
KATEDRA VEREJNEJ EKONOMIKY A REGIONÁLNEHO ROZVOJA 
Úspešní absolventi nám robia najlepšiu reklamu! 

 

„Prax je môj spojenec“ 
 

Ako tvrdí jeden z našich kolegov  Filip Flaška  „mojou neustálou snahou je vnášať do výučby veľa praktických 

skúseností s cieľom čo najlepšie vysvetliť problematiku vhodným prepájaním teórie s praxou a riešením praktických 

príkladov pri ktorých sa snažím aktivizovať študentov a klásť veľký dôraz na podnietenie študentov k prepájaniu ich 

poznatkov (napr. z iných predmetov) a v neposlednom rade aj na podnietenie ich  kritického myslenia.“ On sám má 

za sebou prax v oblasti kontrolnej činnosti miestnych samospráv a pravidelne absolvuje okrem vedeckých 

konferencií aj školenia, ktoré sú určené pre ľudí z praxe napr. v prípadoch zmien resp. novelizácií právnych 

predpisov, ktoré ovplyvňujú oblasti v ktorých pôsobí ako vyučujúci. Okrem toho je aktívny v riešení zahraničných 

ako aj domácich výskumných projektov v rámci ktorých zbiera cenné kontakty, skúsenosti a nové poznatky, ktorými 

vhodne obohacuje vyučovací proces. Zároveň sa pravidelne angažuje v organizácii odborných exkurzií v praxi, ktoré 

sú študentmi veľmi pozitívne hodnotené. 

 

  



AKTIVITY NA KATEDRE 
Počas obdobia od roku 2012 do Februára 2017 sa riešil projekt aplikovaného výskumu Virtuálna DSS, a.s. v 

spolupráci s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR. 

 

Realizovanie prednášok odborníkov z praxe – Juraj Karpiš z INESS, Jozef Mihál (bývalý minister práce), Miroslav 

Kotov (Portfolio manažér Allianz Slovenská d.s.s., a.s.), Vladimír Mlynek (CEO VUB Generali, d.s.s., a.s.). 

 



Organizovanie konferencie „Dobrý dôchodkový systém“ za účasti zástupcov Dôchodkových správcovských 

spoločností, Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, Rady pre rozpočtovú zodpovednosť, Národnej banky 

Slovenska. Organizátorom bol Inštitút sporenia a investovania a Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici  

Vybudovanie Talentového a výskumného centra (Talent and Research Centre TRC) v priestoroch EF UMB s 

podporou Inštitútu sporenia a investovania. 

 

 

Naša katedra pravidelne organizuje odborné exkurzie, prednášky a stretnutia s odborníkmi z praxe. 

              

  



V roku 2016 sme s našimi študentmi navštívili Národnú radu SR, osobne sme sa stretli a diskutovali o aktuálnych, 

nielen, ale najmä ekonomických problémoch Slovenska s predsedom Výboru NR SR pre verejnú správu a regionálny 

rozvoj Borisom Kollárom. 

 

Vďaka intenzívnym vzťahom s praxou sme navštívili obec Bartošovice v Českej republike, v ktorej sídli Miestna akčná 

skupina regiónu Poodří.  

Odborné prednášky, workshopy a neformálne diskusie s nami absolvoval pán Ing. Oldřich Usvald, ktorý je 

manažérom MAS Poodří. Atraktívne sídlo tejto inštitúcie, priestory, v ktorých sa uskutočnili odborné aktivity a v 

ktorých sme boli ubytovaní môžete vidieť na fotografii. Jedná sa o historický zámok v obci Bartošovice. 

 



    

 

Odborný program, ale aj priestory zámku, či neformálne diskusie o MAS Poodří o spolupráci obcí regiónu a 

implementácii projektov zaujali našich študentov Teritoriálneho manažmentu a Teritoriálnych štúdií. 

Poďakovanie patrí organizátorom exkurzie, vďaka ktorým bolo možné podujatie uskutočniť, špeciálne Ing. Krnáčovi, 

ktorého kontakty s MAS Poodří i NR SR sú pre katedru a jej študentov neoceniteľné. 

 

 

Teoretické poznatky + praktické skúsenosti + fundovaní pedagógovia = 

ÚSPEŠNÍ ABSOLVENTI KVEARR 


