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školiteľ prof. Ing. Eva Horvátová, CSc.

názov témy Interakcie medzi vývojom ekonomických fundamentov a vývojom bankového 

sektora vybraných krajín EU.

názov témy v AJ The ineractions between real economy fundametal indicators and development of 

the banking sector within the selected EU countries.

jazyk záverečnej práce slovenský
forma štúdia denná

cieľ Cieľom dizertačnej práce je hľadať systémové závislosti medzi vývojom reálnej 

ekonomiky a bankového systému v podmienkach EÚ. 

anotácia v SJ Výrazné štrukturálne zmeny vo vývoji jednotlivých štátov ako aj v podmienkach EÚ 

vyvolávajú otázky ako vhodne predvídať a následne ako prekonať negatívny vývoj 

ekonomík tak, aby sa minimalizovali negatívne dopady na bankové systémy.  

Predmetom analýzy majú byť vybrané ukazovatele na základe analýzy literatúry a 

tvorba kompozitných ukazovateľov indikujúcich možné štrukturálne poruchy v 

bankovom sektore (napríklad credit to GDP ratio a ďalšie). 

anotácia  v AJ Significant structural changes in individual countries development and in terms of the 

EU give rise to questions how appropriate to foresee and then to overcome the 

negative development of the economy so as to minimize the negative impact on the 

banking system. The analysis should be selected indicators based on the analysis of 

literature and creating composite indicators indicating potential structural failure in 

the banking sector (for example, credit to GDP ratio and others).

školiteľ prof. Ing. Božena Chovancová, PhD.

názov témy Vzťah reálnej ekonomiky a kolektívneho investovania v rámci krajín V4

názov témy v AJ The relationship of the real economy and collective investing within the V4 countries

jazyk záverečnej práce slovenský

forma štúdia denná

cieľ Cieľom dizertačnej práce je hľadať optimálny variant prepojenia reálnej ekonomiky a 

tzv. fondového priemyslu  v rámci V4. 

anotácia v SJ Transformačné procesy v krajinách V4 v minulých obdobiach priniesli výrazné 

štrukturálne zmeny v ich ekonomikách. Nástup tzv. Industry  4.0 novej etapy 

technologickej revolúcie si už v súčasnosti vyžaduje potrebu nového kapitálu, ktorý 

môžu poskytnúť aj inštitúcie kolektívneho investovania v krajinách V4. Až do 

súčasnosti sa podielové fondy krajín V4 orientujú na investovanie na vyspelých trhoch 

sveta. Investovanie aj na národných trhoch by v podstatnej miere prispelo k rastu 

ekonomík krajín V4.

anotácia  v AJ In recent years, the transformation processes in V4 countries resulted into significant 

changes in the structure of economies. The introduction of the so-called „Industry 

4.0“, a new phase of the technological revolution, already requires the need for new 

capital, which may also be provided by the institutions of collective investing. By now, 

the V4 countries mutual funds have been oriented towards investing on stock 

markets of developed markets. Investing on the national stock markets could boost 

the economic growth of the V4 economies significantly.



školiteľ doc. Ing. Jozef Makúch, CSc.

názov témy Regulácia finančného trhu v podmienkach finančnej krízy

názov témy v AJ Financial market regulation under financial crisis conditions

jazyk záverečnej práce slovenský

forma štúdia denná, externá

cieľ Analyzovať možnosti regulácie finančného trhu z pohľadu finančnej krízy a navrhnúť 

adekvátne zmeny regulácie

anotácia v SJ Posúdiť súčasné pravidlá regulácie bankového trhu z hľadiska potrieb regulácie v 

podmienkach finančnej krízy. Navrhnúť úpravy, prípadne zavedenie nových pravidiel a 

nástrojov regulácie na zmiernenie dôsledkov finančnej krízy a predchádzanie 

finančným krízam. Porovnanie možností v rámci súčasných pravidiel "Bazilej III" z 

pohľadu ich modifikácie, doplnenia, alebo nahradenia inou sústavou pravidiel

anotácia  v AJ This thesis will examine current bank regulatory rules in regard to their necessity 

under financial crisis conditions. It will include proposals on how to amend or 

innovate regulatory rules and instruments in order to mitigate the impact of a 

financial crisis and to prevent future crisises. It will explore the options for modifying 

or replacing the current Basel III regulatory framework

školiteľ doc. Ing. Jozef Makúch, CSc.

