
Témy dizertačných prác školiteľov  

doktorandského štúdia od akademického r. 2014/2015 
 

 

 

Študijný odbor:  3.3.12  Účtovníctvo 

študijný program: Účtovníctvo 

Školiteľ Téma 

prof. Hvoždarová Vývojové trendy konsolidácie účtovnej závierky v Európskej únii 

prof. Hvoždarová Možnosti využitia etických nástrojov v činnosti účtovného odborníka                                                                       

doc. Juhászová Využitie matematických metód v účtovníctve a audítorstve 

doc. Juhászová Dohľad nad výkonom auditu ako nástroj na zvyšovanie kvality auditu a účtovnej 

závierky 

doc. Kareš Forenzný  audit ako efektívny spôsob využívania špecifických postupov, nástrojov 

a techník v audite 

doc. Kareš Koncepcia verného a pravdivého zobrazenia skutočnosti  v kontexte platnej 

legislatívy účtovníctva z pohľadu audítorskej profesie 

doc. Kovalčíková Výnosy z daní a poplatkov obce a ich zobrazenie v účtovníctve 

doc. Máziková Obchodné transakcie medzi závislými osobami a ich zobrazenie v účtovníctve 

účtovných jednotiek 

prof. Šlosárová Výročná správa ako zdroj informácií pre používateľov 

doc. Tumpach Hĺbková analýza účtovných dát slovenských podnikov z pohľadu ich relevantnosti 

doc. Tumpach Aplikácia normatívnych pravidiel v účtovných a daňových predpisoch pri 

eliminovaní niektorých foriem hospodárskej kriminality v SR 

 

 

 

 

Študijný odbor:  3.3.24  Kvantitatívne metódy v ekonómii 

študijný program: Kvantitatívne metódy v ekonómii 
Školiteľ Téma 

doc. Fecenko Prognózovanie v neživotnom poistení v súvislosti s implementáciou Solventnosti II 

doc. Horáková Matematika neživotného poistenia v teórii a praxi 

doc. Horníková Štatistické a analytické možnosti využitia Business Intelligence 

doc. Horníková Štatistické riadenie kvality v oblasti finančníctva alebo bankovníctva 

doc. Horníková Novinky segmentácie a zhlukovej analýzy 

doc. Labudová Miery chudoby 

doc. Labudová Metódy analýzy longitudinálnych údajov 

prof. Rublíková Štatistické hodnotenie účinnosti intervencií na trhu práce v SR 

doc. Škrovánková Analýza aktuárskeho modelovania nemocenského poistenia 

a možnosti účasti komerčných poisťovní v nemocenskom a zdravotnom poistení 

prof. Terek Pomerové a regresné odhady v štatistických prieskumoch 

doc. Vojtková Klasifikačná analýza so zameraním na neparametrickú diskrimináciu 

prof. Závodný Využitie štatistických metód v riadení kvality a testovaní softvéru 

 

 

 

 

 

 

 

 



Študijný odbor:  3.3.25  Ekonometria a operačný výskum 

študijný program: Ekonometria a operačný výskum 

Školiteľ Téma 

prof. Brezina Metóda kritického reťazca 

prof. Brezina Rozmiestňovania recyklačných centier v Uzbekistane 

prof. Fendek Optimalizačné modely rovnováhy firmy v trhových štruktúrach sieťových odvetví 

prof. Fendek Polynomiálne algoritmy pre riešenie úloh lineárneho programovania 

prof. Fendek Modely optimalizácie tvorby cien na trhu elektrickej energie 

prof. Fendek Mikroekonomická analýza optimalizačného modelu rovnováhy kartelu 

doc. Goga Modelovanie ekonomického rastu v krajinách EÚ 

doc. Lukáčik Modely a metódy finančnej ekonometrie 

doc. Lukáčik Ekonometrická analýza ekonomiky Slovenska v prostredí EÚ 

doc. Lukáčik Analýza krízy v periférnych ekonomikách Eurozóny 

RNDr. Páleník Inkluzívny rast -  šance a obmedzenia jeho modelovania 

doc. Pekár Modelovanie kreditneho rizika v energetickom sektore 

doc. Pekár Plánovanie prepravy s cieľom znížovania emisie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZADANIE ZÁVEREČNEJ PRÁCE 

 

Študijný program: Účtovníctvo 

Študijný odbor: 3. 3. 12  Účtovníctvo  

Typ záverečnej práce: doktorandská záverečná práca 

Jazyk záverečnej práce: slovenský   

Názov: Vývojové trendy konsolidácie účtovnej závierky v Európskej únii 

Názov v AJ: Development trends of consolidation of financial statements in the European Union 

Cieľ:  

Komplexné spracovanie problematiky konsolidácie účtovnej závierky  vzhľadom na významné 

novely IFRS  platné v EÚ od 1.1.2014 v tejto oblasti.  Komparatívna analýza rôznych prístupov, ich 

vyhodnotenie vzhľadom na kvalitu informácií konsolidovanej účtovnej závierky.  

Anotácia:  

Konsolidácia účtovnej závierky od jej uvedenia do praxe v podmienkach SR  v r. 1993 nestratila na 

svojej aktuálnosti. Implementáciou IFRS do postupov konsolidácie v SR od r. 2003 sa význam KÚZ 

ešte zvýšil. Od r. 2005 sa v rýchlom slede novelizujú IFRS viažuce sa na oblasť KÚZ a zmeny budú 

ešte pokračovať v nadväznosti na vzájomné prerastanie národných ekonomík v rámci 

globalizačných procesov v eurozóne ale i v celosvetovom meradle. 

Odporúčaná literatúra:  

1. Hvoždarová,J.: Konsolidovaná účtovná závierka, Súvaha, Bratislava 1995 

2. Hvoždarová,J.a kol.: Konsolidácia účtovnej závierky a jej analýza, Ekonóm, Bratislava 2009 

3. Hvoždarová,J.-Sapara,J.-Užík.J.:Konsolidovaná účtovná závierka: zostavenie a analýza, Ekonóm, 

Bratislava 2012 

4. IASIFRS, oficiálne preklady 2000, 2005, 2007,2009 

5. Farkaš,R.: Comparison of IFRS and Slovak  Accounting Regulations, KPMG Slovensko 2012 

6. Kuetinng/Weber: Handbuch der Konzernrechnungslegung, Schäfferverlag, Stuttgart 1989 

7. Kuetinng/Weber: Handbuch der Konzernabschluss, Schäffer-Poeschel Verlag, 11.Auflage, 

Stuttgart 2008 

Vedúca práce: prof. Ing. Janka Hvoždarová, CSc., Katedra účtovníctva a audítorstva, FHI 

EU v Bratislave, e-mail: hvozdaro@euba.sk  č. tel.: 02/672 95 759 
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ZADANIE ZÁVEREČNEJ PRÁCE 

 

Študijný program: Účtovníctvo 

Študijný odbor: 3.3.12 Účtovníctvo 

Typ záverečnej práce: doktorandská záverečná práca  

Jazyk záverečnej práce: slovenský 

Názov: Možnosti využitia etických nástrojov v činnosti účtovného odborníka 

Názov v AJ: 
Applicability of ethical instruments from the point of view of an   professional  

accountant 

Cieľ:  

Preskúmať možnosti pôsobenia tradičných ale tiež moderných etických nástrojov pri zdokonaľovaní 

kvality výstupov práce účtovného odborníka (účtovníka, audítora, bankára, burzového makléra, 

poistného makléra) s cieľom prispieť k zvýšeniu kvality života všetkých  účastníkov vybraného 

spoločenstva (podniku, zoskupenia podnikov,  štátu, zoskupenia štátov v EÚ...).  

Anotácia:  

Porušovanie etických princípov, resp. potreba ich dodržiavania  sa v súčasnosti stáva sledovaným 

faktorom pri hodnotení aktuálnych spoločenských javov na všetkých úrovniach spoločenského 

života. (Súčasná kríza spoločnosti sa označuje ako kríza etiky, resp. kríza  morálnych hodnôt.) 

Výchova a vzdelávanie v tejto oblasti bolo doteraz málo zastúpené v štúdiu na  doktorandskom 

stupni. Možnosti skúmania pôsobenia etických nástrojov je jednou z ciest ako túto medzeru vyplniť. 

Odporúčaná literatúra:  

1. Putnová,A.-Seknička,P.: Etické řízení ve firmě, Grada Publishing, a.s., Brno  2007 

2. Duschka,F.-Duschka,B.S.:Accounting Ethics, Blackwell Publishing, -USA 2003 

3. Remišová, A.: Dejiny etického myslenia, Kalligram, Bratislava 2008 

4. Remišová,A.: Etika a ekonomika, Kalligram, Bratislava 2011 

5. Sedláček,Tomáš: Ekonomika dobra a zla, 65-pole, Praha  2009 

6. Etický kódex IFAC a nadväzujúce etické kódexy  skúmaných organizačných jednotiek 

Vedúca práce: prof. Ing. Janka Hvoždarová, CSc., Katedra účtovníctva a audítorstva, FHI 

EU v Bratislave, e-mail: hvozdaro@euba.sk  č. tel.: 02/672 95 759 
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ZADANIE ZÁVEREČNEJ PRÁCE 

 

Študijný program: Účtovníctvo 

Študijný odbor: 3.3.12 Účtovníctvo 

Typ záverečnej práce: doktorandská záverečná práca  

Jazyk záverečnej práce: slovenský  

Názov: Využitie matematických metód v účtovníctve a audítorstve                                                                       

Názov v AJ: Application of mathematical methods in the accounting and auditing 

Cieľ:  

Cieľom dizertačnej práce je analyzovať možnosti využitia poznatkov matematiky vo vybraných 

oblastiach účtovníctva a auditu. 

Anotácia: 

Doktorand by mal v dizertačnej práci analyzovať význam a využitie rôznych matematických metód 

v rôznych oblastiach účtovníctva. Dizertačná práca by mala obsahovať napríklad charakteristiku 

matematických metód spojených s oceňovaním majetku a záväzkov (úročenie, diskontovanie), výber 

vzorky pri audite (využitie pravdepodobnosti, štatistických metód výberu) a pod. 

Odporúčaná literatúra: 

1. Kráľovič, J.—Vlachynský, K.—Markovič, P.: Finančný manažment. Bratislava : Iura Edition, 

Bratislava 2002. 

2. Šubrt, T. a ko.: Ekonomicko-matematické metódy. Vydavateľstvo :  Aleš Čeněk, 2011.  

