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školiteľ prof. Ing. Pavol Ochotnický, CSc.

názov témy Poskytovanie verejných vstupov v malých otvorených ekonomikách

názov témy v AJ Provison of Public Inputs in Small Open Economies

jazyk záverečnej práce anglický

forma štúdia externá

cieľ Cieľom dizertačnej práce je overiť vplyv kapitálových daní a verejných vstupov na prílev 

kapitálu a produktivitu v malej otvorenej ekonomike.

anotácia v SJ Členské štáty strednej a východnej EÚ (CEE) všeobecne ponúkajú výrazne nižšie kapitálové 

daňové sadzby ako väčšina   členov EÚ15, pričom potrebujú prilákať čo najviac PZI ako je to 

možné. V rovnakej dobe, krajiny CEE ponúkajú podstatne nižšie hladiny akumulovaných 

verejných vstupov. Vládne výdavky na verejné vstupy, napríklad tvorbu ľudského kapitálu a 

verejnej infraštruktúry môžu tiež významne ovplyvňovať produktivitu. Avšak literatúra o 

daňovej  konkurencii  sa tradične zameriava na zdanenie kapitálu ako hlavnú hnaciu silu 

cezhraničnej mobility kapitálu, pričom  verejné  výdavky sú limitované  cez vyrovnané  

rozpočtové  obmedzenie. Na báze  teoretického modelového  prístupu by  dizertačná  práca 

mal  ponúkať nové pohľady na to, či decentralizované poskytovanie verejných vstupov v malej 

otvorenej ekonomike, aj keď je spojená s cezhraničnými externalitami môže za určitých 

podmienok viesť k efektívnejším  výsledkom ako jedna  centralizovaná európska politika.

anotácia  v AJ The central and eastern EU (CEE) Member States generally offer significantly lower capital tax 

rates than most of the  EU15 Member States while needing to attract as much FDI as possible. 

At the same time, CEE countries offer significantly lower levels of accumulated public inputs. 

Government expenditure on public inputs such as human capital formation and public 

infrastructure can also significantly affect productivity. Nevertheless, the tax competition 

literature has traditionally focussed on capital taxation as the main driver of cross-border 

capital mobility with government expenditure restricted by a balanced budget constraint. 

Based on a theoretical modelling approach the dissertation work should offer new insights 

into whether the decentralized provision of public inputs in a small open economy, even 

though it is associated with cross-border externalities can under certain conditions lead to 

more efficient results than a single centralized  European policy.

školiteľ prof. Ing. Pavol Ochotnický, CSc.

názov témy Prístupy k verejnému obstarávaniu a efekty verejných výdavkov

názov témy v AJ Public procurement approaches and effects of public expenditures.

jazyk záverečnej práce slovenský

forma štúdia externá

cieľ Cieľom je porovnať a vyhodnotiť prístupy k verejnému obstarávaniu vo vyspelých krajinách a 

ich dopad na alternatívne efekty verejných výdavkov.



anotácia v SJ Verejné obstarávanie a efekty verejných výdavkov predstavujú frekventovane diskutovanú 

tému, tak v teoretickej literatúre, ako aj v praxi jednotlivých krajín. Teória verejného 

obstarávania sa opiera o poznatky vedy o riadení, politickej vedy, ale aj psychológie a 

mikroekonomických teórií. Vedecká literatúra dochádza najmä k záveru, že verejné 

obstarávanie vykazuje vyššiu mieru hazardu a nižšie efekty pri porovnaní so súkromným 

obstarávaním. Vyspelé ekonomiky a medzinárodné inštitúcie aplikujú rozdielne prístupy 

vyhodnotenia tak ponúk v rámci procesov verejného obstarávania ako aj pri meraní efektov 

verejných výdavkov. Dizertačná práca spracuje teoretické východiská procesov verejného 

obstarávania, porovná alternatívne prístupy a rôzne prístupy k efektom verejných výdavkov. 

Na báze vedeckých metód vyhodnotí vzájomný vzťah medzi prístupmi k verejnému 

obstarávaniu a medzi efektmi verejných výdavkov vo vybraných krajinách.

anotácia  v AJ

Public procurement and effects of public spending are frequently discussed topics, both in the 

theoretical literature and in praxis of individual countries. The theory of public procurement is 

based on knowledge of the science of management, political science, but also psychology and 

microeconomic theories. The scientific literature is demonstrating in particular conclusion that 

public procurement has a higher rate of hazard and lower effects when compared with the 

private procurement. Advanced economies and international institutions are applying 

different approaches by evaluation offers in the public procurement processes and also by 

measuring the effects of public spending. Dissertation thesis will work out the theoretical basis 

of public procurement processes, will compare alternative approaches and different 

approaches to the effects of public spending. Based on scientific methods the dissertation will 

evaluate the relationship between public procurement approaches and the effects of public 

spending in selected countries.