názov témy Analýza pravidiel hodnotenia bánk v podmienkach jednotného mechanizmu 

dohľadu

názov témy v AJ An analysis of bank assessment rules under the Single Supervisory Mechanism

jazyk záverečnej práce slovenský

forma štúdia denná, externá

cieľ Zhodnotenie súčasného systému hodnotenia bánk, analyzovanie jeho predností a 

nedostatkov a návrh na prípadnú úpravu pravidiel

anotácia v SJ Analýza systému hodnotenia z pohľadu systémovej dôležitosti bánk. Adekvátnosť 

hodnotenia z pohľadu predchádzania riziku a zabezpečenia adekvátneho kapitálu. 

Možnosti hodnotenia rizika, uplatnenia rezolučného mechanizmu, uplatnenia spôsobu 

rezolúcie v prípade potreby aktivovať tento mechanizmus

anotácia  v AJ This thesis will analyse the bank assessment process in regard to the systemic 

importance of institutions, including its efficacy in preventing risk and ensuring capital 

adequacy, as well as its scope for risk in any necessary application of the resolution 

mechanism

školiteľ doc. Ing. Jana Kotlebová, PhD.

názov témy Riadená depreciácia meny ako nástroj ekonomického oživenia

názov témy v AJ Managed depreciation of currency as a tool of economic recovery

jazyk záverečnej práce slovenský

forma štúdia denná

cieľ Posúdiť efektívnosť realizovaných devízových intervencií zo strany centrálnych bánk a 

vymedziť potenciálne riziká riadenej depreciácie v rámci procesu podpory 

ekonomického oživenia.



anotácia v SJ Zhodnotenie využitia rôznych foriem devízových intervencií na základe teoretických 

východísk a praktickej implementácie centrálnymi bankami (napr. v Čechách, 

Švajčiarsku) v minulosti. Konštruktcia vlastného ekonometrického modelu 

zameraného osobitne na posúdenie efektov riadenej depreciácie na peňažný sektor a 

reálnu ekonomiku. Vymedzenie potenciálnych výhod a hrozieb v procese podpory 

ekonomického oživenia v súčasných podmienkach.

anotácia  v AJ An assessment of the different forms of foreign exchange interventions on the basis 

of theoretical framework and practical implementations by selected central banks in 

history (f. e. Czechia, Switzerland). Building an own econometric model oriented 

especially on consequences of managed depreciation on money sector and real 

economy. Determination of potential advantages and threats in the process of 

supporting an economic growth in present time.

školiteľ doc. Ing. Jana Kotlebová, PhD.

názov témy Dôsledky podpory úverovania reálnej ekonomiky prostredníctvom nekonvenčnej 

menovej politiky

názov témy v AJ Consequences of real economy credit supporting through the unconventional 

monetary policy

jazyk záverečnej práce slovenský

forma štúdia denná

cieľ Posúdiť rozsah, adekvátnosť a dôsledky úverovania nefinančných spoločností a 

obyvateľstva na ekonomický rast jednotlivých členov a eurozóny ako celku, ako 

výsledok cielenej podpory prostredníctvom nekonvenčných menových nástrojov 

Eurosystému.

anotácia v SJ Zhodnotenie významu úverovania nefinančných spoločností a domácností pri podpore 

ekonomického rastu z teoretického hľadiska. Vyhodnotenie doterajšej nekonvenčnej 

menovej politiky Eurosystému so zameraním na vývoj úverovania týchto dvoch 

sektorov. Porovnanie rôznych prístupov k meraniu adekvátosti zadĺženia nefinančných 

spoločností a domácností. Vyhodnotenie pozitívnych a negatívnych dôsledkov 

úverovania pre jednotlivé členské krajiny a eurozónu ako celok. Vymedzenie 

potenciálnych hrozieb a formulovanie odporúčaní pre ich minimalizovanie v záujme 

finančnej stability a ekonomického rastu.

anotácia  v AJ An assessment of the importance of non-financial institutions and households 

crediting in the process of economic growth from theoretical view. An evaluation up 

to date unconventional monetary policy of Eurosystem with special attention to 

crediting of these two sectors. A comparison of different approaches in measuring of 

indebtedness adequacy. Demonstration of pro and cons of their crediting for 

individual economies and EA as a whole. Determination of potential threats and 

formulation of recommendations for their elimination in an effort to meet the goals 

of the financial stability and economic growth.


