
PREHĽAD REALIZOVANÝCH PROJEKTOV 2016 – 2021  
 

 

Študijná program: ekonomika a manažment podniku 

Školiace miesto: Katedra ekonomiky a manažmentu podniku 
 

 

Projekty VEGA 

 

VEGA 1/0579/21 Výskum determinantov a paradigiem finančného manažmentu v kontexte pandémie 

COVID 19  
Zodpovedný riešiteľ: Hussam Musa 

Zástupca riešiteľa: Janka Grofčíková  

Spoluriešiteľ: Zdenka Musová 

Hlavný výstup projektu: Projekt je zameraný na skúmanie dopadu proti-pandemických opatrení vlády SR na 

finančné riadenie a hospodárenie podnikov s cieľom vytvorenia integrovaného modelu riadenia finančných 

procesov na báze analýzy inovatívnych a preventívnych atribútov kvantitatívnych a kvalitatívnych 

fundamentov v kontexte kreovania kvalifikovanej podpory finančného manažmentu v špecifických 

podmienkach Slovenska.  

Doba riešenia: 2021-2023  

Rozpočet: (2021:  12 989 EUR) 

EF UMB | Výskum determinantov a paradigiem finančného manažmentu v kontexte pandémie COVID 19 

 

VEGA 1/0036/21 Determinanty ekoinovačnej činnosti podnikov v kontexte zmien vonkajšieho 

ekonomického prostredia  

Zodpovedný riešiteľ: Ľubica Lesáková  

Zástupca riešiteľa: Vladimíra Klementová  

Spoluriešitelia: Ladislav Klement, Miroslava Vinczeová, Petra Gundová 

Hlavný výstup projektu: analýza vplyvu zmien (po pandémii koronavírusu) vo vonkajšom ekonomickom 

prostredí na činnosť podnikov (MSP v SR), skúmanie kľúčových faktorov (determinantov) ovplyvňujúcich 

ich ekoinovačnú činnosť v kontexte zmien vonkajšieho ekonomického prostredia na formulovanie 

predpokladov rozvoja a rozpracovanie nástrojov ich podpory reflektujúcich aktuálne zmeny v ekonomickom 

prostredí.  

Doba riešenia: 2021-2023  

Rozpočet: (2021: 11 532 EUR)  

EF UMB | Determinanty ekoinovačnej činnosti podnikov v kontexte zmien vonkajšieho ekonomického 

prostredia 

 

VEGA  1/0366/21 Závislé podnikanie na Slovensku – reflexia, meranie a perspektívy 
Zodpovedný riešiteľ: Miroslava Knapková 

Zástupca riešiteľa: Miriam Martinkovičová 

Spoluriešiteľ: Lenka Hvolková  

Hlavný výstup projektu: analýza ekonomických a mimoekonomických (právnych, sociologických a etických) 

aspektov závislého podnikania, identifikáciu kľúčových kritérií pre vymedzenie závislého podnikania 

a spracovanie metodiky merania a evidencie závislého podnikania na Slovensku.  

Doba riešenia: 2021-2023  

Rozpočet: (2021: 6962 EUR)  

EF UMB | Závislé podnikanie na Slovensku- reflexia, meranie a perspektívy 

 

VEGA 1/0488/20 Trhové, marketingové, legislatívne a etické aspekty využívania biometrických 

technológií v komerčnom sektore 
Zodpovedný riešiteľ: Janka Táborecká 

Zástupca riešiteľa: Alena Kaščáková 

Spoluriešitelia: Ľuboš Elexa, Petra Gundová  

Hlavný výstup projektu: výskum biometrických technológií v praxi, preskúmanie trhových, marketingových, 

legislatívnych a etických aspektov využívania biometrických technológií v komerčnom sektore.  

https://www.ef.umb.sk/index.asp?uid=312&projektid=312
https://www.ef.umb.sk/index.asp?uid=312&projektid=313
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https://www.ef.umb.sk/index.asp?uid=312&projektid=311


Doba riešenia: 2020-2022  

Rozpočet:  (2020: 7 705 EUR;  2021:  7 704 EUR)  

