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KATEDRA CESTOVNÉHO RUCHU 

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

Ekonomika spoločného využívania - príležitosť pre udržateľný a konkurencieschopný rozvoj 

cestovného ruchu v cieľových miestach na Slovensku 

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

a výskumu na fakulte: 

Ekonomika spoločného využívania je novou paradigmou, ktorá vďaka deľbe spotreby 

zefektívňuje využitie už existujúcich zdrojov a maximalizuje úžitok spotrebiteľa, resp. mieru 

využitia už nadobudnutého tovaru alebo služby. Vďaka informačným technológiám naberá 

globálny rozmer a je príležitosťou pre udržateľný rozvoj cieľových miest cestovného ruchu na 

Slovensku v konkurenčnom prostredí. K najvyužívanejším službám ekonomiky spoločného 

využívania pritom v súčasnosti patria ubytovacie a dopravné služby. V kontexte zmien 

správania návštevníkov v cestovnom ruchu je žiadúce dôsledne preskúmať súčasnú ponuku 

a dopyt po službách cestovného ruchu na Slovensku poskytovaných na princípe ekonomiky 

spoločného využívania a identifikovať perspektívy ich ďalšieho rozvoja so zreteľom na 

udržateľný a konkurencieschopný rozvoj cestovného ruchu v cieľových miestach na 

Slovensku. 

Téma výskumu vychádza z priorít vedy a výskumu na Ekonomickej fakulte UMB v Banskej 

Bystrici do roku 2020, pričom sa sústredí na udržateľný, zodpovedný a kvalitný cestovný ruch 

na úrovni organizácií a cieľových miest. Nadväzuje na projekt VEGA 1/0368/20, ako aj na 

plánované publikačné aktivity vybraných členov Katedry cestovného ruchu. 

c) Opis činností: 

- analýza existujúcich on-line platforiem ekonomiky spoločného využívania na Slovensku 

z hľadiska ponuky služieb cestovného ruchu, 

- realizácia rozhovorov so subjektmi zastupujúcimi ponuku a dopyt po službách ekonomiky 

spoločného využívania na Slovensku, 

- distribúcia a pomoc pri vyhodnocovaní dotazníkov určených súčasným a potenciálnym 

poskytovateľom služieb cestovného ruchu na princípe ekonomiky spoločného využívania 

a obyvateľom Slovenska ako súčasným a potenciálnym spotrebiteľom daných služieb. 

d) Tútor:  

doc. Ing. Kristína POMPUROVÁ, PhD. 

e) Merateľné výstupy: 

- aktívna účasť na koordinačných poradách riešiteľského kolektívu projektu s prezentáciou 

dosiahnutých čiastkových výsledkov, 

- počet zrealizovaných rozhovorov, 

- počet vyplnených a vyhodnotených dotazníkov, 

- aktívna účasť na Študentskej vedeckej konferencii. 

 

 

a) Názov výskumnej témy: 

Overtourism: Nadmerný cestovný ruch a možnosti jeho merania 

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

a výskumu na fakulte 

https://lms2.umb.sk/course/index.php?categoryid=210
https://lms2.umb.sk/course/index.php?categoryid=210
javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder1$DataListSk$ctl01$Label1','')
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Cestovný ruch môže byť udržateľný iba vtedy, ak jeho rozvoj zohľadňuje názory 

návštevníkov, rezidentov a miestnych zainteresovaných na jeho rozvoji. Viaceré cieľové 

miesta vo svete čelia v posledných rokoch nadmernému cestovnému ruchu (overtourism). 

Napriek aktuálnemu poklesu návštevnosti je vhodné identifikovať nástroje, ktoré včas 

upozornia na nadmerný rozvoj cestovného ruchu v cieľovom mieste. Téma nadväzuje na 

výskumný projekt VEGA 1/0237/20 „Cestovný ruch 4.0: Inteligentný a udržateľný rozvoj 

cestovného ruchu v konkurenčnom prostredí“. Cieľom činnosti vedeckej pomocnej sily je 

spracovať metódy a nástroje identifikovania a merania nadmerného cestovného ruchu 

v zahraničných cieľových miestach cestovného ruchu a uviesť príklady merania 

nadmerného cestovného ruchu aplikovateľné v cieľových miestach na Slovensku.  

c) Opis činnosti: 

