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Ekonomická fakulta UMB má ambíciu byť miestom slobodného bádania, ako aj centrom 

národného a medzinárodného výskumu v prioritných oblastiach. 

Veda a výskum na Ekonomickej fakulte UMB sa bude orientovať v rokoch 2021 – 2026 

vo väzbe na akreditované študijné programy, hlavné smery, priority a politiku vedy MŠVVaŠ 

SR, a na strategické dokumenty v oblasti vedy UMB a fakulty v rámci základného 

a aplikovaného výskumu. Ide predovšetkým o tieto priority: 

 

 

 

1. Financie, bankovníctvo a investovanie v kontexte trvalo udržateľného rozvoja 

(Garant: prof. Ing. Marta Orviská, PhD.)  

 

2. Udržateľný, zodpovedný a inteligentný rozvoj cestovného ruchu v dynamicky sa 

meniacom prostredí 

(Garant: prof. Ing. Vanda Maráková, PhD.) 

 

3. Reformy a inovácie vo verejnej ekonomike 

(Garant: prof. Ing. Beáta Mikušová Meričková, PhD.) 

 

4. Udržateľný rozvoj podniku v dynamicky sa meniacom prostredí 

(Garant: prof. Ing. Hussam Musa, PhD.)  

 

5. Inovatívny a udržateľný rozvoj územných celkov 

(Garant: doc. Ing. Anna Vaňová, PhD.) 

 

6. Nová sociálno-ekonomická paradigma európskej integrácie 

(Garant:  doc. Ing. Jana Marasová, PhD.) 
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1. FINANCIE, BANKOVNÍCTVO A  INVESTOVANIE V KONTEXTE TRVALO 

UDRŽATEĽNÉHO ROZVOJA 

(Garant: prof. Ing. Marta Orviská, PhD.) 

Výskumná priorita zahŕňa niekoľko súvisiacich oblastí, založených na výskumných grantoch 

a kontaktoch so špičkovou vedeckou komunitou v rámci medzinárodných výskumných 

projektov a úspešných grantov získaných v rámci slovenských národných grantových schém 

APVV a VEGA. Oblasti výskumu odzrkadľujú nielen expertný potenciál, ale aj potreby 

zamerania sa na špecifické oblasti financií, bankovníctva a investovania v súčasnej ére 

globalizácie, spojenej s celosvetovou krízou a so súvisiacimi politikami v podmienkach 

Slovenskej republiky i v Európe. 

Centrom všetkých parciálnych otázok, prioritou, ale aj zdrojom obáv zo strany Európskej únie 

i národných vlád je konkurencieschopnosť a udržateľný rast, vyžadujúci posun k ekonomike 

efektívne využívajúcej zdroje a nevyhnutnosť reakcií firiem vo svete globalizácie 

v medzinárodnom, národnom i regionálnom kontexte. S tým súvisí množstvo špecifických 

tém, ktorým plánujeme venovať pozornosť. Výskum inovácií je zameraný ako na inovácie 

v oblasti verejných financií a verejného sektora, tak aj inovácií na finančných trhoch, 

v bankovníctve i poisťovníctve. Na výskum v oblasti inovácií a podpory 

konkurencieschopnosti špecificky nadväzuje skúmanie významu univerzít ako inovátorov 

a faktorov regionálneho rozvoja a tiež výskum v oblasti sociálnych inovácií a sociálnej 

udržateľnosti, ktorý sa zameriava na celý rad inovácií a sociálnej udržateľnosti v modernej 

spoločnosti. V oblasti udržateľnosti financií je pozornosť zameraná na problémové aspekty 

vyplývajúce z použitia základných konštruktov finančnej teórie v slovenskej podnikovo 

hospodárskej praxi a rozhodovaní na korporátnej mikroúrovni, akými sú najmä možnosti 

predikcie finančného zdravia, merania kapitálovej štruktúry a jej optimalizácie. Osobitná 

pozornosť je venovaná výskumu súvislostí medzi rozvinutosťou finančného sektora a tempom 

ekonomického rastu (nexus financií a rastu) a okolnostiam, pri ktorých môžu spoľahlivo 

fungujúce finančné vzťahy v ekonomike prispieť k ekonomickému rastu a plneniu cieľov 

hospodárskej politiky. V rámci tohto sa analyzujú finančné riziká a regulácia a ich dosah na 

finančné odvetvia a tiež ekonomiku ako celok, pričom sa sleduje aj ich súvislosť 

s makroekonomickými otázkami, ako sú kvantitatívne uvoľňovanie a makroprudenciálna 

regulácia. Osobitnou témou bude stabilizácia verejných financií v období po súčasnej kríze. 

