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ekonomická teória

prof. Ing. Anetta Čaplánová, PhD.

KET NHF

Vnímanie fiškálnej integrácie v Európskej Únii

Perception of fiscal integration in the European Union

denná

3.3.3 ekonomická teória

ekonomická teória

prof. Ing. Eva Muchová, PhD.

KET NHF

Fiškálna a politická únia - podmienka udržateľnosti eurozóny

Fiscal and political union - condition of Eurozone sustainability

slovenský

denná

3.3.3 ekonomická teória

ekonomická teória

RNDr. Viliam Páleník, PhD.

EÚ SAV

hospodárska politika

3.3.3 ekonomická teória

hospodárska politika

Univ. prof. i. R. Dipl. Ing. Dr. Mikuláš KHP NHF
Luptáčik
Univ. prof. i. R. Dipl. Ing. Dr. Mikuláš KHP NHF
Luptáčik

CGE modeling of potential macroeconomic effects of employing socially slovenský
excluded groups
The impact of inequality on accumulation of human capital and economic anglický
growth
How has Industry 4.0 influenced media and its financing
slovenský

denná

3.3.3 ekonomická teória

Výskum potenciálnych národohospodárskych efektov zamestnania
sociálne vylúčených komunít CGE modelovaním
Vplyv nerovnosti na akumulaciu ludskeho kapitalu a na hospodarsky
rast
Ako Priemysel 4.0 ovplyvňuje médiá a ich financovanie

3.3.3 ekonomická teória

hospodárska politika

doc. Ing. Martin Lábaj, PhD.

KHP NHF

hospodárska politika

doc. Ing. Martin Lábaj, PhD.

KHP NHF

Global value chains, income inequality, and biased technological change: anglický
an input-output approach
Market structure, entry, and competition in transition economies
anglický

denná

3.3.3 ekonomická teória

Globálne hodnotové reťazce, príjmové nerovnosti a nesymetrické
technologické zmeny: input-output prístup
Trhová štruktúra, vstup na trh a konkurencia v tranzitívnych
ekonomikách

3.3.3 ekonomická teória

hospodárska politika

prof. Ing. Eva Rievajová, PhD.

KSRaP NHF

hospodárska politika

prof. Ing. Eva Rievajová, PhD.

KSRaP NHF

3.3.3 ekonomická teória

hospodárska politika

KSRaP NHF

3.3.3 ekonomická teória

hospodárska politika

KSRaP NHF

Dopady emigrácie na domácnosti a trh práce na Slovensku

3.3.5 verejná správa a
regionálny rozvoj
3.3.5 verejná správa a
regionálny rozvoj
3.3.7 financie

verejná správa a
regionálny rozvoj
verejná správa a
regionálny rozvoj
financie a bankovníctvo

doc. Mgr. Martin Kahanec, PhD.,
MA
doc. Mgr. Martin Kahanec, PhD.,
MA
prof. Ing. Elena Žárska, CSc.

KVSaRR NHF

doc. Mgr. Miroslav Šipikal, PhD.

KVSaRR NHF

Zvyšovanie efektívnosti verejnej správy a municipalizácia v
podmienkach SR
Úloha univerzít v regionálnom rozvoji

Influence development of social partnership for productivity growth,
slovenský
employment and wages
EU cohesion policy and the effectiveness of resources spent by the
slovenský
European Social Fund in providing employment targets the Europe 2020
Strategy
Determinants and intergenerational transmission of poverty in Slovakia
slovenský/
anglický
Impacts of out-migration on households and the labor market in Slovakia slovenský/
anglický
Increasing Efficiency of Public Administration and Municipalisation in the slovenský
Conditions of Slovakia
The role of the universities in regional development
slovenský

denná/externá
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Vplyv rozvoja sociálneho partnerstva pre rast produktivity,
zamestnanosti a miezd
Politika súdržností EÚ a efektivita prostriedkov z Európskeho
sociálneho fondu pri zabezpečovaní cieľov zamestnanosti stratégie
Európa 2020
Determinanty a medzigeneračná transmisia chudoby na Slovensku

prof. Ing. Eva Horvátová, CSc.

KBaMF NHF

Interakcie medzi vývojom ekonomických fundamentov a vývojom
bankového sektora vybraných krajín EU

The ineractions between real economy fundametal indicators and
development of the banking sector within the selected EU countries

3.3.7 financie

financie a bankovníctvo

KBaMF NHF

3.3.7 financie

financie a bankovníctvo

prof. Ing. Božena Chovancová,
PhD.
doc. Ing. Jozef Makúch, CSc.

3.3.7 financie

financie a bankovníctvo

doc. Ing. Jozef Makúch, CSc.

KBaMF NHF

3.3.7 financie
3.3.7 financie

financie a bankovníctvo
financie a bankovníctvo

doc. Ing. Jana Kotlebová, PhD.
doc. Ing. Jana Kotlebová, PhD.

