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Obsadenie  pozícií študentských vedeckých pomocných síl na Ekonomickej 

fakulte UMB v Banskej Bystrici – akademický rok 2018/2019 

 

KATEDRA KVANTITATÍVNYCH METÓD A INFORMAČNÝCH SYSTÉMOV 

 

a) Názov výskumnej témy, na ktorej bude VPS participovať:  

Celoeurópsky produkt dôchodkového sporenia ako súčasť poistných a sporivých 

systémov. 

 

b) Väzba na vedeckovýskumnú činnosť pracoviska v súlade so stratégiou rozvoja vedy 

a výskumu na fakulte: 

Dôchodkové sporenie, ale aj dôchodkové poistenie, je v súčasnosti veľmi diskutovanou témou. 

Rieši sa zhodnocovanie  finančných prostriedkov a náklady finančných inštitúcií. 

Neodmysliteľnou súčasťou dôchodkového sporenia a poistenia je aktuárske modelovanie 

jednotlivých produktov, či už dočasného alebo doživotného dôchodku. Základným stavebným 

kameňom spomínaného modelovania sú odporúčania smerníc Európskej únie. Medzi 

najdôležitejšie smernice v tejto oblasti patria Smernica Európskej únie č. 2004/113/ES, známa 

aj ako Gender smernica, Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/138/ES z 25. 

novembra 2009, známa pod názvom Solventnosť II, ale aj jej všeobecné rozšírenie, ktoré je 

zakotvené v Smernici 2014/51/EU, ktorá sa uvádza pod názvom Omnibus II. 

Navyše, Rada Európskej únie v súčasnosti pripravuje smernicu o zavedení tzv. Celoeurópskeho 

dôchodkového produktu (Pan-European Pension Product), ktorá sa týka dôchodkového 

sporenia a je určená predovšetkým pre tých, ktorí pracujú v krajinách Európskej únie, avšak 

mimo svojej domovskej krajiny.  Cieľom výskumnej úlohy je ponúknuť základný model tohto 

produktu s ohľadom na legislatívu týkajúcu sa sporenia, investovania, poistenia, 

medzinárodných účtovných štandardov.  

Výskumná úloha súvisí s výskumnou prioritou EF UMB Financie, bankovníctvo a investovanie 

v podmienkach globalizácie a má ambíciu byť kvalitnou súčasťou projektu VEGA č. 1/0093/17 

Identifikácia rizikových faktorov a ich vplyv na produkty poistných a sporivých systémov. 

Výskum v tomto projekte prebieha od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2019. 

 

c) Opis činností, ktoré bude študent vykonávať: 

1.  Preskúmanie pripravovanej Smernice EÚ a všetkých príslušných dokumentov, ktoré už boli 

ohľadom tohto produktu publikované. 

2.   Detailné naštudovanie medzinárodných účtovných štandardov týkajúcich sa dôchod-

kového sporenia. 

3.   Modelovanie poistného produktu – doživotného dôchodku ako celoeurópskeho produktu 

dôchodkového sporenia a poistenia. 

4.   Analýza kladov a nedostatkov spomínaného produktu. 

 

d) Tútor: doc. RNDr. Jana Špirková, PhD. 

 

e) Merateľné výstupy činnosti študenta na pozícii VPS:  

 Prezentácia výsledkov v rámci ŠVA v akademickom roku 2018/19. 

 Vystúpenie na vedeckom seminári KKMaIS. 

 Publikovanie výsledkov práce na medzinárodnej konferencii AMSE 2019. 

 

f) Študentská vedecká pomocná sila: Bc. Jana Račáková (2FBI_D2n). 
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KATEDRA EKONOMIKY A MANAŽMENTU PODNIKU 
 

a) Názov výskumnej témy, na ktorej bude VPS participovať:  

Faktory úspešnosti a bariéry rozvoja crowdfundingu. 