Vedúca práce: 
doc. Ing. Mgr. Zuzana Juhászová, PhD., Katedra účtovníctva a audítorstva, 

FHI EU v Bratislave, e-mail: juhasz@euba.sk,  č. tel.: 02/672 95 706 
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ZADANIE ZÁVEREČNEJ PRÁCE 

 

Študijný program: Účtovníctvo 

Študijný odbor: 3.3.12 Účtovníctvo 

Typ záverečnej práce: doktorandská záverečná práca 

Jazyk záverečnej práce: slovenský 

Názov: Dohľad nad výkonom auditu ako nástroj na zvyšovanie kvality auditu a účtovnej 

závierky 

Názov v AJ: Audit supervision as an instrument for enhacement of the quality of audit of financial 

statements 

Cieľ:   

Cieľom dizertačnej práce je analyzovať možnosti zvýšenia kvality zostavenia účtovnej závierky v 

nadväznosti na vykonaný dohľad. 

Anotácia:  

Doktorand by mal v dizertačnej práci preskúmať význam dohľadu na národnej a nadnárodnej 

úrovni, charakterizovať význam dohľadu nad výkonom auditu nielen ako kontrolného nástroja 

výkonu auditu, ale aj ako kontrolného nástroja overenia správnosti zostavenia účtovnej závierky. Na 

základe požiadaviek na výkon dohľadu, požiadaviek na výkon auditu a požiadaviek na zostavenie 

účtovnej závierky analyzovať výsledky dohľadu, špecifikovať problémy spojené s overovaním 

účtovnej závierky a identifikovať ich dopad na overovanú účtovnú závierku. 

Odporúčaná literatúra:  

Aktuálna slovenská a zahraničná odborná literatúra z oblasti účtovníctva a auditu. 

Vedúca práce: 
doc. Ing. Mgr. Zuzana Juhászová, PhD., Katedra účtovníctva a audítorstva, 

FHI EU v Bratislave, e-mail: juhasz@euba.sk,  č. tel.: 02/672 95 706 
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ZADANIE ZÁVEREČNEJ PRÁCE 

 

Študijný program: Účtovníctvo 

Študijný odbor: 3.3.12 Účtovníctvo 

Typ záverečnej práce: doktorandská záverečná práca 

Jazyk záverečnej práce: slovenský / anglický, nemecký, francúzsky 

Názov: Forenzný  audit ako efektívny spôsob využívania špecifických postupov, nástrojov 

a techník v audite 

Názov v AJ: Forensic audit as an effective way of using specific procedures, tools and techniques 

in the audit 

Cieľ:    

Úlohou (cieľom) doktoranda je analyzovať a špecifikovať audítorské postupy, nástroje, metódy a 

techniky v prostredí forenzného auditu ako špecifického audítorského prístupu. 

Anotácia:  

Úlohou (cieľom) doktoranda v kontexte stanoveného cieľa je v doktorandskej záverečnej práci 

definovať, analyzovať a špecifikovať ciele a úlohy forenzného auditu s dôrazom na špecifiká tejto 

audítorskej činnosti v porovnaní so štatutárnym auditom. Zameranie práce vidíme predovšetkým v: 

 definovaní cieľa a významu forenzného auditu, ako špecifickej audítorskej činnosti, 

 analyzovaní audítorských metód, postupov a techník, ktoré sa používajú pre naplnenie  

špecifických cieľov forenzného auditu,  

 úlohe a význame štandardov IAASB v prostredí, v ktorom sa forenzný audit používa. 

Odporúčaná literatúra:  

1. Kareš, L.: Audítorstvo. Iura Edition. Bratislava 2010. 

2. Handbook of international auditing, assurance, and ethics pronouncements. Edition IFAC. New 

York 2010. 

3. Dunn,J.: Auditing. Theory and practice. 1996. Pearson Education Limited.  

4. Arens, A.A., Elder, R.J., Beasley, M.S.: Essentials of Auditing and Assurance Services and 

Integrated  Approach. Pearson Education Ltd. 2003 

Vedúca práce: 
doc. Ing. Ladislav Kareš, PhD., Katedra účtovníctva a audítorstva, FHI EU 

v Bratislave, e-mail: kares@euba.sk,  č. tel.: 02/672 95 776 
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ZADANIE ZÁVEREČNEJ PRÁCE 

 

Študijný program: Účtovníctvo 

Študijný odbor: 3. 3. 12 Účtovníctvo 

Typ záverečnej práce: Doktorandská záverečná práca 

Jazyk záverečnej práce: slovenský / anglický, nemecký, francúzsky 

Názov: Koncepcia verného a pravdivého zobrazenia skutočnosti  v kontexte platnej 

legislatívy účtovníctva z pohľadu audítorskej profesie 

Názov v AJ: The concept of true and fair presentation of the facts in the context of current 

legislation in terms of accounting audit profession 

Cieľ:  

Cieľom vedeckého bádania doktoranda je v dizertačnej práci - hľadanie riešení a odstránenie 

kontraproduktívnych axióm medzi platnou legislatívou účtovníctva a uplatňovanou zásadou verného 

a pravdivého zobrazenia skutočnosti z pohľadu požiadaviek na prijatie stanoviska audítora pri 

overovaní účtovných závierok účtovných jednotiek. 

Anotácia:  

Úlohou (cieľom) doktoranda v kontexte stanoveného cieľa  je v doktorandskej záverečnej práci 

definovať, analyzovať a špecifikovať ciele a úlohy  v súlade so stanoveným cieľom DP. Objektom 

skúmania bude predovšetkým účtovná závierka predstavujúca predmet auditu. Cieľom skúmania 

budú špecifiká, ktoré doktorandka považuje za problematické v kontexte uplatňovania zásady 

verného a pravdivého zobrazenia skutočnosti. DP by mala byť zameraná na riešenie antagonizmu 

medzi platnou legislatívou účtovníctva a uplatňovanou zásadou verného a pravdivého zobrazenia 

skutočnosti z pohľadu požiadaviek na prijatie stanoviska audítora pri overovaní účtovných závierok 

účtovných jednotiek.  

Odporúčaná literatúra:  

1. Kareš, L.: Audítorstvo. Iura Edition. Bratislava 2010. 

2. Kareš, L., Krišková, P.: Správa audítora. Súvaha. Bratislava 2013 

3. Súbor výstupov agregovaný za rok 2013 k vedeckému projektu  VEGA č. 1/0069/13 

4. Publikácie a články k uvedenej  téme.  

Vedúci práce: doc. Ing. Ladislav Kareš, PhD., Katedra účtovníctva a audítorstva, FHI EU 

v Bratislave, e-mail: kares@euba.sk,  č. tel.: 02/672 95 776 
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ZADANIE ZÁVEREČNEJ PRÁCE 

 

Študijný program: Účtovníctvo 

Študijný odbor: 3.3.12 Účtovníctvo 

Typ záverečnej práce: doktorandská záverečná práca  

Jazyk záverečnej práce: slovenský  

Názov: Výnosy z daní a poplatkov obce a ich zobrazenie v účtovníctve 

Názov v AJ: Accounting for revenues from taxes and payments charged by the municipalities 

Cieľ:  

Cieľom dizertačnej práce bude na základe komplexnej analýzy výnosov z daní a poplatkov obce preskúmať 

ich miesto, zloženie a účtovné zobrazenie  v podmienkach Slovenskej republiky a vybraných krajín so 

zámerom identifikovania konkrétnych daní a poplatkov a rozhodujúcich skutočností pre ich účtovné 

zobrazenie. 

Anotácia:  

Výnosy z daní a poplatkov obce patria k aktuálnym oblastiam skúmania z rôznych hľadísk. V dizertačnej 

práci bude ťažisko v ich skúmaní z účtovného aspektu, a to z hľadiska právnej úpravy účtovníctva 

v Slovenskej republike, vo vybraných krajinách a IPSAS za účelom ich porovnania a vymedzenia spoločných 

znakov, rozdielov a osobitostí. 

Odporúčaná literatúra:  

Zahraničné a slovenské knižné publikácie, v ktorých sú spracované poznatky o výnosoch z daní a poplatkov 

obce a ich zobrazení v účtovníctve. Štúdie, články vo vedeckých a odborných časopisoch 

a príspevky v zborníkoch z vedeckých konferencií vo vzťahu k téme DP. Právne predpisy účtovníctva platné 

v SR a vo vybraných krajinách. Zodpovedajúce Medzinárodné účtovné štandardy pre verejný sektor - IPSAS. 

Vedúca práce: doc. Ing. Antónia Kovalčíková, PhD., Katedra účtovníctva a audítorstva, FHI EU 

v Bratislave, e-mail: antonia.kovalcikova@euba.sk ,  č. tel.: 02/762 95 771 
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ZADANIE ZÁVEREČNEJ PRÁCE 

 

Študijný program: Účtovníctvo 

Študijný odbor: 3. 3. 12  Účtovníctvo 

Typ záverečnej práce: doktorandská záverečná práca 

Jazyk záverečnej práce: slovenský 

Názov: Obchodné transakcie medzi závislými osobami a ich zobrazenie v účtovníctve 

účtovných jednotiek 

Názov v AJ: Commercial transactions between related parties and their view in accounting entities 

Cieľ:  

Cieľom dizertačnej práce je na základe komplexnej analýzy spracovať problematiku transakcií 

medzi závislými osobami, poukázať na zobrazenie jednotlivých obchodných transakcií 

v účtovníctve účtovných jednotiek s akcentom na ich oceňovanie, účtovanie a vykazovanie. 

Anotácia:  

Práca je zameraná na právny pohľad obchodných transakcií medzi závislými osobami, účtovný a 

daňový pohľad so zameraním na oceňovanie a stanovenie rizika pri oceňovaní takýchto transakcií a 

následné vykazovanie v danej účtovnej jednotke. V dizertačnej práci budú spracované obchodné 

transakcie medzi dvoma resp. viacerými závislými osobami na dodávku majetku, služieb podľa 

dohodnutých alebo už zavedených podmienok. 

Odporúčaná literatúra:  

1. Nariadenie Rady ES č. 2157/2001 z 8. Októbra 2001 o stanovách európskej spoločnosti (SE) 
2. Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 
3. Zákon č. 562/2004 Z. z. o európskej spoločnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov  
4. Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov 
5. Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov 
6. Máziková, K.: Zmeny vlastníckych transakcií v obchodných spoločnostiach. Bratislava: Iura 

Edition 2010. ISBN: 978-80-8078-363-1. 
7. http://www.fhi.sk/files/katedry/ku/UVT/Vyznam-Europskej-spolocnosti.pdf 

Vedúca práce:       
doc. Ing. Katarína Máziková, PhD., Katedra účtovníctva a audítorstva, FHI EU 

v Bratislave, e-mail mazikova@euba.sk, č. tel.: 02 /672 95 772 
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ZADANIE ZÁVEREČNEJ PRÁCE 

 

Študijný program: Účtovníctvo 

Študijný odbor: 3. 3. 12  Účtovníctvo 

Typ záverečnej práce: doktorandská záverečná práca 

Jazyk záverečnej práce: slovenský 

Názov: Výročná správa ako zdroj informácií pre používateľov 

Názov v AJ: Annual Report as a Source of Information for Users 

Cieľ:   

Cieľom dizertačnej práce bude na základe komplexnej analýzy požiadaviek na zostavenie výročnej 

správy na národnej a nadnárodnej úrovni (so zameraním na krajiny Európskej únie) uskutočniť ich 

komparáciu, identifikovať rozdiely a navrhnúť obsah a štruktúru výročnej správy vo forme, ktorá 

poskytne externým používateľom informácií najvierohodnejšie informácie pre ich rozhodovanie. 

