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TÉMY DIZERTAČNÝCH PRÁC PRE AKADEMICKÝ ROK 2022/2023 
 

Študijný odbor: 8. Ekonómia a manažment 
Študijný program: Financie 

 
č. 1 Školiteľ doc. Ing. Alena Andrejovská, PhD. 

Názov témy DAŇOVÁ KONKURENCIESCHOPNOSŤ ČLENSKÝCH KRAJÍN EÚ V 
KONTEXTE KORPORÁTNEHO ZDANENIA 

Podrobnejší opis témy 
(anotácia alebo 
abstrakt) 

Krajiny EÚ sa snahou o prilákanie zahraničných investorov snažia 
o zvýšenie svojej konkurencieschopnosti a daňovej atraktívnosti. 
Dizertačná práca bude zameraná na problematiku efektívneho 
korporátneho zdanenia a jeho dopad na daňovú konkurenciu v rámci 
členských krajín Európskej únie. Zámerom práce bude poukázať na 
rozdiely medzi štatutárnou a efektívnou daňovou sadzbou a ďalej 
analyzovať metódy a determinanty vplyvu na daňovú 
konkurencieschopnosť pri korporátnom zdanení v členských krajinách 
EÚ. V neposlednom rade práca bude hodnotiť vplyv jednotlivých 
determinantov na daňovú konkurencieschopnosť so zreteľom na 
štruktúru daňových systémov jednotlivých krajín, ktoré sú heterogénne 
a vedú k rozdielom a súťaživosti medzi krajinami EÚ.  

Title TAX COMPETITION OF THE EU MEMBER STATES IN THE CONTEXT OF 
CORPORATE TAXATION 

Detailed description of 
the topic (annotation or 
abstract) 

EU countries are trying to increase their competitiveness and tax 
attractiveness to attract foreign investors. Therefore, the dissertation 
will focus on the issue of effective corporate taxation and its impact on 
tax competition within the member states of the European Union. The 
work will point out the differences between the statutory and effective 
tax rates and further analyze the methods and determinants of the 
impact on tax competitiveness in corporate taxation in EU member 
states. Last but not least, the work will evaluate the impact of individual 
determinants on tax competitiveness concerning the structure of tax 
systems of individual countries, which are heterogeneous and lead to 
differences and competition between EU countries. 

 
č. 2 Školiteľ doc. Ing. MVDr. Ján Buleca, PhD. 

Názov témy PREDIKCIA VPLYVOV HOSPODÁRSKEHO CYKLU NA 
POĽNOHOSPODÁRSKU PRODUKCIU V EÚ 

Podrobnejší opis témy 
(anotácia alebo 
abstrakt) 

Monitorovanie a predikcia vývoja hospodárskeho cyklu nadobúdajú 
význam zvlášť v priebehu globálnej ekonomickej krízy. Okrem 
zabezpečenia relevantných podkladov pre zabezpečenie stability 
ekonomického prostredia sú úzko prepojené s otázkami udržateľnosti, 
bezpečnosti a sebestačnosti krajín z hľadiska poľnohospodárskej 
produkcie a s ňou súvisiacej produkcie potravín, ako nevyhnutných 
komodít pre zabezpečenie výživy obyvateľstva. Dizertačná práca bude 
zameraná na analýzu a porovnanie súčasných kompozitných indikátorov 
na predikciu vplyvu hospodárskeho cyklu na agro-sektor, analýza ich 
predikčnej schopnosti v rámci krajín Európskej únie, analýzu vplyvu 
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dostupných faktorov na hospodársky cyklus, a v poslednej časti návrh 
predstihového kompozitného indikátora pre krajiny EÚ. 

Title PREDICTION OF THE EFFECTS OF THE ECONOMIC CYCLE ON 
AGRICULTURAL PRODUCTION IN THE EU 

Detailed description of 
the topic (annotation or 
abstract) 

Monitoring and predicting business cycles become particularly 
important during the global economic crisis. In addition to providing 
relevant data to ensure the stability of the economic environment, they 
are closely linked to issues of sustainability, security and self-sufficiency 
of countries in terms of agricultural production and related food 
production, as necessary commodities to ensure the nutrition of the 
population. The dissertation thesis will focus on the analysis and 
comparison of current composite indicators to predict the impact of the 
business cycle on the agri-sector, analysis of their predictive ability 
within the European Union, analysis of the impact of available factors 
on the business cycle, and in the last part a proposal of a leading 
composite indicator for EU countries. 