Daňové aspekty finančnej stability a výskum v tejto oblasti súvisí s vybranými kľúčovými 

makro a mikroekonomickými problémami slovenského daňového systému ako sú napr. 

legálne a nelegálne daňové úniky, administratívne náklady zdaňovania, a vyvolané náklady 

zdaňovania.  Významnou nosnou témou sú aj štandardy a štandardizácia. Uvedený výskum 

sa zaoberá procesom štandardizácie a významom štandardov vo financiách, v bankovníctve, 

ale aj v oblasti podpory jednotného trhu a globálneho obchodovania.  

Výskum má ambície byť hodnotným pre tvorcov politík na regionálnej i národnej vládnej 

úrovni, pre centrálnu banku i komerčné banky, európske organizácie a ďalšie medzinárodné 

inštitúcie, preto považujeme za veľmi významné naše profesionálne kontakty s uvedenými 

subjektmi. Dôležitá je aj verejná angažovanosť a propagácia výsledkov výskumu u širšej 

verejnosti s očakávaným vplyvom napr. na rast finančnej gramotnosti populácie ako celku, ale 

aj odborníkov z praxe. 
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FINANCE, BANKING AND INVESTMENT IN THE CONTEXT OF 

SUSTAINABLE DEVELOPMENT 

(Garant: prof. Ing. Marta Orviská, PhD.) 

The research priority covers several related areas, based on our research grants and contacts 

with the leading representatives of the research community within the frameworks of the 

international research projects and successful grants obtained within the Slovak national grant 

agencies APVV and VEGA. The areas of research reflect not only our expertise, but also the 

need to emphasize specific areas of finance, banking and investment in the present era of 

globalization and worldwide crisis, and related policy developments in the Slovak Republic 

and in Europe.  

The underlying issue for all lines of our research, and the major concern and fear to both the 

European Union and national governments, is the area of competitiveness and sustainable 

growth, requiring the movement to an economy effectively using resources, together with the 

necessity of firms to react in a world of globalization in an international, national and regional 

context.  

The research on innovation focuses upon innovations in the area of public finance and the 

public sector as well as upon innovations pertaining to financial markets, banking and 

insurance.  The research in this area relates also to the role of the universities as inovators and 

actors in regional development, and to the topic of social innovation and social sustainability 

focusing on the range of innovations and the social sustainability of modern societies. 

In the area of fiscal and financial sutainability the  attention is devoted to troubling aspects 

stemming from utilization of basic constructs of financial theory in Slovak enterprise practice 

and in decision-making at a corporate micro-level, e.g., the issues of financial health 

prediction, measurement and optimization of capital structure.  separate line of inquiry is paid 

to links between financial sector development and economic growth (finance-growth nexus) 

and to circumstances under which reliably functioning financial relationships in an economy 

may contribute to economic growth and promote goals of economic policy. This requires 

further analysis of financial risk and regulation and of their impact upon the financial 

industry and the economy as a whole, in which respect also their connection to 

macroeconomic issues of quantitative easing and macro-prudential regulation are studied. Tax 

aspects  of financial stability and the research in this area relate to selected major macro and 

micro issues of the Slovak tax system, e.g. tax avoidance, tax evasion, administrative costs of 

taxation and the compliance costs of taxation.   

Important research theme is  standards and standardization.  The research is concerned with 

the process of standardization and the role of standards in finance, in banking and also in 

promoting the Single Market and global trade.   