školiteľ Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD.

názov témy Regulácia a riadenie rizík v bankách v období rastúcej  konkurencie z mimo bankového 

sektora

názov témy v AJ Bank regulation and risk management in the period of increasing competition from  non-

banking sector

jazyk záverečnej práce slovenský

forma štúdia externá

cieľ Analýza reakcií a správania bánk v situácii rastúcej konkurencie nebankových podnikateľských 

subjektov na finančnom trhu. Porovnanie aktivít bánk a nebankových subjektov z hľadiska 

poskytovania finančných služieb a produktov. Návrh modelu možného fungovania banky vo 

väzbe na konkurencieschopnosť s podnikateľskými subjektmi z mimo bankového sektora.

anotácia v SJ Aktivity bankového sektora v súčasnosti podliehajú prísnejšiemu dozoru národných a 

nadnárodných regulátorov. Týmto sa banky dostávajú do špecifickej situácie v porovnaní s 

nebankovými podnikateľskými subjektmi, ako napr. energetické firmy, telekomunikační 

operátori, retailové obchodné reťazce, ktoré prenikajú do oblasti poskytovania finančných 

služieb najmä vďaka ich širokej klientskej základni a prebytku finančnej likvidity. Je vhodné 

reagovať na tento stav a preskúmať aktuálny dopad tejto situácie na činnosť bánk vo väzbe na 

riadenie rizík ako aj vo väzbe na ich rizikový profil a navrhnúť model možného fungovania 

banky vo väzbe na konkurencieschopnosť s podnikateľskými subjektami z mimo bankového 

sektora.



anotácia  v AJ Banking sector activities are currently under stricter regulation of national and supranational 

supervisory authorities. Banks are thus subject to more stringent rules compared to non-banks 

as for instance corporations in energy sector, telecommunication operators, retail chains, 

which also intensify their offer of financial services, taking advantage of wide base of clients  

and excess liquidity at the market. It is worthwhile to reflect to this development and to 

analyse an impact of this development on banking, especially in risk management and in 

relation to banks´ risk profile. The ultimate aim is to eventually design a functional model, 

which reflects this new environment of non-banks competition.

školiteľ Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD.

názov témy Formovanie kapitálovej štruktúry ako jeden z predpokladov efektívnej činnosti 

podnikateľského subjektu

názov témy v AJ Capital structure adjustment as one of the assumption of efficient business of corporation

jazyk záverečnej práce slovenský

forma štúdia externá

cieľ Analyzovať jednotlivé faktory formovania kapitálovej štruktúry vrátane modelových prístupov 

riešenia tejto otázky. Navrhnúť efektívnu kapitálovú štruktúru ako jeden z predpokladov 

úspešnej činnosti podnikateľského subjektu

anotácia v SJ Problematika kapitálovej štruktúry a majetkovo-finančnej stability patrí k najdôležitejším 

úlohám finančného riadenia podnikateľských subjektov. Pri rozhodovaní v tejto oblasti treba 

zohľadniť veľa rozličných a často vzájomne protichodných faktorov najmä vo väzbe na 

optimálnu kapitálovú štruktúru. Existujúce modelové prístupy môžu byť určitým východiskom 

pri praktických finančných rozhodnutiach a to hlavne z hľadiska vzťahu optimálnej kapitálovej 

štruktúry a maximalizácie trhovej hodnoty podnikateľských subjektov.

anotácia  v AJ Capital structure issues and financial stability concerns are among the most important tasks of 

financial management of corporations. Many and often contradicting factors need to be 

considered with an optimal capital structure in mind. Existing model approaches may provide 

some resources for financial decisions in practice and especially for the relationship between 

of optimal capital structure and maximization of the corporate market value. 