 

č. 3 Školiteľ doc. Ing. MVDr. Ján Buleca, PhD. 

Názov témy 
VPLYV PRODUKČNÉHO POTENCIÁLU EURÓPSKYCH 
POĽNOHOSPODÁRSKYCH PODNIKOV NA ICH EKONOMICKÚ SITUÁCIU 

Podrobnejší opis témy 
(anotácia alebo 
abstrakt) 

Nárast počtu svetovej populácie spolu s nárastom jej príjmov reflektuje 
zvýšenú potrebu zabezpečenia základných zložiek potravy. Spotreba 
poľnohospodárskych produktov, jej kvantita a takisto kvalita odráža 
úroveň národného bohatstva. Vývoz poľnohospodárskej produkcie 
predstavuje významnú časť poľnohospodárskeho a potravinárskeho 
obchodu.  
Ciele:  
• definovať produkčný potenciál podnikov vo vybraných odvetviach 
poľnohospodárskej produkcie. 
• analyzovať súčasnú ekonomickú situáciu poľnohospodárskej 
produkcie vo vybraných krajinách sveta. 
• porovnať parametre efektivity poľnohospodárskej produkcie vo 
vybraných krajinách. 
• navrhnúť klasifikáciu poľnohospodárskych podnikov podľa ich 
produkčného potenciálu. 

Title EFFECT OF PRODUCTION POTENTIAL OF EUROPEAN AGRICULTURAL 
HOLDINGS TO THEIR ECONOMIC SITUATION 

Detailed description of 
the topic (annotation or 
abstract) 

The volume of the world's population, together with the increase in its 
income, reflects the increased need to provide essential food 
components. Consumption of agricultural products, its quantity and 
also quality reflect the level of national wealth. Exports of agricultural 
production represent a significant part of the agricultural and food 
trade. 
Goals: 
• To define the production potential of enterprises in selected sectors 
of agricultural production. 
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• To analyse the current economic situation of agricultural production 
in selected countries of the world. 
• To compare the parameters of agricultural production efficiency in 
the selected countries. 
• To propose a classification of agricultural holdings according to their 
production potential. 

 

č. 4 Školiteľ doc. Ing. Radoslav Delina, PhD. 

Názov témy MODELOVANIE BEHAVIORÁLNYCH VZOROV V ROZSIAHLYCH DÁTACH 
VEREJNÉHO A KOMERČNÉHO OBSTARÁVANIA S NEGATÍVNYM 
DOPADOM NA VÝKONNOSŤ PROCESOV OBSTARÁVANIA 

Podrobnejší opis témy 
(anotácia alebo 
abstrakt) 

Medzi asi najvýraznejšie oblasti hospodárskej súťaže patrí oblasť 
detekcie kolúzií, čo potvrdzuje potreba organizácie OECD uverejniť v 
roku 2019 nové odporúčania v oblasti boja proti kartelom a 
protisúťažnému správaniu sa OECD/LEGAL/0452 pre efektívne akcie 
proti kartelom, ktoré nadväzujú na predchádzajúce odporúčania z roku 
1998. 
Podstatou práce je realizácia dátovo podporovaného behaviorálneho 
výskumu s cieľom identifikovať potenciál rozsiahlych dát, dátovej vedy a 
dátových služieb pre diagnostiku a predikciu neférových praktík, 
kartelových a kolúznych signálov, príp. neštandardných vzorov 
správania sa, analyzovať ich vplyv, predikciu výskytu a analyzovať a 
predikovať výsledky výkonnosti príp. iných charakteristík verejného a 
komerčného obstarávania. Výsledky výskumu okrem rozšírenia 
súčasného stavu poznania budú prenositeľné do reálneho prostredia 
dátových služieb a politík v oblasti verejného obstarávania, 
protimonopolných opatrení a monitoringu a i.  
Hlavným cieľom práce je diagnostikovať, predikovať a analyzovať 
dopady neštandardných praktík vo verejnom a komerčnom obstarávaní 
využitím dátovej vedy a  behaviorálneho výskumu a rozvojom dátového 
living lab-u ako aj analyzovať potenciál rozsiahlych dát pre požadovanú 
mieru výkonnosti predikcie, klasifikácie a kauzálnych metód. 