Anotácia:  

Dizertačná práca sa bude zaoberať požiadavkami na zostavenie výročnej správy, jej obsahom, 

štruktúrou, vzťahom k účtovnej závierke a ďalším informáciám poskytovaným externým 

používateľom informácií z pohľadu slovenskej právnej úpravy a z pohľadu požiadaviek európskej 

legislatívy v oblasti účtovníctva a ďalších relevantných predpisov pre oblasť výročnej správy. 

Výsledkom dizertačnej práce bude návrh obsahu a štruktúry výročnej správy tak, aby bola 

spoľahlivým zdrojom informácií o všetkých stránkach ekonomickej činnosti podnikateľského 

subjektu pre externých používateľov. 

Odporúčaná literatúra:  

Slovenská a európska legislatíva upravujúca účtovnú závierku a výročnú správu. Štúdie a články vo 

vedeckých a odborných časopisoch a zborníkoch z konferencií zameraných na požiadavky 

používateľov informácií z účtovnej závierky a na výročnú správu. 

Vedúca práce:       
prof. Ing. Anna Šlosárová, PhD., Katedra účtovníctva a audítorstva, FHI EU 

v Bratislave, e-mail: anna.slosarova@euba.sk  č. t.: 02/672 95 760 
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ZADANIE ZÁVEREČNEJ PRÁCE 

 

Študijný program: Účtovníctvo 

Študijný odbor: 3. 3. 12  Účtovníctvo 

Typ záverečnej práce: doktorandská záverečná práca  

Jazyk záverečnej práce: slovenský 

Názov: Hĺbková analýza účtovných dát slovenských podnikov z pohľadu ich relevantnosti 

Názov v AJ: Data mining of accounting data of businesess in Slovakia from the perspective of its 

relavance 

Cieľ:  

Práca má viesť k overeniu relevantnosti účtovných dát slovenských podnikov z pohľadu ich 

predikčnej a informačnej funkcie. 

Anotácia:  

Riešenie cieľa práce bude vychádzať z využitia elektronických údajov Obchodného registra resp. Registra 

účtovných závierok v SR a ich spracovania s použitím nástrojov hĺbkovej analýzy dát. Na rozdiel od 

súčasného stavu, kedy sa spracovanie údajov vyžadovalo v podobe manuálne zadávaných údajov poskytuje 

obchodný register údaje za viac ako 3 000 auditovaných podnikov (počínajúc rokom 2010), čo predstavuje 

dostatočne vhodnú dátovú základňu pre analýzu relevantnosti existujúceho systému účtovníctva. Hoci boli 

tieto údaje už čiastočne spracovávané (na základe hodnotenia významnosti sa napríklad zistilo, že na úrovni 

99 percentilu všetkých podnikov dosahovali kumulatívne zostatky viac ako 20 riadkových položiek v súvahe 

menej ako 1 % hodnotu majetku), išlo len o pomerne triviálne metódy analýzy a skúmania. Na vyššej úrovni 

(na ktorú je zameraná práca) by sa mali pre účely hodnotenia relevantnosti účtovných dát z pohľadu 

používateľov využívať vhodnejšie nástroje, napríklad logistickú regresia. S jej využitím je možné s istou 

mierou spoľahlivosti určiť, do akej miery bolo rozhodovanie používateľov (napríklad veriteľov) ovplyvnené 

účtovnými údajmi a do akej miery je možné tieto údaje využiť napríklad pre odhaľovanie finančných 

problémov slovenských podnikov (prístup ktorý bol napríklad využitý. 

Odporúčaná literatúra:  
Relevantnosť:  

 Francis, J., & Schipper, K. (1999). Have Financial Statements Lost Their Relevance? Journal of 

Accounting Research, 37, 319–352. doi:10.2307/2491412 

Vedecké metódy v účtovníctve: 

 Smith, M. (2012). Research Methods in Accounting. SAGE Publications. 

Využitie hĺbkovej analýzy pri odhaľovaní bilančných podvodov: 

 Sharma, A., & Panigrahi, K. P. (2012). A Review of Financial Accounting Fraud Detection based on Data 

Mining Techniques. International Journal of Computer Applications, 39, 37–47. doi:10.5120/4787-7016 

Využitie logistickej regresnej analýzy v účtovníctve: 

 Ge, W., – Whitmore, G. a. (2009). Binary response and logistic regression in recent accounting research 

publications: a methodological note. Review of Quantitative Finance and Accounting, 34(1), 81–93. 

doi:10.1007/s11156-009-0123-1 

Využitie neurónových sietí v účtovníctve:  

 Kryzanowski, L., & Galler, M. (1995). Analysis of Small-Business Financial Statements Using Neural 

Nets. Journal of Accounting, Auditing & Finance, 10(1), 171–172. 

 Trigueiros, D., – Taffler, R. (1996). Neural Networks and Empirical Research in Accounting. Accounting 

and Business Research, 26(4), 347–355. 

Vedúci práce: 
doc. Ing. Miloš Tumpach, PhD., Katedra účtovníctva a audítorstva, FHI 

EU v Bratislave, e-mail tumpach @euba.sk č.tel.: 02/672 95 769 

 

 

mailto:mazikova@euba.sk


ZADANIE ZÁVEREČNEJ PRÁCE 

 

Študijný program: Účtovníctvo 

Študijný odbor: 3. 3. 12  Účtovníctvo  

Typ záverečnej práce: doktorandská záverečná práca   

Jazyk záverečnej práce: slovenský 

Názov: Aplikácia normatívnych pravidiel v účtovných a daňových predpisoch pri 

eliminovaní niektorých foriem hospodárskej kriminality v SR 

Názov v AJ: Application of normative rules in accounting and tax regulation for eliminaton of 

selected forms of economic crime in Slovakia 

Cieľ:  

Cieľom práce je vytvorenie koncepčného návrhu eliminovania niektorých foriem hospodárskej 

kriminality v SR na základe analýzy a odhaľovania slabých miest pri uplatňovaní normatívnych 

pravidiel uplatňovaných v účtovných a daňových predpisoch. 

Anotácia:  

Podľa D. Cresseyho, jedného zo zakladateľov vedeckej školy zaoberajúcou sa hospodárskou 

kriminalitou, si jej existencia vyžaduje súčinnosť  troch faktorov (motív/tlak, príležitosť, 

racionalizácia). Dizertačná práca sa bude zaoberať príležitosťou ako jedným z uvedených troch 

faktorov. Dominantná pozornosť sa pritom bude venovať slabým miestam pri uplatňovaní tých 

normatívnych pravidiel v účtovných a daňových predpisoch SR, ktoré by mali pôsobiť ako inhibítor 

hospodárskej kriminality. Z viacerých štúdií (napríklad Ewert, R., a Wagenhofer, A. (2005). 

Economic Effects of Tightening Accounting Standards to Restrict Earnings Management. The 

Accounting Review) totiž vyplýva, že niektoré nedostatky v uvedených predpisoch v značnej miere 

prispievajú k týmto nepriaznivým javom. 

Odporúčaná literatúra:  

1. Engel, E. M. R. A., & Hines  Jr., J. R. (1999). Understanding Tax Evasion Dynamics. National 

Bureau of Economic Research Working Paper Series, No. 6903. Retrieved from 

http://www.nber.org/papers/w6903\nhttp://www.nber.org/papers/w6903.pdf 

2. Kaminski , K. A., Wetzel , T. Sterling , & Guan , Liming . (2004). Can financial ratios detect 

fraudulent financial reporting? Managerial Auditing Journal. doi:10.1108/02686900410509802 

3. Larsson, B. (2005). Auditor regulation and economic crime policy in Sweden, 1965-2000. 

Accounting, Organizations and Society, 30, 127–144. doi:10.1016/j.aos.2003.12.002 

4. Liou, F.-M. (2008). Fraudulent financial reporting detection and business failure prediction 

models: a comparison. Managerial Auditing Journal. doi:10.1108/02686900810890625 

5. Smith, M. (2012). Research Methods in Accounting. SAGE Publications. 

Vedúci práce: 
doc. Ing. Miloš Tumpach, PhD., Katedra účtovníctva a audítorstva, FHI 

EU v Bratislave, e-mail tumpach @euba.sk č.tel.: 02/672 95 769 
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ZADANIE ZÁVEREČNEJ PRÁCE 

 

Študijný program: Kvantitatívne metódy v ekonómii 

Študijný odbor: 3.3.24 Kvantitatívne metódy v ekonómii 

Typ záverečnej práce: Doktorandská záverečná práca  

Jazyk záverečnej práce: slovenský 

Názov: Prognózovanie v neživotnom poistení v súvislosti s implementáciou Solventnosti II 

Názov v AJ: Forecasting in non-life insurance in connection with implementation of Solvency II 

Cieľ:  

Cieľom doktorandskej záverečnej práce bude štúdium moderných metód prognózovania 

v neživotnom poistení v nadväznosti na smernicu Európskej únie Solvency II a štúdiu QIS 5. 

Anotácia: 

Trendy vo vývoji poisťovníctva smerujú k systému, ktorý bude konzistentne ohodnocovať aktíva a 

pasíva, bude viac brať ohľad  na kapitálové zaistene rizík, ktorým poisťovne čelia, a zároveň 

identifikovať faktory, ktoré môžu situáciu negatívne ovplyvniť. Pre formuláciu nového režimu 

platobnej schopnosti bude jednou z hlavných úloh využitie moderných metód v prognózovaní. 

Odporúčaná literatúra: 

1. International Actuarial Association: Stochastic Modeling – Theory and reality from an actuarial 

perspective.Ottawa, 2010 

2. Hart,D.G.- Buchanan, R. A.- Howe, B. A.: Actuarial practice of general insurance, Institue of 

Actuaries of Australia, Sydney, 1996 

3. Mikosch, T.: Non-Life Insurance Mathematics, An Introduction with Stochastic Processes, 

Berlin, Springer, 2004 

4. Wuthrich, M. V.- Merz, M: Stochastic claim reserving methods in insurance, John Wiley & 

Sons, San Francisco, 2008  

5. Rublíková, E.: Analýza časových radov, Iura Edition, Bratislava, 2007 

6. Materiály Európskej únie pre Solventnosť II 

Vedúci práce: doc. RNDr. Jozef Fecenko, CSc.,  Katedra matematiky a aktuárstva, 

FHI EU v Bratislave, jozef.fecenko@euba.sk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZADANIE ZÁVEREČNEJ PRÁCE 

 

Študijný program: Kvantitatívne metódy v ekonómii 

Študijný odbor: 3.3.24 Kvantitatívne metódy v ekonómii 

Typ záverečnej práce: Doktorandská záverečná práca  

Jazyk záverečnej práce: slovenský  

Názov: Matematika neživotného poistenia v teórii a praxi 

Názov v AJ: Non-life insurance mathematics in theory and practice 

Cieľ:  

Súčasný trend v oblasti aktuárstva smeruje k výraznému využívaniu stochastických metód v 

porovnaní s deterministickými. Cieľom dizertačnej práce je aplikovať stochastický prístup nielen 

k meraniu rizík, ale napríklad aj pri testovaní dostatočnosti rezerv neživotného poistenia a to 

v súlade s technickou špecifikáciou k piatej kvantitatívnej dopadovej štúdii QIS5. Práca by mala 

prispieť k silnejšiemu prepojeniu teórie a poistnej praxe. 

