
Témy dizertačných prác  

na akademický rok 2021/2022 pre študijný program Financie  

 

Školiteľ prof. Ing. Hussam Musa, PhD. 

Téma práce 
Optimálne zostavenie investičného portfólia využitím konvenčných a 

nekonvenčných investičných prístupov 

Cieľ práce 

Cieľom dizertačnej práce je s využitím konvenčných a nekonvenčných investičných 

prístupov preskúmať možnosti identifikácie subjektov s najväčším potenciálom 

dosahovať nadštandardné zhodnotenie pri relatívne nízkej hodnote rizika. 

Anotácia 

Predmetom dizertačnej práce bude preskúmať rôzne konvenčné a nekonvenčné 

investičné prístupy a možnosti ich využitia pri identifikácii subjektov s potenciálom 

dosahovať  nadštandardné zhodnotenie pri relatívne nízkej hodnote rizika. Výstupom 

bude návrh modelu tvorby optimálneho investičného portfólia pre potenciálnych 

investorov. Pri zostavovaní portfólia sú kľúčové tri znalosti: časovacia schopnosť 

investora, schopnosť rozoznať kvalitné akcie a identifikácia a riadenie rizík. Ani 

jeden druh konvenčných investičných prístupov nepokrýva všetky tri oblasti 

zároveň, preto je nutné tieto prístupy kombinovať. Avšak, aj ich kombináciou stále 

nie je možné identifikovať subjekty s potenciálom dosahovania nadštandardných 

výnosov. Ďalšou z možností je aj využitie nekonvenčných investičných prístupov 

využívaných v digitálnom prostredí.  

 

Supervisor prof. Ing. Hussam Musa, PhD. 

Tittle 
Building an optimal investment portfolio using conventional and unconventional 

investment approaches 

Objective 

The aim of the dissertation thesis is to examine, by using conventional and 

unconventional investment approaches, the possibilities of identifying the subjects 

with the greatest potential to achieve superior returns at a relatively low risk level.   

Abstract 

The subject of the dissertation thesis is to examine various conventional and 

unconventional approaches and possibilities of their application to identify subjects 

with the potential of achieving superior evaluation at a relatively low risk level. The 

result will be a proposal for a model for creating an optimal investment portfolio for 

potential investors. Three key competencies are crucial in building a portfolio:  the 

timing of the investor, the ability to recognize quality stocks and the proper 

identification and managment of risks. None of the conventional investment 

approaches covers all three areas simultaneously, therefore their combination is 

necessary. However, even by their combination, it is still not possible to identify 

subjects with the greatest potential to achieve superior returns. Another option is the 

use of unconventional investment approaches used in the digital environment.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Školiteľ prof. Ing. Hussam Musa, PhD.  

Téma práce 
Súčasné prístupy k hodnoteniu efektívnosti investičných projektov v globalizovanom 

svete  

Cieľ práce 

 

 

Cieľom dizertačnej práce je teoreticky vymedziť predmetnú problematiku, preskúmať 

a zhodnotiť (s využitím dotazníkového prieskumu) súčasné prístupy k hodnoteniu 

efektívnosti investičných projektov vrátane nových metód hodnotenia rizika. 

Anotácia 

 

Strategické investičné rozhodovanie má pre každý podnik veľký význam, pretože 

ovplyvňuje jeho budúcu prosperitu a má vplyv na dlhodobý vývoj podniku. Je to dané 

tým, že podnikom uskutočnený investičný projekt do značnej miery ovplyvňuje jeho 

budúce výnosy a náklady a už v počiatočnej fáze predstavuje veľké finančné 

bremeno, ktoré podnik zaťažuje potrebou väčšieho množstva vstupných peňažných 

prostriedkov tzv. fixných nákladov. Predmetom dizertačnej práce bude zhodnotenie 

efektívnosti investičného projektu uskutočneného podnikom pomocou tradičných a 

moderných metód pri zohľadnení výkonnosti, životnosti a rizík spojených 

s projektom. 

 

Supervisor prof. Ing. Hussam Musa, PhD. 

Tittle 
Current approaches to assessing the effectiveness of investment projects in a 

globalized world  

Objective 

 

 

The aim of the thesis will be to define theoretically the issues, to review and evaluate 

(using a questionnaire survey) current approaches in the evaluation of the 

effectiveness of investment projects including new methods of risk assessment. 