- prieskum metód a nástrojov identifikovania a merania nadmerného cestovného ruchu, 

- prieskum príkladov dobrej praxe v aplikovaní nástrojov na identifikovanie a meranie 

nadmerného cestovného ruchu v zahraničí, 

- identifikácia sekundárnych údajov, ktoré je možné použiť pri meraní nadmerného 

cestovného ruchu, 

- zber primárnych údajov od zainteresovaných subjektov na Slovensku, 

- zber primárnych údajov terénnym prieskumom, 

- technická a administratívna pomoc pri vydávaní časopisu Ekonomická revue cestovného 

ruchu,   

- organizačná a administratívna pomoc pri organizovaní konferencie a pracovných 

seminárov pre prax. 

d) Tútor:  

Ing. Matúš MARCIŠ, PhD. 

e) Merateľné výstupy: 

- prezentácia práce na ŠVA, 

- publikovanie vedeckej práce v recenzovanom časopise, 

- vypracovanie podkladov pre meranie nadmerného rozvoja cestovného ruchu na Slovensku 

a v zahraničí, 

- včasnosť distribúcie Ekonomickej revue cestovného ruchu 

- kvalita, zodpovedný prístup a dodržanie termínov pri plnení úloh spojených 

s organizáciou podujatí (konferencia, semináre).  

 

 

a) Názov témy: 

Stravovacie služby poskytované na  princípe ekonomiky spoločného využívania ako 

príležitosť pre udržateľný a konkurencieschopný rozvoj cestovného ruchu  

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

a výskumu na fakulte: 

Navrhovaná téma vychádza z priorít vedy a výskumu na Ekonomickej fakulte UMB 

v Banskej Bystrici do roku 2020. Nadväzuje na projekt VEGA 1/0368/20 Ekonomika 

spoločného využívania - príležitosť pre udržateľný a konkurencieschopný rozvoj cestovného 

ruchu v cieľových miestach na Slovensku, ako aj na plánované a už realizované publikačné 

aktivity vybraných členov Katedry cestovného ruchu.  

javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder1$DataListSk$ctl01$Label1','')
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Napriek rastúcemu dopytu po stravovacích službách poskytovaných na princípe ekonomiky 

spoločného využívania v zahraničí nie je problematika primerane rozpracovaná v domácej 

literatúre. V predchádzajúcom období sme preskúmali dopyt slovenských spotrebiteľov po 

stravovacích službách poskytovaných na princípe ekonomiky spoločného využívania na 

platforme Eatwith. Rozsah ponuky uvedených služieb je aktuálne na Slovensku výrazne 

obmedzený. Na základe štatistických údajov zverejnených Svetovou organizáciou cestovného 

ruchu (UNWTO, 2020) bol v období od januára do októbra 2020 celosvetovo zaznamenaný 

72 % pokles v počte prenocovaní zahraničných návštevníkov v cestovnom ruchu v porovnaní 

s rovnakým obdobím roku 2019. V dôsledku aktuálneho stavu budú pri návšteve cieľového 

miesta zohrávať primárnu úlohu cestovateľské obmedzenia, udržiavanie šírenia vírusu na 

nízkej úrovni pomocou vládnych opatrení  a úroveň dôvery spotrebiteľov (Impact assessment 

of the COVID-19 outbreak on international tourism, 2020). Vznik nových foriem spolupráce 

medzi subjektmi poskytujúcimi ubytovacie služby a poskytovateľmi stravovacích služieb na 

princípe ekonomiky spoločného využívania obohacuje ponuku v cieľovom mieste, prispieva 

k jeho udržateľnému rozvoju a maximalizuje úžitok spotrebiteľa (návštevníka). Poskytovanie 

stravovacích služieb na princípe ekonomiky spoločného využívania umožňuje zaistenie 

konkurenčnej výhody na trhu cestovného ruchu. Pozornosť je potrebné venovať skúmaniu 

vplyvu motivačných a demotivačných faktorov ovplyvňujúcich záujem poskytovať takéto 

služby na Slovensku. Následne je možné preskúmať a porovnať dopyt po stravovacích 

službách poskytovaných na princípe ekonomiky spoločného využívania a ponuku daných 

služieb na Slovensku a v susedných štátoch, ktoré predstavujú jeho najväčších konkurentov. 