Title THE RESEARCH OF BEHAVIORAL PATTERNS ON BIG DATA WITHIN 
PUBLIC AND COMMERCIAL PROCUREMENT WITH NEGATIVE IMPACT 
ON EFFICIENCY OF PROCUREMENT PROCESSES 

Detailed description of 
the topic (annotation or 
abstract) 

The essence of the thesis is the implementation of data-supported 
behavioral research in order to identify the potential of large-scale data, 
data science and data services for diagnostics and prediction of unfair 
practices, cartel and collusion signals, or non-standard patterns of 
behavior, analysis of their impact, prediction of occurrence and analysis 
and prediction of results or other characteristics of public and 
commercial procurement. In addition to expanding the current state of 
knowledge, the research results will be transferable to the real 
environment of data services and policies in the field of public 
procurement, antitrust and monitoring, etc. 
The main goal of the thesis is to diagnose, predict and analyze the 
impacts of non-standard practices in public and commercial 
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procurement using data science and behavioral research and data living 
lab development as well as to analyze the potential of large data for the 
required level of prediction performance, classification and causal 
methods. 

 

č. 5 Školiteľ doc. Ing. Júlia Ďurčová, PhD. 

Názov témy ŠTRUKTÚRNE ZMENY A DOPADY ZAHRANIČNÉHO OBCHODU 
V EKONOMIKÁCH KRAJÍN STREDNEJ A VÝCHODNEJ EURÓPY 

Podrobnejší opis témy 
(anotácia alebo 
abstrakt) 

Pandemická kríza Covid 19, ktorá predstavovala obrovský šok pre 
svetový obchod a globálne hodnotové reťazce zdôraznila otázky 
týkajúce sa dopadov zmien a dôležitosti jednotlivých odvetví pre 
jednotlivé krajiny. Tým, že niektoré odvetvia boli v dôsledku  lock-
downov čiastočne odstavené, vznikli obavy o to, aké reakcie to vyvolá 
na celkové hospodárstvo. Keďže sú v dôsledku globálnych hodnotových 
reťazcov väzby medzi odvetviami silné nie len v danej krajine, ale aj v 
celom regióne, dokonca aj v rámci krajín z iných kontinentov, opatrenia 
a zmeny zavedené v jednej krajine sa šíria naprieč krajinami a môžu sa 
prejavovať rôzne. V rámci krajín strednej Európy vznikol po roku 2000 
významný výrobný klaster. Tento klaster sa orientuje na výrobu v 
odvetviach, ktoré sú silne exportne zamerané. Preto sa externé šoky 
(napríklad technologická zmena, protekcionizmus, dopravné problémy 
a pod.), ktoré môžu pochádzať aj z iného regiónu, môžu silne prenášať 
cez odvetvové väzby a pôsobiť na domácu ekonomiku. Je možné 
odhadnúť, aký by mohol byť dopad na ekonomiku, ak  by v dôsledku 
externého šoku napríklad úplne prestalo produkovať jedno odvetvie a  
ukázať, aké silné sú väzby daného odvetvia so zvyškom ekonomiky, 
porovnať silu väzieb jednotlivých odvetví a tým aj zhodnotiť ich význam 
pre danú ekonomiku.  

