Cena rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave
za publikačnú činnosť v roku 2009
________________________________________________________________

Na základe Zásad a kritérií pre oceňovanie najlepších publikačných výstupov učiteľov
Ekonomickej univerzity v Bratislave „Cenou rektora EU za publikačnú činnosť“ boli za rok
2009 ocenené nasledovné publikácie:
V kategórií monografia /AAA,AAB/ sa Cena rektora udeľuje publikácií:
doc. Ing. Ľubomír STRIEŠKA, CSc.
„Dane, marže a spotrebiteľské ceny: monopol“
Vydavateľstvo EKONÓM, Bratislava, 2009,
ISBN 978-80-225-2769-6. 133 s.
Predmetná monografia prezentuje využitie teoretických nástrojov a modelov
mikroekonomickej analýzy. Vysvetľuje ich aplikáciu pri tvorbe hospodárskej politiky
v mikroekonomickej sfére ingerencie štátu. Základným prínosom monografie je riešenie
dopadu zmeny dane z pridanej hodnoty na spotrebiteľské ceny, na objem dane štátu a objem
obchodnej a výrobnej marže. Monografia sprístupňuje viaceré modelové situácie a analyzuje
rôzne varianty vzťahu výrobcu ako monopolu a obchodu. V práci je množstvo originálnych
prepočtov a nových doteraz nepublikovaných riešení.
V kategórií zahraničné karentované state /ADC/ sa Cena rektora udeľuje stati:
doc. Ing. Magdaléna PŘÍVAROVÁ, CSc.
„ Genéza teórie ekonomickej nerovnováhy a jej miesto v systéme makroekonomických teórií“
In: Politická ekonómie. Nakladatelství Oeconomica, VŠE Praha, 2009, ročník 57, No. 2
ISSN 0032-3233, s. 232-249
Autorka svojou staťou vypĺňa medzeru, ktorá existuje v ponímaní súčasných moderných
prúdov ekonomického myslenia. Prezentuje prínos významných svetových ekonómov
k rozvoju teórie ekonomickej nerovnováhy. Teória ekonomickej nerovnováhy priniesla počas
svojho vývoja do výskumu viaceré zaujímavé prvky (obmedzenia, relatívnu rigiditu miezd,
efekty prelievania a napokon zdôvodnenie existencie nedobrovoľnej nezamestnanosti), ktoré
autorka hodnotí. Predmetná stať predstavuje syntézu súčasného stavu poznania v oblasti
ekonomickej nerovnováhy.
prof. Ing. Mgr. Jaroslav HUSÁR, CSc.
Ing. Karol SZOMOLÁNYI, PhD.
„Dynamický model stability inflačného procesu na báze kvantitatívnej teórie peňazí“
In: Politická ekonómie. Nakladatelství Oeconomica, VŠE Praha, 2009, ročník 57, No. 1
ISSN 0032-3233, s. 46-55
Autori príspevku analyzujú problém stability inflačného procesu s využitím modelu
diferenciálnej rovnice, ktorú odvodili z rovnice kvantitatívnej teórie peňazí. Nadväzujú tým

na práce makroekonómov Cagana, Koderu, Dornbuscha, Fisheru a ďalších. Vo svojom
výskume dochádzajú k záveru, že miera zmeny cien je proporcionálna k miere rastu ponuky
peňazí zníženej o mieru rastu reálneho príjmu. Autori riešili aj problém „odlivu“ peňazí na
báze vzťahu, ktorý odvodili pri skúmaní stability inflačného procesu. Model autorov
príspevku možno nazvať systematickým preskúmaním správania sa inflácie vzhľadom na
premennú „ponuku peňazí“ a premennú „čas“.
V kategórií Domáce karentované vedecké state /ADD/ sa Cena rektora udeľuje stati:
Ing. Ľuboš PAVELKA, PhD.
„Kríza globálnej financializácie a nová finančná architektúra“
In: Ekonomický časopis. Ekonomický ústav SAV: Prognostický ústav SAV, Bratislava, 2009,
ročník 57, No. 8
ISSN 0013-3035, s. 804-820
Autor v predmetnej vedeckej stati reflektuje vysoko aktuálnu problematiku krízových javov
hospodárstva – v bankovníctve, poisťovníctve a obchode. Vychádzajúc z hodnotenia príčin
a dopadov svetovej krízy v podmienkach globalizovaných ekonomík a vysvetlenia vybraných
negatívnych externalít globálnej financializácie, vymedzuje predikcie postupnej tvorby novej
svetovej finančnej architektúry, ktorá by v budúcnosti mala zabezpečiť vyššiu stabilitu
ekonomík v podmienkach tzv. monopolno-finančného kapitalizmu. Poznatky state sú
podnetné pre teóriu i prax.
Okrem uvedených prác boli finančne ocenené aj všetky vedecké state, ktoré pracovníci
Ekonomickej univerzity v Bratislave publikovali v karentovaných časopisoch v r. 2009.