Anotácia: 

Dizertačná práca by mala obsahovať  tri nosné časti. Prvá by obsahovala metodiku výpočtov 

charakteristických pre neživotné poistenie, ktoré sú obsiahnuté v technickej špecifikácii a ktoré 

vyúsťujú do výpočtu SCR a MCR. Druhá časť by obsahovala matematický aparát potrebný na 

alternatívne stochastické riešenia problematiky uvedenej v prvej časti. Teda napr. stochastické 

procesy s dôrazom na Poissonov proces, zložený Poissonov proces a Lévyho procesy, exponenciálne 

disperzné modely, Tweediho modely tvoriace základ pre využitia GML v neživotnom poistení. 

Aplikačná časť by sa sústredila na porovnanie výsledkov získaných uvedenými dvomi postupmi 

a diskusiu, pričom stochastické riešenia by boli podporené simuláciami. 

Odporúčaná literatúra: 

1. Klugmann, S.A., Panjer, H.H. Willmont, G.E.: Loss models. (From Data to Decisions).Wiley 

series  in probability and statistics. 2008 

2. Mikosch, T.: Non-Life Insurance Mathematics. Springer. 2009 

3. Ohlsson, E., Johansson, B.: Non Life Insurance Princing with Generalized Linear Models.    

Springer. 2010 

4. International Actuarial Association / Association Actuarielle Internationale:  Stochastic Modeling 

Theory and Reality from an Actuarial Perspective. 2010 

5. Horáková, G., Mucha, V.: Teória rizika v poistení (II. časť). Bratislava:  

Vydavateľstvo EKONÓM, 2008. 

Vedúci práce: doc. RNDr. Galina Horáková, CSc., Katedra matematiky a aktuárstva, FHI 

EU v Bratislave, mail: horakova.euba@gmail.com, tel.: 02 67295843 
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ZADANIE ZÁVEREČNEJ PRÁCE 

 

Študijný program:    Kvantitatívne metódy v ekonómii 

Študijný odbor:    3.3.24 Kvantitatívne metódy v ekonómii 

Typ záverečnej práce:    Doktorandská záverečná práca  

Jazyk záverečnej práce:    slovenský / anglický, nemecký, český, francúzsky 

Názov: Štatistické a analytické možnosti využitia Business Intelligence 

Názov v AJ: Capabilities of Statistics and Analytics in Business Intelligence 

Cieľ:  

Práca má priniesť nové poznatky a prístupy, resp. formy aplikácie analýzy typu Business 

Intelligence založenej na štatistických metódach. Ide hlavne o prístupy a metodiky hĺbkovej analýzy 

údajov na štatistických princípoch. Teória ako aj aplikácie sa v príslušnej miere budú prezentovať na 

štatistickom softvérovom balíku SAS, moduloch Enterprise Miner a Enterprise Guide. Nové detailné 

poznatky budú tvoriť základ pre rozšírenie informácii o stave riešenia problematiky v súčasnosti vo 

svete.   

Anotácia:  

Zozbierať a preštudovať dostupnú literatúru, ktorá sa spracuje v teoretickej časti práce. Následne 

navrhnúť a priniesť nové možnosti pre analýzy typu Business Intelligence z hľadiska štatistického 

prístupu a metodiky. Medzi bežné súčasti analýzy Business Interlligence patria OLAP, reporting, 

podpora analytických metód, dátové kocky, prehľadové zobrazenia, hĺbková analýza údajov, 

riadenie podnikovej výkonnosti a prediktívna analýza. Aplikácie Business Interlligence poskytujú aj 

prediktívne zobrazenia, napr. obchodných operácií často na základe existujúceho dátového skladu a 

pod. Využiť a skomentovať vlastnosti a použiteľnosť štatistického softvéru spoločnosti SAS, 

modulu Enterprise Miner alebo Enterprise Guide. Aplikácie do praxe sú vítaným doplnením práce.  

Odporúčaná literatúra: 

1. Gerhard Svolba: Data Quality for Analytics Using SAS. 

2. KADLEC, Tomáš. Jak optimálně využít BI ve finančním sektoru? In Bankovnictví : měsíčník 

vydavatelství Economia. - Praha : Economia, 2012. ISSN 1212-4273, 2012, roč. 19, č. 1, s. 37-38.  

3. Tricia Aanderud, Angela Hall: Building Business Intelligence using SAS. 2012. 

4. Podklady k pokročilým kurzom SAS k danej problematike.  

a podobne orientované vedecké príspevky, články a knihy. 

Vedúci práce: doc. Mgr. Ing. Adriana Horníková, PhD., Katedra štatistiky, FHI EU 

v Bratislave, mail: adriana.hornikova@euba.sk, tel.: 02 6729 5732 
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ZADANIE ZÁVEREČNEJ PRÁCE 

 

Študijný program:    Kvantitatívne metódy v ekonómii 

Študijný odbor:    3.3.24 Kvantitatívne metódy v ekonómii 

Typ záverečnej práce:    Doktorandská záverečná práca  

Jazyk záverečnej práce:    slovenský / anglický, nemecký, český, francúzsky 

Názov: Štatistické riadenie kvality v oblasti finančníctva alebo bankovníctva 

Názov v AJ: Statistical Quality Assurance in Finance and Banking 

Cieľ:  

Práca má priniesť nové poznatky a prístupy, resp. formy aplikácie štatistického riadenia kvality v 

oblasti finančníctva a bankovníctva. Ide o metodiky na štatistických princípoch využívané v 

analýzach údajov. Analýzy a teória sa v príslušnej miere bude prezentovať na štatistickom 

softvérovom balíku SAS, module Enterprise Guide.   

Anotácia: 

Zozbierať a preštudovať dostupnú literatúru, ktorá sa spracuje v teoretickej časti práce. Následne 

navrhnúť a priniesť nové možnosti pre uplatnenie štatistického riadenia kvality v oblasti finančného 

sektoru. Metodický prístup štatistického riadenia kvality je tu potrebné chápať v širšom zmysle 

slova. Následne využiť a skomentovať vlastnosti a použiteľnosť štatistického softvéru spoločnosti 

SAS, modulu Enterprise Guide, resp. SAS JMP. Komplexná aplikácia do praxe je vítaným 

doplnením práce.  

Odporúčaná literatúra: 

1. RUIZ, Jean Michel et al. Kvalita a riadenie procesu zabezpečovanie kvality ako stupeň. In 

Kvalita produktov a produkcie : zborník z odborného seminára : Bratislava, jún 1999. - 

Bratislava : Vydavateľstvo Ekonóm, 1999. ISBN 80-225-1189-7. 

2. D. Montgomery: Statistical Quality Control, 2013, ISBN 978-1-118-14681-1. 

3. M. George: Lean Six Sigma.McGraw-Hill 2002, ISBN 0-07-138521-5. 

4. E. Cano, J. Moguerza, A. Redchuk: Six Sigma with R, Statistical Engineering for Process 

Improvement. Springer 2012.  

5. D. H. Stamatis: Six Sigma for Financial Professionals. Willey and sons, 2003. ISBN 0-471-

45951-8. 

Vedúci práce: doc. Mgr. Ing. Adriana Horníková, PhD., Katedra štatistiky, FHI EU 

v Bratislave, mail: adriana.hornikova@euba.sk, tel.: 02 6729 5732 
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ZADANIE ZÁVEREČNEJ PRÁCE 

 

Študijný program:    Kvantitatívne metódy v ekonómii 

Študijný odbor:    3.3.24 Kvantitatívne metódy v ekonómii 

Typ záverečnej práce:    Doktorandská záverečná práca  

Jazyk záverečnej práce:    slovenský / anglický, nemecký, český, francúzsky 

Názov: Novinky segmentácie a zhlukovej analýzy 

Názov v AJ: Novelties in Segmentation and Clustering 

Cieľ: 

Práca má priniesť nové poznatky a prístupy, resp. formy aplikácie segmentácie a zhlukovej analýzy. 

Ide o metodiky hĺbkovej analýzy údajov na štatistických princípoch. Analýzy a teória sa v príslušnej 

miere bude prezentovať na štatistickom softvérovom balíku SAS, module Enterprise Miner. 

Anotácia: 

Zozbierať a preštudovať dostupnú literatúru, ktorá sa spracuje v teoretickej časti práce. Následne 

navrhnúť a priniesť nové možnosti pre segmentáciu a zhlukovú analýzu z hľadiska štatistického 

prístupu a metodiky. Využiť a skomentovať vlastnosti a použiteľnosť štatistického softvéru 

spoločnosti SAS, modulu Enterprise Miner. Aplikácie do praxe sú vítaným doplnením práce. 

Odporúčaná literatúra: 

1. Gerhard Svolba: Data Quality for Analytics Using SAS. 

2. Randall S. Collica: CRM Segmentation and Clustering, Using SAS Enterprise Miner, 2007. 

SASPress. 

3. Thorton May: The New Know: Innovation Powered by Analytics. SAS Press 2009.  

4. Podklady k pokročilým kurzom SAS k danej problematike.  

a podobne orientované vedecké príspevky, články a knihy. 

Vedúci práce: doc. Mgr. Ing. Adriana Horníková, PhD., Katedra štatistiky, FHI EU 

v Bratislave, mail: adriana.hornikova@euba.sk, tel.: 02 6729 5732 
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ZADANIE ZÁVEREČNEJ PRÁCE 

 

Študijný program:    Kvantitatívne metódy v ekonómii 

Študijný odbor:    3.3.24 Kvantitatívne metódy v ekonómii 

Typ záverečnej práce:    Doktorandská záverečná práca  

Jazyk záverečnej práce:    slovenský  

Názov: Miery chudoby 

Názov v AJ: Poverty measures 

Cieľ:  

Cieľom práce je poskytnúť detailný pohľad na metodologický aspekt použitia rôznych mier 

chudoby. 

