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školiteľ

prof. Ing. Saleh Mothana Obadi, PhD.

názov témy

Vplyv Nord Stream 1 a 2 na energetickú bezpečnosť EU

názov témy v AJ
jazyk záverečnej práce
forma štúdia
cieľ

The Impact of Nord Stream 1 and 2 on Energy Security of EU
slovenský/anglický
denná
Hlavným cieľom je na základe kvantitatívnej a kvalitatívnej analýzy identifikovať vplyv
Nord Stream 1 a 2 na energetickú bezpečnosť EU. Identifikovať hrozby a príležitosti
pre energetickú bezpečnosť EÚ plynúce z prevádzkovania Nord Stream 1 a 2.
Jednou z možnosti zabezpečovania nepretržitých dodavok energie a za prijateľné ceny
pre krajiny EÚ je podpora väčšej diverzifikácii zdrojov dodávok, napríklad tým, že má
k dispozícii širší výber obnoviteľných energií , alternatívne trasy plynovodov a ropovodov
a riešení na skladovanie energie, aby v prípade zlyhania jedného zdroja mohol druhý
kompenzovať.
Dizertačná práca by mala skúmať terajší stav energetickej bezpečnosti EÚ a na základe
kvantitatívnej a kvalitatívnej analýzy identifikovať vplyv Nord Stream 1 a 2 na energetickú
bezpečnosť EU a načrtnúť možne scenáre v prípade prerušenia dodavok zo spomínaných
plynovodov, najmä po raste kritikov väčšej závislosti EÚ na dodavok ropy a zemného plynu
z Ruskej Federácie.
One of possibilities to ensure a continuous supply of energy and for affordable prices for
EU countries is to support greater diversification of supply sources, for example by having
a wider choice of renewable energies, alternative pipelines of Natural gas and crude oil,
and energy storage solutions so that in the event of a single source failure. the other could
compensate.
The dissertation should examine the current state of EU energy security and identify, on
the basis of quantitative and qualitative analysis, the impact of Nord Stream 1 and 2 on
EU energy security and outline possible scenarios in the event of supply disruptions from
these pipelines, especially after growing criticism of greater independence of EU on
natural gas and crude oil from the Russian Federation.
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školiteľ

Ing. Marek Radvanský, PhD.

názov témy

Uplatňovanie regionálnej kohéznej politiky v podmienkach SR

názov témy v AJ
jazyk záverečnej práce
forma štúdia
cieľ

Application of the regional cohesion policy in the conditions of Slovakia
slovenský/anglický
denná/externá
Analyzovať možné prínosy/význam podpory integrovaného územného rozvoja
z prostriedkov politiky súdržnosti na konvergenciu regiónov a hospodársky a sociálny rast
územia. Formulovanie optimálnych prístupov k politike súdržnosti.
Slovensko patrí ku krajinám s jednou s najvyšších regionálnych disparít v rámci EÚ, hlavne
pri pohľade na funkčnú úroveň NUTS 3. Počas posledných dvadsiatich rokoch tu z hľadiska
regionálneho pohľadu na hospodársku politiku nebol uplatňovaný konzistentný
a koncepčný prístup. Práca by mala analyzovať uplatňované prístupy hospodárskej politiky
k regionálnemu rozvoju a kohézií, a to z pohľadu štátu, ako aj VÚC a miest a obcí
z pohľadu zavedenej formy decentralizácie (originálne a prenesené kompetencie). Od
roku 2007 sa javia EŠIF ako primárny zdroj regionálneho rozvoja. V tomto kontexte je
identifikovaný aj hlavný cieľ práce, ktorým je analýza možných prínosov a význam
podpory
integrovaného územného rozvoja z prostriedkov politiky súdržnosti
na konvergenciu regiónov a hospodársky a sociálny rast územia. Výskum by mal smerovať
k formulácií optimálnych prístupov k politike súdržnosti a formulácií odporúčaní
k aktuálnemu prístupu SR vychádzajúceho z uplatňovania relevantných strategických
dokumentov v tejto oblasti. Predpokladané je využitie kvantitatívnych nástrojov
na analýzu možných alternatív regionálneho prerozdelenia a efektivity prostriedkov EŠIF.
Slovakia belongs to the countries with highest regional disparities in the EU, especially
when looking at the functional regional level NUTS 3. In the last twenty years there has
not been adopted any consistent and conceptual approach in terms of regional economic
policy. Proposed thesis should analyze the applied economic policy approaches to the
regional development and cohesion policy, from the perspective of the state as well as of
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the territorial units and municipalities, in terms of the established form of decentralization
(original and devolved competencies). Since 2007, the ESIF appears to be the primary
source of regional development. In this context, the main objective of the work is to
analyze the potential benefits and importance of promoting integrated territorial
development from the perspective of cohesion policy resources for regional convergence
and economic and social growth of the territory. The research should be aimed towards
formulation of the optimal approaches to Slovak cohesion policy and formulating
recommendations for the current approach of the Slovak Republic based on the
application of relevant strategic documents in this area. The application of quantitative
tools to analyze possible alternatives to regional redistribution and the effectiveness of
ESIF is expected.

