven debt slovenský denná 

3.3.3 ekonomická teória ekonomická teória prof. Ing. Juraj Sipko, PhD., MBA EÚ SAV Súčasnosť a budúcnosť kryptomien The Present and the Future of the Cryptocurrencies slovenský denná/externá

3.3.3 ekonomická teória ekonomická teória prof. Ing. Juraj Sipko, PhD., MBA EÚ SAV Reforma medzinárodného menového systému Reform of International Monetary System slovenský denná/externá

3.3.3 ekonomická teória ekonomická teória

prof. Ing. Obadi Saleh Mothana, 

PhD. EÚ SAV

Vplyv nízkouhlíkového hospodárstva 

na konkurencieschopnosť priemyslu EÚ: implikácie 

pre SR

The impact of the low-carbon economy on the 

competitiveness of the EU industry: Implications for the 

Slovak Republic slovenský externá

Témy dizertačných prác pre ak. rok 2019/2020  vypísané na externej vzdelávacej inštitúcii Ekonomický ústav SAV