Title STRUCTURAL CHANGES AND IMPACTS OF FOREIGN TRADE IN THE 
CENTRAL AND EASTERN EUROPE COUNTRIES 

Detailed description of 
the topic (annotation or 
abstract) 

The Covid 19 pandemic crisis, which was a huge shock to world trade 
and global value chains, highlighted questions about the impact of 
change and the importance of individual sectors for each country. Some 
sectors was partially shut down as a result of lock-downs, so the 
concerns about the reactions this will have on the overall economy 
have been raised. As a result of global value chains, cross-sectoral links 
are strong not only within a country but across the region, even within 
countries from other continents, measures and changes introduced in 
one country spread across countries and may manifest themselves in 
different ways. After the year 2000, within the countries of Central 
Europe, a significant production cluster was established. This cluster is 
concentrated in production of industries that are strongly export-
oriented. Therefore, external shocks (such as technological change, 
protectionism, shipping problems, etc.), which may also come from 
another region, can be strongly transmitted through sectoral links and 
affect the domestic economy. It is possible to estimate what the impact 
on the economy might be if one sector completely ceased to produce as 
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a result of the external shock. And also to show how strong are the links 
of one sector with the rest of the economy as well as to compare the 
strength of links between individual sectors and thus to evaluate their 
importance for a country. 

 

č. 6 Školiteľ doc. Ing. Jozef Glova, PhD. 

Názov témy INTELEKTUÁLNY KAPITÁL A PRODUKTIVITA 

Podrobnejší opis témy 
(anotácia alebo 
abstrakt) 

Téma je zameraná na konceptualizáciu zložiek intelektuálneho kapitálu 
na mikro- a makroekonomickej úrovni. Hlavným cieľom práce je 
teoretický vymedziť a empirický skúmať vplyv nehmotných aktív v 
širšom slova zmysle (intelektuálneho kapitálu) na rast produktivity a 
ekonomickej výkonnosti krajiny. Výstup práce ma poskytnúť poznatky o 
úrovni intelektuálneho kapitálu v SR z pohľadu kvality ľudského 
kapitálu, inovačnej výkonnosti, IKT infraštruktúry a jeho vplyve na 
ekonomickú a inovačnú výkonnosť regiónov. V rámci práce majú byť 
zodpovedané viaceré výskumné otázky, ktoré sú zamerané na 
hodnotenie úrovne intelektuálneho kapitálu v SR a krajinách EÚ, návrh 
metodického rámca pre jednotné ocenenie zložiek intelektuálneho 
kapitálu na regionálnej úrovni a vymedzenie vzťahu medzi hodnotou 
ľudského kapitálu a ekonomickou výkonnosťou. 

Title INTELLECTUAL CAPITAL AND PRODUCTIVITY 

Detailed description of 
the topic (annotation or 
abstract) 

The topic focuses on conceptualising the components of intellectual 
capital at the micro-and macroeconomic level. The main goal of the 
thesis is to define theoretically and empirically examine the impact of 
intangible assets in the broadest sense (intellectual capital) on the 
growth of productivity and economic performance of the country. The 
thesis's output should provide knowledge about the level of intellectual 
capital in the Slovak Republic in terms of human capital quality, 
innovation performance, ICT infrastructure and its impact on the 
economic and innovation performance of regions. Furthermore, the 
thesis will answer several research questions focused on assessing 
intellectual capital in the Slovak Republic and EU countries. Finally, the 
thesis should draft a methodological framework for uniform valuation 
of intellectual capital components at the regional level and define the 
relationship between the value of human capital and economic 
performance. 

 

č. 7 Školiteľ doc. Ing. Jozef Glova, PhD. 

Názov témy EFEKTIVITA ĽUDSKÉHO KAPITÁLU VO VYSOKOŠKOLSKOM VZDELÁVANÍ 

Podrobnejší opis témy 
(anotácia alebo 
abstrakt) 

Téma je zameraná na ľudský kapitál a jeho efektívnosť ako jednu zo 
zložiek intelektuálneho kapitálu organizácie. Hlavným cieľom skúmania 
je efektívnosť ľudského kapitálu v jednotlivých vysokých školách 
v Slovenskej republike. Z tohto dôvodu je v rámci tejto dizertačnej práce 
potrebné spracovať a vytvoriť vlastný návrh metodiky pre takéto 
hodnotenie, zozbierať sekundárne, eventuálne primárne údaje, a tieto 
štatisticky vyhodnotiť, analyzovať a výsledky vhodne interpretovať. V 
rámci práce majú byť zodpovedané viaceré výskumné otázky, ktoré sú 