Anotácia 

1. Teoretické prístupy definovania chudoby 

2. Axiomatický koncept merania chudoby 

3. Miery chudoby a ich vlastnosti posudzované z hľadiska axiomatického konceptu merania 

chudoby 

4. Relácie medzi mierami chudoby a mierami nerovnosti 

Odporúčaná literatúra: 

1. AGUIRREGABIRIA, V. Sen-Shorrrocks-Thon index. In: Odekon, M. (eds.): Encyclopedia of 

World 

Poverty. Thousand Oaks, CA: Sage Publications. 2008.  

2. HAGENAARS, A. –  VOS, K. The Definition and Measurement of Poverty. In The Journal of 

Human Resources. 1988, vol.  23, no. 2, pp. 211-221. 

3. FOSTER, J. – GREER, J. – THORBECKE, E.. A Class of Decomposable Poverty Measures. In 

Econometrica. 1984, vol. 52, no. 3, pp. 761-766. 

4. RAVALLION, M. Issues in Measuring and Modeling Poverty. Policy research working paper 

1615. Worldbank, 1996.  

5. SEN, A. K. Poverty: An Ordinal Approach to Measurement. 1976. In Econometica. 1976, vol. 44, 

no. 2, pp. 219-231. 

6. ZHENG, B. Aggregate Poverty Measures. In Journal of Economic Surveys.  1997, vol. 11, no. 2,  

pp. 123–162. 

7. XU, K. –  OSBERG, L. How to Decompose Sen-Shorrocks-Thon Poverty Index: A Practitioner’s 

Guide. In: Canadian Journal of Economics. 2002, vol. 35, no. 1, pp. 138-152. 

Vedúci práce: doc. RNDr. Viera Labudová, PhD., Katedra štatistiky, FHI EU 

v Bratislave, mail: viera.labudova@euba.sk, tel.: 02 6729 5733 
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ZADANIE ZÁVEREČNEJ PRÁCE 

 

Študijný program:    Kvantitatívne metódy v ekonómii 

Študijný odbor:    3.3.24 Kvantitatívne metódy v ekonómii 

Typ záverečnej práce:    Doktorandská záverečná práca  

Jazyk záverečnej práce:    slovenský 

Názov: Metódy analýzy longitudinálnych údajov 

Názov v AJ: Methods of longitudinal data analysis 

Cieľ:  

Cieľom práce je opis, analýza a komparácia metód a techník, ktoré sa používajú pri analýze 

panelových a longitudinálnych údajov a ich aplikácia pri analýze pretrvávajúcej chudoby na 

Slovensku.  

Anotácia: 

Výsledkom empirických výskumov, ktoré sa realizujú kontinuálne v období niekoľkých rokov, sú 

údaje, ktorých analýza umožňuje zohľadňovať aj časové  súvislosti. Teoretická časť dizertačnej práce 

bude obsahovať prehľad, rozbor a porovnanie pokročilých techník a metód, ktoré sa používajú pri 

analýze longitudinálnych údajov. V praktickej časti budú použité vybrané metódy pri analýze 

pretrvávajúcej chudoby na Slovensku. 

Odporúčaná literatúra: 

1. BALTAGI, B. H. Econometrics Analysis of Panel Data. Chichester: Wiley, 2001. 

2. BISHOP, Y. M. –  FIENBERG, S. E. –  HOLLAND, P. W. Discrete Multivariate Analysis: 

Theory and Practice. New York : Springer, 2007.  

3. DIGGLE, P. J. –  HEAGERTY, P. J. – LIANG, K. Y. – ZEGER, S. Analysis of Longitudinal 

Data. Oxford: University Press, 2013. 

4. KLEINBAUM, G. D. Survival Analysis: A Self-Learning Text. New York : Springer, 2012. 

5. KNOKE, D. – BURKE, P. J. 1980. Log-Linear Models. Newbury Park : Sage, 1980. 

6. MENDOLA, D. – BUSETTA, A. The importance of consecutive spells of poverty: a longitudinal 

poverty index. In: The review of income and wealth : journal of the International Association for 

Research in Income and Wealth. Oxford: Wiley-Blackwell, ISSN 0034-6586. Vol. 58, 2012, Issue 

2, p. 355-375. 

Vedúci práce: doc. RNDr. Viera Labudová, PhD., Katedra štatistiky, FHI EU 

v Bratislave, mail: viera.labudova@euba.sk, tel.: 02 6729 5733 
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ZADANIE ZÁVEREČNEJ PRÁCE 

 

Študijný program: Kvantitatívne metódy v ekonómii 

Študijný odbor: 3.3.24 Kvantitatívne metódy v ekonómii 

Typ záverečnej práce: Doktorandská záverečná práca  

Jazyk záverečnej práce: slovenský / anglický 

Názov: Štatistické hodnotenie účinnosti intervencií na trhu práce v SR 

Názov v AJ: Statistical appraising of effectiveness of interventions on Slovak labour market 

Cieľ:  

Cieľom práce je analýza vývoja trhu práce v SR po roku 2000 a vyhodnotenie vývoja vo vzťahu 

k opatreniam aktívnej i pasívnej politiky zamestnanosti. Výskum bude zameraný  na vybrané 

aspekty nesúladu na trhu práce v oblasti regionálnej a vzdelanostnej štruktúry. 

Anotácia: 

V analýze sa použijú pokročilé štatistické metódy na individuálne i agregované údaje z databázy 

ÚPSVR SR, VZPS a EU SILC. Cieľom bude najmä analýza dĺžky trvania nezamestnanosti a 

kontrafaktická analýza stimulačných účinkov. Agregované údaje s panelovou štruktúrou (za 

jednotlivé okresy a mesiace) budú analyzované pomocou regresnej analýzy a analýzy časových 

radov. 

Odporúčaná literatúra: 

1. Layard, R., Nickell, S., Jackman, R. (1992): Unemployment. Macroeconomic Performance and 

the Labour Market. Oxford University Press, 1992  

2. Cheng, Hsiao (2003): Analysis of Panel Data, Cambridge University Press, 2003 

3. Jim Taylor, Steve Bradley. (1997): Unemployment in Europe: A Comparative Analysis of 

Regional Disparities in Germany, Italy and the UK. KYKLOS,vol.50, Issue 2, p.221-245, 1997   

4. Baldi H. Baltagi. (2013): Econometric Analysis of Panel Data. J. Willey, 2013 

5. Box, G.E.P., Jenkins, G.M., Reinsel, G.C.: Time Series Analysis. Forecasting and Control. 

Prentice Hall, Inc.1994. 

Vedúci práce: prof. RNDr. Eva Rublíková, PhD.,  Katedra štatistiky, FHI EU 

v Bratislave, eva.rublikova@euba.sk, 02/67295714 
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ZADANIE ZÁVEREČNEJ PRÁCE 

 

Študijný program: Kvantitatívne metódy v ekonómii 

Študijný odbor: 3.3.24 Kvantitatívne metódy v ekonómii 

Typ záverečnej práce: Doktorandská záverečná práca  

Jazyk záverečnej práce: slovenský 

Názov: Analýza aktuárskeho modelovania nemocenského poistenia a možnosti účasti 

komerčných poisťovní v nemocenskom a zdravotnom poistení 

Názov v AJ: The analyse of actuarial modelling of sickness insurance and the possibilities of the 

part of commercial insurance companies in sickness and health insurance 

Cieľ:  

Cieľom dizertačnej práce bude analýza aktuárskych metód, ktoré sa používajú v zdravotnom 

a nemocenskom poistení v súčasnosti a ilustrácia týchto metód  pre modelovanie produktov 

nemocenského a zdravotného poistenia. 

Anotácia: 

Dizertačná práce bude analyzovať nemocenské a zdravotné poistenie v súčasnosti u nás 

a v zahraničí. Pre reálne fungovanie zdravotného poistného systému a systému poskytovania 

zdravotnej starostlivosti medzi členskými krajinami EÚ je veľmi dôležité a nutné vytvoriť širokú 

údajovú základňu obsahujúcu prehľad výkonov, práv, povinností a nárokov, ako aj spôsob ich 

uplatňovania pre všetkých členov tohto systému. Pri konkrétnych aktuárskych výpočtoch práca bude 

zameraná na hlavné črty aktuárskej praxe v krajinách Európskej únie  na diskrétne deterministické 

a stochastické modely. 

Odporúčaná literatúra: 

1. Neill, A.:  Life Contingencies. Oxford: Butterworth – Heinemann, 1977. 

2. Renshaw, A. E., Haberman, S.: On the Graduation Associated with a Multiple State 

Model for Permanent Health Insurance. Actuarial Research Report No. 40.  

London: City University, 1992. 

3. Sekerová, V., Bilíková, M.: Poistná matematika. Bratislava: Vydavateľstvo 

EKONÓM, 2005. 

4. Škrovánková, L.: Penzijné a nemocenské poistenie. Vydavateľstvo EKONÓM, 

Bratislava 1999. 

5. Škrovánková, L., Bilíková, M.: Penzijné a nemocenské poistenie.  

Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM, 2002. 

6. Škrovánková, P., Hrnčiarová, Ľ.: Využitie poistnej matematiky v zdravotnom a  

nemocenskom poistení. E + M Ekonomie a Management 3/2007. Liberec: 

Technická univerzita, Hospodářská fakulta, 2007. 

7. Škrovánková, L.Škrovánková, P.: Dôchodkové, zdravotné a nemocenské 

poistenie. Bratislava: Ekonóm, 2010.   

8. Ward, S.: Managing the Pensions Revolution. London: Nicholas Breasley Publishing, 995. 

Vedúci práce: doc. RNDr. Lea Škrovánková, PhD. Katedra matematiky a aktuárstva, FHI 

EU v Bratislave, e-mail: leaskrov@post.sk, tel.: 0267295836 
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ZADANIE ZÁVEREČNEJ PRÁCE 

 

Študijný program:    Kvantitatívne metódy v ekonómii 

Študijný odbor:    3.3.24 Kvantitatívne metódy v ekonómii 

Typ záverečnej práce:    Doktorandská záverečná práca  

Jazyk záverečnej práce:    slovenský 

Názov: Pomerové a regresné odhady v štatistických prieskumoch 

Názov v AJ: Ratio and Regression Estimators in Statistical Surveys 

Cieľ:  

Cieľom práce je poskytnúť syntetický pohľad na možnosti využívania pomerových a regresných 

odhadov v rámci štatistických prieskumov. 

Anotácia: 

Prístupy k výberovému skúmaniu. Zdroje chýb vo výberovom skúmaní. Princípy využívania 

pomocných informácií pri odhadovaní. Výber najvhodnejších pomocných informácií. Pomerové 

a poststratifikované pomerové odhady na základe jednoduchého náhodného výberu. Určenie rozsahu 

náhodného výberu. Regresné odhadovanie úhrnov. Pomerové odhadovanie pri stratifikovanom 

náhodnom vyberaní. Aplikácia pomerových a regresných odhadov pri riešení reálneho problému 

odhadovania vybratých sociálno-ekonomických ukazovateľov.  Zhodnotenie a syntetizovanie 

teoretických poznatkov a získaných skúseností, formulácia záverov a úloh pre ďalší výskum v tejto 

oblasti. 