Využívanie alternatívnych spôsobov poskytovania stravovacích služieb (po vzore dopravných 

a ubytovacích služieb- Uber, Bolt, Airbnb, a iných) bude intenzívne narastať a považujeme za 

potrebné identifikovať príležitosti pre udržateľný a konkurencieschopný rozvoj cestovného 

ruchu v cieľových miestach na Slovensku. 

c) Opis činností: 

- analýza existujúcich on-line platforiem poskytujúcich stravovacie služby na princípe 

ekonomiky spoločného využívania na Slovensku, v Česku, Poľsku a Maďarsku, 

- zber primárnych údajov s využitím metódy opytovania a techniky štruktúrovaných 

rozhovorov so subjektmi zastupujúcimi ponuku stravovacích služieb poskytovaných na 

princípe ekonomiky spoločného využívania na Slovensku, 

- distribúcia a pomoc pri vyhodnocovaní dotazníkov určených súčasným a potenciálnym 

poskytovateľom stravovacích služieb na princípe ekonomiky spoločného využívania 

a obyvateľom Slovenska ako súčasným a potenciálnym spotrebiteľom daných služieb. 

d) Tútor: 

Mgr. Ivana ŠIMOČKOVÁ, PhD. 

e) Merateľné výstupy: 

- aktívna účasť na koordinačných poradách riešiteľského kolektívu projektu s prezentáciou 

dosiahnutých čiastkových výsledkov, 

- spracovanie príspevku do Ekonomickej revue cestovného ruchu 

- počet zrealizovaných rozhovorov, 

- počet vyplnených a vyhodnotených dotazníkov, 

- aktívna účasť na Študentskej vedeckej konferencii. 

Študentka: Bc. Anita Kolarčíková  
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KATEDRA EKONÓMIE 

a) Názov výskumnej témy, na ktorej bude VPS participovať 

Digitálna nerovnosť a digitálna exklúzia ako výzvy pre riadenie ľudských zdrojov v podniku 

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

a výskumu na fakulte 

Výskumná téma je obsahom domáceho výskumného projektu VEGA 1/0668/20 

„Digitálna nerovnosť a digitálna exklúzia ako výzva pre riadenie ľudských zdrojov 

v podniku“ (https://www.ef.umb.sk/index.asp?uid=312&projektid=274). Svojím 

zameraním nadväzuje na prioritu vedy „Nová sociálno-ekonomická paradigma európskej 

integrácie“ v gescii Katedry ekonómie, ako aj na prioritu vedy „Udržateľný rozvoj 

podniku v dynamicky sa meniacom prostredí“ v gescii Katedry ekonomiky a manažmentu 

podniku. Téma reflektuje trend, ktorý priniesol nástup informačno-komunikačných 

technológií, a s tým súvisiacu potrebu nadobudnutia a neustáleho rozvoja digitálnych 

zručností jednotlivcov. Uvedená potreba je intenzívne prítomná v podnikoch a na trhu 

práce všeobecne, nakoľko sa dotýka všetkých zamestnancov, ale aj uchádzačov 

o pracovné miesta. Zároveň je možné identifikovať veľké digitálne nerovnosti medzi 

jednotlivcami, vo viacerých prípadoch ústiace do tzv. digitálneho vylúčenia. Cieľom 

činnosti vedeckej pomocnej sily je na základe dotazníkového prieskumu medzi veľkými 

a strednými podnikmi preskúmať úroveň digitálnych zručností zamestnancov z pohľadu 

manažérov ľudských zdrojov a porovnať získané údaje s údajmi z prieskumu 

realizovaného členmi riešiteľského tímu VEGA v marec-máj/2021. Na základe 

porovnania údajov bude možné do určitej miery vyhodnotiť vplyv korona krízy na zmenu 

úrovne digitálnych zručností zamestnancov. 

c) Opis činností, ktoré bude študent vykonávať: 

- vyhľadávanie kontaktov na manažérov ľudských zdrojov veľkých a stredných podnikov, 

