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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 

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 je sformovať 
a vyhodnotiť nové investičné stratégie, ktoré by mali potenciál na uplatnenie tak 
z pohľadu správcov fondov, ako aj z pohľadu investorov 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 je kladený tak na stratégie 
a analytické metódy využívané samotnými fondmi, ako aj na investičné stratégie 
využívané pri investovaní do týchto fondov. Dôležitou súčasťou práce je 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 is 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 is also the analysis of development tendencies in the market 

segment of real estate funds. 

školiteľ doc. Ing. Peter Árendáš, PhD. 
názov témy Dopad moderných technológií na volatilitu finančných trhov 
názov témy v AJ The impact of modern technologies on the volatility of financial markets 

jazyk záverečnej práce slovenský 

forma štúdia denná/externá 

cieľ  Cieľom práce je zistiť, do akej miery moderné technológie ako sú napríklad 
automatizované obchodné systémy, alebo fintechy zamerané na sprostredkovanie 
investičných služieb, vplývajú na volatilitu a bublino-tvorné tendencie na finančných 
trhoch. Ďalším cieľom je navrhnúť opatrenia, ktoré by prípadné negatívne dopady mohli 
pomôcť zmierniť. 

anotácia v SJ Vedecko-technický pokrok sa výrazne prejavuje aj na finančných trhoch. Moderné 
technológie v podobe automatických obchodných systémov zvyšujú nielen trhovú 
likviditu, ale aj cenovú volatilitu. Inovácie v oblasti poskytovania investičných služieb ako 
je napríklad nízko-nákladová obchodná platforma Robin Hood zasa sprístupnili finančné 
trhy veľkému množstvu drobných, často mladých a neskúsených investorov. To všetko 
prispieva k zvyšovaniu cenovej volatility a ako ukázali nedávne udalosti, tiež k nafukovaniu 
cenových bublín. Táto dizertačná práca je zameraná na skúmanie uvedených trhových 
tendencií a ich dopadov. 

anotácia  v AJ The scientific and technical progress impacts also the financial markets. Modern 
technologies like automated trading systems increase not only market liquidity but also 
price volatility. Innovations in the investment services area, such as the low-cost trading 
platform Robin Hood, in turn have opened the financial markets to large number of small, 
often young, and inexperienced investors. All of these contribute to increased price 



volatility and, as recent events have shown, to inflating price bubbles as well. This 
dissertation is focused on the study of these market trends and their impacts. 
 

školiteľ prof. Ing. Eva Horvátová, CSc. 
názov témy Proticyklické nástroje bankovej regulácie v podmienkach eurozóny 
názov témy v AJ Countercyclical Instruments of Banking Regulation in the Eurozone 

jazyk záverečnej práce slovenský 

forma štúdia denná 

cieľ  Hlavným vedeckým cieľom dizertačnej práce je komplexne vyhodnotiť rozsah, 
adekvátnosť a dôsledky využitia konkrétnych nástrojov proticyklickej regulácie 
uplatňovaných vo vybraných krajinách eurozóny a preskúmať alternatívne možnosti 
odhaľovania cyklických prejavov v bankovníctve, ako aj formulovať závery o dopadoch 
regulácie na určité krajiny, na skupiny bánk so zistenými charakteristikami, na ich 
potenciál prekonať ekonomické nerovnováhy. 

anotácia v SJ Proticyklickosť je významnou súčasťou bankovej regulácie a významnou podmienkou jej 
úspešného pôsobenia. V súčasnosti predstavuje najviac diskutovanú oblasť bankovej 
regulácie a predmet vedeckých analýz. Hoci regulácia je jednotná, v mnohých krajinách sa 
uplatňujú vlastné postupy merania cyklickosti a pripúšťajú sa rozdielne faktory cyklickosti 
vývoja. V súčasnosti existujú  alternatívne vedecké metódy schopné identifikovať nástup 
finančnej krízy skorej a presnejšie, preto je potrebné systematicky spracovať uvedenú 
oblasť na príklade krajín eurozóny s rozdielnou štruktúrou bankových sektorov. Výskum 
proticyklickosti regulácie bude obsahovať teoretický výskum, modelovanie, identifikáciu 
faktorov, ako aj výber vhodných metód a ich aplikovanie. 

anotácia  v AJ Countercyclicality is an important part of banking regulation and an important condition 
for its successful operation. It is currently the most discussed area of banking regulation 
and the subject of scientific analysis. Although regulation is uniform, in many countries 
their own procedures for measuring cyclicality are applied and different factors of 
cyclicality of development are allowed. At present, there are alternative scientific 
methods capable of identifying the onset of the financial crisis earlier and more precisely, 
so it is necessary to systematically analyse this problem on the example of euro area 
countries with different structures of banking sectors. Research on the countercyclicality 
of regulation will include theoretical research, modeling, identification of factors, as well 
as the selection of appropriate methods and their application. 
 