Odporúčaná literatúra: 

1. FULLER, W. A. (2009): Sampling Statistics. USA: Wiley. ISBN 978-0-470-45460-2. 

2. LEVY, P. S., LEMESHOW, S. (2008): Sampling of Populationas. Methods and 

Applications. Fourth Edition. USA: Wiley. ISBN 978-0-470-04007-2. 

3. LOHR, S. L. (1999): Sampling: Design and Analysis. Duxbury Press 1999. ISBN 0-534-35361-4. 

4. SÄRNDAL, C.-E. –  SWENSSON, B. –  WRETMAN, J. H.(2003): Model Assisted Survey 

Sampling. New York: Springer Verlag. ISBN 0-387-40620-4. 

5. SÄRNDAL, C.-E., LUNDSTRÖM, S. (2005): Estimation in Surveys with Nonresponse. 

USA: Wiley. ISBN 0-470-01133-5. 

6. TEREK, M. – HRNČIAROVÁ, Ľ. (2008): Výberové skúmanie. Bratislava: Ekonóm.  ISBN 978-

80-225-2440-7. 

Vedúci práce: prof. Ing. Milan Terek, PhD., Katedra štatistiky, FHI EU v Bratislave, e-

mail: milan.terek@euba.sk, tel.: 02-67295713 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZADANIE ZÁVEREČNEJ PRÁCE 

 

Študijný program:    Kvantitatívne metódy v ekonómii 

Študijný odbor:    3.3.24 Kvantitatívne metódy v ekonómii 

Typ záverečnej práce:    Doktorandská záverečná práca  

Jazyk záverečnej práce:    slovenský  

Názov: Klasifikačná analýza so zameraním na neparametrickú diskrimináciu 

Názov v AJ: The classification analysis focusing on the nonparametric discrimination 

Cieľ:  

Cieľom práce je poskytnúť komplexný pohľad na metodiku a možnosti použitia neparametrickej 

diskriminačnej analýzy v praxi. 

Anotácia:  

Klasifikačné techniky. Neparametrická diskriminačná analýza – Kernelová metóda, metóda 

najbližšieho suseda. Porovnanie s parametrickou analýzou. Predpoklady jej použitia. Odhad chýb 

spojených s nesprávnou klasifikáciou. Neparametrické procedúry klasifikácie založené na odhadoch 

hustoty. Diskriminačné pravidlá. Syntetizovanie teoretických poznatkov a získaných skúseností a 

formulácia záverov a odporúčaní pre prax. 

Odporúčaná literatúra: 

1. KHATTREE, R. – NAIK, D. N. 2000. Multivariate Data Reduction and Discrimination with 

SAS Software. North Carolina: SAS Institute Inc. ISBN 1-58025-696-1 

2. McLACHLAN, G. J.1992. Discriminant Analysis and Statistical Pattern Recognition. New 

York: JohnWiley&Sons, Inc. ISBN 0-471-61531-5 

3. HAIR, J. F. – BLACK, W. C – BABIN, B. J. - ANDERSON, R. E. 2010. Multivariate Data 

Analysis. 7th ed, New York: Macmillan Publishing Company.ISBN: 0-13-813263-1 

4. SHARMA, S. 1996. Applied Multivariate Techniques.  New York: JohnWiley&Sons, Inc. ISBN 

0-471-31064-6 

5. RENCHER, A.C. 1995. Methods of Multivariate Analysis. New York: JohnWiley&Sons, Inc. 

ISBN 0-471-57152-0 

Vedúci práce: doc. Ing. Mária Vojtková, PhD, Katedra štatistiky, FHI EU v Bratislave, e-

mail: maria.vojtkova@euba.sk, tel.: 02-67295730 
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ZADANIE ZÁVEREČNEJ PRÁCE 

 

Študijný program: Kvantitatívne metódy v ekonómii 

Študijný odbor: 3.3.24 Kvantitatívne metódy v ekonómii 

Typ záverečnej práce: Doktorandská záverečná práca  

Jazyk záverečnej práce: slovenský / anglický 

Názov: Využitie štatistických metód v riadení kvality a testovaní softvéru 

Názov v AJ: Application of statistical methods in software quality control and testing 

Cieľ:  

Cieľom práce je analýza možností využitia štatistických metód v procesoch vývoja softvérových 

produktov, ktorých aplikácia prispieva k zisťovaniu a zabezpečovaniu požadovanej miery kvality 

softvéru. 

Anotácia: 

Účelom práce je metodicky spracovať vybrané štatistické metódy, ktoré sú použiteľné na 

zvyšovanie kvality softvérových produktov. 

1. Vyhodnotenie možností aplikácie štatistického riadenia kvality softvéru štatistickými 

diagramovými a deskriptívnymi technikami v softvérovom inžinierstve.  

2. Modelovanie procesov vývoja softvéru implementujúcich štatistické riadenie kvality pre 

objektové a štrukturované prístupy k tvorbe softvéru. Zhodnotenie nákladov spojených so 

zavadzaním riadenia kvality.  

3. Analýza súčasne platných technických noriem (ISO/EIC 25000-25099). 

4. Kategorizácia softvérových testov určených na zabezpečenie vstupných informácií pre 

zisťovanie kvality softvéru. Definícia metrík dôležitých pre riadenie kvality softvéru. 

5. Komparatívna analýza súčasných štatistických programových balíkov, štatistických 

programovacích jazykov (R,S) pre vývoj softvéru a rozšíriteľnosť programov podporujúcich IT 

projektový manažment o štatistické výpočty.  

6. Návrh metodického rámca pre zavedenie štatistického riadenia kvality do vývojového procesu. 

Odporúčaná literatúra: 

1. Stephen H. Kan.: Metrics and Models in Software Quality Engineering, AddisonWesley, New 

York 2003 

2. Software Engineering Institute: Capability maturity model integrated (CMMI) for Development, 

ESC-TR,  New York, 2006 

3. Wheeler D. J.: Understanding Statistical Process Control. SPC Press, Knoxville 2010 

4. Panel on Statistical Methods in Software Engineering: National Academic Press, Washington 

1996 

Vedúci práce: 
prof. Ing. Peter Závodný, CSc., Katedra aplikovanej informatiky FHI EU 

v Bratislave, mail: peter.zavodny@euba.sk, tel.: 02 762955874 
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Zadanie záverečnej práce 

 

Študijný program: Ekonometria a operačný výskum 

Študijný odbor: 3.3.25 Ekonometria a operačný výskum 

Typ záverečnej práce: Doktorandská záverečná práca  

Jazyk záverečnej práce: slovenský  

Názov: Metóda kritického reťazca 

Názov v AJ: Critical Chain Project Managemet 

Cieľ:  

Možnosti metódy CCPM ako nadštandardnej techniky sieťovej analýzy nadväzujúcej na metódu 

CPM, ktorá zahŕňa aj dostupnosť a disponibilitu zdrojov, ako aj časové závislosti prostredníctvom 

kritického reťazca. 

Anotácia: 

1. Riadenie projektov 

2. Sieťová analýza. 

3. Metódy plánovania a riadenia projektov, ich porovnanie. 

4. Metóda kritického reťazca (CCPM). 

5. CCPM verzus metódy kritickej cesty. 

Odporúčaná literatúra: 

1. Fiala, P.: Řízení projketů. Nakladatelství Oeconomica, Praha 2008. 

2. Brezina, I., Čičková, Z., Gežík. P.: Sieťová analýza. Vydavateľstvo EKONÓM, Bratislava 2012. 

3. LEACH, L. P.: Critical Chain Project Management. Second Edition. Norwood,MA, Artech House, 2005. 

Vedúci práce: prof. Ing. Ivan Brezina, CSc., Katedra operačného výskumu a ekonometrie, 

FHI EU v Bratislave 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZADANIE ZÁVEREČNEJ PRÁCE 

 

Študijný program:    Ekonometria a operačný výskum 

Študijný odbor:    3.3.25 Ekonometria a operačný výskum 

Typ záverečnej práce:    Doktorandská záverečná práca  

Jazyk záverečnej práce:    slovenský  

Názov: Rozmiestňovania recyklačných centier v Uzbekistane 

Názov v AJ: Placement of recycling centers in Uzbekistan 

Cieľ:  

Plánovanie umiestnenie recyklačných centier v Uzbekistane ako nástroj motivácie obyvateľov na 

zhromažďovanie a využívanie druhotných surovín. 

Anotácia:  

1. Lokačné modely. 

2. Optimalizácia umiestnenia recyklačných centier v závislosti na hustote osídlenia. 

3. Využitie metód viackriteriálnej optimalizácie v lokačných úlohách. 

4. Stochastické prvky v lokačných modeloch. 

5. Plánovanie umiestnenia recyklačných centier v Uzbekistane. 

Odporúčaná literatúra: 

1. Pekár, J., Brezina, I., Čičková, Z., Reiff. M.: Modelovanie rozmiestňovania recyklačných centier. 

Vydavateľstvo EKONÓM, Bratislava 2012. 

2. Brezina, I., Čičková, Z., Pekár, J.: Modelling of the collection centers in Slovak republic. In: 

Strategic management, Vol. 14, No.3, Subotica, 2009 

 Vedúci práce: prof. Ing. Ivan Brezina, CSc., Katedra operačného výskumu a ekonometrie, 

FHI EU v Bratislave 

                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZADANIE ZÁVEREČNEJ PRÁCE 

 

Študijný program: Ekonometria a operačný výskum 

Študijný odbor: 3.3.25 Ekonometria a operačný výskum 

Typ záverečnej práce: Doktorandská záverečná práca  

Jazyk záverečnej práce: slovenský 

Názov: Optimalizačné modely rovnováhy firmy v trhových štruktúrach sieťových odvetví 

Názov v AJ: Optimization models of firm’s equilibrium in network industry market structure 

Cieľ:  

Cieľom dizertačnej práce je kompaktná analýza využitia metodológie optimalizačných modelov 

a metód pri identifikácie rovnováhy ponuky a ceny v  trhových štruktúrach sieťových odvetví 

Anotácia: 

V práci sa budú skúmať moderné optimalizačné moderné modely a metódy lineárneho 

a nelineárneho programovania ako nástroja pre identifikáciu rovnováhy medzi ponukou a dopytom 

v trhových štruktúrach sieťových odvetví. Pre riešenie aplikačných problémov bude použitý 

programový systém GAMS. 

Odporúčaná literatúra: 

1. Avriel, Mordecai: Nonlinear Programming - Analysis and Methods. Dover publications, Inc., 

New York 2003. 

2. Carlton, D.W.; Perloff, J. M. 2005.  Modern Industrial Organization. Boston: Addison Wesley, 

2005. ISBN 0-321-22341-1. 

3. Martin, S.: Advanced Industrial Econmics. Cambridge: Blackwell, 1996. 

4. O'Sullivan, A. - Sheffrin, S. - Perez , P.: Microeconomics: Principles, Applications, and Tools. 

New York: Prentice Hall, 2006. 

