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KATEDRA EKONOMIKY A MANAŽMENTU PODNIKU 

a) Názov výskumnej témy 

Vplyv digitalizácie na manažment ľudských zdrojov 

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

a výskumu na fakulte 

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

1. riešený projekt KEGA 012UCM-4/2022 „Riadenie ľudí v digitálnom svete – 

bilingválna (slovensko-anglická) vysokoškolská učebnica s podporou e-learningových 

modulov s multimediálnym obsahom“ (zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Katarína 

Stachová, PhD.), 

2. podaný projekt VEGA 1/0169/23 „Špecifiká slovenský podnikov pri prechode na 

Industry 4.0“ (zodpovedný riešiteľ: doc. Mgr. Ing. Lukáš Smerek, PhD.)  a 

3. podaný projekt V4 (Visegrad Fund) „Past, present and future challenges of HRM in 

V4 countries“ (zodpovedný riešiteľ: doc. Mgr. Ing. Lukáš Smerek, PhD.) 

Téma nadväzuje na výskumnú prioritu EF UMB „Udržateľný rozvoj podniku v dynamicky sa 

meniacom prostredí“. Riešený projekt KEGA sa zaoberá nástupom digitálnej éry, ktorá 

skokovo mení možnosti prístupu, dostupnosti a využitia informácií v kontexte nových metód 

a nástrojov využívaných na riadenie ľudí a prípravou súčasných a budúcich špecialistov na 

riadenie ľudí na zmeny, ktoré sú dôsledkom technologických inovácií v externom a internom 

prostredí podnikov. Podaný projekt VEGA sa zaoberá skúmaním pripravenosti slovenských 

podnikov na prechod na Industry 4.0, identifikáciou špecifík slovenských podnikov, 

ohrozených povolaní a formuláciou odporúčania pre uskutočnenie potrebných zmien 

v manažmente ľudských zdrojov, ktoré si Industry 4.0 vyžiada.  Podaný projekt V4 sa zaoberá 

skúmaním úrovne personálne práce v krajinách V4, identifikáciou podobných čŕt a špecifík 

jednotlivých krajín s ohľadom na ich ekonomický, kultúrny historický vývoj, ale aj s ohľadom 

na prebiehajúce spoločenské, geopolitické a globalizačné zmeny v regióne. 

Študent sa bude  v pozícii vedeckej pomocnej sily na riešení týchto projektoch aktívne 

podieľať a zároveň získavať podklady pre diplomovú prácu a prípadné doktorandské štúdium 

v téme. 

c) Opis činnosti  

 Keďže riešený projekt KEGA je v začínajúcej fáze zberu údajov prostredníctvom online 

dotazníka, VPS sa bude podieľať na zbere, analýze a interpretácii výsledkov; 

 Pri podanom projekte VEGA pôjde o spracovanie prehľadu literatúry – Industry 4.0, 

predchádzajúce priemyselné revolúcie, ohrozené profesie, kultúrne, ekonomické, 

historické a iné špecifiká Slovenska; 

 Pri podanom projekte V4 už prebehol prvotný zber údajov formou dotazníkového 

prieskumu, ktoré budú využité v ďalšej vedecko-výskumnej činnosti bez ohľadu na 

úspešnosť podaného projektu. VPS sa bude podieľať na analýze a interpretácii 

výsledkov; 

 Podieľanie sa na administratívnych činnostiach projektov; 

 Aktívne vyhľadávanie citácií členov katedry – s cieľom zjednodušiť proces evidencie 

v UK; 
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 Popularizácia vedy, výskumu a štúdia na EF UMB na verejnosti, najmä vo vzťahu 

k uchádzačom zo stredných škôl. 

d) Tútor 

doc. Ing. Ľuboš ELEXA, PhD. 

e) Merateľné výstupy: 

 spracované a štatisticky vyhodnotené údaje z dotazníkového prieskumu podnikov 

ohľadom pripravenosti na zmenu činností MĽZ v súvislosti s prechodom na Industry 

4.0, 

 spracované a štatisticky vyhodnotené údaje z dotazníkového prieskumu podnikov 

ohľadom úrovne personálne práce v podnikoch V4, 

 zoznam relevantných článkov z univerzitných databáz ohľadom témy Industry 4.0, 

 publikovaný 1 odborný a 1 vedecký príspevok, 

 aktívna účasť na študentskej vedeckej aktivite, 

 zoznam evidovaných ohlasov v univerzitnej knižnici,  

 aktívne prezentovanie možnosti štúdia na EF UMB min. na 2 stredných školách. 