 

b) Väzba na vedeckovýskumnú činnosť pracoviska v súlade so stratégiou rozvoja vedy 

a výskumu na fakulte: 

Téma svojím obsahom a multidisciplinárnym poňatím rešpektuje všetky štyri čiastkové oblasti 

výskumnej priority „Udržateľný rozvoj podniku v dynamicky sa meniacom prostredí“. Obe 

dimenzie výskumnej témy (faktory, bariéry) zásadným spôsobom vychádzajú a sú 

zohľadňované v strategickom riadení podniku, a to tak z pohľadu celopodnikového riadenia 

(rast a rozvoj podniku a jeho financovanie), ako aj jednotlivých funkčných oblastí (napr. 

zohľadnenie štruktúry kapitálových zdrojov a ich zmena vplyvom crowdfundingu/nových 

vlastníckych pomerov, strategická orientácia na súčasného/budúceho zákazníka a tvorba 

davu/crowd, riadenie ľudských a výrobných zdrojov v zmysle predpokladaného rastu podniku, 

inovačné zmeny žiadané/vynútené predpokladaným výstupom crowdfundingového projektu).  

Z pohľadu inovatívnych marketingových koncepcií zahŕňa celý rad nástrojov online 

marketingu, ktorými si subjekty crowdfundingu formujú a pripravujú dav, pracujú s ním, 

aktívne ho využívajú pri realizácii crowdfundingových projektov a v ideálnom prípade ich 

považujú aj za svojich investorov/zákazníkov (podľa typu crowdfundingu). Z pohľadu témy sú 

považované za veľmi významné faktory úspechu.  

Priorita spoločenskej zodpovednosti sa vzťahuje najmä na projekty charitatívnej povahy (ktoré 

v SR prevažujú) umožňujúce realizovať komunitné aktivity v oblastiach, ktoré trpia 

nedostatkom finančných prostriedkov. Aspekt spoločenskej zodpovednosti sa týka tak 

prispievateľa (donor podporujúci komunitu a jeho „sebaprezentácia“ ako zodpovedného 

subjektu), ako aj prijímateľa (realizátor crowdfundingového projektu so zameraním na 

charitatívne ciele). 

Pozícia VPS a následné nižšie uvedené činnosti sú plánované v nadväznosti na aktuálne podaný 

projekt APVV, ale aj v prípade jeho neúspechu sa spájajú s témami doterajších 

a predpokladaných publikačných aktivít vybraných členov katedry. 

 

c) Opis činností: 

 Kvalitatívny prieskum slovenských podnikov/start-upov, ktoré sa presadili na 

crowdfundingových portáloch v medzinárodnom meradle - s cieľom identifikovať „best 

practices“ pre ďalšie slovenské subjekty. 

 Kvalitatívny prieskum crowdfundingových projektov, ktoré sa realizovali v univerzitnom 

prostredí – s cieľom identifikovať perspektívne príležitosti pre rozvoj EF/UMB. 

 Kvantitatívny výskum medzinárodných crowdfundingových portálov – s cieľom 

identifikovať faktory ovplyvňujúce úspešnosť projektov a bariéry obmedzujúce dosiahnutie 

úspechu projektov. 

 Popularizácia témy crowdfundingového financovania medzi študentami EF UMB – 

s cieľom obohatiť a rozšíriť témy príslušných predmetov 1. stupňa. 

 Aktívne vyhľadávať citácie členov katedry – s cieľom zjednodušiť proces evidencie v UK. 

 Popularizovať vedu, výskum a štúdium na EF UMB na verejnosti, najmä vo vzťahu 

k uchádzačom zo stredných škôl. 

 

d) Tútor: Ing. Lenka Hvolková, PhD. 
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e) Merateľné výstupy činnosti študenta na pozícii VPS:  

 Databáza (word/excel) a prezentácia úspešných príkladov crowdfundingových projektov 

realizovaných slovenskými podnikmi a projektov realizovaných v podmienkach univerzitného 

prostredia. 

 Databáza (excel) a analýza výsledkov najúspešnejších crowdfundingových projektov vo 

svete. 

 Publikovaný 1 odborný a 1 vedecký príspevok. 

 Aktívna účasť na študentskej vedeckej aktivite. 