EF UMB | Trhové, marketingové, legislatívne a etické aspekty využívania biometrických technológií v 

komerčnom sektore 

 

VEGA 1/0705/19 Zodpovednosť vybraných trhových subjektov ako významný determinant aplikácie 

princípov kruhovej ekonomiky na Slovensku 
Zodpovedný riešiteľ: Zdenka Musová  

Zástupca riešiteľa: Martina Minárová  

Spoluriešitelia: Jana Hroncová-Vicianová, Eva Sopková, Lukáš Smerek, Eva Poliačiková  

Hlavný výstup projektu: výskum zameraný na skúmanie environmentálneho povedomia a postojov 

spotrebiteľov všeobecne, znalosť modelu KE a ochotu aktívne sa do neho zapojiť; kvalitatívny a kvantitatívny 

podnikový výskum so zameraním na aplikáciu princípov KE v praxi; súbor návrhov pre podnikovú prax, ale 

aj spotrebiteľskú verejnosť. 

Doba riešenia: 2019-2021  

Rozpočet: (2019: 3 815 EUR; 2020:  5 665 EUR; 2021: 5 887 EUR)  

EF UMB | Zodpovednosť vybraných trhových subjektov ako významný determinant aplikácie princípov 

kruhovej ekonomiky na Slovensku 

 

VEGA 1/0318/19 Behaviorálne aspekty kvality a ich vplyv na budovanie kultúry kvality Zodpovedný 

riešiteľ: Denisa Malá  

Zástupca riešiteľa: Dana Benčiková 

Spoluriešitelia: Jaroslav Ďaďo, Martina Minárová   

Hlavný výstup projektu: navrhnutá metrika merania úrovne behaviorálnej kvality v MSP na Slovensku; 

odporúčania, ktoré umožnia podnikom implementovať kultúru kvality a tým zvýšia úroveň KBI ich 

zamestnancov;  návrhy, ktoré obsahujú východiská a predpoklady na behaviorálnu pripravenosť podnikov na 

rozvoj, aktívnu spoluúčasť zamestnancov na vlastnom rozvoji.  

Doba riešenia: 2019-2021  

Rozpočet:  (2019: 7 639 EUR;  2020: 8 487 EUR; 2021: 8 160 EUR)  

EF UMB | Behaviorálne aspekty kvality a ich vplyv na budovanie kultúry kvality 

 

VEGA 1/0116/18 Konvergencia a divergencia v medzinárodnom riadení ľudských zdrojov  

Zodpovedný riešiteľ: Lukáš Smerek, Milota Vetráková 

Spoluriešiteľ: Jozef Ďurian  

Zástupca riešiteľa: Ivana Šimočková, Lukáš Smerek  

Hlavný výstup projektu: návrh flexibilného systému riadenia práce multikultúrnych tímov s prihliadnutím na 

mieru konvergencie a divergencie.   

Doba riešenia: 2018- 3/2021  

Rozpočet: (2018: 4 400 EUR;  2019: 5 938 EUR; 2020: 6 069 EUR)  

EF UMB | Konvergencia a divergencia v medzinárodnom riadení ľudských zdrojov 

VEGA  1/0468/18 Analýza príčin bankrotu malých a stredných podnikov na Slovensku 

Zodpovedný riešiteľ: Jaroslav Ďaďo  

Zástupca riešiteľa: Ľuboš Elexa  

Spoluriešitelia: Vladimír Hiadlovský, Janka Táborecká, Lenka Hvolková  

Hlavný výstup projektu: analýza príčin bankrotov malých a stredných podnikov na Slovensku.  