školiteľ prof. Ing. Eva Horvátová, CSc. 
názov témy Technologické inovácie v bankovníctve ako faktor vplyvu na finančné 

rozhodovanie klientov 
názov témy v AJ Technological Innovations in Banking as a Factor Influencing Clients' Financial Decisions 

jazyk záverečnej práce slovenský 

forma štúdia denná 

cieľ  Hlavným vedeckým cieľom dizertačnej práce je komplexne vyhodnotiť vplyv zavedenia 
technologických inovácií v bankovníctve (robotické poradenstvo, nové nástroje 
a komunikačné technológie) na finančné rozhodovanie klientov. 

anotácia v SJ Vplyv inovácií a technologický pokrok nachádza vo svete široké uplatnenie. Nové spôsoby 
komunikácie prinášajú nové otázky v oblasti hľadania efektívnych riešení zo strany 
komerčných bánk a sú spojené s odlišnou odpoveďou klientov bánk ako objektom danej 
komunikácie. Na úspešnosť technologických inovácií budú vplývať viaceré faktory, ktoré 
budú komplexne vyhodnotené na základe dotazníkového prieskumu klientov bánk. Závery 
by mali poskytnúť užitočné informácie pre banky, ako aj poznatky o tom, aké sú 
preferencie spotrebiteľov bankových produktov v SR. Predpokladá sa využitie logistickej 
regresie na vyhodnotenie prieskumu. 

anotácia  v AJ The impact of innovation and technological progress is widely used in the world. New ways 
of communication bring new questions in the field of finding effective solutions by 
commercial banks and are associated with a different response of bank clients as the 
object of the communication. The success of technological innovations will be influenced 



by several factors, which will be comprehensively evaluated on the basis of a 
questionnaire survey of bank clients. The conclusions should provide useful information 
for banks, as well as knowledge about the preferences of consumers of banking products 
in the Slovak Republic. The use of logistic regression to evaluate the survey is assumed. 
 

školiteľ doc. Ing. Jana Kotlebová, PhD. 
názov témy Menová politika centrálnej banky v prostredí s vlastnou digitálnou 

menou 
názov témy v AJ Monetary policy of central bank in the environment of own digital currency 

jazyk záverečnej práce slovenský 

forma štúdia denná 

cieľ  Zámerom práce je identifikovať špecifické oblasti menovej politiky, ktorých sa zavedenie 
digitálnej meny centrálnej banky dotkne, podrobiť ich analýze a navrhnúť možné postupy, 
akými by sa eliminovali potenciálne hrozby pre udržanie cenovej a finančnej stability. 

anotácia v SJ Konečná podoba, prístupnosť, využitie a spustenie digitálnych mien centrálnych bánk je 
teraz aktuálnou otázkou výskumu. Rôznorodosť jej možných charakteristík evokuje otázky 
ohľadom ich možných dôsledkov na funkčnosť transmisného mechanizmu menovej 
politiky. Práca sústredí pozornosť na identifikáciu potenciálnych prínosov ako aj možných 
problémov, ktoré s ich vznikom môžu pri výkone menovej politiky vzniknúť. 

anotácia  v AJ The concept of central bank digital currencies has not been finalized or implemented. The 
sheer volume of different designs requires a more detailed analysis of their effect on the 
monetary policy transmission mechanism. The thesis focuses on the study of potential 
benefits as well as possible dangers for the conducting of monetary policy. 
 

školiteľ doc. Ing. Jana Kotlebová, PhD. 
názov témy Reforma stratégie menovej politiky a hrozba fiškálnej dominancie 
názov témy v AJ The reform of monetary policy strategy and the threats of fiscal dominance 

jazyk záverečnej práce slovenský 

forma štúdia denná 

cieľ  Zámerom práce je podrobiť analýze výber cieľa menovej politiky, jeho spôsobu merania 
ako aj adekvátnosť nastavenia jeho úrovne po sérii finančných kríz a pandémii COVID-19. 
Osobitnú pozornosť bude práca venovať miere a únosnosti koordinácie menovej 
a fiškálnej politiky. 

anotácia v SJ Vzhľadom na dlhotrvajúce dôsledky finančnej krízy a pod vplyvom pandémie COVID-19 
centrálne banky pokračujú v politike uvoľňovania podmienok financovania komerčných 
bánk. Nekonvenčná menová politika však naráža na problém efektívnosti svojich 
nástrojov. Kvantitatívna menová politika uvoľňovania spolu s nezdravými verejnými 
financiami predstavujú riziko akcelerácie inflácie a neudržateľnosti podmienok 
pre ekonomický rast. Reforma menovej politiky je preto kľúčová pre obnovenie 
nezávislosti centrálnych bánk ako predpokladu ich návratu k úspešnosti v napĺňaní 
menovo-politických cieľov. 

anotácia  v AJ In regard to the long-lasting consequences of financial crisis and under the effect of 
pandemic COVID-19 the central banks continue in the policy which eases the conditions 
of credit institutions financing. The unconventional monetary policy faces up the problem 
of efficiency of its instruments. Quantitative monetary policy easing together with 
unsoundness public finances muster the risks of inflation acceleration and unsustainability 
of conditions for economic growth. The reform of monetary policy is crucial for the 
restoration of central banks independence as a precondition for their return to the 
efficiency in the meeting monetary policy goals. 

 