f) Študentská pomocná vedecká sila: Ján Vaščák 

 

KATEDRA EKONÓMIE 

a) Názov výskumnej témy 

Aspekty aplikácie Okunovho zákona a Phillipsovej krivky na dezagregovanej úrovni 

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

a výskumu na fakulte 

Vypísaná výskumná téma sa orientuje na problematiku modelovania vzájomného vzťahu 

medzi fluktuáciami produktu a nezamestnanosti (Okunov zákon) a vzájomného vzťahu medzi 

zmenou cenovej hladiny a nezamestnanosti (Phillipsova krivka) na regionálnej, sektorovej 

alebo populačnej úrovni. Výskumná téma sa zaoberá základnými stavebnými prvkami 

súdobej makroekonómie v nadväznosti na riešený projekt VEGA č. 1/0053/22 Priestorová 

a štrukturálna dezagregácia Okunovho zákona a Phillipsovej krivky (zodpovedný riešiteľ: 

doc. PhDr. Ing. Martin Boďa, PhD, zástupkyňa zodpovedného riešiteľa: Ing. Mariana 

ovažanová, PhD.). Východiskom pre riešenie výskumnej úlohy sú doteraz publikované 

metodologické úvahy v Boďa & Považanová (2020, Papers in Regional Science, 

https://doi.org/10.1111/pirs.12511). Výskumná téma napomáha plneniu aktuálnej výskumnej 

priority fakulty "Nová sociálno-ekonomická paradigma európskej integrácie". V rámci 

riešenia výskumnej témy bude pozornosť venovaná analýze regionálnych rozdielov v rámci 

integračného zoskupenia európskych krajín prostredníctvom analytických nástrojov (Okunov 

zákon a Phillipsova krivka), ktoré je možné následne použiť pri plánovaní a implementácii 

regionálnej politiky. Študentská vedecká pomocná sila (VPS) bude zapojená do verifikácie 

Okunovho zákona a Phillipsovej krivky na regionálnej úrovni pre štáty Európskej únie a do 

zisťovania a zdôvodňovania regionálnych rozdielov, ktoré sa pritom zistia a môžu mať 

dôsledky pre úspech európskej integrácie. 
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c) Opis činnosti  

 zostavenie prehľadu empirických publikovaných štúdií Phillipsovej krivky na 

regionálnej úrovni a so sektorovou alebo populačnou dezagregáciou, 

 získanie dát z verejne dostupných databáz pre empirické modelovanie, odhadovanie 

Okunovho zákona a Phillipsovej krivky pre regióny krajín Európskej únie (na úrovni 

NUTS 2, alt. NUTS 3), ako aj identifikáciu ich faktorov, 

 získanie dát z verejne dostupných databáz pre empirické modelovanie, odhadovanie 

Okunovho zákona a Phillipsovej krivky na sektorovej úrovni a rôzne segmenty 

ekonomiky diferencované podľa veku a pohlavia, ako aj identifikáciu ich faktorov, 

 participácia na príprave vedeckých článkov (rešerše doteraz publikovaných prác, 

aplikácia modelov a interpretácia výsledkov). 

d) Tútor 

Ing. Mariana POVAŽANOVÁ, PhD. 

e) Merateľné výstupy: 

 publikačná aktivita (článok v domácom alebo zahraničnom vedeckom časopise 

v spoluautorstve alebo vo výlučnom autorstve), 

 prezentácia dosiahnutých výsledkov a činnosti na odborno-vedeckom seminári Katedry 

ekonómie SOeVA, 

 účasť na študentskej vedeckej aktivite. 

f) Študentská pomocná vedecká sila: Lenka Ďurčanská  

KATEDRA KVANTITATÍVNYCH METÓD A INFORMAČNÝCH SYSTÉMOV 

a) Názov výskumnej témy 

Zmeny v slovenskom bankovníctve vo vzťahu ku klimatickej kríze 

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

a výskumu na fakulte 

Environmentálny záujem rastie vo všetkých typoch podnikania, bankovníctvo má však 

osobitnú úlohu vďaka svojej schopnosti ovplyvňovať ekonomický rast a rozvoj krajiny. 

