
Študentská vedecká aktivita 2012 

Jednou z významných súčastí vedeckovýskumnej činnosti fakulty je aj študentská vedecká 

aktivita. Študenti tradične prezentujú výsledky svojho bádania na študentskej vedeckej 

konferencii. Dňa 29. marca 2012 sa konal na Ekonomickej fakulte UMB v Banskej Bystrici jej 

18. ročník. Práce boli rozdelené do 7 sekcií -  cestovný ruch, ekonomika a manažment podniku, 

financie, bankovníctvo a investovanie, kvantitatívne metódy a informatika, verejná ekonomika a 

regionálny rozvoj, spoločenské vedy a manažérske systémy /Inštitút manažérskych systémov 

v Poprade/. Študenti na konferencii prezentovali 61 súťažných prác autorského kolektívu 83 

autorov, z toho bolo 17 prác od 22 zahraničných študentov z Poľska, Maďarska, Českej 

republiky, Bieloruska a Francúzska. Hodnotiace komisie zostavené z učiteľov a študentov 

posudzovali aktuálnosť tém, úroveň prác, pridanú hodnotu v nich obsiahnutú, využiteľnosť 

výsledkov pre rozvoj teórie i praxe a úroveň prezentácie. 

Najlepšie práce v každej sekcii boli odmenené. V deň konania konferencie odovzdal prodekan 

pre rozvoj Ekonomickej fakulty UMB Ing. Ladislav Klement, PhD. súťažiacim diplomy a 

finančné odmeny, predsedovia sekcií zhodnotili jednotlivé práce študentov. Prodekanka pre 

medzinárodné vzťahy Ekonomickej fakulty UMB doc. Ing. Vanda Maráková, PhD. vyzdvihla 

význam študentskej vedeckej aktivity na fakulte a výsledky, ktoré študenti prezentovali. 

Poďakovala súťažiacim, ako aj učiteľom a študentom, ktorí sa podieľali na zorganizovaní 

študentskej vedeckej konferencie, taktiež Občianskemu združeniu Ekonómia, ktoré sa finančne 

podieľalo na organizácii konferencie, ako aj na vydaní Zborníka prác na CD. 

 

Vyhodnotenie ŠVA 2012: 

 

Sekcia 1 – Cestovný ruch – predseda: doc. Ing. Andrej Malachovský, PhD. 

1. miesto: Zuzana Lencésová  

           Inovácie vybraných marketingových nástrojov v horských strediskách CR 

2. miesto: Bc. Lenka Babinová, Bc. Dominik Gramantík  

           Inovácia produktu vo vybranom stredisku CR na strednom Slovensku - Donovaly 

3. miesto: Monika Kontrášová, Ildikó Gálffyová 

      Vplyv globalizácie na ponuku tradičnej gastronómie vo vybraných pohostinských  

           zariadeniach stredného Slovenska 

 

Sekcia 2 – Ekonomika a manažment podniku – predseda: doc. Ing. Mária Seková, PhD. 

1. miesto: Marek Šabata, Jana Horáková, Lenka Rybarová, Tomáš Mikulčík  

           Průzkum TOMA – Top of mind awareness  

2. miesto: Matej Molčan, Žygimantas Bajarúnas  

           Environmental and financial consequences of heating system change 

3. miesto: Petra Mihálková, Andrea Peťková 

      Environmentally responsible consumer behavior 

 

Sekcia 3 – Financie, bankovníctvo a investovanie  

                predseda sekcie: prof. Ing. Juraj Nemec, CSc. 

1. miesto: Bc. Tomáš Barčík  

           Vybrané aspekty konvergencie ekonomiky Slovenska  

2. miesto: Bc. Lukáš Buček  

           Nedostatky v porovnávaní minimálnej mzdy 

3. miesto: Anton Veselovský,  Peter Bereta 

      Zlato verzus striebro 

 

 



Sekcia 4 – Kvantitatívne metódy a informatika  

                predseda sekcie: prof. RNDr. Rudolf Zimka, PhD. 

1. miesto: Bc. Lukáš Okál 

           Návrh mobilnej aplikácie v podmienkach Ekonomickej fakulty UMB  

2. miesto: Bc. Vlasta Mariaková 

           Tvorba jednotných poistných sadzieb s aplikáciou na dôchodkové poistenie 

3. miesto: Bc. Veronika Rečková 

      Previazanosť vývoja devízových kurzov štátov Vyšehradskej skupiny 

 

Sekcia 5 – Verejná ekonomika a regionálny rozvoj  

                predseda sekcie: doc. Ing. Radoslav Kožiak, PhD. 

1. miesto: Viera Ďuríková 

           Prospekt ako forma propagácie Ekonomickej fakulty UMB  

2. miesto: Bc. Beatrica Konczová, Bc. Karol Sedliak  

           Problematika tvorby cien vybraných druhov zdravotníckych služieb v SR 

3. miesto: Bc. Veronika Kollárová, Bc. Ján Kollár 

      Možnosti spolupráce susedných miest 

 

Sekcia 6 – Spoločenské vedy – predseda sekcie: doc. Ing. Jana Marasová, PhD. 

1. miesto: Augustin Lagarde 

                  Le lobbyisme au sein de l´Union Européenne 

2. miesto: Matej Molčan, Žygimantas Bajarúnas 

           Team work: Promoting cooperation or raising leaders 

           Henrich Fehérváry 

           Aktuálnosť Hayekovej teórie o ekonomických cykloch  

3. miesto: Danuta Ozarowska, Damian Domzalski, Beata Baczek 

       Micro-région historique dans la stratégie du développment régional – Étude sur   

                  l´exemple de Zagłębie Dabrowskie 

 

Sekcia 7 – Manažérske systémy – predseda sekcie: doc. Ing. Jana Piteková, PhD. 

                /Inštitút manažérskych systémov v Poprade/ 

1. miesto: Bc. Jozefína Gildeinová 

           Analýza konkurencieschopnosti vybraného podniku  

2. miesto: Bc. Branislav Repko 

           Požiadavky na fungovanie certifikačného orgánu a proces certifikačných auditov  

3. miesto: Bc. Matúš Spišiak 

      Sociálne siete ako marketingový nástroj 

Priestor pre vyjadrenie vlastného názoru a vzájomnú diskusiu umožní 19. ročník Študentskej 

vedeckej aktivity.  


