
 

 

Prezentácie prác  
mladých štatistikov a demografov 

Miesto konania: Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave,  

Prezentačné centrum AMOS, pavilón B1, Mlynská dolina, Bratislava 

Dátum konania: 3. decembra 2015 
 

15.00 – 17.30 
 

Ivan Králik, Michal Mešťan Meranie trhového rizika v systéme starobného 

dôchodkového sporenia z pohľadu sporiteľa 

Peter Kubaška Stavba referenčnej hodnoty v akciových dôchodkových 

fondoch II. piliera na Slovensku 

Matej Fesič Vizuálny finančný benchmarking európskych firiem 

použitím samoorganizujúcich sa máp 

Dávid Stankovič Analýza cien širokopásmového pripojenia na internet v 

krajinách Európy 

Dominika Krasňanská Analýza výdavkov na vzdelávanie v podmienkach SR 

Juraj Falath Efektívna škola – dobrý štart absolventa 

Dávid Kakaš Analýza vybraných determinantov zdravia v krajinách 

Európy 

Daniel Gábris Analýza subjektívneho zdravia obyvateľov Slovenska 

pomocou logistickej regresie 

Mária Hebanová Sobášnosť obyvateľstva v Poľsku 

Mária Šipková Rozdelenie Talianska: sever proti juhu 

Dominika Dulovičová Pracovná migrácia v krajinách Arabského polostrova 

Ernest Šipoš Demografický vývoj Komárňansko-ostrihomskej oblasti 

na oboch stranách Dunaja 

  



 

 

 

Analytika očami profesionálov 
Miesto konania: Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave,  

Prezentačné centrum AMOS, pavilón B1, Mlynská dolina, Bratislava 

Dátum konania: 4. decembra 2015 

8.55 – 9.00  

Tomáš Želinský Otvorenie seminára 

 
 

9.00 – 9.15 
 

Hana Vítková Novinky v programe SAS Academic 

  

9.15 – 10.00 
 

Mária Kolková Hierarchické lineárne modelovanie pridanej hodnoty vo vzdelávaní 

  

10.00 – 10.45 
 

Viliam Páleník, 

Tomáš Miklošovič 

Environmemtálna daň ako súčasť vlastných zdrojov Európskej únie - 

CGE modelovanie makroekonomických efektov pre Slovensko 

  

11.00 – 11.45 
 

Tomáš Želinský Citlivosť kompozitných indexov na váhy použitých ukazovateľov 

  

11.45 – 12.00 
 

 Vyhlásenie výsledkov súťaže a záver seminára  

  

 

  



 

 

 

 

 

RNDr. Mária Kolková, PhD. pôsobí ako odborná výskumná pracovníčka – štatistička v Národnom 

ústave certifikovaných meraní vzdelávania. Po absolvovaní vysokoškolského štúdia v odbore učiteľstvo 

všeobecno-vzdelávacích predmetov na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity 

Komenského v Bratislave (aprobácia matematika – informatika) pokračovala v doktorandskom štúdiu v 

odbore teória vyučovania matematiky (Prírodovedecká fakulta Univerzity P. J. Šafárika) so zameraním 

sa na pravdepodobnostné myslenie žiakov ZŠ. Od novembra 2012 sa venujem téme pridaná hodnota 

vo vzdelávaní na Národnom ústave certifikovaných meraní vzdelávania. 

 

RNDr. Viliam Páleník, PhD. je samostatným vedeckým pracovníkom Ekonomického ústavu Slovenskej 

akadémie vied od roku 1991 a prezidentom Inštitútu zamestnanosti v Bratislave od roku 2004. Jeho 

hlavným vedeckým zameraním je výskum hospodárskej politiky metodológiami ekonomického 

modelovania. Špecializuje sa na monetárnu a fiškálnu oblasť, ako aj na analýzy zamerané na trh práce, 

zahraničný obchod a európsku integráciu. Bol hlavným riešiteľom a spoluriešiteľom viacerých 

medzinárodných a národných vedeckých projektov ako ACE Phare, 6FP, VEGA a APVV. Je členom 

Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru a Snemu SAV. 

Viac na:  http://ekonom.sav.sk/sk/pracovnici/viliam-palenik 

 

doc. Ing. Tomáš Želinský, PhD. je docentom Ekonomickej fakulty Technickej univerzity v Košiciach, 

na fakulte pôsobí od roku 2009, kedy tam ukončil doktorandské štúdium v odbore financie. Vo svojej 

výskumnej činnosti sa zaoberá otázkami merania chudoby, behaviorálnou ekonómiou (s dôrazom na 

ekonomické správanie chudobných) a aplikáciami štatistických metód v ekonómii. Absolvoval viaceré 

študijné a výskumné pobyty v zahraničí a od roku 2014 je vedeckým tajomníkom Slovenskej štatistickej 

a demografickej spoločnosti.  

 

 

 