The research has the ambition to be valuable for the policy makers at the regional and national 

government level, for the central bank and commercial banks, the EU organizations and other 

international institutions. That is why we consider as very important our professional contacts 

with the above mentioned bodies. Public engagement and promoting the results of the 

research to a wider public, is also important with the expected impact for example – on the 

increasing of the financial literacy amongst the population as a whole as well as amongst 

practitioners.  
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2. UDRŽATEĽNÝ, ZODPOVEDNÝ A INTELIGENTNÝ ROZVOJ 

CESTOVNÉHO RUCHU V DYNAMICKY SA MENIACOM PROSTREDÍ 

(Garant: prof. Ing. Vanda Maráková, PhD.) 

Východiskom výskumných aktivít je nová paradigma udržateľného rozvoja cestovného ruchu 

v širšom kontexte. V rámci uvedenej priority sa bude výskum orientovať na udržateľný 

a zodpovedný rozvoj cestovného ruchu ako základný princíp jeho rozvoja a formuláciu 

vhodnej politiky cestovného ruchu na miestnej, regionálnej aj národnej úrovni v rýchlo sa 

meniacom konkurenčnom prostredí. Táto politika rešpektuje dodržiavanie princípov a hodnôt 

udržateľného rozvoja. Zmeny v externom prostredí sú hybnou silou k uplatneniu 

inteligentného  rozvoja cestovného ruchu. Preto sa výskum bude orientovať  na problematiku 

ekonómie a manažmentu podnikov a cieľových miest cestovného ruchu ako predpokladu ich 

udržateľného a zodpovedného rozvoja, na tvorbu stratégií rozvoja cestovného ruchu na úrovni 

cieľových miest ako predpokladu pre tvorbu politiky udržateľného rozvoja cestovného ruchu, 

na inteligentné cieľové miesta ako stimul získania konkurenčnej výhody v dynamicky sa 

meniacom prostredí. Interdisciplinárne smerovanie výskumu je orientované nielen na prvky 

ekonomického, environmentálneho a sociálneho prostredia v cestovnom ruchu, ale aj na 

stimuly zodpovedného cestovného ruchu, návštevníkov a kvalitu ich zážitku, kvalitu života 

miestnych obyvateľov a rôznorodosť príležitostí pre podnikateľský sektor.  

 

 

SUSTAINABLE, RESPONSIBLE AND SMART TOURISM DEVELOPMENT 

IN THE DYNAMICALY CHANGING ENVIRONMENT 

(Garant: prof. Ing. Vanda Maráková, PhD.) 

The framework of the research agenda is a broader (new) understanding of the sustainable 

tourism paradigm. With regards to the above-mentioned priority the research will be focused 

on the sustainable and responsible tourism development as the basic principle of its 

development and creation of the tourism policy on the local, regional and macro level in the 

highly competitive environment. This policy should respect the basic principles and values of 

sustainable tourism development. The dynamics of environmental changes is a driving force 

of smart tourism development. The research will be oriented on the economy and 

management in the context of tourism businesses and tourism destinations as the precondition 

of sustainable and responsible tourism development, on the creation of tourism development 

strategies in destinations as the precondition for the development of sound tourism sustainable 

tourism policy, on smart destinations as a stimulus of gaining competitive advantage. 

Interdisciplinary approach is oriented on researching traditional triple P environment, but as 

well reflects responsibility triggers: visitors and their quality of experience, quality of life of 

local residents, quality of opportunities within tourism industry.  

 

 

 

3. REFORMY A INOVÁCIE VO VEREJNEJ EKONOMIKE 

(Garant: prof. Ing. Beáta Mikušová Meričková, PhD.) 

Konfrontácia teoretických aspektov verejnej ekonomiky s ich praktickou aplikáciou, 

globalizáciou i výzvami spoločnosti, zvyšuje tlak na realizáciu reforiem a inovácií 

v multisektorovom ekonomickom priestore. Reformné procesy a implementácia inovácií 

prichádzajúcich zo súkromného sektora tvoria výzvy, ktorým je nutné čeliť aj vo výskume 

verejnej ekonomiky. Pochopenie príčin reforiem a dôsledkov zavádzania inovácií vo verejnej 
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ekonomike naráža na otázky verejnej politiky, akceptácie v spoločnosti a efektívnosti 

fungovania verejných inštitúcií.  

