
PREHĽAD REALIZOVANÝCH PROJEKTOV 2016 – 2021 

 

Študijný program: Financie 

Školiace miesto: Katedra financií a účtovníctva  

 

 

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  

Spoluriešitelia: Peter Krištofík, Michal Ištok; Ivan Sedliačik, Katarína Izáková  

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 1/0029/21 Manažment kontrahovania služieb vo verejnom sektore 
Zodpovedný riešiteľ: Beáta Mikušová Meričková 

Zástupca riešiteľa: Nikoleta Jakuš Muthová 

Spoluriešiteľ: Juraj Nemec  

Hlavný výstup projektu: rozvoj teórie kontrahovania služieb vo verejnom sektore 

implementáciou prvkov behaviorálnej ekonómie a riešenia zefektívnenia praxe manažmentu 

kontrahovania služieb vo verejnom sektore v podmienkach SR 

Doba riešenia: 2021-2023 

Rozpočet: (2021: 13 054 EUR) 

EF UMB | Manažment kontrahovania služieb vo verejnom sektore 

 

VEGA 1/0380/20  Inovatívne prístupy k rozvoju malých a stredných miest 

Zodpovedný riešiteľ: Kamila Borseková 

Zástupca riešiteľa: Anna Vaňová 

Spoluriešiteľ: Michal Mešťan 

Hlavný výstup projektu: Projekt pilotne identifikuje a vyhodnocuje možnosti využitia 

inovatívnych prístupov k rozvoju malých a stredných miest s ambíciou využiť navrhnutú 

metodológiu a výstupy projektu nielen v podmienkach Slovenska, ale aj v celoeurópskom 

priestore. 

Doba riešenia: 2020-2022 

Rozpočet: (2020: 7 580 EUR; 2021: 10 337 EUR) 

EF UMB | Inovatívne prístupy k rozvoju malých a stredných miest 

 

VEGA 1/0385/19 Determinanty inovačnej výkonnosti podnikov na báze koncepcie 

Quadruple helix modelu 

Zodpovedný riešiteľ: Ján Huňady 

https://www.ef.umb.sk/index.asp?uid=312&projektid=312
https://www.ef.umb.sk/index.asp?uid=312&projektid=312
https://www.ef.umb.sk/index.asp?uid=312&projektid=314
https://www.ef.umb.sk/index.asp?uid=312&projektid=277


Zástupca riešiteľa: Peter Pisár 

Spoluriešitelia: Juraj Nemec, Erika Ľapinová 

Hlavný výstup projektu: Hlavným vedeckým cieľom projektu bolo identifikovať významné 

determinanty vplývajúce na inovačnú výkonnosť podnikov a preskúmanie vzájomného 

pôsobenia hlavných inovačných aktérov (podnikateľský sektor, vláda, univerzity a neziskový 

sektor) na báze koncepcie Quadruple helix modelu. Na základe dosiahnutých výsledkov 

výskumu boli navrhnuté nové možnosti smerovania inovačných politík a využívania nových 

nástrojov podpory inovačnej výkonnosti podnikov. 

Doba riešenia: 2019-2021 

Rozpočet: (2019:  2 157 EUR; 2020: 2 540 EUR;  2021: 2 471 EUR)  

EF UMB | Determinanty inovačnej výkonnosti podnikov na báze koncepcie Quadruple helix 

modelu 

 

VEGA 1/0785/19 Konštrukcia a analýza dynamických nelineárnych modelov 

makroekonomických procesov 

Zodpovedný riešiteľ: Rudolf Zimka 

Zástupca riešiteľa: Emília Zimková 

Hlavný výstup projektu: Aplikované teoretické výsledky o existencii hospodárskych kríz 

a možnostiach ich usmerňovania na podmienky slovenskej ekonomiky. 

Doba riešenia: 2019-2021 

Rozpočet: (2019: 14 635 EUR;  2020: 14 336 EUR; 2021: 14 296 EUR) 

EF UMB | Konštrukcia a analýza dynamických nelineárnych modelov makroekonomických 

procesov 

 

VEGA 1/0608/19 Nexus financií a rastu v štátoch Vyšehradskej skupiny 

Zodpovedný riešiteľ: Emília Zimková 

Zástupca riešiteľa: Martin Boďa 

Spoluriešitelia: Ľubomír Pintér, Michal Mešťan, Katarína Izáková 

Hlavný výstup projektu: Pre štáty Vyšehradskej skupiny verifikovať hypotézu prepojenia 

(nexusu) financí a rastu, podľa ktorej rozvinutosť finančného sektora súvisí pozitívne 

s ekonomickým rastom a prosperitou 

Doba riešenia: 2019-2021 

Rozpočet: (2019: 8 844 EUR;  2020: 9 443 EUR; 2021: 9 759 EUR) 

EF UMB | Nexus financií a rastu v štátoch Vyšehradskej skupiny 

 

VEGA 1/0749/18 Výskum možností aplikácie princípov corporate governance v 

podnikoch na Slovensku 

Zodpovedný riešiteľ: Hussam Musa 

Zástupca riešiteľa: Peter Krištofík 

Spoluriešitelia: Janka Grofčíková, Katarína Izáková 

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 
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VEGA 1/0767/18 SMART model – podporný nástroj rozhodovania pri riadení podniku 