- zber primárnych údajov prostredníctvom dotazníkového prieskumu medzi veľkými 

a strednými podnikmi s cieľom preskúmať úroveň digitálnych zručností zamestnancov 

a jej zmenu vplyvom korona krízy, 

- spracovanie výsledkov výskumu so súčasným porovnaním získaných údajov s údajmi 

z prieskumu realizovaného členmi riešiteľského tímu VEGA „Digitálna nerovnosť 

a digitálna exklúzia ako výzva pre riadenie ľudských zdrojov v podniku“ v marec-

máj/2021, 

- aktívne vystúpenia VPS (katedrový seminár, študentská vedecká aktivita), 

- príprava rukopisu state pre domáci, príp. zahraničný časopis.  

d) Tútor:  

Ing. Ivana KURÁKOVÁ, PhD. 

e) Merateľné výstupy činnosti študenta na pozícii VPS 

- vystúpenie na stretnutí členov riešiteľského tímu projektu VEGA „Digitálna nerovnosť 

a digitálna exklúzia ako výzva pre riadenie ľudských zdrojov v podniku“ (prezentácia 

čiastkových výsledkov výskumu), 

- vystúpenie na vedeckom seminári Katedry ekonómie – SOeVA (prezentácia výsledkov 

výskumu), 

- prezentácia výsledkov v rámci Študentskej vedeckej aktivity v AR 2021/2022, 

- odoslanie rukopisu state do domáceho, príp. zahraničného časopisu.  
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KATEDRA FINANCIÍ A ÚČTOVNÍCTVA 

a) Názov výskumnej témy, na ktorej bude VPS participovať 

Možnosti využitia DEA modelov na rozhodovacie účely vo finančných a sieťových 

odvetviach  

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

a výskumu na fakulte 

Výskumná téma je v súlade s prioritou Katedry financií a účtovníctva a súčasne 

s výskumnými prioritami EF UMB do roku 2026. Výskum inovácií je konkrétne zameraný na 

skúmanie možnosti využitia DEA modelov pri finančno-ekonomickom rozhodovaní v odvetví 

financií i v odvetví sieťového (predovšetkým vodného) hospodárstva. Výskum nadväzuje na 

projekt VEGA. Výsledky výskumnej činnosti sú úzko prepojené s pedagogickou činnosťou 

v druhom stupni vysokoškolského štúdia v programe Financie, bankovníctvo a investovanie. 

Súlad výskumnej témy s výskumnými prioritami EF UMB do roku 2026 

Výskumná téma je v súlade s prioritou „Financie, bankovníctvo a investovanie v kontexte 

trvalo udržateľného rozvoja “, ktorej garantkou je prof. Ing. Marta Orviská, PhD. Centrom 

všetkých parciálnych otázok, prioritou, ale aj zdrojom obáv zo strany Európskej únie 

i národných vlád je konkurencieschopnosť a udržateľný rast, vyžadujúci posun k ekonomike 

efektívne využívajúcej zdroje a nevyhnutnosť reakcií firiem vo svete globalizácie 

v medzinárodnom, národnom i regionálnom kontexte. S tým súvisí množstvo špecifických 

tém, ktorým plánujeme venovať pozornosť. Výskumná téma sa zameriava na inovácie 

v oblasti merania výkonnosti v regulovaných odvetviach, pričom okrem sektora finančných 

služieb sa sústredíme na regulované odvetvia, konkrétne vodné hospodárstvo. Oblasť merania 

výkonnosti v regulovaných odvetviach je mimoriadne aktuálna a dostiaľ na Slovensku či 

v okolitých krajinách nepreskúmaná. Skúmanie možnosti využitia DEA modelov pri 

finančno-ekonomickom rozhodovaní v odvetví financií i v ostatných odvetviach patrí medzi 

inovanívne oblasti súčasnej teórie i praxe, ktoré majú na našej fakulte odborné zázemie 

založené na spolupráci so zahraničnými i domácimi renomovanými expertmi. 

c) Opis činností, ktoré bude študent vykonávať 

- Charakteristika regulovaných odvetví a v rámci nich bankovníctva/vodného hospodárstva. 

- Analýza literárnych prameňov v oblasti obalovej analýzy dát a regulácie financií 

a sieťových odvetví. 

- Tvorba databázy finančných inštitúcií  (Bankscope) a odvetvia vodného hospodárstva 

(spolupráca s Úradom pre reguláciu sieťových odvetví). 

- Analýza vybraného podniku v oblasti vodného hospodárstva. 

- Štatistické spracovanie údajov, navrhnutie DEA modelov. 

- Identifikácia dobrej praxe v zabezpečovaní efektívnosti vo finančnom sektore/vodnom 

hospodárstve. 