školiteľ prof. Ing. Anna Schultzová, PhD.

názov témy Hodnotenie firiem vo vzťahu k plateniu daní

názov témy v AJ Evaluation of companies in relation  to pay taxes

jazyk záverečnej práce slovenský

forma štúdia denná

cieľ Včasná  identifikácia subjektov a faktorov, ktoré vplývajú na efektívny/neefektívny výber a 

platenie daní.



anotácia v SJ Daňové úniky a vyhýbanie sa daňovým povinnostiam predstavujú v SR dlhodobý problém. Je 

potrebné zhodnotiť pôsobenie štátu v oblasti eliminácie daňových únikov a podvodov pri 

výbere daní ako aj hľadať  spoločné znaky subjektov, ktoré  zodpovedne/nezodpovedne 

pristupujú k plateniu daní. Na základe  analýzy údajov o hospodárskych výsledkoch subjektov a 

s využitím informácií z daňových priznaní možno identifikovať problémové oblasti subjektov 

ako aj stanoviť  referenčnú hodnotu vybraných ukazovateľov daňových subjektov (napríklad 

nákladovosť výrobnej spotreby, nákladovosť osobnej spotreby). Možno stanoviť a analyzovať 

potenciálne riziká najmä z položiek účtovných závierok a vypočítaných finančných 

ukazovateľov, ktoré majú vplyv na odchýlky od stanovenej referenčnej hodnoty. Sledované 

subjekty môžu byť členené podľa odvetví, regiónov, právnej formy alebo iných kritérií.  

anotácia  v AJ Tax evasion and tax avoidance have been a long-year problem in the Slovak Republic. It is 

therefore necessary to assess role of government in area of elimination of tax evasion and 

frauds related to tax collection, as well as to find similarities  of subjects that take paying taxes 

responsibly/irresponsibly. Using financial results of companies and data from their tax 

declarations would anable to identify key problems of tax subjects as well as to set a reference 

value of selected ratios of these subjects (e.g. costs of intermediate consumption costs, 

personal consumption costs). Potential risks in connection with particular items of financial 

statement and calculated financial ration which influence the magnitude of deviation from the 

set reference value could be identified and analysed. Studied subjects could be split according 

to industries, regions, legal form or other appropriate criteria.

školiteľ doc. Ing. Alena Zubaľová, PhD.

názov témy Daňová optimalizácia verzus daňové úniky

názov témy v AJ Tax optimization versus tax evasion

jazyk záverečnej práce slovenský

forma štúdia externá

cieľ Cieľom DzP bude porovnať (urobiť komparáciu) sklonu k daňovej optimalizácii (vyhýbaniu sa 

platenia daní) a daňovým únikom vo vybraných krajinách. Porovnať legislatívne  a iné nástroje 

zamerané na minimalizáciu sklonu k daňovej optimalizácii a k daňovým únikom. 

anotácia v SJ Rozšírené chápanie daňových únikov berie do úvahy aj spoločenské normy a čestnosť. Daňová 

optimalizácia a daňové úniky môžu byť súčasťou kultúry krajiny, závisieť od správania sa 

ostatných subjektov, ochotou znášať spoločenské poníženie a pod. Cieľom DzP bude porovnať 

(urobiť komparáciu) sklonu k daňovej optimalizácii (vyhýbaniu sa platenia daní) a daňovým 

únikom vo vybraných krajinách. Porovnať legislatívne  a iné nástroje zamerané na 

minimalizáciu sklonu k daňovej optimalizácii a k daňovým únikom (napr. v rámci mechanizmu 

sociálnych kontrol je známa metóda odstrašovania). Akú reguláciu daňových únikov je možné 

považovať za primeranú vo väzbe na ich elimináciu.



anotácia  v AJ Advanced understanding of tax evasion takes into account both social norms and fairness. Tax 

optimization and tax evasion can be part of the culture of the country and it is dependent on 

the behaviour of other factors, for example the willingness to take social humiliation etc. The 

aim of the thesis will be to compare Income tax (make comparison of) the propensity to tax 

optimization (avoidance) and tax evasion in selected countries. Furthermore, the aim will be 

to compare legislative and other instruments aimed at minimizing the propensity to tax 

optimization and tax evasion (eg. Within the mechanism of social control there is a method 

known as deterrence). The thesis will try to address which way of regulating tax evasion can 

be considered appropriate in relation to their elimination.