 Zoznam evidovaných ohlasov v univerzitnej knižnici. 

 Prezentácia možností štúdia min. na 2 stredných školách. 

 

f) Študentská vedecká pomocná sila: Bc. Terézia Cingelová (2EMMSP_D2n). 

 

INŠTITÚT MANAŽÉRSKYCH SYSTÉMOV V POPRADE 
 

a) Názov výskumnej témy, na ktorej bude VPS participovať:  

Achieving flexibility: a new trend in supply chain management / Dosahovanie flexibility: 

nový trend v manažmente dodávateľsko-odberateľského reťazca. 

 

b) Väzba na vedeckovýskumnú činnosť pracoviska v súlade so stratégiou rozvoja vedy 

a výskumu na fakulte: 

Téma nadväzuje na výskumnú prioritu EF UMB na roky 2015 – 2020 bod č. 5 „Udržateľný 

rozvoj podniku v dynamicky sa meniacom prostredí“. Cieľom výskumu je analyzovať využitie 

rôznych metód a prístupov navrhnutých s cieľom zvýšiť flexibilitu v dodávateľsko-

odberateľských reťazcoch. Hlavným zameraním je posúdenie rozsahu takýchto aplikácií vo 

veľkých a stredných podnikoch so sídlom v Slovenskej republike. Štruktúrovaný dotazník bude 

použitý na získanie údajov z týchto podnikov. Posudzovaných bude 32 metód na zvýšenie 

flexibility v dodávateľsko-odberateľských reťazcoch. Metódy zvyšovania flexibility budú 

korelované s počtom dodávateľov podniku a počtom zákazníkov podniku.  

 

c) Opis činností, ktoré bude VPS vykonávať: 

 Spracovanie dotazníka prostredníctvom GoogleDocs. 

 Distribúcia dotazníka do podnikov. 

 Spracovanie údajov z vyplnených dotazníkov do databázy v programe Microsoft Excel. 

 Štatistické vyhodnotenie. 

 

d) Tútor: Ing. Lenka Veselovská, PhD. 

 

e) Merateľné výstupy činnosti študenta na pozícii VPS:  

 Počet vyplnených dotazníkov. 

 Aktívna účasť na Študentskej vedeckej konferencii. 

 

f) Študentská vedecká pomocná sila:  Kristína Szentiványiová (2PP_Man_D1n). 
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KATEDRA EKONÓMIE 

 
a) Názov výskumnej témy, na ktorej bude VPS participovať: 
Ekonomika domácností v podmienkach Slovenska. 

 

b) Väzba na vedeckovýskumnú činnosť pracoviska v súlade so stratégiou rozvoja vedy 

a výskumu na fakulte: 

Téma nadväzuje na výskumný projekt VEGA 1/0621/17 „Rozhodovanie slovenských 

domácností o alokácii času na vykonávanie platenej a neplatenej práce a vplyv stratégií 

domácností na vybrané oblasti hospodárskej praxe“. Skúmanie ekonomiky domácností 

s dôrazom na ekonomiku času prispieva k hlbšiemu pochopeniu problémov ako nižšia ponuka 

práce žien, potreba zosúladenia osobného a pracovného života, či dopyt po službách 

nahrádzajúcich domáce práce a opatrovateľských službách. Tieto poznatky môžu tvoriť 

podklady pre prípravu podnikových sociálnych programov rovnako ako sociálnych politík 

vlády. 

 

c) Opis činností, ktoré bude študent vykonávať: 

 Vyhľadávanie údajov v publikovanej literatúre na stanovenú špecifickú tému ako aj súhrn 

či prehľad týchto údajov (rešerše). 

  Analýza údajov o využívaní času v slovenských domácnostiach,  

  Príprava vedeckej state. 

 

d) Tútor: Ing. Anna Vallušová, PhD. 

 

e) Merateľné výstupy činnosti študenta na pozícii VPS:   

 Vystúpenia na vedeckom seminári Katedry ekonómie – SOeVA. 

