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I. Základné údaje
I.1 Priezvisko, meno, tituly
Mališová Daniela, Ing.        
rod. Pecníková
I.2 Rok narodenia
1995
I.3 Názov a adresa pracoviska
Katedra verejnej ekonomiky a regionálneho rozvoja,
Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici, 
Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
I.4 E-mailová adresa: 
daniela.malisova@umb.sk
II. Informácie o vysokoškolskom vzdelaní a ďalšom kvalifikačnom raste

Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Rok 
Odbor a program
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
Ekonomická fakulta, 
Univerzita Mateja Bela, 
Banská Bystrica
2019
verejná ekonomika a služby,
ekonomika verejného sektora
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
Ekonomická fakulta, 
Univerzita Mateja Bela, 
Banská Bystrica

verejná ekonomika a služby
verejná ekonomika a politika
Titul docent
-


Titul profesor
-


Doktor vied
-


Ďalšie vzdelávanie
-



III. Zabezpečované činnosti
III.1 Prehľad o vedených záverečných prácach, ktoré boli obhájené

Bakalárske
Diplomové
Dizertačné
Počet 
0
0
0
III.2 Aktuálna pedagogická činnosť
Ekonomika a manažment verejných služieb- prvý stupeň štúdia, semináre, denné štúdium, letný semester
Ekonomika a manažment zdravotníckych služieb- druhý stupeň štúdia, semináre, denné štúdium, zimný semester
Administratívny manažment- druhý stupeň štúdia, semináre, denné štúdium, zimný semester
III.3 Predchádzajúca pedagogická činnosť

III.4 Aktuálna tvorivá činnosť

IV. Profil kvality tvorivej činnosti
IV.1 Prehľad výstupov

Celkovo
Za posledných šesť rokov
Počet výstupov evidovaných vo Web of Science alebo Scopus


Počet výstupov kategórie A


Počet výstupov kategórie B


Počet citácií Web of Science alebo Scopus, v umeleckých študijných odboroch počet ohlasov v kategórii A


Počet projektov získaných na financovanie výskumu, tvorby


Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej/národnej úrovni


IV.2 Najvýznamnejšie publikované vedecké práce, verejne realizované alebo prezentované umelecké diela a výkony. Maximálne  päť.
1.

IV.3 Najvýznamnejšie publikované vedecké práce verejne realizované alebo prezentované umelecké diela alebo výkony za posledných  šesť rokov. Maximálne päť výstupov.
1.
PECNÍKOVÁ. D., 2017. Význam konceptu trvalo udržateľného rozvoja v súčasnom ekonomickom prostredí. In Zborník prác študentov – 23. ročník: Študentská vedecká aktivita 2017. Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici. ISBN 978-80-557-1228-4.

IV.4 Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných  šesť rokov. Maximálne päť projektov.
1.
VEGA 1/0334/19 Evaluating the performance of regional education by the value-for-money method, using the example of grammar schools
IV.5 Výstupy v oblasti poznania príslušného študijného odboru s najvýznamnejšími ohlasmi a prehľad ohlasov na tieto výstupy. Maximálne päť výstupov a desať najvýznamnejších ohlasov na jeden výstup.
1.



IV.6 Funkcie a členstvo vo vedeckých, odborných a profesijných spoločnostiach

V. Doplňujúce informácie
V.1 Charakteristika aktivít súvisiacich s príslušným študijným programom

V.2 Ďalšie aktivity

Dátum poslednej aktualizácie
20. 10. 2019