školiteľ doc. Ing. Jana Péliová, PhD. 

názov témy Vplyv vládneho paternalizmu na rozhodnutia o sporení na starobu – experimentálne 

skúmanie

názov témy v AJ The Impact of Governmental Paternalism on saving decisions – Experimental Investigation

jazyk záverečnej práce slovenský/anglický

forma štúdia denná

cieľ Cieľom práce je identifikovať a experimentálne overiť vplyv behaviorálnych nástrojov vládnej 

regulácie na rozhodnutia o sporení na starobu.

anotácia v SJ Mali by vlády ochraňovať svojich obyvateľov pred škodami, ktoré si môžu sami spôsobiť? Majú 

pravo nútiť ich zmeniť svoj postoj k fajčeniu, prejedaniu sa, alkoholizmu? Nevedie to k 

vytvoreniu poručníckeho štátu, ktorý demotivuje a porušuje individuálnu slobodu? Budeme 

skúmať právne regulácie, ktoré ovplyvňujú rozhodnutia subjektov v situáciách za rizika 

(zdaňovanie zdraviu škodlivých aktivít alebo dotovanie zdraviu prospešných aktivít). 

Zameriame sa na fenomén “nudge” a budeme analyzovať libertariánsky paternalistický 

prístup, v rámci ktorého sa vlády snažia zmeniť spôsob chápania (kontext),  v ktorom 

jednotlivci robia svoje rozhodnutia. Títo často trpia tzv. Chybou zdôvodnenia a nie sú schopní 

dosiahnuť želané ciele.  (Le Grand a New, 2015). Takéto situácie sú ideálne pre štátne zásahy. 

Z rôznych oblastí politík sa zameriavame najmä na sporenie na starobu. Experimentálne 

overíme dopad vybraných faktorov na rozhodnutia jednotlivcov o sporení.

anotácia  v AJ Should governments save people from themselves? Do governments have the right to 

influence citizens' behavior related to smoking tobacco, eating too much, not saving enough, 

drinking alcohol — or does this create a nanny state leading to demotivation and breaches in 

individual autonomy? We want to approach legal restrictions on risky behavior (as well as 

taxation of harmful activities, and subsidies for beneficial activities). Particular attention will 

be paid to the phenomena of "nudge" or libertarian paternalist proposals that try to change 

the context in which individuals make decisions so that they make the right ones. Individuals 

often show "reasoning failure": an inability to achieve the ends that they set themselves (Le 

Grand and New, 2015). These cases are ideal for paternalistic interventions. We do focus on 

specific policy area of saving, we will investigate the impact of selected factors experimentally.

školiteľ doc. Ing. Jana Péliová, PhD. 

názov témy Rozhodnutia a skupinová identita pri ekonomickom rozhodovaní sa

názov témy v AJ Decisions and Group Identity in Economic Decision Making

jazyk záverečnej práce anglický

forma štúdia denná



cieľ The main aim of the dissertation project is to study how organizational and financial decisions 

are affected by group identity. 

anotácia v SJ V ekonómii a financiách je rozhodovanie obvykle uskutočňované jednotlivcom. Avšak v 

mnohých každodenných situáciách sú rozhodnutia prijímané tímami, nie jednotlivcami, 

napríklad skupinami expertov, vyjednávačov, v správnych radách, v zákonodarných zboroch 

alebo výboroch. Rozhodovacie procesy sú často zložité a zahŕňajú početné javy, ktoré majú 

vplyv na rozhodnutia skupín nekontrolovaným spôsobom, ak je ich správanie skúmané 

použitím tradičných metód výskumu. Experimentálna ekonómia poskytuje vhodný nástroj pre 

štúdium správania jednotlivcov a tímov v kontrolovaných podmienkach a umožňuje urobiť 

kauzálny záver pri implementácií ceteris paribus exogénnych rozdielov v skúmaných faktoroch. 

Navrhovaný projekt dizertačnej práce využíva experimentálne metódy ekonómie, aby 

systematicky skúmal vplyv členstva v skupine a skupinovej identity na organizačné a finančné 

rozhodnutia v na trhoch. 

anotácia  v AJ In economics and finance a ‘decision maker’ is usually modeled as an individual. However, in 

many everyday situations the decisions are made by teams rather than individuals, such as 

group of experts, negotiators, boards of directors, legislatures or committees. The process of 

making decisions is often complex and there are numerous phenomena that affect the choices 

of groups in an uncontrolled manner when studying their behavior using traditional methods 

in the field. Experimental economics provides a suitable tool for studying behavior of 

individuals and teams under controlled conditions and allows for causal inference by 

implementing an exogeneous ceteris paribus variation in the studied factors. The current 

dissertation project employs experimental economics methods to systematically investigate 

the impact of group membership and group identity on organizational and financial decisions 

in a market context.