- Príprava časti rukopisu predkladaného do vedeckých časopisov indexovaných 

v databázach WoS a Scopus. 

d) Tútor:  

prof. Ing. Emília ZIMKOVÁ, PhD. 

e) Merateľný výstup činnosti študenta na pozícii VPS 

- prehľad literatúry publikovanej vo WoS a Scopus na tému výskumu 
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- spracovaná správa z analýzy vybraného podniku z oblasti financií/vodného hospodárstva 

- počet publikačných výstupov s autorskou spoluúčasťou VPS 

- účasť na ŠVA 

Študentská pomocná vedecká sila: Bc. Kristína Sičová 

 

 

 

KATEDRA KVANTITATÍVNYCH METÓD A INFORMAČNÝCH SYSTÉMOV 

a) Názov výskumnej témy: 

Zelené bankovníctvo v praxi 

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

a výskumu na fakulte 

Téma zeleného bankovníctva sa v zahraničí skloňuje už pomerne dlho, na Slovensku sa však 

o ňom ešte len začína hovoriť. Banky sa už dlhšie snažia hľadať spôsoby, ako znížiť svoje 

náklady a čo najviac využívať elektronické bankovníctvo. No len v poslednej dobe sa o týchto 

krokoch hovorí ako o spoločensky zodpovednom správaní a potrebe, aby banky čo najskôr 

prešli na spôsob zeleného bankovníctva. V tomto kontexte je však žiadúce zistiť, či sú klienti 

na takéto zmeny pripravení a schopní sa na ne adaptovať.  

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 činností, ktoré bude študent vykonávať: 

- analýza a vyhodnocovanie sekundárnych údajov, 

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

princípoch, 

- vytvorenie dotazníku o klientskej spokojnosti s ekologickými postupmi a produktami 

bánk, 

- zhromaždenie a analýza odpovedí respondentov. 

d) Tútor:  

doc. RNDr. Jana ŠPIRKOVÁ, PhD. 

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

- spracovanie teoretických východísk k skúmanej téme, 

- počet vyplnených a vyhodnotených dotazníkov, 

- aktívna účasť na Študentskej vedeckej aktivite v akademickom roku 2021/22. 

Študentská pomocná vedecká sila: Bc. Ivona Hlinková  
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INŠTITÚT MANAŽÉRSKYCH SYSTÉMOV, POPRAD 

a) Názov výskumnej témy, na ktorej bude VPS participovať 

Udržateľný rozvoj podnikov integráciou systému energetického manažérstva podľa ISO 

50001 

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

a výskumu na fakulte 

1. Nadväznosť výskumnej témy na priority vedeckovýskumnej činnosti Inštitútu 

manažérskych systémov 

Výskumná téma priamo nadväzuje na prioritu „Udržateľný rozvoj manažérskych 

systémov“. Jedným z takýchto manažérskych systémov je aj systém energetického 

manažérstva podľa ISO 5001. Implementácia, udržiavanie a zlepšovanie manažérskych 

systémov založených na medzinárodnej normalizácii podľa štandardov ISO kladie na 

podniky požiadavky na udržateľnosť týchto systémov. Aj napriek povinným dohľadovým 

auditom je náročné udržiavať tieto systémy funkčné a schopné preukazovať plnú zhodu 

s danými štandardmi. Vedecká a výskumná činnosť Inštitútu manažérskych systémov EF 

UMB so sídlom v Poprade sa zameriava na identifikáciu a analýzu predpokladov 

udržateľnosti certifikovaných manažérskych systémov, meranie a hodnotenie výsledkov 

parciálnych a integrovaných manažérskych systémov a definovanie východísk pre ich 

trvalé zlepšovanie. Výsledky výskumnej činnosti sú úzko prepojené s pedagogickou 

činnosťou v druhom stupni vysokoškolského štúdia v programe Podnikové manažérske 

systémy a sú aplikované v praxi prostredníctvom projektov aplikovaného výskumu. 