Abstract 

 

Strategic investment decision is important for every business because it affects the 

future prosperity and the long-term development of a company. This is due to the fact 

that investment project made by a company   largely affect its future revenues and 

costs, and at an early stage it is a major financial burden which a company has to 

overcome and there is a need for an increased number of cash so-called fixed costs. 

The subject of the PhD thesis will evaluate the effectiveness of the investment project 

carried out by businesses using traditional and modern methods taking into account 

performance, durability and risks associated with the project. 

 

 

Školiteľ prof. Ing. Juraj Nemec, CSc. 

Téma práce Vybrané aspekty managementu výkonnosti vo verejnom sektore 

Cieľ práce 

 

Zadanie práce je flexibilné a umožňuje (podľa zamerania študenta) riešiť: 

a/ teoretickú prácu, cieľom ktorej je zmapovať existujúce problémy v systéme 

manažmentu výkonnosti vo verejnom sektore, ich reflexiu v ekonomickej literatúre a 

navrhnúť modelové riešenia vybraných problémov 

b/ teoreticko-praktickú prácu, cieľom ktorej bude analyzovať konkrétny subsystém 

riadenia výkonnosti (napr. riadenie výkonnosti organizácie vo zvolenom sektore, 

riadenie výkonnosti zamestnancov), zistiť jeho silné a slabé stránky a navrhnúť 

možné riešenia. 

Anotácia 

 

Konkrétna anotácia bude spracovaná v spolupráci so študentom, na základe jeho 

rozhodnutia sa o cieli práce. 

 

 

 



Supervisor prof. Ing. Juraj Nemec, CSc. 

Title Selected aspects of performance management in the public sector 

Objective 

 

The formulation of goals is flexible at this stage. The student can decide for: 

a/ theoretical theses with the goal to map existing performance management 

problems, their reflexion in economic literature and to propose model solutions 

b/ theoretic-practical theses, with the goal to analyse the concrete subsystem of 

performance management in selected sector (like managing organizational 

performance, managing staff performance), define strengths and weaknesses and 

propose solutions. 

Abstract 

 

The concrete abstract will be developed later, based on the decision of the student 

about preferred focus/goal of theses. 

 

 

Školiteľ prof. Ing. Juraj Nemec, CSc. 

Téma práce Verejné obstarávanie v zdravotníctve v SR 

Cieľ práce 

 

Zmapovať súčasný stav prepojenia HTA a verejného obstarávania v zdravotníckych 

zariadeniach SR a na základe zisteného stavu a medzinárodných skúseností 

navrhnúť metodiku, ktorá umožní efektívne nastavenia verejných súťaží 

v slovenskom zdravotníctve. Práca bude prepojená na riešenie projektu APVV 

Multidimenzionálna analýza signifikantných determinantov efektívnosti verejného 

obstarávania s dôrazom na aplikáciu Health Technology Assessment v procese 

prípravy obstarávania.  

Anotácia 

 

 

Obhájená dizertačná práca Ing. M. Gregu, PhD zmapovala kľúčové problémy 

verejného obstarávania na Slovensku. V tejto fáze je cieľom podrobne preskúmať 

situáciu v zdravotníctve, ktoré patrí k najvýznamnejším obstarávateľom, najmä 

v oblasti finančne náročnej zdravotníckej techniky. Podľa existujúcich poznatkov, 

nastavenia verejného obstarávania drahých prístrojov nie sú založené na systémovej 

HTA, čím sa znižuje šanca efektívneho nakupovania. Práca bude prepojená na 

riešenie projektu APVV Multidimenzionálna analýza signifikantných 

determinantov efektívnosti verejného obstarávania s dôrazom na aplikáciu Health 

Technology Assessment v procese prípravy obstarávania.  

 

Supervisor prof. Ing. Juraj Nemec, CSc. 

Tittle Public Procurement in Health Care in SR 

Objective 

 

To map the current state of HTA interconnection and public procurement in health 

facilities of the Slovak Republic and to propose a methodology based on the current 

state and international experience that will enable effective setting of public tenders 

in the Slovak health care system. The work will be linked to the APVV project 

Multidimensional analysis of significant determinants of public procurement 

efficiency with emphasis on Health Technology Assessment application in 

procurement process. 

 

Abstract 

 

 

Thesis defended by Ing. M. Greg, PhD mapped key issues of public procurement in 

Slovakia. At this stage, the aim is to examine in detail the health situation, which is 

one of the most important contracting authorities, especially in the field of expensive 

medical equipment. According to existing knowledge, public procurement of 

expensive equipment is not based on system HTA, thus reducing the chances of 



efficient purchase. The work will be linked to the APVV project Multidimensional 

analysis of significant determinants of public procurement efficiency with emphasis 

on Health Technology Assessment application in procurement process. 