5. Pepall - Richards - Norman: Industrial  Organization. Contemporary Theory and Practice. South 

western publ. 2002.ISBN 0-324-06772-0 

Vedúci práce: prof. Ing. Michal Fendek, PhD., Katedra operačného výskumu 

a ekonometrie, FHI EU v Bratislave 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZADANIE ZÁVEREČNEJ PRÁCE 

 

Študijný program: Ekonometria a operačný výskum 

Študijný odbor: 3.3.25 Ekonometria a operačný výskum 

Typ záverečnej práce: Doktorandská záverečná práca  

Jazyk záverečnej práce: slovenský 

Názov: Polynomiálne algoritmy pre riešenie úloh lineárneho programovania 

Názov v AJ: Polynomial algorithms for solving linear optimalization problems 

Cieľ:  

Cieľom dizertačnej práce je konzistentná analýza metodológie koncepčne a algoritmicky nových 

prístupov pre riešenie úloh lineárneho programovania. 

Anotácia: 

V 80 a 90 rokoch minulého storočia boli rozpracované tzv. polynomiálne algoritmy pre riešenie úloh 

lineárneho programovania veľkých rozmerov, ktoré nevyužívali základný princíp simplexovej 

metódy, t. j. analýzu bázických prípustných riešení a výrazným spôsobom tak redukovali počet 

realizovaných iterácií a teda i čas výpočtu. Medzi najznámejšie patria algoritmy Khachiana [1979] 

a Karmarkara [1984]. Analýza týchto principiálne originálnych metód spolu s experimentmi 

výpočtového charakteru je obsahom dizertačnej práce. 

Odporúčaná literatúra: 

1. Dantzig,  G.B.: Thapa, M. N.: Linedar Programming. Theory  and extension. Springer Verlag.   

New York 2007.  

2. Jarre, F. – Stoer, J.: Optimierung. Springer Verlag, New York 2004. 

3. Khachian, L.G.:A Polynomial Algorithm in Linear Programming. Sovjet. Math., 20. 1979 

4. Karmarkarr, N.: A New Polynomial-time Algorithm for Linear Programming. Combinatorica 4. 

1984.  

5. Shaefer, U.: Das lineare Komplementaritätsproblem. Springer Verlag, New York 2008 

Vedúci práce: prof. Ing. Michal Fendek, PhD., Katedra operačného výskumu 

a ekonometrie, FHI EU v Bratislave 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZADANIE ZÁVEREČNEJ PRÁCE 

 

Študijný program: Ekonometria a operačný výskum 

Študijný odbor: 3.3.25 Ekonometria a operačný výskum 

Typ záverečnej práce: Doktorandská záverečná práca  

Jazyk záverečnej práce: slovenský 

Názov: Modely optimalizácie tvorby cien na trhu elektrickej energie 

Názov v AJ: Pricing optimization model in the electricity market 

Cieľ:  

Cieľom dizertačnej práce  je rozvoj metodologického aparátu mikroekonomickej analýzy 

a optimalizačných metód ako aj ich aplikácií pri analýze efektívnosti trhu s elektrickou energiou 

v Slovenskej republike. 

Anotácia: 

Dôležitou fázou reštrukturalizácie trhu s elektrickou energiou na Slovensku bolo založenie Úradu 

pre reguláciu sieťových odvetví, ktorého úlohou je regulovať ceny a normy kvality pre produkty 

sieťových odvetví. Týmto krokom sa Slovenská republika deklarovala ako moderný štát, ktorý 

mieni regulovať svoje aktivity na takom pre harmonický rozvoj krajiny  významnom trhu, akým je 

trh s elektrickou energiou.  

V práci sa bude klásť dôraz na analýzu súčasného stavu trhu s elektrickou energiou v Slovenskej 

republike. Skúmané budú podmienky fungovania tohto špecifického trhu nedokonalej konkurencie 

s dôrazom na úlohu štátu pri jeho efektívnej regulácii. Ako metodologický aparát budú použité 

modely a metódy nelineárneho programovania. 

Optimalizačné modely budú uplatnené pri regulácii trhu s elektrickou energiou na báza kvantifikácie 

primeraného zisku na trhu elektroenegetiky. 

Odporúčaná literatúra: 

1. Avriel, M.: Nonlinear Programming. Analysis and Methods. Doverr Publications. New York 

2003 

2. Dantzig, G.B.: Linear Programming II.  Springer –Verlag, New York 2003 

3. Fendek, M – Fendeková, E.: Mikroekonomická analýza, Bratislava IURA Edition, 2008. 

4. Fendeková, E. (2007): Oligopoly a regulované monopoly. IURA Edition, Bratislava 

5. Jarre, F. -  Stoer, J.: Optimierung. Springer Verlag. Berlin, 2004 

6. Martin, S.: Advanced Industrial Econmics. Cambridge: Blackwell, 1996. 

7. Minoux, M.: Mathematical Programming (Theory and Applications), John Willey and Sons, 

New York 1986 

8. Nemhauser, G.L. - Todd, M.J.: Optimization, North - Holland Publishing Company, Amsterdam 

1997 

Vedúci práce: prof. Ing. Michal Fendek, PhD., Katedra operačného výskumu 

a ekonometrie, FHI EU v Bratislave 

 

 

 

  



ZADANIE ZÁVEREČNEJ PRÁCE 

 

Študijný program: Ekonometria a operačný výskum 

Študijný odbor: 3.3.25 Ekonometria a operačný výskum 

Typ záverečnej práce: Doktorandská záverečná práca  

Jazyk záverečnej práce: slovenský 

Názov: Mikroekonomická analýza optimalizačného modelu rovnováhy kartelu 

Názov v AJ: Microeconomic analysis of cartel equilibrium optimalization model 

Cieľ:  

Cieľom práce je matematická formalizácia modelu stanovenia rovnovážnej ceny a ponuky 

účastníkov kartelovej dohody a analýza celospoločenských efektov tejto trhovej štruktúry. 

Anotácia: 

Pri trhovej štruktúre kartelu sa de facto jedná o špecifickú schému oligopolu, pri ktorej sa uzavrie 

zmluva medzi právne samostatnými hospodárskymi subjektmi, ktoré spolu uzatvoria zmluvu 

s cieľom redukovať pôsobenie mechanizmu hospodárskej súťaže. Kartely, ktoré sa na báze prijatých 

trhových stratégií napríklad zjednotia na spoločných cenových stratégiách, prípadne pevne stanovia 

svoje produkčné kvóty, alebo si trebárs  medzi sebou rozdelia trh odberateľov sú v krajinách 

európskej únie, rovnako ako v mnohých krajinách mimo európskej únie zakázané.  

Podrobnejšie sa budeme zaoberať analýzou cenového kartelu pri rôznych nákladoch producentov. 

Preskúmame vlastnosti úlohy optimalizácie zisku kartelu pri rôznych hraničných nákladoch 

homogénnej produkcie účastníkov kartelu a poukážeme na interpretačné možnosti riešenia tejto 

optimalizačnej úlohy. 

Odporúčaná literatúra: 

1. Carlton, D.W.; Perloff, J. M. 2005.  Modern Industrial Organization. Boston: Addison Wesley, 

2005. ISBN 0-321-22341-1. 

2. Fendek, M.; Fendeková, N. 2008.  Mikroekonomická analýza.  IURA Edition. Bratislava 2008. 

557 strán. ISBN 80-88715-54-7. 

3. Fendek, M.; Fendeková, N. 2010. Modely cenovej regulácie sieťových odvetví. Ekonomický 

časopis: časopis pre ekonomickú teóriu a hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické 

prognózovanie. Bratislava : Ekonomický ústav SAV: Prognostický ústav SAV, 2010. ISSN 

0013-3035, 2010, roč. 58, č. 10, pp. 1039 – 1055 

4. Fendek, M.; Fendeková, N. 2009. Models of regulation of network industries in Slovakia. In 

International journal of economics and business research. - UK : Inderscience Enterprises Ltd, 

2009. ISSN 1756-9850, 2009, vol. 1, no. 4, pp. 479-495. 

5. Pepall, L.;  Richards, D. J.; Norman, D. 2004. Industrial Organization:  Contemporary Theory 

and Practice (with Economic Applications). New York: South-Western College Publishing, 

2004. 

6. Wiscusi, W. K.;  Vernon, J. M.; Harrington, J. E. 2004.  Economics of Regulation and Antitrust.  

Cambridge: The MIT Press, 2004.2004. 

Vedúci práce: prof. Ing. Michal Fendek, PhD., Katedra operačného výskumu 

a ekonometrie, FHI EU v Bratislave 

 

 



ZADANIE ZÁVEREČNEJ PRÁCE 

 

Študijný program: Ekonometria a operačný výskum 

Študijný odbor: 3.3.25 Ekonometria a operačný výskum 

Typ záverečnej práce: Doktorandská záverečná práca  

Jazyk záverečnej práce: slovenský  

Názov: Modelovanie ekonomického rastu v krajinách EÚ 

Názov v AJ: Economic growth modeling of EU countries 

Cieľ:  

Modelmi ekonomického rastu (Harrodov-Domarov model, Solowov model, Ramseyov model a 

pod.) analyzovať dynamiku vývoja ekonomiky vo vybraných krajinách EÚ. 

Anotácia: 

Makroekonomická teória poskytuje mnoho modelov, ktorými sa dá analyzovať ekonomický vývoj v 

krajinách EÚ. Tieto modely využívajú diferenčné a diferenciálne rovnice na analyzovanie vývoja 

ekonomiky a zároveň poskytujú dôležité informácie pre hospodársku sféru na tvorbu príslušnej 

hospodárskej politiky. Dizertačná práca obsahuje aplikáciu niektorého modelu ekonomického rastu 

na analýzu dynamiky ekonomického vývoja vo vybraných krajinách EÚ.  

Odporúčaná literatúra: 

1. ALLEN, R. G. D.: Mathematical Economics. New York: Macmillan, 1956. 

2. BARRO, R. J. – MARTIN, X. S.: Economic Growth. New York: Mc Graw – Hill, 1995. 

3. HUSÁR, J. – SZOMOLÁNYI, K.: Modelovanie ekonomických procesov I. Bratislava: 

Vydavateľstvo EKONÓM, 2005. 

4. SOJKA, J.: Ekonomická dynamika a rovnováha. Bratislava: Epocha, 1970. 

Vedúci práce: doc. Ing. Marián Goga, CSc., Katedra operačného výskumu a ekonometrie, 

FHI EU v Bratislave 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZADANIE ZÁVEREČNEJ PRÁCE 

 

Študijný program: Ekonometria a operačný výskum 

Študijný odbor: 3.3.25 Ekonometria a operačný výskum 

Typ záverečnej práce: Doktorandská záverečná práca  

Jazyk záverečnej práce: slovenský  

Názov: Modely a metódy finančnej ekonometrie  

Názov v AJ: Models and Methods of Financial Econometrics 

Cieľ:  

Cieľom dizertačnej práce je preskúmať aktuálne používané modely a metódy finančnej ekonometrie. 

