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ekonomická teória prof. Ing. Anetta Čaplánová, PhD. KET NHF Vplyv fiškálnych rád na fiškálnu stabilitu Impact of Fiscal Councils on Fiscal Stability slovenský/anglický denná/externá

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. Eva Muchová, PhD. KET NHF Európska zelená dohoda (EGD) a jej implikácie pre Slovensko slovenský denná 

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 

financie a bankovníctvo doc. Ing. Peter Árendáš, PhD. KBaMF NHF Dopad moderných technológií na volatilitu finančných trhov slovenský denná /externá

financie a bankovníctvo prof. Ing. Eva Horvátová, CSc. KBaMF NHF Technologické inovácie v bankovníctve ako faktor vplyvu na 

finančné rozhodovanie klientov

slovenský denná 

financie a bankovníctvo prof. Ing. Eva Horvátová, CSc. KBaMF NHF Proticyklické nástroje bankovej regulácie v podmienkach 

eurozóny

slovenský denná 

financie a bankovníctvo doc. Ing. Jana Kotlebová, PhD. KBaMF NHF Menová politika centrálnej banky v prostredí s vlastnou 

digitálnou menou

 slovenský denná 

financie a bankovníctvo doc. Ing. Jana Kotlebová, PhD. KBaMF NHF Reforma stratégie menovej politiky a hrozba fiškálnej 

dominancie

slovenský denná 

financie a bankovníctvo doc. Ing. Ľubomíra Gertler, PhD. KF NHF Makroprudenciálna politika v krajinách EÚ v čase 

pandemickej krízy

slovenský denná 

financie a bankovníctvo prof. Ing. Pavol Ochotnický, CSc. KF NHF Metódy vysvetliteľnej umelej inteligencie v modelovaní 

zlyhania firiem

Methods of explainable artificial intelligence in modeling 

the failure of companies

slovenský/anglický denná/externá

financie a bankovníctvo doc. Ing. Jana Péliová, PhD. KF NHF Experimentálne skúmanie ochoty prijímať riziko za iných Experimental Investigation on Risk Taking for Others slovenský/anglický denná 

financie a bankovníctvo doc. Ing. Alena Zubaľová, PhD. KF NHF Ekonomické dôsledky daňovo odvodového zaťaženia 

daňovníkov s nízkym príjmom na trh práce

slovenský denná 

hospodárska politika doc. Ing. Martin Lábaj, PhD. KHP NHF Global Value Chains: Network Analysis of the European 

Production Clusters

anglický denná 

hospodárska politika doc. Ing. Martin Lábaj, PhD. KHP NHF Automation, Education, and Inequality: Theoretical And 

Empirical Aspects

anglický denná 

hospodárska politika prof. Ing. Eva Rievajová, PhD. KSRaP NHF Politika súdržností EÚ a efektivita prostriedkov z fondov EÚ 

pri zabezpečovaní cieľov  zamestnanosti

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

hospodárska politika doc. Ing. Peter Sika, PhD. KSRaP NHF Multiplikačný efekt finančných zdrojov investovaných 

do podpory nájomného bývania v kontexte mobility pracovnej 

sily

slovenský denná/externá

poisťovníctvo prof. Ing. Erika Pastoráková, PhD. KPOI NHF Financial behaviour of households and its effects on financial 

stability

anglický denná

poisťovníctvo prof. Ing. Erika Pastoráková, PhD. KPOI NHF Prítomnosť a prejavy asymetrie informácií v poistení slovenský denná/externá

poisťovníctvo prof. Ing. Erika Pastoráková, PhD. KPOI NHF Ekonomické a behaviorálne faktory dobrovoľníctva slovenský denná/externá

poisťovníctvo prof. Ing. Erika Pastoráková, PhD. KPOI NHF Ekonomická podstata prítomnosti sprostredkovateľov 

na poistnom trhu

slovenský denná/externá

poisťovníctvo prof. Ing. Erika Pastoráková, PhD. KPOI NHF Životné poistenie a jeho úlohy v modernej spoločnosti slovenský denná/externá

poisťovníctvo prof. Ing. Erika Pastoráková, PhD. KPOI NHF Emocionálne aspekty v rozhodovaní sa o kúpe poistenia slovenský denná/externá

verejná správa a 

regionálny rozvoj

doc. Mgr. Miroslav Šipikal, PhD. KVSaRR NHF Podpora podnikania nezamestnaných v najzaostalejších 

regiónoch

Support of entrepreneurship in less developed regions slovenský/anglický denná/externá

pokračovanie na druhej strane



ekonomická teória prof. Ing. Saleh Mothana Obadi, PhD. EÚ SAV Vplyv Nord Stream 1 a 2 na energetickú bezpečnosť EU The Impact of Nord Stream 1 and 2 on Energy Security of 

EU

slovenský/anglický denná

ekonomická teória Ing. Marek Radvanský, PhD. EÚ SAV Uplatňovanie regionálnej kohéznej politiky v podmienkach SR Application of the regional cohesion policy in the conditions 

of Slovakia

slovenský/anglický denná/externá

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

ekonomická teória prof. Ing. Juraj Sipko, PhD., MBA EÚ SAV Súčasnosť a budúcnosť krypto a digitálnych mien The Present and the Future of the Crypto and Digital 

Currencies

slovenský/anglický denná/externá

ekonomická teória prof. Ing. Juraj Sipko, PhD., MBA EÚ SAV Úloha centrálnych bánk pri odpovedi na riziká vyplývajúce 

z klimatických zmien

The Role of Central Banks in Responding to the   Risks 

Posed by the Climate Change

slovenský/anglický denná/externá

hospodárska politika doc. Ing. Vladimír Baláž, PhD., DrSc. PÚ SAV Vplyv politík rozvoja finančnej gramotnosti na finančné 

správanie mladých ľudí

Impact of Financial Literacy Policies on Financial 

Behaviour by Young People

slovenský/anglický denná

hospodárska politika Mgr. Richard Filčák, PhD. PÚ SAV Metodológie a prístupy k tvorbe scenárov v oblasti znižovaní 

emisií a zmierňovania zmeny klímy: Prípadová štúdia 

uhlíkovej neutrality v Slovenskej republike

Methodologies and approaches to emissions reductions 

and climate change mitigation scenarios: Case of Carbon 

Neutrality in the Slovak Republic

slovenský/anglický denná

hospodárska politika Ing. Edita Nemcová, PhD. PÚ SAV Technology change and Inequality of Opportunities and 

Incomes in Slovakia

anglický denná

hospodárska politika Ing. Edita Nemcová, PhD. PÚ SAV Inštitucionálne zázemie vývoja podnikateľských aktivít MSP 

v krajinách V4 v kontexte globálnych výziev

slovenský denná

hospodárska politika Ing. Edita Nemcová, PhD. PÚ SAV Fiscal multipliers - Size, determinants, and impact of 

governmental investment on GDP referring to post-crisis 

Covid-19 period

anglický denná

Témy dizertačných prác pre uchádzačov o doktorandské štúdium  pre akademický rok 2021/2022, vypísané na externej vzdelávacej inštitúcii Ekonomický ústav SAV

Témy dizertačných prác pre uchádzačov o doktorandské štúdium  pre akademický rok 2021/2022, vypísané na externej vzdelávacej inštitúcii Prognostický ústav SAV