Vo verejnom sektore sú reformy a inovácie späté s vytváraním verejnej hodnoty v zmysle 

zvýšenia efektívnosti, kvality, transparentnosti poskytovania verejných služieb s participáciou 

občana v tomto procese („co-creation“ a „co-production“ ) a zainteresovaných strán. 

Deje sa to vzhľadom na silnejúci spoločenský tlak na efektívnosť a účinnosť vynakladania 

limitovaných verejných zdrojov v rámci reforiem verejného sektora ako ekonomického 

priestoru vznikajúceho realizáciou štátnych intervencií. Výskum reforiem a inovácií vo 

verejnej ekonomike v tomto duchu reaguje na základné otázky ekonomickej vedy: 1.) čo má 

byť predmetom inovácií verejných služieb (štátna intervencia verzus jej opodstatnenosť), 2.) 

ako majú byť inovácie verejných služieb realizované a financované, crowdfunding 

a crowdsourcing (štátna intervencia verzus efektívnosť), 3.) komu majú byť inovácie 

verejných služieb určené (štátna intervencia verzus rovnosť) a 4.) ako vznikajú rozhodnutia 

o inovácii verejných služieb (rozhodovanie o štátnych intervenciách na politickom trhu). Pri 

riešení všetkých spomínaných otázok výrazne rastie aktívna úloha občana a zainteresovaných 

strán.  

Zodpovedanie uvedených otázok v rozmere normatívnej a pozitívnej ekonómie má ambíciu 

priniesť výsledky významné pre širšiu vedeckú komunitu v zmysle rozvoja ekonomickej 

teórie, ako aj pre spoločenskú prax plnenia funkcií štátu v novej ekonomike 

 

 

REFORMS AND INNOVATION IN PUBLIC ECONOMICS 

(Garant: prof. Ing. Beáta Mikušová Meričková, PhD.) 

The confrontation of the theoretical aspects of public economy and their practical application 

along with globalization and the challenges of society increases the pressure to implement 

reforms and innovations in the field of multi-sectoral economics. The reform processes and 

implementation of innovation coming from the private sector constitute challenges that must 

be faced in public economy research. Understanding the causes of the reforms and the 

consequences arising from the introduction of innovation in public economy impinges on 

public policy issues, on acceptance in society and on the efficiency of public institutions. 

Public sector reform and innovation are linked to the creation of public values in terms of 

improved effectiveness, quality, transparency in public service delivery with citizen („co-

creation“ a „co-production“) and stakeholders participation. 

This happens due to strengthening social pressure on the efficiency and effectiveness of 

limited public spending resources within public sector reforms as an economic area created by 

the realization of state intervention. Research on reform and innovation in the public economy 

in this spirit responds to the fundamental questions of economic science: 1) what is the subject 

of innovation in public services (public intervention versus its legitimacy), 2) how should 

innovative public services be implemented and founded crowdfunding a crowdsourcing (state 

intervention versus efficiency), 3) for whom are innovative public services designed (state 

intervention versus equality) and 4) how the decisions on innovations in public services arise 

(decisions on state intervention on the political market). The active role of citizen and 

stakeholders has groven importance in all mentioned questions solutions. 

Answering the above questions in the scope of normative and positive economics has the 

ambition to deliver results relevant to the broader scientific community in terms of the 

development of economic theory as well as for the social practice of fulfilling the functions of 

the state in the new economy. 
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4. UDRŽATEĽNÝ ROZVOJ PODNIKU V DYNAMICKY SA MENIACOM 

PROSTREDÍ 

(Garant: prof. Ing. Hussam Musa, PhD.) 

Výskum sa v rámci tejto priority bude orientovať na zabezpečenie rozvoja subjektov 

podnikania, ktoré existujú v dynamicky sa meniacom prostredí, a to na princípe udržateľného, 

inteligentného a inkluzívneho rastu a rozvoja s prihliadnutím na vplyv globalizácie, integrácie 

a nástup priemyselnej revolúcie Industry 4.0. Takýto rozvoj predstavuje osvojenie si 

podnikateľských stratégií a aktivít, ktoré vyhovujú potrebám podniku a jeho zainteresovaným 

skupinám pri požadovanej udržateľnosti a zodpovednosti a zlepšovaní ľudských, 

ekonomických, finančných,  environmentálnych  a informačných zdrojov, ktoré podnik 