Anotácia: 

Finančná ekonometria zahŕňa široké spektrum modelov a metód, ktoré sa neustále dynamicky 

rozvíjajú. Ich použitie pri analýzach finančných časových radov umožňuje pochopenie zložitého 

sveta finančných trhov, operácií a správania subjektov, ktoré významne ovplyvňuje celú ekonomiku. 

Odporúčaná literatúra: 

1. GOURIEROUX, C. – JASIAK, J.: Financial Econometrics: Problems, Models, and Methods. 

Princeton University Press 2001. 

2. GREENE, W. H.: Econometric Analysis (5th Edition). Prentice Hall 2002. 

3. TSAY, R. S.: Analysis of Financial Time Series, 3 ed. Wiley, 2010. 

Vedúci práce: doc. Ing. Martin Lukáčik, PhD., Katedra operačného výskumu 

a ekonometrie, FHI EU v Bratislave 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZADANIE ZÁVEREČNEJ PRÁCE 

 

Študijný program:    Ekonometria a operačný výskum 

Študijný odbor:    3.3.25 Ekonometria a operačný výskum 

Typ záverečnej práce:    Doktorandská záverečná práca  

Jazyk záverečnej práce:    slovenský  

Názov: Ekonometrická analýza ekonomiky Slovenska v prostredí EÚ 

Názov v AJ: Econometric Analysis of Slovak Economy in the EU Environment 

Cieľ:  

Cieľom dizertačnej práce je analyzovať postavenie ekonomiky Slovenska v rámci spojenej 

ekonomiky Európskej únie 

Anotácia:  

Analýza postavenia ekonomiky Slovenska v rámci spojenej ekonomiky Európskej únie by mala 

napovedať, ako slovenská ekonomika reaguje na zmeny okolitého prostredia a aké bude budúce 

smerovanie našej krajiny v rámci svetovej ekonomiky. 

Odporúčaná literatúra: 

1. DEJONG, D. N. – DAVE, C.: Structural Macroeconometrics: (Second Edition). Princeton 

University Press 2011. 

2. GREENE, W.H.: Econometric Analysis (5th Edition). Prentice Hall 2002. 

3. JUSELIUS, K.: The Cointegrated VAR Model: Methodology and Applications (Advanced Texts 

in Econometrics), 2 ed. Oxford University Press, 2007. 

Vedúci práce: 
doc. Ing. Martin Lukáčik, PhD., Katedra operačného výskumu 

a ekonometrie, FHI EU v Bratislave 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZADANIE ZÁVEREČNEJ PRÁCE 

 

Študijný program:    Ekonometria a operačný výskum 

Študijný odbor:    3.3.25 Ekonometria a operačný výskum 

Typ záverečnej práce:    Doktorandská záverečná práca  

Jazyk záverečnej práce:    slovenský 

Názov: Analýza krízy v periférnych ekonomikách Eurozóny 

Názov v AJ: Analysis of the Crisis in Peripheral Eurozone Economies 

Cieľ:  

Cieľom dizertačnej práce je analyzovať krízu v periférnych ekonomikách eurozóny s hlavnou 

orientáciou na ekonomiku Slovenska. V rámci analýz budú preskúmavané rôzne scenáre ekonomík 

s vysokým deficitom platobnej bilancie, so zameraním napríklad na efekty spomalenia resp. 

zastavenia toku kapitálu zo zahraničia, zároveň sa budú porovnávať dopady dlhovej krízy na krajiny 

bez nerovnováh a s výraznými nerovnováhami v platobnej bilancii. 

Anotácia:  

Analýza súčasnej krízy väčšiny ekonomík je stredobodom záujmu analytikov na celom svete. V tejto 

práci by sme chceli prispieť k tejto téme podrobnou analýzou priebehu krízy v periférnych 

ekonomikách eurozóny s hlavnou orientáciou na ekonomiku Slovenska. V rámci analýz budú 

preskúmavané rôzne scenáre ekonomík s vysokým deficitom platobnej bilancie, so zameraním 

napríklad na efekty spomalenia resp. zastavenia toku kapitálu zo zahraničia, zároveň sa budú 

porovnávať dopady dlhovej krízy na krajiny bez nerovnováh a s výraznými nerovnováhami v 

platobnej bilancii. Východiskom tohto typu analýzy by mali byť modely všeobecnej rovnováhy. 

Odporúčaná literatúra: 

1. ADDA, J. – COOPER, R.: Dynamic Economics. MIT Press 2003. 

2. DEJONG, D. N. – DAVE, C.: Structural Macroeconometrics: (Second Edition). Princeton 

University Press 2011. 

3. GONG, G. – SEMMLER, W.: Stochastic Dynamic Macroeconomics: Theory, Numerics and 

Empirical Evidence. Oxford University Press 2005. 

Vedúci práce: 
doc. Ing. Martin Lukáčik, PhD., Katedra operačného výskumu 

a ekonometrie, FHI EU v Bratislave 

                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZADANIE ZÁVEREČNEJ PRÁCE 

 

Študijný program: Ekonometria a operačný výskum 

Študijný odbor: 3.3.25 Ekonometria a operačný výskum 

Typ záverečnej práce: Doktorandská záverečná práca  

Jazyk záverečnej práce: slovenský  

Názov: Inkluzívny rast -  šance a obmedzenia jeho modelovania 

Názov v AJ: Inclusive growth - opportunities and constraints of modeling 

Cieľ:  

Modelovanie efektov inkluzívneho rastu. 

Anotácia: 

Kritické analyzovanie konceptu inkluzívneho rastu zo Stratégie EUROPA 2020, diskusia vhodnosti 

metodológií jeho modelovania, aplikácia na prípad Slovenska prípadne ďalších relevantných krajín 

Európskej únie. 

Odporúčaná literatúra: 

Stratégia EUROPA2020 

Vedúci práce: RNDr. Viliam Páleník, PhD., Ekonomický ústav SAV 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZADANIE ZÁVEREČNEJ PRÁCE 

 

Študijný program: Ekonometria a operačný výskum 

Študijný odbor: 3.3.25 Ekonometria a operačný výskum 

Typ záverečnej práce: Doktorandská záverečná práca  

Jazyk záverečnej práce: slovenský  

Názov: Modelovanie kreditneho rizika v energetickom sektore 

Názov v AJ: Modeling credit risk in the energy sector 

Cieľ:  

Cieľom práce bude navrhnúť a štatisticky verifikovať skorignový model pre korporátnych 

zákazníkov a následne navrhnúť model na meranie kreditného rizika portfólia korporátnych 

zákazníkov. Cieľom práce bude aj navrhnúť metodiku pre určenie ratingových stupňov a výpočet 

kreditných rizikových prirážok pre jednotlivé ratingové stupne na základe navrhnutého modelu na 

merania kreditného rizika. 

Anotácia: 

Meranie kreditného rizika je v súčasnosti aplikovaný v rôznych segmentoch, keďže po kríze 

vznikajú výraznejšie problémy so solventnosťou klientov. V práci predpokladáme navrhnúť a 

štatisticky verifikovať skorignový model pre korporátnych zákazníkov a následne navrhnúť model 

na meranie kreditného rizika portfólia korporátnych zákazníkov. Teoretickým prínosom práce bude 

aj navrhnúť všeobecnú metodiku pre určenie ratingových stupňov a výpočet kreditných rizikových 

prirážok pre jednotlivé ratingové stupne. 

Odporúčaná literatúra: 

1. CROSBIE, P., BOHN, J.: Modeling Default Risk. Moody´s KMV, 2003. 

2. DERVIZ A., KADLCÁKOVÁ N.: Methodological Problems of Quantitative Credit Risk 

Modeling in the Czech Economy WP No. 39, Praha, 2001 

3. JORION P.: Value at Risk - The New Benchmark for Managing Financial Risk, 2nd ed., New 

York: McGraw-Hill Trade, 2001. 

4. HOSMER W.D., LEMESHOW S.: Applied Logistic Regression 2nd ed.,John Wiley & Sons, 

2000. 

Vedúci práce: doc. Mgr. Juraj Pekár, PhD., Katedra operačného výskumu a ekonometrie, 

FHI EU v Bratislave 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZADANIE ZÁVEREČNEJ PRÁCE 

 

Študijný program: Ekonometria a operačný výskum 

Študijný odbor: 3.3.25 Ekonometria a operačný výskum 

Typ záverečnej práce: Doktorandská záverečná práca  

Jazyk záverečnej práce: slovenský  

Názov: Plánovanie prepravy s cieľom znížovania emisie 

Názov v AJ: Transportation planning in order to reduce the emission 

Cieľ:  

Cieľom práce bude analyzovať súčasný stav a tvorba optimalizačných modelov v oblasti prepravy 

s aspektom znižovania emisií. Obsahovou náplňou bude konštrukcia modelov rozvozu a zvozu 

materiálov, lokačných modelov, ktoré vplývajú na stanovenie stratégie firiem pri tvorbe plánov 

riadenia dopravy s výrazným vplyvom na znižovanie emisií. 

Anotácia: 

V súčasnosti sa kladie veľký dôraz na znižovanie emisií, pričom oblasť prepravy je jednou z oblastí, 

ktorá výrazne prispieva k produkcii emisií. Na minimalizáciu emisií (najmä CO2) v doprave  je 

dôležité použitie integrovaného prístupu. V práci je cieľom navrhnúť inovatívne integračné 

myšlienky, ktoré prispejú k zefektívneniu prepravy na báze optimalizačných modelov. Jedným zo 

spôsobov je analýza využívania rôznych typov vozidiel s rôznymi maximálnymi hodnotami 

úžitkového vyťaženia, ktoré majú rôzne hodnoty spotreby paliva (tvorby emisií). Problém správneho 

výberu  vozidla pre rozvozy a zvozy sa nazýva Emission Minimization Vehicle Routing Problem 

with Vehicle Classes (EVRP-VC), ktorý je zameraný na minimalizáciu spotreby paliva, 

pričom uvedený model bude slúžiť ako východisko pre konštrukciu ďalších modelov. 

Odporúčaná literatúra: 

1. Kopfer, H.: Transportation Planning with the Objective of Reducing CO2-emissions, Keynote 

Talk, LOGIC 2013 (The First Logistics International Conference “LOGIC”), Belgrade, Serbia, 

28.11.2013  

2. Figliozzi M (2010) Vehicle routing problem for emissions minimization. Transportation 

Research Record 2197:1–7 

Vedúci práce: doc. Mgr. Juraj Pekár, PhD., Katedra operačného výskumu a ekonometrie, 

FHI EU v Bratislave 

 

 