Bankový sektor uľahčuje adaptáciu stratégií šetrných k životnému prostrediu, zmierňuje 

klimatické riziká a podporuje obnovu presmerovaním prostriedkov do sektorov, ktoré sú 

citlivé na zmenu klímy. Banky na celom svete výrazne investujú do zelených stratégií na 

vytvorenie zeleného imidžu. Iniciatívy zeleného bankovníctva sú rôzne, najčastejšie však 

spočíva vo vývoji zelených produktov, v spoločenskej zodpovednosti a transformácii 

vnútorných procesov banky. Cieľom výskumu je  analyzovanie zeleného bankovníctva na 

Slovensku, ako banky menia svoje produkty a ako sa prispôsobujú klimatickým zmenám.  

Predložená výskumná téma súvisí s prioritou vedecko-výskumnej činnosti EF UMB na roky 

2021-2026 "Financie, bankovníctvo a investovanie v kontexte trvalo udržateľného rozvoja". 

c) Opis činnosti  

 analýza a vyhodnocovanie sekundárnych údajov, 

 analýza existujúcich metód a spôsobov bánk, ktoré sú založené na ekologických 

princípoch. 
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d) Tútor 

doc. RNDr. Jana ŠPIRKOVÁ, PhD. 

e) Merateľné výstupy: 

 spracovanie teoretických východísk k skúmanej téme, 

 vypracovanie článku k danej problematike, ktorý by mal byť publikovateľný v niektorom 

z časopisov, ktoré sú v databáze Current Contents Connect. 

f) Študentská pomocná vedecká sila: Ivona Hlinková 

KATEDRA VEREJNEJ EKONOMIKY A REGIONÁLNEHO ROZVOJA 

A KATEDRA FINANCIÍ A ÚČTOVNÍCTVA 

a) Názov výskumnej témy 

Fiskálne vzťahy medzi jednotlivými úrovňami verejnej správy 

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

a výskumu na fakulte 

Výskumná téma nadväzuje na výskumnú prioritu „Reformy a inovácie vo verejnej 

ekonomike“ a vedecký projekt COST CA20123 Medziúrovňová spolupráca z miestnej po 

európsku úroveň verejnej správy, European Cooperation in Science and Technology.  

Hlavný výstup projektu je rozvoj medziodvetvového prístupu výskumu medziúrovňovej 

spolupráce rôznych úrovní verejnej správy poskytujúceho systematický pohľad na inštitúcie, 

mechanizmy a procesy tejto spolupráce z pohľadu horizontálneho a vertikálneho, naprieč 

rôznymi úrovňami verejnej správy, verejnými politikami, územnými jednotkami. Doba 

riešenia: 2021 – 2025. Podrobné informácie k projektu sú uvedené na 

https://www.cost.eu/cost-action/intergovernmental-coordination-from-local-to-european-

governance/ 

Konfrontácia teoretických aspektov verejnej ekonomiky s ich praktickou aplikáciou, 

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

v multisektorovom ekonomickom priestore. Nevyhnutnosť realizácií reforiem vo verejnom 

sektore ako reakcia na meniaci sa charakter národnej a svetovej ekonomiky predstavuje výzvy 

vo výskume verejnej ekonomiky. Takouto výzvou je aj praktická aplikácia konceptov teórie 

fiskálneho federalizmu v riešení problému  optimalizácie výkonu funkcií verejných financií 

(stabilizačnej, redistribučnej, alokačnej) s prihliadnutím na špecifikáciu ich priestorového 

aspektu v rámci procesov fiškálnej decentralizácie verejnej správy. Poslaním výskumu je na 

základe analýzy fiškálnych vzťahov medzi jednotlivými úrovňami verejnej správy 

identifikovať problémy vertikálnej a horizontálnej fiškálnej nerovnováhy v rámci fiškálnej 

decentralizácie. Výstupy výskumu v podmienkach Slovenska budú súčasťou medzinárodnej 

komparatívnej štúdie podporenej v rámci výskumnej schémy COST European Cooperation in 

Science and Technology, na ktorej sa zúčastnia univerzity a výskumné inštitúcie z 29 krajín.  