v rámci podnikania využíva. Okrem udržateľnosti sú významnými piliermi rozvoja podniku aj 

inovácie a zvyšovanie inovačnej schopnosti (inteligentný rast) a vytváranie pracovných 

príležitostí (inkluzívny rast). Digitalizácia, robotizácia, automatizácia a rastúca globálna 

konkurencia bude vyžadovať uplatňovanie nových strategických prístupov v riadení subjektov 

podnikania. Integrácia inteligentných technológií do jednotlivých funkčných oblastí činnosti 

podniku vytvára predpoklady ich udržateľného rozvoja. Včasná indikácia systémových 

predpokladov a dôsledkov vplyvu inteligentných technológií na výsledky hospodárskej 

činnosti vytvára schopnosť podnikov flexibilne reagovať na zmeny v jeho procesoch, na 

zmeny v požiadavkách zákazníkov a ostatných zainteresovaných strán. Výskum bude 

reagovať aj na nové výzvy v oblasti riadenia ľudských zdrojov v meniacom sa interkultúrnom 

a multikultúrnom prostredí. Súčasťou výskumnej priority bude tiež rozpracovanie nových 

podnikateľských modelov, ktoré vznikajú v kontexte rozvoja ekonomiky spoločného 

využívania (zdieľanej ekonomiky).  

 

 

SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF ENTERPRISE IN DYNAMICALLY 

CHANGING ENVIRONMENT 

(Garant: prof. Ing. Hussam Musa, PhD.) 

The research within this priority will be oriented on enterprises development, which exists in 

dynamically changing environment, respecting the principle of sustainable, smart and 

inclusive growth and development and taking into account the influences of globalisation, 

integration and Industry 4.0. Such a development acquires the strategies and activities that 

meet the contemporary needs of the enterprises and their stakeholders by the concurrent 

sustainability and responsibility and improving the human, economic, financial, 

environmental and information resources used by enterprise. Besides the sustainability, other 

important pillars for the development of enterprises are innovations and increasing the 

enterprise innovation capacity (smart growth) as well as creating work opportunities 

(inclusive growth). Digitalisation, robotics, automatization and intensifying global 

competition will require implementation of new strategic approaches in management of 

enterprises. Integration of intelligent technologies and their deployment into functional 

business areas creates the conditions for their sustainable development. Early indication of 

system assumptions and impacts of intelligent technologies on the economic results creates 

the ability of enterprises to respond flexibly to changes in structure and processes, changes in 

customer requirements and other stakeholders. Research will reflect on new challenges in 

human resource management in changing intercultural and multicultural environment. 

Elaboration of new business models in the context of shared economy will be also the part of 

research priority.  
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5. INOVATÍVNY A UDRŽATEĽNÝ ROZVOJ ÚZEMNÝCH CELKOV 

(Garant: doc. Ing. Anna Vaňová, PhD.) 

Výskumné projekty realizované v rámci tejto priority skúmajú rôzne prístupy a aspekty 

udržateľného rozvoja územných celkov založeného na všetkých troch pilieroch – sociálnom, 

ekonomickom a environmentálnom, ich integrácii a inštitucionalizácii. Výskum sa zároveň 

orientuje na inovatívny rast území a faktory, ktoré podnecujú tvorivosť a inovácie vo 

vyspelých i v menej vyspelých regiónoch. Samostatná pozornosť sa v rámci tejto témy venuje 

integrovanému a inteligentnému rozvoju území, skúmaniu kreatívneho potenciálu, 

problematike zelenej ekonomiky v kontexte regionálneho a miestneho rozvoja. Integrálnou 

súčasťou výskumu je postavenie a zodpovednosť územných samospráv v týchto procesoch, 

ich daňová politika, politiky miestneho a regionálneho rozvoja a participatívne vládnutie. Na 

výskum v tejto oblasti nadväzujú projekty zamerané na skvalitňovanie vzdelávania vo 

verejnej správe a regionálnom rozvoji.  

 

 

INNOVATIVE AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF TERRITORIES 

(Garant: doc. Ing. Anna Vaňová, PhD.) 