školiteľ

prof. Ing. Juraj Sipko, PhD., MBA

názov témy

Reforma medzinárodného menového systému

názov témy v AJ
jazyk záverečnej práce
forma štúdia
cieľ

The Reform of the International Monetary System
slovenský/anglický
denná/externá
Hlavným cieľom dizertačnej práce je kvantitatívna analýza zakladných ukazovateľov
determinujúcich štátut rezervnej meny a na základe tejto analýzy načrtnúť možné
fungovanie budúceho multipolárneho medzinárodného menového systému.
Príčiny rozpadu bretton-woodského medzinárodného menového menového systému.
Prechod od fixných k voľne pohyblivým výmenným kurzom. Kingstonský medzinárodný
menový systém a fungovanie systému voľne pohyblivých výmenných kurzov. Porovnanie
fixných a voľne pohyblivých výmenných kurzov a ich vplyv na medzinárodný obchod
a investície a medzinárodnú finančnú stabilitu. Základné prvky nestability súčasného
medzinárodného menového systému. Postupný rast podielu novo industrializovaných
štátov na svetovom obchode, investíciách, na raste svetového HDP, rastie devízových
rezerv a rast významu mien týchto štátov v medzinárodnom menovom systéme. Postupný
prechod od jednopolárneho medzinárodného menového systému k multipolárnemu
medzinárodnému menovému systému. Predpokladané vytvorenie multipolárneho
medzinárodného menového systému postaveného na viacerých rezervných menách
vytvorí predpoklady pre relatívnu stabilitu medzinárodného menového systému ako
celku. Na nestabilitu výmenných kurzov poukázali významní a poprední ekonómovia ako
napr. Jack T. Boorman and André Icard (2011), Emmanuel Farhi, Pierre-Olivier Gourinchas
and Hélène Rey (2011) a John B. Taylor (2019). Aj napriek pôvodným snahám o reformu
medzinárodného menového systému možno konštatovať, že v dôsledku svetovej
finančnej krízy a hlbokej recesie tejto problematike sa nevenovala dostatočná pozornosť.
The causes of the breakdown of the Bretton-Woods international monetary system.
Transition from fixed to floating exchange rates. Kingston’s international monetary system
and functioning of floating exchange rates. Comparison of fixed and floating exchange
rates and their impact on international trade, investment, and international financial
stability. The main factors of instability of the present international monetary system.
Growing the role of the emerging market countries on international trade, investments,
foreign exchange reserves, the GDP; in particular, a significant increase in the role of their
currencies in the international monetary system. Gradual transition process from a
unipolar to a multipolar international monetary system. Expected creation of the
multipolar monetary system based on more reserve currencies could create assumptions
for the relative stability of the international monetary system as a whole. There are many
prominent economists such as Jack T. Boorman and André Icard (2011), Emmanuel Farhi,
Pierre-Olivier Gourinchas and Hélène Rey (2011) and John B. Taylor (2019), emphasizing
the instability of exchange rates. Despite the fact that there have been efforts to reform
the international monetary system, due to the outbreak of the global financial crisis and
the deep recession, this topic did not receive its due attention.
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školiteľ

prof. Ing. Juraj Sipko, PhD., MBA.

názov témy

Súčasnosť a budúcnosť krypto a digitálnych mien

názov témy v AJ
The Present and the Future of the Crypto and Digital Currencies
jazyk záverečnej práce slovenský/anglický
forma štúdia
denná/externá