Doba riešenia: 2018-3/2021  

Rozpočet:  (2018: 6 539 EUR;  2019: 7 183 EUR; 2020: 5 647 EUR) 

EF UMB | Analýza príčin bankrotu malých a stredných podnikov na Slovensku 

 

VEGA  1/0408/18 Ekologické inovácie ako súčasť inovačných aktivít v malých a stredných podnikoch 

SR: trendy, motívy a manažérske výzvy 
Zodpovedný riešiteľ: Ľubica Lesáková  

Zástupca riešiteľa: Miroslava Vinczeová 

Spoluriešitelia: Ladislav Klement, Vladimíra Klementová, Petra Gundová   

Hlavný výstup projektu: špecifikovanie významu ekoinovácií v kontexte zabezpečovania trvalo udržateľného 

rozvoja; formulovanie hlavných trendov vo vývoji a zhodnotenie ekoinovačnej aktivity MSP v SR; 

identifikovanie faktorov, ktoré ju ovplyvňujú; rozpracovanie nástrojov ekoinovačnej politiky; ekoinovačný 
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model podnikania; odporučenia na skvalitnenie manažmentu ekoinovácií v súlade so základnými  cieľmi trvalo 

udržateľného rozvoja.   

Doba riešenia: 2018-3/2021  

Rozpočet:  (2018: 6 802 EUR;  2019: 7 140 EUR; 2020: 7 638 EUR)  

EF UMB | Ekologické inovácie ako súčasť inovačných aktivít v malých a stredných podnikoch SR: trendy, 

motívy a manažérske výzvy  

 

VEGA 1/0749/18 Výskum možností aplikácie princípov corporate governance v podnikoch na Slovensku  
Zodpovedný riešiteľ: Hussam Musa  

Zástupca riešiteľa: Peter Krištofík  

Spoluriešiteľ: Zdenka Musová  

Hlavný výstup projektu: Projekt bol zameraný na skúmanie aplikácie princípov corporate governance (správy 

a riadenia spoločnosti) ako súčasti zodpovedného správania podnikov v ekonomickej oblasti v kontexte 

finančného rozhodovania v podnikoch na Slovensku. Výstupom projektu bol návrh vhodného postupu 

aplikácie princípov zodpovednej správy a riadenia spoločností do praxe však bude aplikovateľný v ostatných 

podnikoch. 

Doba riešenia: 2018-3/2021  

Rozpočet: (2018: 3 837 EUR;  2019: 3 482 EUR; 2020: 4 094 EUR)  

EF UMB | Výskum možností aplikácie princípov corporate governance v podnikoch na Slovensku 

 

VEGA 1/0651/17 Koncipovanie inovatívneho synergického modelu spoločensky zodpovedného 

podnikania ako perspektíva uplatňovania zodpovedného podnikania v malých a stredných podnikoch  
Zodpovedný riešiteľ: Jana Hroncová Vicianová  

Zástupca riešiteľa: Viera Marková 

Spoluriešitelia: Vladimír Hiadlovský, Miroslava Vinczeová, Jana Hroncová-Vicianová  

Hlavný výstup projektu: inovatívny synergický model spoločensky zodpovedného podnikania.  

Doba riešenia: 2017-2019  

Rozpočet: (2017: 4 237 EUR;  2018: 3 429 EUR; 2019: 4784 EUR)  

EF UMB | Koncipovanie inovatívneho synergického modelu spoločensky zodpovedného podnikania ako 

perspektíva uplatňovania zodpovedného podnikania v malých a stredných podnikoch 

 

VEGA  1/1009/16 Inovačný potenciál regiónov Slovenska, jeho meranie a inovačná politika na 

regionálnej úrovni  
Zodpovedný riešiteľ: Peter Pisár 

Zástupca riešiteľa: Marta Orviská  

Spoluriešiteľ: Hussam Musa  

Hlavný výstup projektu: Návrh efektívnych opatrení na podporu inovačného potenciálu a rozvoj inovácií 

v regiónoch SR. 

Doba riešenia: 2016–2018  

Rozpočet: (2016: 2 201 EUR;  2017: 2 473 EUR; 2018: 2 913 EUR)  

EF UMB | Inovačný potenciál regiónov Slovenska, jeho meranie a inovačná politika na regionálnej úrovni 

 

VEGA  1/0934/16 Kultúrna inteligencia ako dôležitý predpoklad konkurencieschopnosti Slovenska 

v globálnom prostredí 
Zodpovedný riešiteľ: Dana Benčíková  

Zástupca riešiteľa: Denisa Malá  

Spoluriešiteľ: Martina Minárová  

Hlavný výstup projektu: výskum kultúrnej inteligencie ako dôležitého predpokladu konkurencieschopnosti.  