EkF TUKE 
Němcovej 32  │  040 01 Košice 

 
  

dekanat.ekf@tuke.sk  │  tel.: +421 55 602 3276 │  www.ekf.tuke.sk 
IČO: 00 397 610  │  DIČ: 2020486710  │  IČ DPH: SK2020486710 

zamerané na hodnotenie úrovne ľudského kapitálu na vysokých školách 
v SR, bude navrhnutý metodický rámec pre jednotné hodnotenie zložiek 
ľudského kapitálu na vysokých školách a vymedzí sa aj vzťah medzi 
hodnotou ľudského kapitálu a ekonomickou výkonnosťou daných 
vysokých škôl. 

Title HUMAN CAPITAL EFFICIENCY IN HIGHER EDUCATION 

Detailed description of 
the topic (annotation or 
abstract) 

The topic focuses on human capital and its effectiveness as one of the 
organization's intellectual capital components. The main goal of the 
research is the effectiveness of human capital in individual universities 
in the Slovak Republic. For this reason, in this dissertation, it is 
necessary to process and create your methodology for such evaluation, 
collect secondary and eventual primary data, and statistically evaluate, 
analyze and interpret the results appropriately. Several research 
questions are to be answered in the thesis, which focuses on evaluating 
human capital levels at universities in the Slovak Republic. The 
methodological framework for uniform evaluation of university human 
capital components will be proposed. The relationship between human 
capital value and economic performance at the university level will also 
be defined. 

 
č. 8 Školiteľ doc. Ing. Kristína Kočišová, PhD. 

Názov témy KVALITA PRENOSOVÉHO KANÁLU ÚROKOVÝCH SADZIEB V KRAJINÁCH 
EURÓPSKEJ ÚNIE 

Podrobnejší opis témy 
(anotácia alebo 
abstrakt) 

• Objasniť teoretické východiská skúmania kvality prenosového kanálu 
úrokových sadzieb. 
• Analyzovať vývoj úrokových sadzieb centrálnych bánk, úrokových 
sadzieb medzibankového trhu ako aj bankových úrokových sadzieb. 
• Analyzovať vplyv vybraných bankových a makroekonomických 
premenných na kvalitu prenosového kanálu úrokových sadzieb v 
krajinách Európskej únie. 
• Zhodnotiť výsledky uskutočnených analýz. 

Title QUALITY OF INTEREST RATE PASS-THROUGH IN EUROPEAN UNION 
COUNTRIES 

Detailed description of 
the topic (annotation or 
abstract) 

• Summarize and critically discuss recent theoretical approaches 
examining the quality of the interest rate pass-through. 
• Analyze the development of central banks interest rates, interest 
rates on the interbank market, and interest rates provided by 
commercial banks. 
• Analyze the impact of selected bank-level variables and 
macroeconomic variables on the quality of the interest rate pass-
through in the European Union countries. 
• Evaluate the results of the analysis. 
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č. 9 Školiteľ doc. Ing. Kristína Kočišová, PhD. 

Názov témy SYSTEMICKÉ RIZIKO V EURÓPSKOM BANKOVOM SEKTORE 

Podrobnejší opis témy 
(anotácia alebo 
abstrakt) 

• Kriticky zhodnotiť existujúce teoretické koncepty analýzy 
systemického rizika. 
• Teoreticky vymedziť tradičné metódy používané pri meraní 
systemického rizika. Aplikovať vybrané metódy pri analýze rizika na 
vytvorenej vzorke bánk. 
• Analyzovať dopady pandémie, bankových a makro premenných na 
vývoj systemického rizika analyzovaných bánk v krajinách Európskej 
únie. 
• Zhodnotiť výsledky uskutočnených analýz. 

Title SYSTEMIC RISK IN THE EUROPEAN BANKING SECTOR 

Detailed description of 
the topic (annotation or 
abstract) 

• Critically evaluate existing theoretical concepts for systemic risk 
analysis. 
• Define the traditional methods used to measure systemic risk. Apply 
selected techniques to a set of banks. 
• Analyze the impact of the pandemic, banking and macro variables on 
the evolution of the systemic risk of the analyzed banks in the European 
Union countries. 
• Evaluate the results of the analysis. 