Research projects implemented under this priority examine different approaches and aspects 

of sustainable development of territorial units based on all of the three pillars - social, 

economic and environmental, their integration and institutionalization. Research is also 

focused on innovation-driven development territories, factors that boost creativity and 

innovation in both developed and less developed regions. Within this topic, special attention 

is given to integrated and smart territorial development, creative potential, green economies in 

regional development context. The status and responsibilities of local authorities in these 

processes are integral parts of the research, which includes tax policy, local and regional 

development policies and governance. The research in this field is linked to projects aimed at 

improving the quality of education in public administration and regional development. 

 

 

 

6. NOVÁ SOCIÁLNO-EKONOMICKÁ PARADIGMA EURÓPSKEJ 

INTEGRÁCIE 

(Garant: doc. Ing. Jana Marasová, PhD.) 

Po urýchlení integračných procesov od polovice 80. rokov minulého storočia a zavedení 

spoločnej meny na prelome storočí sa popri pozitívach prejavili aj negatívne stránky. Začali 

narastať problémy - od dodržiavania paktu stability a rastu, dopadov finančnej a hospodárskej 

krízy, najmä na južné štáty únie, až po migračnú a pandemickú krízu - ktoré odhaľujú realitu, 

že aktuálne plány a nastavenia vývoja integrácie majú čoraz viac disfunkčný charakter. 

Politické snahy urýchľovať integračné procesy, zdá sa, negatívne ovplyvňujú rôzne 

spoločenské oblasti vrátane ekonomickej. Keďže rozvoj spolupráce v Európe možno označiť 

za nenahraditeľný v európskych i svetových súvislostiach, priorita výskumnej činnosti 

orientuje vedecký záujem na hlbšiu analýzu príčin negatívnych prvkov doterajšieho vývoja 

s cieľom hľadať nové možnosti vzájomnej európskej spolupráce a prekonávania aktuálnych 

problémov súvisiacich s antiintegračnými tendenciami, zlyhávaním regulačných 

mechanizmov pri spravovaní súčasnej zjednotenej Európy, reformou rozhodovacích 

a kompetenčných mechanizmov či inštitucionálno-právnou krízou tak, aby garantovali 

efektívnu, funkčnú a realite 21. storočia zodpovedajúcu formu európskej integrácie 
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v budúcnosti. Komplexná problematika novej sociálno-ekonomickej paradigmy európskej 

integrácie, popri riešení celostných fenoménov, skúma tiež parciálne otázky, ako: 

inštitucionálne politiky EÚ, digitalizáciu (digitálnu nerovnosť a digitálnu exklúziu); oblasti 

podnikania, migrácie, inkluzívnej spoločnosti; udržateľnosti; sociálnych záležitostí a ďalšie 

dôležité otázky súvisiace s aktuálnymi procesmi európskej integrácie. 

 

 

NEW SOCIO-ECONOMIC PARADIGM OF EUROPEAN INTEGRATION 

(Garant: doc. Ing. Jana Marasová, PhD.) 

After accelerating integration processes since the mid-80s of last century and after the 

adoption of the common currency at the turn of the century, in addition to the positive aspects 

have emerged also negative ones. Increasing problems relating to compliance with the 

Stability and Growth Pact, the impact of the financial and economic crisis, in particular, on 

the southern states of the European Union and the migration crisis, show that the actual plans 

for the development and integration are becoming less functional. Political effort to accelerate 

the integration process seems to affect negatively various sectors of society including 

economy. Since, the development of European cooperation can be considered indispensable in 

the European and world context, priority of research activities is a deeper analysis of the 

causes of negative elements of the current development in order to seek new opportunities of 

mutual European cooperation and to overcome current problems. These problems, related to 

anti-integration tendencies, failure of regulatory mechanisms in the management of a united 

Europe, the reform of competencies and decision-making mechanisms and legal or 

institutional crisis, should be addressed so as to guarantee an effective, functional and reality 

of the 21st century corresponding  European integration in the future. The complex issue of 

new socio-economic paradigm of European integration, except the holistic phenomena, 

researches on partial questions in the EU like: institutional EU policies; digitalization (digital 

divide and digital exclusion), the areas of enterprising, migration, inclusive society, 

sustainability, social issues and other important questions related to actual developments of 

European integration processes. 