 Odoslanie rukopisu vedeckej state do domáceho vedeckého časopisu. 

 
f) Študentská vedecká pomocná sila: Bc. Lenka Szaniszló (2EMMSP_D2n). 

 

 

KATEDRA FINANCIÍ A ÚČTOVNÍCTVA 
 

a) Názov výskumnej témy, na ktorej bude VPS participovať:  

Regulácia a kvalita inštitúcií a ich vplyv na konkurencieschopnosť ekonomiky. 
 

b) Väzba na vedeckovýskumnú činnosť pracoviska v súlade so stratégiou rozvoja vedy 

a výskumu na fakulte: 

Väzbu na vedeckovýskumnú činnosť pracoviska v súlade so stratégiou rozvoja vedy a výskumu 

na fakulte na roky 2015 – 2020: Finančná stabilita a udržateľný rast. 

 
c) Opis činností, ktoré bude študent vykonávať: 

  Zapojenie do výskumu. 

  Zber a vyhodnocovanie primárnych/sekundárnych zdrojov a participácia na čiastkových 

analytických výstupoch. 

 

d) Tútor: prof. Ing. Marta Orviská, PhD.  
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e) Merateľné výstupy činnosti študenta na pozícii VPS:  
 

 Publikovanie vedeckej práce v recenzovanom vedeckom časopise v SR,  

 aktívna účasť na ŠVA a koordinačných poradách riešiteľského kolektívu s prezentáciou 

dosiahnutých čiastkových výsledkov výskumu. 

 
f) Študentská vedecká pomocná sila: Bc. Soňa Priščáková (1FBI_D2n). 

 

KATEDRA CESTOVNÉHO RUCHU A SPOLOČNÉHO STRAVOVANIA 
 
a) Názov výskumnej témy, na ktorej bude VPS participovať:  

Podpora udržateľného, zodpovedného a kvalitného cestovného ruchu na Slovensku 

v európskom kontexte. 

 

b) Väzba na vedeckovýskumnú činnosť pracoviska v súlade so stratégiou rozvoja vedy 

a výskumu na fakulte: 

Téma výskumu vychádza z priorít katedry do roku 2020. Na uvedenú tému nadväzujú projekty 

VEGA 1/0809/17 – Reinžiniering organizácií destinačného ,manažmentu a ich spravovanie 

v súlade s princípmi udržateľného rozvoja cestovného ruchu. 

 
c) Opis činností, ktoré bude študent vykonávať: 

 Zmapovanie legislatívy, ktorá upravuje kompetencie a zodpovednosti organizácií 

destinačného manažmentu a ich financovanie vo vybraných európskych krajinách. 

 Kvalitatívne prieskumy vo vybraných OOCR a KOCR a spracovanie výsledkov 

v programe GABEK. 

 Analýza vývoja cestovného ruchu na základe štatistických údajov vo  vybraných cieľových 

miestach cestovného ruchu na Slovensku. 

 Vyhľadávanie zdrojov v databázach. 

 Technická a administratívna pomoc pri vydávaní časopisu ERCR.   

 Organizačná a administratívna pomoc pri certifikácii UN WTO. 

 Organizačná a administratívna pomoc pri organizovaní konferencie a pracovných 

seminárov pre prax. 

 
d) Tútor: prof. Ing. Jana Kučerová, PhD. 

 
e) Merateľné výstupy činnosti študenta na pozícii VPS:  

 Prezentácia práce na ŠVA. 

 Zhodnotenie kvalitatívnych prieskumov. 

 Spracovanie podkladov pre komparatívnu analýzu legislatívy usmerňujúcej činnosť DMO 

vo vybraných krajinách. 

 Včasnosť distribúcie ERCR. 

 Kvalita, zodpovedný prístup a dodržanie termínov pri plnení úloh spojených s organizáciou 

podujatí (UN WTO, konferencia, semináre).  

f) Študentská vedecká pomocná sila: Bc. Nora Bělousovová (1ERCR_D2n). 

 

 

Schválené v Grémiu dekana: 1. októbra 2018. 