KBaMF NHF
KBaMF NHF

3.3.7 financie

financie a bankovníctvo

prof. Ing. Pavol Ochotnický, CSc.

3.3.7 financie

financie a bankovníctvo

3.3.7 financie

financie a bankovníctvo

3.3.7 financie

financie a bankovníctvo

3.3.7 financie

denná
externá

denná

denná/externá

denná/externá
denná/externá
denná/externá
denná/externá

slovenský

denná

Vzťah reálnej ekonomiky a kolektívneho investovania v rámci krajín V4 The relationship of the real economy and collective investing within the
V4 countries
Regulácia finančného trhu v podmienkach finančnej krízy
Financial market regulation under financial crisis conditions

slovenský

denná

slovenský

denná/externá

An analysis of bank assessment rules under the Single Supervisory
Mechanism
Managed depreciation of currency as a tool of economic recovery
Consequences of real economy credit supporting through the
unconventional monetary policy
Provison of Public Inputs in Small Open Economies

slovenský

denná/externá

slovenský
slovenský

denná
denná

KF NHF

Analýza pravidiel hodnotenia bánk v podmienkach jednotného
mechanizmu dohľadu
Riadená depreciácia meny ako nástroj ekonomického oživenia
Dôsledky podpory úverovania reálnej ekonomiky prostredníctvom
nekonvenčnej menovej politiky
Poskytovanie verejných vstupov v malých otvorených ekonomikách

anglický

externá

prof. Ing. Pavol Ochotnický, CSc.

KF NHF

Prístupy k verejnému obstarávaniu a efekty verejných výdavkov

Public procurement approaches and effects of public expenditures

slovenský

externá

KF NHF

Bank regulation and risk management in the period of increasing
competition from non-banking sector
Capital structure adjustment as one of the assumption of efficient
business of corporation
Evaluation of companies in relation to pay taxes

externá

slovenský

externá

KF NHF

Regulácia a riadenie rizík v bankách v období rastúcej konkurencie
z mimo bankového sektora
Formovanie kapitálovej štruktúry ako jeden z predpokladov efektívnej
činnosti podnikateľského subjektu
Hodnotenie firiem vo vzťahu k plateniu daní

slovenský

financie a bankovníctvo

Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Sivák,
PhD.
Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Sivák,
PhD.
prof. Ing. Anna Schultzová, PhD.

slovenský

denná

3.3.7 financie

financie a bankovníctvo

doc. Ing. Alena Zubaľová, PhD.

KF NHF

Daňová optimalizácia verzus daňové úniky

Tax optimization versus tax evasion

slovenský

externá

3.3.7 financie

financie a bankovníctvo

doc. Ing. Jana Péliová, PhD.

KF NHF

financie a bankovníctvo

doc. Ing. Jana Péliová, PhD.

KF NHF

The Impact of Governmental Paternalism on saving decisions –
Experimental Investigation
Decisions and Group Identity in Economic Decision Making

slovenský/
anglický
anglický

denná

3.3.7 financie

Vplyv vládneho paternalizmu na rozhodnutia o sporení na starobu –
experimentálne skúmanie
Rozhodnutia a skupinová identita pri ekonomickom rozhodovaní sa

3.3.8 poisťovníctvo

poisťovníctvo

prof. Ing. Anna Majtánová, PhD.

KPOI NHF

Nové trendy v oceňovaní majetku pri jeho poistení

New Trends in Property Assessment and Insurance

slovenský

denná

3.3.8 poisťovníctvo

poisťovníctvo

doc. Ing. Erika Pastoráková, PhD.

KPOI NHF

Podstata, príčiny a prejavy asymetrie informácií v poistení

slovenský

denná

3.3.8 poisťovníctvo

poisťovníctvo

doc. Ing. Erika Pastoráková, PhD.

KPOI NHF

Substance, causes and manifestation of asymmetric information in
insurance
Individuálne zabezpečenie sa jednotlivcov na postproduktívne obdobie Individual savings for retirement

slovenský

denná

3.3.8 poisťovníctvo

poisťovníctvo

doc. Ing. Erika Pastoráková, PhD.

KPOI NHF

Správanie sa jednotlivcov v poistnom vzťahu

slovenský

denná

3.3.8 poisťovníctvo

poisťovníctvo

doc. Ing. Erika Pastoráková, PhD.

KPOI NHF

Ekonomická podstata prítomnosti sprostredkovateľov na poistnom trhu Economic justification of intermediation in the insurance market

slovenský

denná

3.3.8 poisťovníctvo

poisťovníctvo

doc. Ing. Erika Pastoráková, PhD.

KPOI NHF

Celospoločenské vnímanie poistenia - poistenie ako credence good

The perception of insurance in a society - insurance as a credence good slovenský

denná

KBaMF NHF

KF NHF

Behavior of individuals in insurance contract

denná

