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SPRÁVA Z KONFERENCIE  
SCIENTIA IUVENTA 2014 
 
 
V roku 2014 sme zorganizovali v poradí 9. ročník 
konferencie „Scientia Iuventa“. Konferencia poskytuje 
priestor pre publikovanie a výmenu poznatkov primárne 
doktorandom a mladým vedeckým pracovníkom z oblasti 
ekonomických vied. Scientia Iuventa sa uskutočnila na pôde 
Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej 
Bystrici dňa 24. apríla 2014. Deviaty ročník konferencie 
okrem iného poskytol obohatenie o vystúpenia odborníkov 
z praxe, ako aj ich aktívnu participáciu v komisiách v 
rámci jednotlivých sekcií.  
Konferencia pozostávala  z dvoch častí. Začiatok konferencie tvorili vystúpenia v pléne, na 
ktoré následne nadviazali rokovania v jednotlivých sekciách. V pléne vystúpili viacerí 
odborníci z oblasti ekonomických vied.   Ako prvý uviedol svoj príspevok analytik 
nezávislého think-thanku INESS pán Mgr. Radovan Ďurana, ktorého prednáška na tému 
Vlastník neznámy poukázala na problém deficitu a hospodárenia s verejnými financiami 
v Slovenskej republike. Ďalším prednášajúcim  bol člen akademickej obce Ekonomickej 
fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici pán doc. JUDr. Ing. Ján Šebo, PhD., ktorý 
sa vo svojom príspevku venoval dôchodkovej problematike. Poslednou prednášajúcou v pléne 
bola koordinátorka n. o. SAIA pani Mgr. Zuzana Grochalová, ktorá všetkým zúčastneným 
priblížila štipendijné programy pre doktorandov. Video z plenárneho zasadnutia nájdete na 
odkaze http://www.youtube.com/watch?v=IPfVmtAl9wo 
Po ukončení plenárneho zasadnutia sa účastníci konferencie presunuli do jednotlivých sekcií. 
Rokovanie prebiehalo pod vedením odborných komisií. Každá z komisií bola zložená z člena 
akademickej obce Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, externého 
doktoranda, ktorý pôsobí v praxi a úspešného manažéra z praxe.  
Konferencie sa zúčastnilo 66 autorov zo Slovenska, Českej republiky a Poľska, ktorí 
publikovali spolu 60 odborných príspevkov v troch sekciách: cestovný ruch, ekonomika 
a manažment podniku a verejná ekonomika a služby. Výstupom z konferencie je recenzovaný 
zborník s prideleným ISBN.  

Konferenciu organizovalo Centrom rozvoja doktorandov 
Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. 
Centrum rozvoja doktorandov je unikátnym pracoviskom výskumu 
a vzdelávania doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov nie 
len Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej 
Bystrici. Poslaním Centra rozvoja doktorandov je prostredníctvom 
tvorivých aktivít doktorandov pomáhať zlepšovať kvalitu vedecko-
výskumných a pedagogických procesov na 
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Ekonomickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a rozvíjať spoluprácu 
s hospodárskou praxou. Hlavným cieľom CRD je komercializácia dizertačných prác 
a výsledkov výskumu v snahe prepojiť výsledky bádania doktorandov s potrebami 
hospodárskej praxe. Medzi činnosti CRD zamerané na rozvoj doktorandov patrí: 

• zapájanie študentov do domácich a zahraničných projektov, 
• sieťovanie dizertačných prác, 
• organizovanie medzinárodných konferencií a workshopov, 
• zverejňovanie informácií o pripravovaných konferenciách a iných vedeckých 

podujatiach, 
• rozvíjanie spolupráce medzi centrami doktorandov a mladých výskumných 

pracovníkov. 
Činnosti CRD zamerané na spoluprácu s hospodárskou praxou sú predovšetkým: 

• nadväzovanie spolupráce so subjektmi hospodárskej práce, 
• výmena informácií medzi doktorandmi a hospodárskou praxou, 
• implementácia výsledkov vedy a výskumu v hospodárskej praxi. 

Viac o CRD nájdete na odkaze http://www.ef.umb.sk/index.asp?uid=808 alebo na facebooku 
https://www.facebook.com/centrumrozvojadoktorandov. 
O rok pripravujeme jubilejný 10. ročník konferencie Scientia Iuventa, na ktorú vás všetkých 
už teraz srdečne pozývame a veríme, že nás poctíte svojou návštevou. 
 
Text: Peter Hronček, Lukáš Smerek, Katarína Dubcová. Foto: Juraj Kuboš 
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