 

 

Školiteľ doc. Ing. Peter Pisár, PhD.  

Téma práce Finančné nástroje zo zdrojov EÚ a rozvoj ľudského kapitálu  

Cieľ práce 

Cieľom dizertačnej práce je preskúmať a zhodnotiť súčasný stav využitia finančných 

nástrojov, ktoré sú relevantné pre Európsky sociálny fond (2014-2020) z pohľadu 

ich zamerania a politík verejnej podpory pre rozvoj ľudského kapitálu a podnikania 

na Slovensku v porovnaní s vybranými krajinami EÚ. Navrhuje vlastný podporný 

systém fungovania finančných nástrojov na operačnej úrovni štátu/riadiaceho orgánu 

na Slovensku pre Európsky sociálny fond. 

Anotácia 

Finančné nástroje zo zdrojov EÚ vo forme pôžičiek, záruk a vlastného imania sú 

dlhodobo dôležitými opatreniami politiky hospodárskeho rozvoja v mnohých 

krajinách, avšak v kohéznej politike EÚ sa stali prominentnými iba nedávno. Rastúci 

záujem o tieto nástroje na úrovni EÚ čiastočne súvisí s vnímanými výhodami 

návratných nástrojov z hľadiska „udržateľnosti“ v kontexte rozpočtových 

obmedzení.   

Európska komisia čoraz viac zdôrazňuje úlohu, ktorú môžu hrať finančné nástroje 

pri uskutočňovaní politiky súdržnosti. Z pohľadu štátu pomáhajú zvyšovať účinnosť 

a efektívnosť programov Európskych štrukturálnych a investičných fondov na 

dosahovanie konkrétnych cieľov a investičných priorít. Na strane druhej za 

predpokladu, že budú finančné nástroje riešiť trhové zlyhávania, môžu významne 

prispieť k dosiahnutiu tematických cieľov kohéznej politiky prostredníctvom jej 

fondov. Pre oblasť intervencie Európskeho sociálneho fondu do rozvoja ľudského 

kapitálu a podnikania na Slovensku ide o pomerne širšiu paletu využitia finančných 

nástrojov a mechanizmov mikrofinancovania určených na podporu začlenenia, 

udržateľných pracovných miest a lepšieho vzdelávania. 

Dizertačná práca má charakter aplikačného výskumu v rámci expertnej spolupráce 

so Sekciou fondov EÚ, Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. 

 

Supervisor doc. Ing. Peter Pisár, PhD. 

Tittle EU financial instruments and human capital development 

Objective 

The aim of the dissertation is to examine and evaluate the current state of use of 

financial instruments that are relevant to the European Social Fund (2014-2020) in 

terms of their focus and policies of public support for human capital development 

and entrepreneurship in Slovakia in comparison with selected EU countries. It 

proposes its own support system for the functioning of financial instruments at the 

operational level of the state / managing authority in Slovakia for the European 

Social Fund. 

Abstract 

EU financial instruments in the form of loans, guarantees and equity have long been 

important measures in economic development policy in many countries, but have 

only recently become prominent in EU cohesion policy. The growing interest in 

these instruments at EU level is partly related to the perceived benefits of repayable 

instruments in terms of "sustainability" in the context of budgetary constraints. 

The European Commission is increasingly emphasizing the role that financial 

instruments can play in implementing cohesion policy. From the state's point of view, 



they help increase the efficiency and effectiveness of European Structural 

Investments Funds programs to achieve specific goals and investment priorities. On 

the other hand, provided that financial instruments address market failures, they can 

make a significant contribution to achieving the thematic objectives of cohesion 

policy through its funds. The area of intervention of the European Social Fund in the 

development of human capital and entrepreneurship in Slovakia is a relatively wider 

range of uses of financial instruments and microfinance mechanisms designed to 

support inclusion, sustainable jobs and better education. 

The dissertation has the character of applied research within the framework of expert 

cooperation with the Section of EU Funds, the Ministry of Labor, Social Affairs and 

Family of the Slovak Republic.  

 

 

Školiteľ doc. PhDr. Marian Šuplata, PhD. 

