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ekonomická teória prof. Ing. Anetta Čaplánová, PhD. KET NHF Behaviorálne prístupy k ekonómii šťastia Behavioral Insights into Economics of Happiness slovenský/anglický denná/externá

ekonomická teória
prof. Ing. Magdaléna Přívarová, 

CSc.
KET NHF Imigračné politiky v krajinách V4 - príležitosti a riziká                                        - slovenský denná

financie a bankovníctvo doc. Ing. Peter Árendáš, PhD. KBaMF NHF Realitné fondy a stratégie investovania na realitnom trhu                                        - slovenský denná/externá

financie a bankovníctvo prof. Ing. Božena Chovancová, PhD. KBaMF NHF
Perspektívy využitia nových technológií v oblasti asset 

managementu komerčnej banky
                                       - slovenský denná

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

nekonvenčnej  menovej politiky
                                       - slovenský denná

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

financie a bankovníctvo doc. Ing. Jana Péliová, PhD. KF NHF Digital nudging ako faktor, ktorý ovplyvňuje pociťovanie rizika Digital nudging as a factor affecting financial risk perception slovenský/anglický denná/externá

financie a bankovníctvo prof. Ing. Pavol Ochotnický, CSc. KF NHF Fiškálna konkurencieschopnosť a digitalizácia Fiscal competitiveness and digitalisation slovenský/anglický denná/externá

financie a bankovníctvo prof. Ing. Pavol Ochotnický, CSc. KF NHF Východiská reformy územnej samosprávy v Slovenskej republike                                       - slovenský denná

financie a bankovníctvo prof. Ing. Pavol Ochotnický, CSc. KF NHF
Is there a case for changing the  composition or governance of the 

euro area?
                                      - anglický denná/externá

financie a bankovníctvo Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD. KF NHF Optimal Investment Strategies and Investor’s Risk Profile Optimálne investičné stratégie a rizikový profil investora anglický/slovenský externá

financie a bankovníctvo Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD. KF NHF Behaviorálne skreslenia v správaní finančných investorov                                        - slovenský denná

hospodárska politika doc. Ing. Martin Lábaj, PhD. KHP NHF
Inequality of Opportunities and Human Capital Accumulation in 

Slovakia
                                      - anglický denná

hospodárska politika prof. Ing. Eva Rievajová, PhD. KSRaP NHF
Efektivita služieb zamestnanosti a aktívnych opatrení na trhu práce 

pre znevýhodnené skupiny obyvateľstva
                                      - slovenský denná/externá

hospodárska politika prof. Ing. Eva Rievajová, PhD. KSRaP NHF Rodová segregácia  na trhu práce v krajinách EÚ                                       - slovenský denná/externá

hospodárska politika doc. Ing. Peter Sika, PhD. KSRaP NHF

Ekonomické a sociálne indikátory udržateľnosti dôchodkového 

poistenia v Slovenskej republike v zmenených sociálno-

ekonomických podmienkach

                                      - slovenský denná/externá

hospodárska politika doc. Ing. Peter Sika, PhD. KSRaP NHF Trh bývania a riziko bezdomovectva v Slovenskej republike                                       - slovenský denná/externá

hospodárska politika doc. Ing. Peter Sika, PhD. KSRaP NHF
Strieborná ekonomika v kontexte ekonomických príležitostí 

zo starnutia
                                      - slovenský denná/externá

verejná správa a regionálny rozvoj doc. Ing. Štefan Rehák, PhD. KVSaRR NHF
Zaostávanie regiónov a rast podpory antisytémových strán v strednej 

a východnej Európe

Regions lagging behind and growth in support for anti-system parties in 

Central and Eastern Europe
slovenský/anglický denná

verejná správa a regionálny rozvoj doc. Ing. Štefan Rehák, PhD. KVSaRR NHF Technológie 4.0 a technologická transformácia regiónov 4.0 technologies and regional technological transformation slovenský/anglický denná

verejná správa a regionálny rozvoj doc. Mgr. Miroslav Šipikal, PhD. KVSaRR NHF Podpora podnikania v najzaostalejších regiónoch Support of entrepreneurship in less developed regions slovenský/anglický denná/externá

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

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

ekonomická teória doc. Ing. Iveta Pauhofová, CSc. EÚ SAV Determinanty mzdovej polarizácie v Slovenskej republike                                        - slovenský denná

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

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

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/slovenský denná/externá

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/slovenský denná/externá
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