Doba riešenia: 2016-2018  

Rozpočet: (2016: 4 067 EUR; 2017: 3 838   EUR; 2018: 4 554 EUR)  

EF UMB | Kultúrna inteligencia ako dôležitý predpoklad konkurencieschonosti Slovenska v globálnom 

prostredí 

 

VEGA  1/0905/16 Možnosti implementácie progresívnych trendov riadenia ľudských zdrojov 

v prostredí bývalých plánovaných ekonomík  
Zodpovedný riešiteľ: Jana Marasová  

Zástupca riešiteľa: Anna Vallušová  

https://www.ef.umb.sk/index.asp?uid=312&projektid=194
https://www.ef.umb.sk/index.asp?uid=312&projektid=194
https://www.ef.umb.sk/index.asp?uid=312&projektid=193
https://www.ef.umb.sk/index.asp?uid=312&projektid=184
https://www.ef.umb.sk/index.asp?uid=312&projektid=184
https://www.ef.umb.sk/index.asp?uid=312&projektid=161
https://www.ef.umb.sk/index.asp?uid=312&projektid=177
https://www.ef.umb.sk/index.asp?uid=312&projektid=177


Spoluriešiteľ: Gabriela Nafoussi  

Hlavný výstup projektu: realizovaný výskum možností implementácie progresívnych trendov riadenia 

ľudských zdrojov v prostredí bývalých plánovaných ekonomík.  

Doba riešenia: 2016-2018  

Rozpočet: (2016:3 404 EUR;  2017: 4 859 EUR; 2018: 5 218 EUR)  

EF UMB | Možnosti implementácie progresívnych trendov riadenia ľudských zdrojov v prostredí bývalých 

plánovaných ekonomík 

 

VEGA 1/0802/16 Vplyv inovatívnych marketingových koncepcií na správanie vybraných trhových 

subjektov na Slovensku  
Zodpovedný riešiteľ: Zdenka Musová  

Zástupca riešiteľa: Martina Minárová  

Spoluriešiteľ: Eva Poliačiková   

Hlavný výstup projektu: výskum vplyvu inovatívnych marketingových koncepcií na správanie vybraných 

trhových subjektov na Slovensku.  

Doba riešenia: 2016-2018  

Rozpočet: (2016: 1 992  EUR; 2017: 2 672 EUR;  2018: 2 745 EUR)  

EF UMB | Vplyv inovatívnych marketingových koncepcií na správanie vybraných trhových subjektov na 

Slovensku 

 

VEGA  1/0686/16 Marketingová orientácia podnikov ako nástroj konkurencieschopnosti a zvyšovania 

výkonnosti podnikov  
Zodpovedný riešiteľ: Janka Táborecká  

Zástupca riešiteľa: Alena Kaščáková a Jaroslav Ďaďo  

Spoluriešiteľ: Ľuboš Elexa  

Hlavný výstup projektu: výskum marketingovej orientácie podnikov.  

Doba riešenia: 2016-2018 

Rozpočet: (2016: 1 694 EUR;  2017: 1 974 EUR; 2018: 2 996 EUR) 

EF UMB | Marketingová orientácia podnikov ako nástroj konkurencieschopnosti a zvyšovania výkonnosti 

podnikov 

 

 

VEGA 1/0494/15 Výskum faktorov úspešnosti inovatívnych malých a stredných podnikov v Slovenskej 

republike  
Zodpovedný riešiteľ: Ľubica Lesáková  

Zástupca riešiteľa: Ladislav Klement  

Spoluriešitelia: Lenka Hvolková, Vladimíra Klementová, Miroslava Vinczeová, Petra Gundová  

Hlavný výstup projektu: posúdenie vplyvu voľby indikátora inovačného úspechu na konfiguráciu parciálnych 

faktorov determinujúcich inovačný úspech MSP; identifikácia faktorov inovačného úspechu, ktoré sú kľúčové 

pre MSP a posúdenie ich váhy na celkovú úspešnosť podniku; na základe výsledkov analýzy boli určené 

konfigurácie faktorov inovačne úspešných MSP a formulácia odporúčení na skvalitnenie manažmentu inovácií. 

