
Obsadenie pozícií študentských vedeckých pomocných síl 

na Ekonomickej fakulte UMB v Banskej Bystrici – akademický rok 2020/2021 

 

KATEDRA CESTOVNÉHO RUCHU 

 

a) Názov výskumnej témy:  

Inteligentný a udržateľný rozvoj cestovného ruchu v konkurenčnom prostredí 

 

b) Väzba na vedecko-výskumnú činnosť pracoviska v súlade so stratégiou rozvoja vedy 

a výskumu na fakulte: 

Výskumná téma nadväzuje na výskumnú prioritu Katedry cestovného ruchu 

Udržateľný, zodpovedný a kvalitný cestovný ruch na úrovni organizácií a cieľových 

miest a domáci výskumný projekt VEGA Cestovný ruch 4.0: Inteligentný a udržateľný 

rozvoj cestovného ruchu v konkurenčnom prostredí. Spojenie inteligentného 

a udržateľného rozvoja cestovného ruchu je novou výskumnou témou najmä 

v zahraničí. Príklady z krajín, kde sa systematicky venujú inteligentnému rozvoju (napr. 

Španielsko, Čína, Južná Kórea a Slovinsko) dokumentujú že inteligentné a udržateľné 

riešenia vytvárajú synergický efekt s cieľom zvyšovať konkurencieschopnosť podnikov 

a cieľových miest cestovného ruchu. Na Slovensku by sa inteligentné a udržateľné 

riešenia v rozvoji cestovného ruchu mali zavádzať aj vzhľadom na zmiernenie súčasnej 

krízy, stimulovaním dopytu a zrýchlením reakcie ponuky cestovného ruchu na 

nepredvídateľné udalosti. Takéto smerovanie rozvoja cestovného ruchu nadväzuje aj na 

pripravovanú Stratégiu rozvoja udržateľného cestovného ruchu do roku 2030. 

 

c) Opis činnosti: 

- vytváranie databáz zainteresovaných subjektov, 

- pomoc pri zbere primárnych údajov od zainteresovaných subjektov a ich 

vyhodnocovanie, 

- analýza a vyhodnocovanie sekundárnych údajov (príklady dobrej praxe), 

- pomoc pri zostavovaní a distribúcii vedeckého časopisu Ekonomická revue 

cestovného ruchu, 

- pomoc pri organizovaní workshopov, stretnutí a konferencií. 

 

d) Tútor: Ing. Tomáš Gajdošík, PhD. 

 

e) Merateľné výstupy: 

- vytvorené databázy subjektov, 

- prezentácia výsledkov skúmania na ŠVA 2021, 

- spoluautorstvo vedeckého článku v domácom časopise, 

- kvalita a včasnosť distribúcie časopisu Ekonomická revue cestovného ruchu, 

- zodpovedný prístup a dodržanie termínov pri organizácii podujatí. 
 

Študentská vedecká pomocná sila: Bc. Martin Timko 

 
 

 



 

KATEDRA EKONÓMIE 

 
a) Názov výskumnej témy, na ktorej bude VPS participovať 

      Európsky trh práce ako priestor uplatnenia študentov internacionalizovaných    

      študijných programov  

 

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

výskumu na fakulte 

Výskumná téma svojím zameraním nadväzuje na prioritu vedy „Nová sociálno-

ekonomická paradigma európskej integrácie“ v gescii Katedry ekonómie. Téma reflektuje 

pretrvávajúce trendy posilňovania internacionalizácie vysokoškolského štúdia na 

Slovensku a mimoriadnu angažovanosť Ekonomickej fakulty UMB v tomto smere. Viac 

ako desaťročné skúsenosti fakulty so spoločne zabezpečovanými študijnými programami, 

napr. v podobe spolupráce s francúzskymi univerzitami, vytvárajú predpoklad pre analýzu 

efektov týchto programov. Jedným z nástrojov sledovania efektov je aj analýza uplatenia 

ich absolventov na európskom trhu práce. Cieľom činnosti vedeckej pomocnej sily je na 

základe vybudovania modernej podoby alumni siete absolventov internacionalizovaných 

študijných programov prostredníctvom súčasných komunikačných platforiem (ako napr. 

LinkedIn) získať informácie o uplatnení absolventov na európskom trhu práce 

v krátkodobom a strednodobom horizonte. Na základe týchto údajov je možné 

identifikovať efekty podpory internacionalizácie vysokoškolského štúdia pre univerzity, 

ako aj pre samotných študentov a absolventov.  