Téma práce 
Súčasný vývoj Európskej menovej únie v perspektíve udržateľného politicko-

ekonomického ekvilibria 

Cieľ práce 

Cieľom dizertačnej práce je skúmať projekt Európskej Menovej Únie (EMU), 

dynamiku najdôležitejších historických súvislostí vedúcich k založeniu EMU, 

dynamiku jej turbulentného vývoja, ako aj najnaliehavejšie problémy a aktuálne 

výzvy najambicióznejšieho supranacionálneho projektu zrealizovaného v dejinách 

európskej integrácie, v perspektíve udržateľného politicko-ekonomického ekvilibria. 

Anotácia 

Európska menová únia (EMU) ako iniciatíva významne posunutá vpred najmä počas 

mandátu Európskej komisie Jacquesa Delorsa, za obdobie svojej existencie 

zaznamenala viacero pozoruhodných míľnikov, ale aj vážnych problémov. Viaceré 

z nich môžu byť pripisované nielen dôsledkom medzivládnych dohôd pri 

vyjednávaní o podobe EMU, reťazovej reakcii tzv. globálnej ekonomickej 

a hospodárskej krízy, ale aj medzivládnym a politickým rozhodnutiam 

supranacionálnych a medzivládnych inštitúcii EÚ. Práca, prostredníctvom výskumu 

z primárnych a/alebo sekundárnych zdrojov, skúma počiatky a okolnosti vzniku 

EMU, vývoj v rámci 19 členských krajín v interakcii voči EU27, ale aj uplynulé 

problémy EMU ako aj výzvy, ktorým bude čeliť v najbližšom období pri hľadaní 

udržateľného politicko-ekonomického ekvilibria.  

 

Supervisor doc. PhDr. Marian Šuplata, PhD. 

Tittle 
Actual developments of the European Monetary Union in the perspective of 

political-economic equilibrium   

Objective 

The aim of the dissertation thesis is to examine the project of the European Monetary 

Union (EMU): the dynamics of the key historical milestones, leading to forming of 

the EMU;  the dynamics of its turbulent developments, followed by the most 

emergent problems and actual challenges the most ambitious supranational monetary 

projects realised during the history of the European integration process.  

Abstract 

The European Monetary Union (EMU) as an initiative significantly moved forward 

especially during the mandate of the Jacques Delors European Commission during 

its existence marked numerous remarkable milestones as well as serious problems. 

More of them have been attributed not only to consequences of international 

agreements at the negotiations on the shape of EMU, chain reaction of so called 

global financial and economic crisis as well as political decisions of supranational 

and intragovernmental EU institutions. The thesis, based on research from primary 

and/or secondary sources, examines the beginning and circumstances of the origin 



of EMU, developments within 19 EMU member countries in relation towards EU27, 

as well as past problems and challenges the EMU will be facing in the next period.  

 

 

Školiteľ doc. PhDr. Marian Šuplata, PhD. 

Téma práce 
Supranacionálne rozpočtovanie v EÚ v kontexte neoinštitucionálnych 

ekonomických teórii   

Cieľ práce 

Cieľom dizertačnej práce je, na základe využitia poznatkov z ekonomických teórii, 

štúdia procesov európskej integrácie, na základe výskumu z primárnych a/alebo 

sekundárnych zdrojov skúmať proces supranacionálneho rozpočtovanie v Európskej 

únii v kontexte neoinštitucionálnych ekonomických teórii.  

Anotácia 

Inštitúcie EÚ od svojho vzniku nadobudli postupné rozširovanie svojich právomocí. 

Osobitne k tomu prispelo prijatie Maastrichtskej a Lisabonskej zmluvy, v dôsledku 

čoho sa spolupráca v rámci EÚ významne posunula od hospodárskej spolupráce 

k politickej únii, čo sa výrazne premietlo aj do oblasti supranacionálneho 

rozpočtovania. Významný tlak na reformu supranacionálneho rozpočtovania nastáva 

tiež v dôsledku požiadaviek niektorých členských štátov a odchodu Spojeného 

Kráľovstva z EÚ. Aj v dôsledku tejto skutočnosti praktická aplikácia 

supranacionálneho rozpočtovania môže byť čoraz viac konfrontované s vážnymi 

otázkami akcentovanými viacerými významnými autormi neoinštitucionálnych 

ekonomických teórii. Práca prepája aktuálne poznatky z prostredia 

supranacionálneho rozhodovania o rozpočtovaní na úrovni inštitúcii EÚ, 

s poznatkami neoinštitucionálnych ekonomických teórii.  