 
č. 10 Školiteľ doc. Ing. Lenka Maličká, PhD. 

Názov témy VÝDAVKOVÁ EFEKTÍVNOSŤ MUNICIPALÍT 

Podrobnejší opis témy 
(anotácia alebo 
abstrakt) 

Decentralizovaná alokačná funkcia verejných financií je zvyčajne 
limitovaná legislatívne a najmä veľkosťou municipálnych rozpočtov. 
Rozpočtová zásada efektívnosti v každom prípade predpokladá 
efektívne využívanie verejných finančných zdrojov. Výdavková 
efektívnosť môže byť interpretovaná ako schopnosť minimalizovať per 
capita municipálne výdavky pri zachovaní fixného objemu lokálnych 
verejných statkov (Afonso a Venâncio, 2022). Súvisiaca zahraničná 
vedecká literatúra kvantifikuje výdavkovú efektívnosť municipalít ako 
skóre výdavkovej efektívnosti municipalít prostredníctvom DEA (Geys 
a Moesen, 2009; Da Cruz a Marques, 2014; Drew, Kortt a Dollery, 2015; 
Afonso a Venâncio, 2022, zvyčajne inputovo orientovaná vrsDEA). Za 
účelom identifikácie determinantov výdavkovej efektívnosti sú skóra 
efektívnosti zahrnuté do panelovej regresie na stranu závislej 
premennej, pričom regresormi sú demografické, socio-ekonomické príp. 
inštitucionálne premenné. 

Title SPENDING EFFICIENCY OF MUNICIPALITIES 

Detailed description of 
the topic (annotation or 
abstract) 

Decentralized allocation function of public finances is usually 
constrained legislatively and notably by the volume of municipal 
budgets. Budget principle of the efficiency advices the efficient use of 
public resources. Spending efficiency might be interpreted as ability to 
minimize municipality´s per capita spending to keep providing a fixed 
level of local public goods (Afonso and Venâncio 2022). Related foreign 
scientific literature quantifies the spending efficiency of municipalities 
as efficiency scores using the DEA (Geys and Moesen 2009; Da Cruz 
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and Marques 2014; Drew, Kortt and Dollery 2015; Afonso and Venâncio 
2022, frequently used is the input oriented vrsDEA). To identify the 
determinants of the spending efficiency, efficiency scores are involved 
as dependent variables to the panel regression, while regressors are of 
demographic, socio-economic or institutional nature. 

 

č. 11 Školiteľ doc. Ing. Lenka Maličká, PhD. 

Názov témy FIŠKÁLNY STRES A FIŠKÁLNA DISCIPLÍNA MUNICIPALÍT PODĽA 
VEĽKOSTNEJ KATEGÓRIE MUNICIPALÍT 

Podrobnejší opis témy 
(anotácia alebo 
abstrakt) 

Municipality čelia fiškálnemu stresu v dôsledku rôznych faktorov ako sú 
externé šoky (ekonomické a mimoekonomické), daňové reformy, 
demografické zmeny, alebo investičné projekty. Fiškálny stres môže 
ovplyvniť ich fiškálne správanie a výrazne narušiť ich fungovanie. 
Najčastejšie sa v súvislosti s fiškálnym stresom a fiškálnou disciplínou 
analyzuje zadlženosť municipalít (Ribeiro a Jorge 2014; Balaguer-Coll, 
Prior a Tortosa-Ausina 2016; Ehalaiye, Botica-Redmayne a Laswad 
2017). Predpokladá sa, že menšie municipality sú finančne 
zraniteľnejšie, ale možnosti využívania dlhového financovania sú pre 
nich obmedzené vzhľadom na schopnosť ručiť budúcimi príjmami. 
Empirické štúdie sú v podstate zamerané na analýzu determinantov 
zadlženosti municipalít, pričom sa vo veľkej miere využívajú panelové 
regresné modely, v ktorých regresormi sú demografické, socio-
ekonomické príp. inštitucionálne premenné. Raritný je príspevok Kluza 
(2017), kde je zadlženosť municipalít analyzovaná metódou DEA a sú 
identifikované municipality so zhoršeným rizikovým profilom.  