2. Súlad výskumnej témy s výskumnými prioritami  EF UMB do roku 2026 

Výskumná téma je v súlade s prioritou „Udržateľný rozvoj podniku v dynamicky sa 

meniacom prostredí“, ktorého garantom je prof. Ing. Hussam Musa, PhD. Výskum sa 

v rámci tejto priority orientuje na zabezpečenie rozvoja subjektov podnikania, ktoré 

existujú v dynamicky sa meniacom prostredí, a to na princípe udržateľného, 

inteligentného a inkluzívneho rastu a rozvoja s prihliadnutím na vplyv globalizácie, 

integrácie a nástup priemyselnej revolúcie Industry 4.0. 

c) Opis činností, ktoré bude študent vykonávať 

1. Tvorba dotazníka pre realizáciu empirického výskumu v súbore podnikov, ktoré majú 

certifikovaný systém energetického manažérstva. 

2. Analýza vybraného podniku, ktorý má certifikovaný systém energetického manažérstva. 

3. Analýza literárnych prameňov v oblasti manažérskych systémov, ich certifikácie 

a udržateľného rozvoja. 

4. Zber a štatistické spracovanie údajov z empirického výskumu. 

5. Identifikácia dobrej praxe v zabezpečovaní systému energetického manažérstva na 

príklade vybraného podniku. 

6. Príprava časti rukopisu predkladaného do vedeckých časopisov indexovaných 

v databázach WoS a Scopus. 

d) Tútor:  

prof. Ing. Ján ZÁVADSKÝ, PhD. 

e) Merateľný výstup činnosti študenta na pozícii VPS 

1. počet vyplnených dotazníkov 
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2. spracovaná správa z analýzy vybraného podniku, ktorý má certifikovaný systém 

energetického manažérstva 

3. počet spracovaných rešerší literárnych prameňov v oblasti manažérskych systémov, ich 

certifikácie a udržateľného rozvoja 

4. počet publikačných výstupov s autorskou spoluúčasťou VPS 

Študentská pomocná vedecká sila: Bc. Alexandra Zavacká 

 

 

 

KATEDRA VEREJNEJ EKONOMIKY 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 biosférických 

rezervácií, a to najmä občanmi, podnikateľskými subjektmi, orgánmi verejnej správy, 

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; 

- spracovanie príkladov dobrej praxe so zameraním na plánovanie rozvoja v biosférických 

rezerváciách v zahraničí; 

- 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, 

- spoluautorstvo vedeckého článku v domácom, príp. zahraničnom časopise,  

- prezentovanie výstupov výskumnej úlohy v podobe účasti na ŠVA. 
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a) Názov výskumnej témy:  

Smart Governance v podmienkach miestnych samospráv 

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 Vega 

1/0213/20 Smart Governance v podmienkach miestnej samosprávy.  

c) Opis činnosti:  

Podstatou riešenia výskumnej úlohy študenta je v prepojení na daný projekt spracovanie 

a vyhodnotenie primárnych a sekundárnych dát v realizovanom rozsiahlom výskume 

v miestnych samosprávach v Slovenskej republike, ako aj spracovanie ich grafickej 

prezentácie. Podľa záujmu študenta je možné zamerať sa na len vybranú oblasť skúmanej 

témy a hlbšie je analyzovať na základe zozbieraných dát. 

- spracovanie a vyhodnotenie dát primárneho a sekundárneho prieskumu, 

- grafická prezentácia výsledkov výskumu, 

- spracovanie príspevku na špecifickú oblasť výskumu v spoluautorstve, 

- spolupráca pri príprave projektových stretnutí, workshopu a konferencie, 

d) Tútor:  

Ing. Katarína SÝKOROVÁ, PhD. 

e) Merateľné výstupy: 

- spracovanie a vyhodnotenie dát primárneho a sekundárneho prieskumu, 

- grafické prezentácie výsledkov výskumu, 

- spracovanie príspevku na špecifickú oblasť výskumu v spoluautorstve, 

- prezentovanie výstupov výskumnej úlohy v podobe účasti na ŠVA. 

 

 

a) Názov výskumnej témy:  

Financovanie kultúry v mestách. 

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 a výskumnú prioritu Reformy a inovácie vo verejnej ekonomiky. 