 

Supervisor doc. PhDr. Marian Šuplata, PhD. 

Tittle 
Supranational budgeting in the EU in the context of neo-institutional economic 

theories   

Objective 

The aim of the dissertation thesis is, based on the use of knowledge from economic 

theories, on European integration studies, as well as on the research from primary 

and/or secondary sources, to examine the process of supranational budgeting in the 

European Union in the context of neo-institutional economic theories. 

Abstract 

The EU institutions, since their creation, have gained gradual expansion of their 

competences. This thesis is particularly underlined by the adoption of Maastricht 

Treaty, followed by the Lisbon Treaty that meant a significant step forward from 

economic co-operation towards political union that has been significantly reflected 

into the area of supranational budgeting. The pressure for a reform in this area has 

been increased as a consequence of some member states as well as budget 

consequences of the BREXIT. For this reason, the practical application of 

supranational budgeting can be gradually confronted with serious questions raised 

numerous authors by neo-institutional economic theories. The thesis connects actual 

theoretical (and potentially practical insight) knowledge from the EU institutions 

environment to knowledge of neo-institutional economic theories.  

 

 



Školiteľ doc. Ing. Vladimír Úradníček, Ph.D. 

Téma práce Reverzná hypotéka – doplnkový nástroj finančného trhu striebornej ekonomiky 

Cieľ práce 

 

Cieľom práce je skúmanie reverznej hypotéky ako doplnkového nástroja finančného 

trhu vo väzbe na striebornú ekonomiku v podmienkach Slovenskej republiky a 

Európskej únie. 

Anotácia 

 

Práca koncentruje svoju pozornosť na reverzné hypotéky ako jednu z foriem 

hypotekárnych produktov a skúma možnosti jej aplikácie na Slovensku a vo 

vybraných krajinách Európskej únie. V práci sa skúmajú determinujúce činitele, ktoré 

sa s reverznou hypotékou spájajú, ako aj bariéry, ktoré limitujú jej spôsoby 

aplikovania v našom ekonomickom prostredí. Zároveň sa práca zaoberá 

problematikou reverzných hypoték aj ako potenciálnej oblasti rozvoja striebornej 

ekonomiky. 

 

Supervisor doc. Ing. Vladimír Úradníček, Ph.D. 

Tittle 
Reverse mortgage – complementary instrument in the financial market of silver 

economy 

Objective 

 

The aim of the thesis is the investigation of reverse mortgage as a complementary 

instrument at the financial market in connection to silver economy in Slovak Republic 

and in European union.  

Abstract 

 

The thesis focuses on reverse mortgages as one of the form of mortgage products and 

examines its application in Slovakia as well as in selected countries of European 

union. In the thesis determinative factors of reverse mortgages as well as limiting 

barriers of its application in Slovak economic environment are examined. Moreover, 

the thesis deals with reverse mortgage as a potential area of silver economy 

development.  

 

 

Školiteľ doc. Ing. Vladimír Úradníček, Ph.D. 

Téma práce Finančná analýza ex ante - podporný nástroj rozhodovania pri riadení podniku 

Cieľ práce 

 

Cieľom práce je vytvorenie metodického rámca umožňujúceho na základe 

predikčných modelov finančného zdravia podniku variantnými scenármi 

identifikovať, komparovať a selektovať manažérske akcie, ktorých realizácia by mala 

podporiť želateľný budúci finančný stav podniku v časovom horizonte 

aplikovateľnosti použitých predikčných modelov pri rôznych alternatívach vývoja 

vnútorného a vonkajšieho ekonomického prostredia. 

Anotácia 

 

Predikčné modely finančného zdravia majú najmä úlohu varovného signalizátora. 

Práca má ambíciu zabezpečiť, aby ich použitie nebolo v podmienkach slovenských 

podnikov výrobného alebo obchodného charakteru  limitované len na identifikáciu 

existujúceho, prípadne budúceho ohrozenia finančno-ekonomickej stability podniku, 

ale má variantnými scenármi vytvoriť priamu väzbu na formovanie manažérskeho 

rozhodovania smerujúceho ku korekcii alebo prevencii možného negatívneho stavu. 

 

Supervisor doc. Ing. Vladimír Úradníček, Ph.D. 

Tittle 
Financial analysis ex ante - a support decision-making tool in corporate 

management 



Objective 

 

The goal of the dissertation is to create a methodological framework permitting – on 

the basis of corporate financial health prediction models through alternative scenarios 

– identification, comparison and selection of managerial actions whose 

implementation should help to achieve desirable financial corporate condition over 

the time horizon answering to the applicability of the used prediction models at 

various scenarios describing different developments of the internal and external 

corporate environment. 