Doba riešenia: 2015-2017  

Rozpočet: (2016: 7 723 EUR;  2017: 7 845 EUR)  

EF UMB | Výskum faktorov úspešnosti inovatívnych malých a stredných podnikov v Slovenskej republike 

 

VEGA 1/0527/14  Procesné manažérstvo kvality a meranie výkonnosti procesov   
Zodpovedný riešiteľ: Mariana Sedliačiková – Drevárska fakulta TUZVO 

Spoluriešitelia:  Denisa Malá, Eva Sopková  

Hlavný výstup projektu: výskum v oblasti procesného manažérstva kvality a meranie výkonnosti procesov.  

Doba riešenia: 2014-2016  

EF UMB | Procesné manažérstvo kvality a meranie výkonnosti procesov 

 

VEGA 1/0235/14 Formovanie organizačnej kultúry a systému riadenia podnikov s medzinárodným 

zastúpením v interkultúrnom prostredí 
Zodpovedný riešiteľ:  Milota Vetráková 

Zástupca riešiteľa: Igor Kosír – FPVaMV UMB  

Spoluriešiteľ: Jozef Ďurian 
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Hlavný výstup projektu: výskum systému riadenia podnikov s medzinárodným zastúpením v interkultúrnom 

prostredí 

Doba riešenia: 2014-2016  

Rozpočet: (2016: 6 093 EUR) 

EF UMB | Formovanie organizačnej kultúry a systému riadenia podnikov s medzinárodným zastúpením v 

interkultúrnom prostredí 

 

VEGA 1/0647/14 Variantné metódy predikcie finančného zdravia podnikov v podmienkach 

dynamického ekonomického prostredia  

Zodpovedný riešiteľ: Vladimír Úradníček  

Zástupca riešiteľa: Pavol Kráľ  

Spoluriešiteľ: Vladimír Hiadlovský  

Hlavný výstup projektu: variantné metódy predikcie finančného zdravia podnikov.  

Doba riešenia: 2014 – 2016  

Rozpočet:  (2016: 13 832 EUR)  

EF UMB | Variantné metódy predikcie finančného zdravia podnikov v podmienkach dynamického 

ekonomického prostredia 

Projekty KEGA 

 

KEGA  018UMB-4/2018 Koučovací prístup ako nová forma rozvoja kritického myslenia študentov vo 

vysokoškolskom vzdelávaní  
Zodpovedný riešiteľ: Lenka Theodoulides, Mária Seková  

Zástupca riešiteľa: Gabriela Nafoussi, Lenka Theodoulides   

Spoluriešitelia: Eva Sopková, Jozef Ďurian 

Hlavný výstup projektu: nová forma výučby založená na koučovacom prístupe vo VŠ vzdelávaní.  

Doba riešenia: 2018-3/2021  

Rozpočet: (2018: 2 868 EUR; 2019: 4 643 EUR; 2020: 3 112 EUR)  

EF UMB | Koučovací prístup ako nová forma rozvoja kritického myslenia študentov vo vysokoškolskom 

vzdelávaní 

 

Projekty APVV 

 

APVV-20-0338 Hybné sily ekonomického rastu a prežitie firiem v šiestej K-vlne  
Zodpovedný riešiteľ: Marta Orviská  

Spoluriešiteľ: Vladimír Hiadlovský  

Hlavný výstup projektu: Projekt rozvinie príslušný modelový aparát. Súčasne overí schopnosť 

prispôsobovania sa firiem, najmä sektoru MSP na nové technologické výzvy a zhodnotí ako prienik e-

governmentu môže prispieť do rastu efektívnosti verejnej správy, do zvýšenia dôvery, transparentnosti 

a spolupráce medzi verejným a súkromným sektorom.  