Title FISCAL STRESS AND FISCAL DISCIPLINE OF MUNICIPALITIES ACCORDING 
TO THE SIZE CATEGORY 

Detailed description of 
the topic (annotation or 
abstract) 

Municipalities face the fiscal stress due to several factors as external 
shocks (economic and non-economic), tax reforms, demographic 
changes or investment projects. Fiscal stress might affect their fiscal 
behavior and disturb the municipalities´ functioning in an important 
manner. In line with the fiscal stress and fiscal discipline, the municipal 
indebtedness is predominantly analyzed (Ribeiro and Jorge 2014; 
Balaguer-Coll, Prior and Tortosa-Ausina 2016; Ehalaiye, Botica-
Redmayne and Laswad 2017). It is assumed, that municipalities smaller 
in population face higher financial vulnerability, but their access to 
loans is limited by their ability to answer for a debt with future 
revenues. Empirical research mainly focuses on determinants of 
municipal indebtedness. The panel regressions are usually run with 
regressors of demographic, socio-economic or institutional nature. 
Curious is the contribution of Kluza (2017), the municipal indebtedness 
is analyzed via DEA and municipalities with worsened risk profile are 
identified.  
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č. 12 Školiteľ doc. Mgr. Grzegorz Michalski, PhD. 

Title FINANCIAL LIQUIDITY MEASURES IN FULL OPERATING CYCLE FIRMS 

Detailed description of 
the topic (annotation or 
abstract) 

• The aim of the study is to determine the rules governing the modern 
cash management in small and medium enterprises with a full 
operating cycle with particular emphasis on environmental conditions 
influencing enterprises.  

• Having a full operating cycle is defined as a situation in which the 
small or medium enterprise has a stock of materials or raw materials, 
which then as a result of the technological process converts the 
finished products, offers them for sale through both cash sales and 
sales on the basis of the use of trade credit receivables. 

 

č. 13 Školiteľ prof. Srdjan Redzepagic, PhD. 

Title DEVELOPMENT OF EUROPEAN ECONOMICS: FACTS AND FIGURES FROM 
THE RECENT YEARS 

Detailed description of 
the topic (annotation 
or abstract) 

This topic aims to summarize and critically discuss recent economic 
changes and development of European Union economies. Thru it, it will 
be given the analyze of selected economic policies and projects for the 
future, but also effects of the Euro Area member countries. It is aimed 
to identify economic problems in EU member states, thru proposal of 
alternative measures for reducing inequality within actual member 
states. Financial analysis is desired to be done too. Previsions, 
estimations, analysis are the main parts of this work. 

 

č. 14 Školiteľ prof. Ing. Tomáš Sabol, CSc. 

Názov témy VPLYV DIGITALIZÁCIE A UMELEJ INTELIGENCIE NA EKONOMIKU KRAJINY 

Podrobnejší opis témy 
(anotácia alebo 
abstrakt) 

• Analýza relevantných sektorov ekonomiky z hľadiska zamerania 
dizertačnej prace  

• Analýza ekonomického impaktu digitalizácie a umelej inteligencie (UI) 
na ekonomiku krajiny podľa navrhnutých ekonomických indikátorov  

• Návrh inovovanej metodiky hodnotenia impaktu v súlade s 
aktuálnymi technologickými trendmi v oblasti UI a digitalizácie 

Title IMPACT OF DIGITALIZATION AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE ON 
COUNTRY ECONOMY 

Detailed description of 
the topic (annotation 
or abstract) 

• Analysis of relevant individual sectors of economy from the point of 
view of the PhD thesis topic 

• Analysis of economic impact of the digitalization and AI on economy 

• Design of an innovative methodology of economic impact evaluation 
in accordance with current technology trends in the area of AI & 
digitalization 
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č. 15 Školiteľ doc. Ing. Marianna Siničáková, PhD. 