Výskumná úloha nadväzuje na výskumný projekt APVV SK-FR-19-0009 Financovanie 

politiky kultúry a kreatívnych odvetví. Francúzsko-slovenské porovnanie. 

c) Opis činnosti:  

Študentova úloha je spojená s realizáciou výskumu financovania kultúry v mestách SR. Jeho 

zámerom je spracovanie zbieraných údajov do tabuľkovej a grafickej prezentácie. Osobitne sa 

bude študent venovať skúmaniu financovania kultúry v dvoch slovenských mestách – Košice 

a Banská Bystrica, objemu finančných prostriedkov z verejného, súkromného a neziskového 

sektora ako aj z hľadiska zriaďovateľov kultúrnych inštitúcií pôsobiacich v daných mestách. 

d) Tútor: 

doc. Ing. Soňa ČAPKOVÁ, PhD. 

e) Merateľné výstupy: 

- spracovanie a vyhodnotenie dát primárneho a sekundárneho prieskumu, 
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- grafické prezentácie výsledkov výskumu, 

- spracovanie príspevku na špecifickú oblasť výskumu v spoluautorstve, 

- prezentovanie výstupov výskumnej úlohy v podobe účasti na ŠVA. 

 

 

a) Názov výskumnej témy:  

Nové trendy v rozvoji miest 

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

a výskumu na fakulte: 

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. Výskumná úloha nadväzuje na výskumný projekt Vega 

1/0380/20 Inovatívne prístupy k rozvoju malých a stredných miest.  

c) Opis činnosti:  

Úlohou študenta bude spolupráca na sekundárnom výskume a spracovaní výsledkov 

sekundárneho výskumu zameraného na identifikovanie faktorov inovatívnych konceptov 

rozvoja miest do podoby tabuľkovej a grafickej prezentácie. Študent bude participovať na 

zbere údajov súvisiacich s ratingom jednotlivých konceptov (odborná a vedecká literatúra, 

databázy EU, EK, príslušných organizácií) a vyhodnotení realizovaného primárneho 

prieskumu. Podľa záujmu študenta bude mať možnosť následne sa zamerať len vybranú 

oblasť skúmanej témy a hlbšie ju analyzovať na základe zozbieraných dát. Študent bude 

participovať na príprave projektových stretnutí, workshopov a konferencie 

d) Tútor:  

doc. Ing. Anna VAŇOVÁ, PhD. 

e) Merateľné výstupy: 

- spracovanie a vyhodnotenie dát primárneho a sekundárneho prieskumu, 

- grafická prezentácia výsledkov výskumu, 

- spracovanie príspevku na špecifickú oblasť výskumu v spoluautorstve, 

- prezentovanie výstupov výskumnej úlohy v podobe účasti na ŠVA. 

 

 

a) Názov výskumnej témy: 

Manažment kontrahovania služieb vo verejnom sektore 

b) Väzba na vedecko-výskumnú 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 VEGA 1/0021/29 Manažment kontrahovania služieb vo 

verejnom sektore. Konfrontácia teoretických aspektov verejnej ekonomiky s ich praktickou 

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

v multisektorovom ekonomickom priestore. Reformné procesy a implementácia inovácií 

prichádzajúcich zo súkromného sektora tvoria výzvy, ktorým je nutné čeliť aj vo výskume 

verejnej ekonomiky. Pochopenie príčin reforiem a dôsledkov zavádzania inovácií vo verejnej 

ekonomike naráža na otázky verejnej politiky, akceptácie v spoločnosti a efektívnosti 

fungovania verejných inštitúcií. Efektívnosť fungovania verejných inštitúcií je podmienená 
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ich efektívnym riadením. Jeho súčasťou je aj manažment služieb v kompetencii verejných 

inštitúcií, ktoré sú často sú predmetom kontrahovania. Kontrahovanie služieb vo verejnom 

sektore by z pohľadu teórie malo priniesť zvýšenie efektívnosti. Výsledky praxe však tento 

predpoklad nepotvrdzujú. Nájsť príčiny tohto zlyhania je náročné, pretože väčšina domácich 

aj zahraničných štúdií sa sústreďuje na problém porovnania nákladovej efektívnosti 

internalizácie a kontrahovania služieb zjednodušene vnímaný z perspektívy teórie principal - 

agent. Toto vnímanie problému je obmedzené na riešenie otázky „make or buy“ – t.j. či 

zabezpečiť službu vlastnými kapacitami, alebo ju kontrahovať. Súčasná svetová ekonomická 

teória a prax by už nemala riešiť otázku, či služby vo verejnom sektore kontrahovať, ale ako 

proces kontrahovania riadiť s postupnou zmenou konkurenčného vzťahu medzi principálom 

a agentom (obstarávateľom a dodávateľom) na partnerský. Poslaním výskumu je svojimi 

závermi prispieť k rozvoju teórie kontrahovania služieb implementáciou prvkov behaviorálnej 

ekonómie a ponúknuť možné riešenia pre prax manažmentu kontrahovania služieb vo 

verejnom sektore.  