Doba riešenia: 2021-2024 

Rozpočet: (2021: 3 723 EUR)  

EF UMB | Hybné sily ekonomického rastu a prežitie firiem v šiestej K-vlne 

 

APVV-14-0512 Univerzity a ekonomický rozvoj regiónov  

Zodpovedný riešiteľ: Peter Pisár  

Spoluriešiteľ: Vladimír Hiadlovský  

Hlavný výstup projektu: Výskum bol zameraný na nasledovné oblasti: krátkodobé ekonomické vplyvy 

univerzít; priesaky znalostí univerzít a rozvoj podnikania; univerzitné spin off firmy a politiku podpory 

univerzít a jej hodnotenie.  

Doba riešenia: 2015-2018  

Rozpočet: (2016: 9 053 EUR;  2017: 9 053 EUR; 2018: 3 018 EUR)  

EF UMB | Univerzity a ekonomický rozvoj regiónov 
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Ďalšie projekty 

 

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov – EPIC n.o.  -  Analýza prostredia, proces plánovania 

a implementácie študentského sociálneho podniku 
Zodpovedný riešiteľ: Lenka Theodoulides  

Hlavný výstup projektu: analýza prostredia, proces plánovania a implementácie študentského sociálneho 

podniku.  

Doba riešenia: 2019-2020  

Rozpočet: (2019: 1 160 EUR; 2020: 0 EUR)  

EF UMB | Analýza prostredia, proces plánovania a implementácie študentského sociálneho podniku 

 

International Visegrad Fund No.: 21830038 Transfer Pricing Legal Regulations in V4 Countries 
Zodpovedný riešiteľ: Michal Ištok  

Zástupca riešiteľa: Jaroslav Ďaďo  

Hlavný výstup projektu: vedecká monografia Transfer Pricing in V4 countries  

Transfer Pricing in V4 Countries | BUT Digital library (vutbr.cz) 

Doba riešenia: 2019-2020  

Rozpočet: (2019:  283 EUR; 2020:  0 EUR)  

EF UMB | Transfer Pricing Legal Regulations in V4 Countries;   https://www.transferpricing-v4.net/project 

 

Hidden Champions in Dynamically Changing Societies and their Management and Leadership 

Development Needs  
Zodpovedný riešiteľ: Janka Táborecká  

Spoluriešiteľ: Jaroslav Ďaďo  

Hlavný výstup projektu: výskum dynamicky meniacich sa spoločností a ich potrieb rozvoja vedenia 

a manažmentu.  

Doba riešenia: 2018-2019  

EF UMB | Hidden Champions in Dynamically Changing Societies and their Management and Leadership 

Development Needs 

 

MZVaEZ SR- SK PRES/2016/38 Status „európske“ v propagácii cieľových miest cestovného ruchu 

Slovenska  

Zodpovedný riešiteľ: Ľudmila Šmardová 

Zástupca riešiteľa: Zuzana Gajdošíková  

Spoluriešiteľ: Ľuboš Elexa  

Hlavný výstup projektu: návrh akčných opatrení zameraných na zvýšenie konkurencieschopnosti a účinnosti 

marketingovej komunikácie v oblasti cestovného ruchu.  

Doba riešenia: 2016  

Rozpočet: (2016: 4 894 EUR)  

EF UMB | Status „európske“ v propagácii cieľových miest cestovného ruchu Slovenska 

 

OP Výskum a inovácie – MH SR- 313012R902 – zmluva o partnerstve - Inovácie prostredníctvom 

výskumu inteligentného monitorovania vybraných parametrov v zdravotníctve.  

Zodpovedný riešiteľ: Peter Laco  

Spoluriešitelia: Janka Táborecká, Miroslava Vinczeová, Denisa Malá  

Hlavný výstup projektu: priemyselný výskum a realizácia inovačných opatrení s cieľom zvýšenia 

konkurencieschopnosti firmy R-DAS, s.r.o.; zavedenie nového produktu na trh.  