c) Opis činnosti  

1. Spolupráca na vypracovaní prehľadov teoretických prístupov k riešeniu problémov 

vertikálnej a fiškálnej nerovnováhy - obsahová analýza formou rešerší dostupných 

prameňov 

https://www.cost.eu/cost-action/intergovernmental-coordination-from-local-to-european-governance/
https://www.cost.eu/cost-action/intergovernmental-coordination-from-local-to-european-governance/
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2. Spolupráca na špecifikácii predmetu skúmania: 

a. Štruktúra administratívnych jednotiek VS 

b. Kompetencie jednotlivých úrovní VS v zabezpečovaní verejných služieb  

c. Rozpočtové určenie daní 

d. Transfery, podielové dane, dotácie (účelové, neúčelové) 

e. Vyrovnávacie dotácie a metodiky výskumu problémov vertikálnej a horizontálnej 

fiškálnej nerovnováhy 

3. Spolupráca na formulácii stratégie zberu a triedenia údajov 

4. Spolupráca na zhromažďovaní, triedenie údajov a vkladanie do databázy 

5. Spolupráca na analýze údajov vhodnými štatistickými metódami 

6. Spolupráca na vypracovaní analytickej štúdie  

d) Tútor 

prof. Ing. Beáta MIKUŠOVÁ MERIČKOVÁ, PhD., prof. Ing. Juraj NEMEC, CSc. 

e) Merateľné výstupy 

1. Databanka teoretických štúdií problému 

2. Sumarizácia teoretických východísk problému ako východisko pre metodiku výskumu 

a publikačné aktivity 

3. Metodika výskumu 

4. Stratégia výskumu 

5. Databáza údajov 

6. Analytická a komparatívna štúdia ako východisko pre publikačné aktivity 

7. Publikácia výsledkov výskumu v podobe publikačných výstupov  

8. Účasť na odbornom vedeckom podujatí, ŠVA zameraná na predmet výskumu 

f) Študentská pomocná vedecká sila: Janka Holíková 

 

 

KATEDRA VEREJNEJ EKONOMIKA A REGIONÁLNEHO ROZVOJA 

a) Názov výskumnej témy 

Plánovanie rozvoja biosférických rezervácií v Slovenskej republike 

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

a výskumu na fakulte: 

Výskumná téma nadväzuje na výskumnú prioritu KVEaRR Inovatívny a udržateľný rozvoj 

územných celkov. Zároveň je priamo spojená s riešeným výskumným projektom APVV-20-

0108 s názvom Implementácia Agendy 2030 prostredníctvom biosférických rezervácií.  

c) Opis činnosti: 

Podstatou riešenia výskumnej úlohy študenta je preskúmanie postavenia biosférických 

rezervácií z pohľadu inštitucionálizácie, legislatívy a súčasného finančného mechanizmu ich 

podpory v podmienkach Slovenskej republiky a v zahraničí. Súčasťou bude systémová 

analýza vzťahov s relevantnými zainteresovanými subjektmi v území vybranej biosférickej 

rezervácie, a to najmä s občanmi, podnikateľskými subjektmi, orgánmi verejnej správy, 
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neziskovými organizáciami, lokálnymi a regionálnymi združeniami v rámci územia 

biosférických rezervácií. Ide najmä o: 

 vytvorenie databázy publikácií, ktoré sa zaoberajú problematikou plánovania rozvoja 

biosférických rezervácií a spracovanie rešerše; 

 realizácia zberu dát vo vybranej biosférickej rezervácii; 

 spracovanie príkladov dobrej praxe so zameraní na plánovanie rozvoja v biosférických 

rezerváciách v zahraničí; 

 spolupráca na tvorbe stratégie rozvoja vybranej biosférickej rezervácie; 

 príprava spoločnej publikácie prezentujúcej výstupy výskumu; 

 pomoc s organizáciou projektových stretnutí a workshopov. 

d) Tútor:  

doc. Ing. Katarína VITÁLIŠOVÁ, PhD. 

e) Merateľné výstupy: 

 vytvorenie databázy publikácií, ktoré sa zaoberajú problematikou plánovania rozvoja 

biosférických rezervácií a spracovanie rešerše, 

 spracované príklady dobrej praxe zo zahraničia na danú tému, 

 databáza dát zbieraných v rámci primárneho výskumu, 

 spoluautorstvo vedeckého článku v domácom, príp. zahraničnom časopise,  

 prezentovanie výstupov výskumnej úlohy v podobe účasti na ŠVA; 

 spoluautorstvo stratégie rozvoja vybranej biosférickej rezervácie; 

f) Študentská pomocná vedecká sila: Mária Vavrúšová 