c) Opis činnosti  

1. Spolupráca na zhromažďovaní a triedení materiálov o kontrahovaní vo verejnom sektore 

2. Spolupráca na vypracovaní prehľadov teoretických prístupov ku kontrahovaniu služieb 

vo verejnom sektore  - obsahová analýza formou rešerší dostupných prameňov 

3. Spolupráca na špecifikácii predmetu skúmania (faktorov výstupu kontrahovania 

odvíjajúcich sa od kvality kontrakt manažmentu)  a metodiky výskumu 

4. Spolupráca na formulácii stratégie zberu a triedenia údajov 

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

6. Spolupráca na analýze údajov vhodnými štatistickými metódami 

7. Spolupráca na vypracovaní analytickej štúdie efektívnosti kontrahovania služieb vo 

verejnom sektore a kvality riadenia procesu kontrahovania 

d) Tútor:  

prof. Ing. Beáta MIKUŠOVÁ MERIČKOVÁ, PhD. 

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 

Študentská pomocná vedecká sila: Bc. Kristína Murínová 
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a) Názov výskumnej témy:   

Možnosti monetárneho a nemonetárneho vyjadrenia dostupných modulov ekosystémových 

služieb  

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. Téma je priamo napojená na riešenie výskumného projektu APVV-18-

0035 Oceňovanie ekosystémových služieb prírodného kapitálu ako nástroja hodnotenia 

sociálno-ekonomického potenciálu území.  

c) Opis činnosti:  

Peňažné ocenenie ekosystémových služieb má priamy vplyv na verejné politiky 

a rozhodovacie procesy, pretože sa priamo dotýka ľudského blahobytu. Podstatou riešenia 

výskumnej úlohy študenta je skúmanie vybraných modulov globálnej siete ekosystémových 

služieb Ecosystem Knowledge Network, ktoré sú zamerané na oceňovanie ekosystémových 

služieb monetárnym aj nemonetárnym spôsobom. Zámerom výskumnej úlohy je zistiť, ktoré 

z vybraných modulov a v akom rozsahu je možné používať v podmienkach regiónov SR/EÚ 

ako aj alternatívy ich rozšírenia vzhľadom na odporúčacie možnosti pri rozhodovacích 

procesoch na rôznych úrovniach riadenia území. Hlavné oblasti výskumu spočívajú v:  

 Práci s publikovanými výskumami zaoberajúcimi sa hodnotením ekosystémových 

služieb monetárnym a nemonetárnym spôsobom;  

 Analýze modulov globálnej siete Ecosystem Knowledge Network;  

 Spracovaní možností využitia vybraných modulov ekosystémových služieb 

v podmienkach SR/EÚ s aplikáciami pre verejné politiky (najmä environmentálnu 

politiku).  

Originalita výskumnej úlohy spočíva v teoretických prínosoch systemizujúcich rôzne moduly 

ekosystémových služieb, ako aj v praktických prínosoch využívania a možností rozšírenia 

modulov ekosystémoch služieb pre rozhodovacie procesy v rámci prakticky orientovaných 

verejných politík (najmä environmentálnej) pre rôzne veľké geografické celky SR/EÚ.  

d) Tútor: 

doc. Ing. Stanislav KOLOŠTA, PhD.  

e) Merateľné výstupy:  

- databáza vedeckých publikácií a rešerší zameraných na oceňovanie a moduly 

ekosystémových služieb,   

- spracovanie spoločných a rozdielnych dátových vstupov pre jednotlivé moduly 

ekosystémových služieb,  

- návrh aplikácie modulov ekosystémových služieb vo verejných politikách (najmä 

environmentálnej),  

- publikovanie výsledkov výskumnej úlohy v spoluautorstve,   

- prezentovanie výstupov výskumnej úlohy v podobe účasti na medzinárodnej vedeckej 

konferencii a ŠVA.  

Študentská pomocná vedecká sila: Bc. Bianka Slašťanová 


