
PROJEKTOVÁ ČINNOSŤ 
KATEDRA VEREJNEJ EKONOMIKY A REGIONÁLNEHO ROZVOJA 

 
Katedra verejnej ekonomiky a regionálneho rozvoja patrí v rámci Ekonomickej fakulty UMB k lídrom vo vedecko-
výskumnej činnosti. Okrem významných domácich výskumných projektov a projektov pre prax, jej členovia 
participujú na viacerých zahraničných, medzinárodných projektov. V rámci prezentácie KVEaRR pri príležitosti 40. 
výročia vzniku Ekonomickej fakulty UMB, vám predstavujeme niektoré z nich. 
 

Projekt NIL 

Cieľom projektu bolo rozvinúť dlhodobú spoluprácu medzi partnerskými vysokými školami - Sogn og Fjordane 

University College v Nórsku a EF UMB,v oblastiach pobytov študentov a vysokoškolských učiteľov, spoločných 

vedeckých záujmov, spoločných publikácií a článkov, workshopov a ďalších aktivít. Pre obe strany bolo prínosom 

pretransformovanie skúseností a vzájomne nadobudnutých poznatkov do vyučovacieho procesu, čo prispelo k 

skvalitneniu vyučovacieho procesu, posilneniu partnerských vzťahov a k zvýšeniu bilaterálnej spolupráce medzi 

oboma vysokými školami na Slovensku a v Nórsku. Najviac pozornosti sa venovalo komparatívnemu výskumu 

v troch hlavných oblastiach: vytváraniu sietí a partnerstiev vo vidieckych oblastiach, monitorovaniu výkonov a 

finančnej situácie miestnych samospráv, lokálnym produkčným systémom orientovaným na biomasu vo vidieckych 

oblastiach. Získané výsledky prispeli k skvalitneniu manažérskych postupov v skúmaných oblastiach v miestnych 

samosprávach  na Slovensku a Nórsku. 

 

Desaťčlenný tím z Katedry verejnej ekonomiky a regionálneho rozvoja Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela na 
prelome januára a februára navštívil Sogn og Fjordane University College v Nórsku. Trojtýždňovej mobility v meste 
Sogndal v rámci projektu Vybrané oblasti politiky miestneho rozvoja v Nórsku a na Slovensku sa okrem vyučujúcich 
zúčastnilo aj sedem študentov z bakalárskeho, inžinierskeho a doktorandského  stupňa  štúdia.  Všetci  zhodne  tvrdia,  že 
stáž  v Nórsku  ich  obohatila a inšpirovala. 



 
 

7. RP FOLPSEC 
 
Projekt sa zaoberal problematikou lokálnych produkčných systémov (LPS).  
Cieľmi projektu bola: 
• výmena znalostí  a poznatkov o výskumných prístupoch pri štúdiu LPS, navrhnutie odporúčaní pre 
implementáciu v podmienkach ekonomickej krízy na základe osvedčených postupov, 
• vzájomné zdieľanie výsledkov o fungovaní LPS týkajúcich sa ekonomického, sociálneho a regionálneho 
napredovania a prekonávania regionálnych rozdielov, 
• využitie získaných znalosti a osvedčených postupov na účely výskumu a výučby v partnerských inštitúciách, 
• vytvoriť dlhodobú výskumnú spoluprácu medzi EÚ a tretími krajinami a posilniť výskumné partnerstvo. 
 

 

Na fotografii môžete vidieť niektorých členov projektového tímu, ako aj kolegov, ktorí absolvovali výskumné pobyty 

na partnerských univerzitách. 



 

 

 
 

 

 

 

 

Zámerom výskumu je na báze príkladov dobrej praxe sformulovať odporúčania, ktoré môžu tvoriť základ pre tvorbu 

verejných politík na všetkých úrovniach (európskej, národnej, regionálnej aj miestnej) v oblasti solidarity. SOLIDUS 

sa zameriava na identifikáciu aktov solidárnosti v piatich  oblastiach (vzdelávanie, zamestnanosť, bývanie, 

zdravotníctvo a občianska participácia) vo vybraných 12 krajinách EÚ. Za Slovensko výskumný tím tvoria odborníci 

z Ekonomickej fakulty UMB. 

 

 



 
 

FINANC 
 

Projekt si kladie za cieľ  dosiahnutie vyššej kvality zostavovania rozpočtu, riadenie verejných zdrojov a financií, 
účtovníctva a kontrolingu v albánskej a srbskej verejnej správe. Tento cieľ sa dosiahne napĺňaním špecifických cieľov 
ako návrh a vývoj troch nových inžinierskych študijných programov v Srbsku a dvoch v Albánsku v oblasti finančného 
riadenia, účtovníctva a kontrolingu pre budovanie kapacít verejnej správy. EF UMB zabezpečí školenia a prenos 
know-how pre učiteľov z Albánska a Srbska. 
 

 
 

Projekt APVV Interdisciplinárny prístup k elektronickému monitoringu obvinených a odsúdených 

osôb v slovenskom prostredí 
Riešený  od 1. 7. 2016 do 30. 6. 2020 v spolupráci s Právnickou fakultou EF UMB 

 

Hlavným cieľom projektu je poukázať na efektivitu resocializácie páchateľov trestných činov, nad ktorými 

sa vykonáva elektronický monitoring pri zohľadnení časového intervalu výkonu monitoringu nad danou 

osobou pri podpore eliminácie a prevencie kriminality v slovenskom prostredí. Riešitelia z Ekonomickej 

fakulty UMB sa zameriavajú predovšetkým na zhodnotenie efektivity finančného zaťaženia tohto 

inovatívneho spôsobu nápravy obvinených a odsúdených osôb, zber a analýzu údajov ohľadom 

personálnych kapacít a finančných prostriedkov potrebných na zabezpečenie riadneho výkonu monitoringu, 

pričom odhadovaný celkový náklad monitoringu na jednu osobu prestavuje cca 3 eura na deň z ktorých 

polovicu čiže 1,5 eura na deň uhrádza monitorovaná osoba resp. obvinený, odsúdený.



 

 

Projekt Akceleračné metódy rozvoja prierezových schopností študentov praktickým tréningom  

(1. 10. 2015 – 30. 9. 2019) 
 
Projekt programu Erasmus+ je zastrešený Technickou Univerzitou v Poznani v Poľsku. Do projektu je zapojených 
spolu 8 partnerských univerzít v 4 krajinách (Poľsko, Fínsko, Slovinsko a Slovensko). Úlohou medzinárodného tímu 
je rozvinúť a implementovať pomocou inovatívnych metód zrýchlenie rozvoja prierezových kompetencií študentov 
prostredníctvom praktického tréningu. Pri analýze vzdelávacích metód tím spolupracuje s podnikateľmi a 
organizáciami vo všetkých zapojených krajinách. Vďaka výskum a komparácii výsledkov medzi jednotlivými 
krajinami, s ohľadom na potreby pracovného trhu následne projektový tím navrhne metodiky rozvoja prierezových 
kompetencií študentov vysokých škôl ekonomického zamerania. Tieto metodiky budú implementované do 
vzdelávacieho procesu na vybraných skupinách študentov vo všetkých zapojených krajinách. 
 

 
 
Projektové stretnutie v slovinskom Maribore v januári 2016. 
 



 
 
Fínsko, Kalajoki, stretnutie s projektovými partnermi pri Severnom mori v júni 2016. 
 

Projekt „Virtuálna DSS, a. s. 
 

Počas obdobia od roku 2012 do februára 2017 sa riešil projekt aplikovaného výskumu Virtuálna DSS, a.s. v 

spolupráci s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR. 

 

 