Abstract 

 

Corporate financial health prediction models assume especially the role of warning 

systems. The dissertation aspires to assure that their utilization in conditions of Slovak 

manufacturing or trading enterprises is not limited merely to identification of current 

or future threats to the present financial and economic stability of an enterprise. To 

the contrary, the dissertation is to assist directly through variant scenarios in forming 

managerial decision-making that aims at mending or preventing potentially negative 

condition. 

 

 

Školiteľ doc. Ing. Vladimír Úradníček, Ph.D. 

Téma práce Predikcia chudoby domácností 

Cieľ práce 

Cieľom práce je vytvorenie predikčného modelu chudoby domácností pre potreby 

hospodárskej politiky vychádzajúceho z aktuálnych publikovaných údajov 

a zohľadňujúceho súčasnú globálnu situáciu. 

Anotácia 

Predikčné modely chudoby domácností majú najmä úlohu informačného charakteru.  

Práca aplikuje viaceré predikčné prístupy, využívajúc program R, skonštruované 

modely porovná a následne vyberie najvhodnejší model na budúce predikcie 

chudoby. Práca má ambíciu zabezpečiť, aby použitie modelu pomohlo zvýšiť 

účinnosť programov boja proti chudobe. 

Dátovú množinu bude tvoriť databáza ECB – HFCS (Household Finance and 

Consumption Survey). Štúdie autorov Mwabu et al. (2003) a Sohnesen and Stender 

(2017) budú predstavovať východiskový prístup k problematike. 

 

Supervisor doc. Ing. Vladimír Úradníček, Ph.D. 

Tittle Predicting household poverty  

Objective 
The goal of the dissertation is to create a household poverty prediction model for the 

needs of economic policy footed upon up-to-date available data and accounting for 

the present global situation. 

Abstract 

Prediction models of household poverty fulfil especially the role an informative 

character. The dissertation will apply diverse prediction approaches by dint of the 

program R, it will compare constructed models and will eventually select the most 

appropriate model for future predictions of poverty. The dissertation aspires to 

assure that utilization of the model will improve the effectiveness of antipoverty 

programs. 

The data set will represent a database from the ECB – HFCS (Household Finance 

and Consumption Survey). Studies by Mwabu et al. (2003) as well as Sohnesen and 

Stender (2017) will set a basic approach to the examination. 

 



Školiteľ prof. RNDr. Rudolf Zimka, CSc. 

Téma práce 
Dynamická analýza vzťahov troch krajín prepojených vzájomným obchodom 

a  pohybom finančného kapitálu.  

Cieľ práce 

Rozšíriť výsledky T. Asadu o dynamických vzťahoch dvoch krajín prepojených 

vzájomným obchodom a  pohybom finančného kapitálu, ktoré boli publikované v 

časopise Studies in Regional Science 34 (2004), a výsledky P. Maličkého a R. Zimku 

o existencii finančných kríz v týchto vzťahoch, ktoré boli publikované v časopise 

Nonlinear Analysis: Real World Applications 11 (2010), na analýzu dynamických 

vzťahov troch krajín prepojených vzájomným obchodom a  pohybom finančného 

kapitálu. Získané výsledky budú aplikované na tri vybrané krajiny v rámci 

Európskej Únie 

Anotácia 

 

V práci budú skúmané dynamické vzťahy troch krajín prepojených vzájomným 

obchodom a  pohybom finančného kapitálu. Získané výsledky budú aplikované na 

tri vybrané krajiny v rámci Európskej Unie 
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Tittle 

 

Dynamic analysis of interaction of three countries which are connected by trade and 

financial capital movement. 

 

Objective 

 To extend the results of T. Asada on dynamic interaction of two countries connected 

by trade and financial capital movement, which were published in Studies in Regional 

Science 34 (2004), and the results of P. Maličky and R. Zimka on the existence of 

financial crises in these relations, which were published in Nonlinear Analysis: Real 

World Applications 11 (2010), to dynamic analysis of three countries connected by 

trade and financial capital movement. Achieved results will be applied to three chosen 

countries in Europe Union. 

Abstract 

Dynamic relations of three countries connected by trade and financial capital 

movement will be analyzed. Achieved results will be applied to three chosen countries 

in Europe Union. 
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