cieľ

anotácia v SJ

anotácia v AJ

Hlavným cieľom dizertačnej práce je analýza súčasného vývoja krypto a digitálnych mien
a skúmanie príčinných súvislosti s dôrazom na stabilitu medzinárodného finančného
a menového systému a vplyv na menovú politiku centrálnych bánk.
Vznik krypto a digitálnych mien a ich plnenie základných funkcií peňazí. Charakteristika
blockchain-u a jeho úloha pri zabezpečení vzájomného vyrovnávania a pohľadávok
a záväzkom medzi jednotlivými účastníkmi operácií s kryptomenami. Vývoj
a charakteristika jednotlivých druhov digitálnych mien. Digitálne meny ako finančné aktíva
a ich vplyv na netransparentné finančné operácie. Pripravovaná regulácia a nestabilita
kryptomien. Vplyv digitálnych mien na menovú politiku centrálnych bánk. Perspektívy
vývoja digitálnych mien a ich vplyv na medzinárodnú finančnú stabilitu. Na súčasný vývoj
kryptomien existujú rozdiely názory. Niektorí poprední odborníci, ale hlavne
medzinárodné menovo-finančné inštitúcie (Medzinárodný menový fond – 2010/2020,
Európska centrálna banka – 2016-2021 (január a február) a Banka pre medzinárodné
platby 2010/2019) tvrdia, že proces vytváranie digitálnych mien je súčasťou nastúpeného
procesu digitalizácie. Na druhej strane existujú kritici digitálnych mien predovšetkým
pre ich nereálnosť a na nestabilitu. Vzhľadom k tomu, že sa jedná o novú oblasť skúmania,
ktorá nie je zatiaľ dostatočne prebádaná, možno očakávať, dizertačná práca môže byť
uceleným príspevkom ku skúmaniu danej problematiky.
Appearance of crypto and digital currencies and fulfilment of the main function of money.
Main features of blockchain and its role between the clients in the process of clearing their
account receivables and account payables with digital currencies. Development and the
main features of the different cryptocurrencies. Digital currencies as financial assets and
their impact on non-transparent financial operations. The future development of crypto
and digital currencies and their impact on global financial stability. The different opinions
on digital currencies. Some prominent economists, but in particular, some international
monetary and financial institutions (International Monetary Fund - 2010/2020, European
Central Bank – 2016-2021 (January and February) and the Bank for International
Settlements - 2010/2020) emphasized that the process of creation of the crypto and
digital currencies is a part of the process of digitalization. On the other hand, there are
some critics of digital currencies because for being a non-real form of currency and its
instability. Despite the fact that it is a new area of research that so far was less analysed,
one could note that the dissertation might be a valuable contribution to the analysis on
this topic.
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prof. Ing. Juraj Sipko, PhD., MBA.

názov témy

Úloha centrálnych bánk pri odpovedi na riziká vyplývajúce z klimatických
zmien

názov témy v AJ
jazyk záverečnej práce
forma štúdia
cieľ

The Role of Central Banks in Responding to the Risks Posed by the Climate Change
slovenský/anglický
denná/externá
Analýza možných nástrojov a krokov centrálnych bánk v odpovedi na výzvy vyplývajúce
z klimatických zmien a porovnanie prístupu rôznych centrálnych bánk k problematike.
Úloha centrálnych bánk pri odpovedi na riziká vyplývajúce z klimatických zmien, keďže
presahy na centrálne bankovníctvo je možné pozorovať nielen oblastiach menovej politiky
a investičného portfólia ale aj vo finančnej stabilite a regulácii bánk. Riziká je možné
rozdeliť na fyzické a adaptačne riziká, pričom transmisné kanály sú prítomné v oblasti
kreditného rizika, trhového rizika, poistného rizika, operatívneho rizika a rizika likvidity.
Možné kroky a nástroje centrálnych bánk zahŕňajú menovo-politické operácie v súlade
s klimatickými cieľmi, úprava nemenovo-politických portfólií centrálnych bánk,
zakomponovanie klimatických zmien do makroekonomických modelov centrálnych bánk
a modelov hodnotenia kreditného rizika zo strany komerčných bánk, komunikácia s trhom
pre zvýraznenie dôležitosti problematiky. Problematické oblasti môžu zahŕňať otázky
trhovej neutrality, určenia miery podpory politík EÚ cez menovú politiku (problém
politickej väčšiny) a samozrejme nedostatok dát a štandardov pre presné a správne
nastavenie krokov a nástrojov. Keďže existuje mnoho nezodpovedaných otázok líšia sa aj
prístupy a postoje jednotlivých centrálnych bánk v Európskej únii, USA a iných regiónoch.
Dôležitým je porovnanie možného vplyvu politík centrálnych bánk s možnosťami štátnych
alebo nadnárodných politík - daňové úľavy, regulačné nastavenia.
The role of central banks in responding to the risks arising from climate change, as the
impact on central banking can be observed not only in the areas of monetary policy and
the investment portfolio but also in the area of financial stability and regulation of banks.
Risks can be divided into physical and adaptation risks, with transmission channels being
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present in the areas of credit risk, market risk, insurance risk, operational risk, and liquidity
risk. Possible steps and tools of central banks include monetary policy operations in line
with climate goals, adjustment of central banks' non-monetary policy portfolios,
incorporation of climate change into macroeconomic models of central banks and credit
risk assessment models by commercial banks, communication with the market to highlight
the importance. The questions at hand may include issues of market neutrality,
determining the degree of support for EU policies through monetary policy (the problem
of the political majority) and, of course, the lack of data and standards for the precise and
correct setting of steps and tools. Because there are many unanswered questions, the
approaches and attitudes of individual central banks in the European Union, the United
States and other regions differ. It is important to compare the possible influence of central
bank policies with the options available to state or supranational policies - tax breaks,
regulatory tools.