Doba riešenia: 2020-2023  

Rozpočet: (2020: 0 EUR; 2021: 1 008 EUR) 

EF UMB | Inovácie prostredníctvom výskumu inteligentného monitorovania vybraných parametrov v 

zdravotníctve;  

 

Zmluva o dielo č. 2525/2019-M_00 37721/2019  k projektu MPSVaR SR - ESF OP ĽZ ITMS 2014+ 

Zodpovedný riešiteľ: Peter Pisár 

Spoluriešiteľ: Vladimír Hiadlovský  

Hlavný výstup projektu:  Výskumná štúdia zameraná na zhodnotenie základných parametrov poskytovania 

verejnej podpory z ESF v určených oblastiach a ich vzájomné porovnanie z pohľadu spôsobov využitia, 

https://www.ef.umb.sk/index.asp?uid=312&projektid=248
https://dspace.vutbr.cz/xmlui/handle/11012/188101
file:///C:/Users/hmusa/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/JRNHPZ6E/EF%20UMB%20|%20Transfer%20Pricing%20Legal%20Regulations%20in%20V4%20Countries
https://www.transferpricing-v4.net/project
https://www.ef.umb.sk/index.asp?uid=312&projektid=191
https://www.ef.umb.sk/index.asp?uid=312&projektid=191
https://www.ef.umb.sk/index.asp?uid=312&projektid=165
https://www.ef.umb.sk/index.asp?uid=312&projektid=297
https://www.ef.umb.sk/index.asp?uid=312&projektid=297


efektívnosti a udržateľnosti. Návrh opatrení na zlepšenie alebo modifikáciu analyzovaných opatrení s cieľom 

zabezpečenia ich lepšej efektívnosti a udržateľnosti. Hodnotenie tvorby a udržania pracovných miest z OP 

podporovaných zo zdrojov EÚ s osobitným dôrazom na jeden z najmenej rozvinutých regiónov 

(BBSK/PSK/KSK) podľa vlastného výberu, ktorý čelí významným problémom s mierou nezamestnanosti.  

Doba riešenia: 2019-2020  

Rozpočet: (2019: 0 EUR;  2020: 110 400 EUR)  

EF UMB | Vypracovanie štúdie zameranej na hodnotenie tvorby a udržania pracovných miest z OP 

podporovaných zo zdrojov EÚ s osobitným dôrazom na jeden z najmenej rozvinutých regiónov 

(BBSK/PSK/KSK) podľa vlastného výberu, ktorý čelí významným problémom s mierou nezamestnanosti 

(výskumný projekt pre prax).  

 

Zmluva č. 18/2020/101- IMS/ABMS/2020-2 – Implementácia systému protikorupčného manažérstva 

podľa normy ISO 37001:2016 - PROARCH s.r.o POPRAD; zmluva o spolupráci  

Zodpovedný riešiteľ: Ján Závadský   

Hlavný výstup projektu: implementácia systému protikorupčného manažérstva.  

Doba riešenia: 2020-2021 

https://www.ef.umb.sk/index.asp?uid=312&projektid=293  

 

Zmluva na poskytnutie služieb 1017/340/2019/SN; 49/2019/OPS-150 - Implementácia systému 

manažérstva proti korupcii - Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. v Košiciach  

Zodpovedný riešiteľ: Ján Závadský  

Hlavný výstup projektu: implementácia systému manažérstva proti korupcii  

Doba riešenia: 2019-2020  

Rozpočet: (2019: 0 EUR, 2020: 32 040  EUR)  

https://www.ef.umb.sk/index.asp?uid=312&projektid=246  

 

Zmluva o poskytnutí služieb 38/2019 UVSR-ZoS-38/2019 (ITMS2014+ 314011R809)  

Implementácia systému manažérstva proti korupcii podľa normy STN EN ISO 37001:2019 na Úrade 

vlády Slovenskej republiky  
Zodpovedný riešiteľ: Ján Závadský  

Hlavný výstup projektu: zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy.  

Doba riešenia: 2019-2020  

Rozpočet: (2019: 6 550 EUR; 2020: 32 750 EUR)  

https://www.ef.umb.sk/index.asp?uid=312&projektid=216  

 

Audit ľudských zdrojov na Mestskom úrade v Hanušovciach nad Topľou  

Zodpovedný riešiteľ: Ján Závadský  

Hlavný výstup projektu: audit ľudských zdrojov na mestskom úrade.  

Doba riešenia: 2019  

https://www.ef.umb.sk/index.asp?uid=312&projektid=265 
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