 

c) Opis činností, ktoré bude študent vykonávať: 

 aktualizácia a modernizácia databázy absolventov spoločne zabezpečovaných študijných 

programov/ internacionalizovaných študijných programov na EF UMB, s dôrazom na 

programy realizované v spolupráci s francúzskymi univerzitami 

 zber primárnych údajov o uplatnení absolventov internacionalizovaných študijných 

programov na európskom trhu práce (krátkodobé i strednodobé efekty) 

 spracovanie efektov podpory internacionalizácie vysokoškolského štúdia pre EF UMB 

a pre študentov/absolventov 

 aktívne vystúpenia VPS (katedrový seminár, študentská vedecká aktivita) 

 príprava rukopisu state pre domáci, príp. zahraničný časopis  

 

d) Tútor: Ing. Žaneta Lacová, PhD. 

 

e) Merateľné výstupy činnosti študenta na pozícii VPS 

 spracovanie aktívnej ALUMNI siete študentov spoločne zabezpečovaných študijných 

programov  prostredníctvom moderných interaktívnych komunikačných nástrojov 

 vystúpenie na vedeckom seminári Katedry ekonómie – SOeVA (prezentácia čiastkových 

výsledkov výskumu) 

 prezentácia výsledkov v rámci Študentskej vedeckej aktivity v AR 2020/2021 

 odoslanie rukopisu state do domáceho, príp. zahraničného časopisu 

 

Študentská vedecká pomocná sila: Bc. Natália Matviaková 

 

 



 

KATEDRA KVANTITATÍVNYCH METÓD A INFORMAČNÝCH 

SYSTÉMOV 

 
a) Názov výskumnej témy: 

Kritické zhodnotenie vybraných aspektov starobného dôchodkového sporenia 

 

b) Väzba na vedecko-výskumnú činnosť Katedry kvantitatívnych metód a informačných 

systémov (KKMaIS) v súlade so stratégiou rozvoja vedy a výskumu na Ekonomickej 

fakulte: 

      Výskumná téma priamo nadväzuje na vedecko-výskumnú činnosť KKMaIS, ktorá od roku 

1998 pravidelne, v spolupráci s VŠE Praha a UE Wroclaw, organizuje medzinárodnú 

vedeckú konferenciu pod názvom Aplikácie matematiky a štatistiky v ekonómii 

(Applications of Mathematics and Statistics in Economics). Je zameraná na moderné 

matematické a štatistické metódy aplikovateľné pri riešení teoretických aj praktických 

ekonomických problémov. Medzi tieto ekonomické problémy neodmysliteľne  patrí aj 

budovanie finančnej gramotnosti nielen študentov, ale aj zamestnancov podnikov a teda 

celého ekonomicky aktívneho obyvateľstva.  

 

c) Opis činností, ktoré bude študent vykonávať: 

 získavanie a spracovanie dát, ktoré sa týkajú príspevkov podnikov svojim zamestnancom 

k doplnkovému dôchodkovému sporeniu a sporeniu v rámci II. piliera starobného 

dôchodkového sporenia, 

 analýza výšky spomínaných príspevkov a ich vplyv na výšku budúcich dôchodkov 

plynúcich z doplnkového dôchodkového sporenia a z II. piliera starobného dôchodkového 

sporenia, 

 porovnanie produktov II. a III. piliera dôchodkového sporenia, 

 modelovanie produktov II. a III. piliera dôchodkového sporenia, 

 kritický pohľad na jednotlivé produkty, ich miera dostatočnosti pre budúcich dôchodcov, 

 kritický pohľad na finančnú gramotnosť súčasného ekonomicky aktívneho obyvateľstva.  

 

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

 

e) Merateľný výstup činností študenta na pozícii vedeckej pomocnej sily: 

 databáza podnikov a ich výška príspevkov pre zamestnancov v rámci doplnkového 

dôchodkového sporenia, 

 aktívna účasť na Študentskej vedeckej aktivite akademickom roku 2020/21, 

 spoluautorstvo na článku, ktorý bude prezentovaný a publikovaný na Medzinárodnej 

konferencii Aplikácie matematiky a štatistiky v ekonómii (Applications of Mathematics 

and Statistics in Economics) AMSE 2021. 

 

Študentská vedecká pomocná sila: Bc. Martin Dobrovič 

 

 

Schválilo Grémium dekana EF UMB dňa 30. 9. 2020. 


