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školiteľ doc. Ing. Peter Árendáš, PhD. 

názov témy Realitné fondy a stratégie investovania na realitnom trhu 
názov témy v AJ Real estate funds and real estate market investment strategies 

jazyk záverečnej práce slovenský 

forma štúdia denná/externá 

cieľ  Cieľom práce je preskúmať realitné fondy ako špecifický nástroj 
investovania na realitnom trhu, ich vzájomné vzťahy s inými 
segmentmi kapitálového trhu, ako aj investičné stratégie a vývojové 
tendencie segmentu realitných fondov. Ďalším cieľom bude preskúmať 
existujúce a pokúsiť sa sformovať nové investičné stratégie využívané 
investormi investujúcimi do realitných fondov. 

anotácia v SJ Fondy trhu nehnuteľností, či už majú klasickú formu investičných 
fondov, alebo špecifickú formu REITs, sú významnou súčasťou 
globálnych finančných trhov. Táto dizertačná práca je zameraná 
na špecifiká fungovania realitných fondov, nielen vo vzťahu 
k samotnému trhu nehnuteľností, ale aj k širším finančným trhom. 
Dôraz bude kladený tak na stratégie a analytické metódy využívané 
samotnými fondmi, ako aj na investičné stratégie využívané 
pri investovaní do týchto fondov. Dôležitou súčasťou práce bude tiež 
analýza vývojových tendencií segmentu realitných fondov. 

anotácia  v AJ The real estate funds, whether in the form of classical investment 
funds, or in the specific form of REITs, are an important part of the 
global financial markets. This dissertation thesis is focused on specifics 
of real estate funds functioning, not only in the relation to the real 
estate market, but also in the relation to broader financial markets. The 
thesis will be focused on strategies and analytical methods used by the 
real estate funds, as well as on investment strategies used by investors 
investing in these funds. An important part of this thesis will be also the 
analysis of the real estate fund market segment development 
tendencies. 

školiteľ prof. Ing. Božena Chovancová, PhD. 

názov témy Perspektívy využitia nových technológií v oblasti asset 
managementu komerčnej banky 

názov témy v AJ The perspectives of using new technologies in the area of asset 
management in a commercial bank 

jazyk záverečnej práce slovenský 

forma štúdia denná 

cieľ  Zámerom dizertačnej práce je preskúmať možnosti využitia nových 
technológií pri zefektívnení obchodných transakcií a investičných 
činnostiach komerčnej banky so zreteľom na riziká pri správe 
a manažmente ich aktív. 

anotácia v SJ Nástup 4. priemyselnej revolúcie prináša podstatné zmeny aj v činnosti 
komerčných bánk a iných finančných inštitúcií. Tieto zmeny budú 
postupne prispievať nielen k vyššej transparentnosti jednotlivých 



procesov komerčnej banky, ale predovšetkým k rastu produktivity 
v danej oblasti. V centre pozornosti je najmä oblasť asset 
managementu, ktorej súčasťou je aj investorská činnosť podielových 
fondov, či dôchodkových fondov. 

anotácia  v AJ The formation of the 4th industrial revolution brings significant 
changes in the activities of commercial banks and other financial 
institutions. These changes will gradually contribute not only to greater 
transparency of individual commercial bank processes, but mainly to 
productivity growth in the given area. The focus is mainly on the asset 
management, which also includes the investment activities of the 
mutual or pension funds. 

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. 

 