Názov témy EFEKTÍVNOSŤ NEŠTANDARDNEJ MENOVEJ POLITIKY ECB V KONTEXTE 
PANDEMICKEJ KRÍZY A DIGITALIZÁCIE PEŇAZÍ 

Podrobnejší opis témy 
(anotácia alebo 
abstrakt) 

• Charakterizovať a zhodnotiť výkon jednotnej menovej politiky pred 
pandemickou krízou a počas krízy. 
• Analyzovať a zhodnotiť uplatňovanie neštandardnej menovej politiky 
v kontexte makroprudenciálnej politiky. 
• Kvantifikovať rovnovážne úrokové miery v krajinách eurozóny. 
• Zhodnotiť možnosti procesu digitalizácie peňazí v eurozóne.  

Title EFFICACY OF THE UNCONVENTIONAL ECB MONETARY POLICY IN THE 
CONTEXT OF PANDEMIC CRISIS AND DIGITALIZATION OF MONEY  

Detailed description of 
the topic (annotation 
or abstract) 

• To characterize and evaluate the implementation of the single 
monetary policy before and during the pandemic crisis. 
• To analyze and evaluate the application of unconventional monetary 
policy in line with macroprudential policy. 
• To quantify equilibrium interest rates in the euro area countries. 
• To assess potential of the money digitization process in the euro area. 

 
č. 16 Školiteľ doc. Ing. Marianna Siničáková, PhD. 

Názov témy CESTA VON Z PASCE STREDNÉHO PRÍJMU KRAJÍN EÚ 

Podrobnejší opis témy 
(anotácia alebo 
abstrakt) 

• Analyzovať nominálnu a reálnu konvergenciu krajín EÚ. 
• Identifikovať príčiny uviaznutia v pasci stredného príjmu. 
• Kvantifikovať, odhadnúť a zhodnotiť dopady pasce na hospodárske 
cykly a životnú úroveň obyvateľstva. 
• Navrhnúť možnosti riešenia pasce nástrojmi hospodárskych 
a verejných politík. 
• Kvantifikovať, odhadnúť a zhodnotiť možné dopady týchto riešení. 

Title WAY OUT OF THE MIDDLE INCOME TRAP OF EU COUNTRIES 

Detailed description of 
the topic (annotation 
or abstract) 

• To analyze the nominal and real convergence of EU countries. 
• To identify the causes of entrapment in the middle income trap. 
• To quantify, estimate and assess the impact of the trap on economic 
cycles and the living standards of the population. 
• To suggest possibilities to reduce the trap through economic and 
public policy instruments. 
• To quantify, estimate and evaluate possible impacts of these 
solutions. 

 

č. 17 Školiteľ doc. Ing. Michal Šoltés, PhD. 

Názov témy VPLYV ESG INVESTÍCIÍ NA VÝKONNOSŤ PORTFÓLIA 

Podrobnejší opis témy 
(anotácia alebo 
abstrakt) 

Cieľom práce bude skúmať vplyv zaradenia ESG investícií do portfólia na 
jeho výkonnosť. Chceme analyzovať, či ESG investície majú reálny 
potenciál prinášať signifikantne vyššie udržateľné výnosy, alebo sú len 
dôsledkom globálnych mien a rastúceho významu ekológie a ochrany 
životného prostredia. Zaujíma nás vzťah medzi globálnou témou v 
spoločnosti a reálnym potenciálom ESG investícií prinášať výnos pre 
investorov. 



EkF TUKE 
Němcovej 32  │  040 01 Košice 

 
  

dekanat.ekf@tuke.sk  │  tel.: +421 55 602 3276 │  www.ekf.tuke.sk 
IČO: 00 397 610  │  DIČ: 2020486710  │  IČ DPH: SK2020486710 

Title ESG INVESTMENTS AND THEIR IMPACT ON PORTFOLIO PERFORMANCE 

Detailed description of 
the topic (annotation 
or abstract) 

The main objective of the thesis will be to examine the impact of the 
involvement of ESG investments in the portfolio on its performance. We 
want to analyse whether ESG investments have a real potential to bring 
significantly higher sustainable returns, or are only a consequence of 
global changes and the growing importance of ecology and 
environmental protection. We are interested in the relationship 
between the global theme in society and the real potential of ESG 
investments to bring returns for investors. 

 
 