Zodpovedný riešiteľ: Vladimír Úradníček 

Zástupca riešiteľa: Pavol Kráľ 

Spoluriešitelia: Martin Boďa, Michal Ištok 

Hlavný výstup projektu: vytvorenie metodického rámca umožňujúceho na základe predikčných 

modelov finančného zdravia podniku identifikovať možné manažérske akcie modifikujúce 

vhodným spôsobom budúci finančno-ekonomický stav podniku a na základe simulácií dopadu 

voľby jednotlivých stratégií na predpovede získané z modelov vybrať pre podnik 

najperspektívnejšie z nich; nové metódy a postupy do finančno-ekonomickej analýzy ex ante 

v podmienkach Slovenskej republiky 

Doba riešenia: 2018-3/2021 

Rozpočet: (2018: 12 327 EUR;  2019: 11 882 EUR; 2020: 11 787 EUR) 

EF UMB | SMART model - podporný nástroj rozhodovania pri riadení podniku 

 

 

VEGA 1/0367/17 Ekonomické, legislatívne a inštitucionálne predpoklady a perspektívy 

rozvoja sociálnej a solidárnej ekonomiky v krajinách V4 vo väzbe na podporu inklúzie 

Zodpovedný riešiteľ: Eva Pongrácz – Národohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity 

v Bratislave 

Spoluriešiteľ: Erika Ľapinová 

Hlavný výstup projektu: Definovanie ekonomických, legislatívnych a inštitucionálnych 

predpokladov a perspektív rozvoja solidárnej ekonomiky v krajinách V4 vo väzbe na podporu 

sociálnej inklúzie 

Doba riešenia: 2017-2021 

EF UMB | Ekonomické,legislatívne a inštitucionálne predpoklady a perspektívy rozvoja 

sociálnej a solidárnej ekonomiky v krajinách V4 vo väzbe na podporu sociálnej inklúzie 

 

VEGA  1/0859/16 Dynamika nelineárnych ekonomických procesov 

Zodpovedný riešiteľ: Rudolf Zimka 

Zástupca riešiteľa: Emília Zimková 

Hlavný výstup projektu: Výstupy projektu sa venujú dynamickému modelovaniu 

ekonomických procesov a skúmaniu ich vlastností vzhľadom na zmenu v čase. Získané 

poznatky sú využiteľné pri predikcii vzniku hospodárskych cyklov v podmienkach Slovenskej 

ekonomiky. 

Doba riešenia: 2016-2018 

Rozpočet: (2016: 10 751 EUR;  2017: 9 498 EUR; 2018: 12 513 EUR) 

EF UMB | Dynamika nelineárnych ekonomických procesov 

 

VEGA 1/0554/16 Alternatívy výberu replikačného portfólia v podmienkach 

frekventovaného rebalansovania 

Zodpovedný riešiteľ: Martin Boďa 

Zástupca riešiteľa: Mária Kanderová 

Spoluriešitelia: Ľubomír Pintér, Vladimír Úradníček 

Hlavný výstup projektu: Preskúmanie a zhodnotenie alternatív výberu replikačného portfólia 

v podmienkach frekventovaného rebalansovania s rozlišovaním konvenčných a alternatívnych 

replikačných stratégií.  

Doba riešenia: 2016-2018 

Rozpočet: (2016: 7 547 EUR; 2017: 7 356 EUR; 2018: 8 484 EUR) 

EF UMB | Alternatívy výberu replikačného portfólia v podmienkach frekventovaného 

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

politika na regionálnej úrovni 

Zodpovedný riešiteľ: Peter Pisár 

Zástupca riešiteľa: Marta Orviská 

Spoluriešitelia: Peter Krištofík, Hussam Musa, Marta Orviská, Juraj Nemec, Erika Ľapinová, 

Ján Huňady 

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  1/0757/15 Rozšírenie teoretickej konštrukcie SCP paradigmy a hypotézy 

efektívnej štruktúry v bankovníctve a poisťovníctve o aspekt rizika a ich empirická 

validácia v podmienkach Slovenskej republiky 

Zodpovedný riešiteľ: Emília Zimková 

Zástupca riešiteľa: Martin Boďa 

Spoluriešitelia: Ľubomír Pintér; Katarína Izáková 

Hlavný výstup projektu: Výskum konkurenčnej schopnosti bankového a poistného sektora 

Slovenskej republiky z pohľadu dvoch teoreticko-empirických konštruktov, SCP paradigmy 

a hypotézy efektívnej štruktúry. Odporúčania pre Národnú banku Slovenska na úseku ochrany 

hospodárskej súťaže v bankovníctve a poisťovníctve. 

Doba riešenia: 2015-2017 

Rozpočet: (2016: 5 033 EUR; 2017: 7 054 EUR) 

EF UMB | Rozšírenie teoretickej konštrukcie SCP paradigmy a hypotézy efektívnej štruktúry 

v bankovníctve a poisťovníctve o aspekt rizika a ich empirická validácia v podmienkach 

Slovenskej republiky 

 

VEGA  1/0680/14 Kreatívne odvetvia ako zdroj kľúčových nehmotných aktív verejného 

sektora v kontexte inovácií a inteligentného rastu 

Zodpovedný riešiteľ: Anna Vaňová 

Zástupca riešiteľa: Katarína Vitálišová 

Spoluriešiteľ: Juraj Nemec 

Hlavný výstup projektu: výskum bol zameraný na kreatívne odvetvia a verejný sektor 

Doba riešenia: 2014-2016 

Rozpočet: (2016:  5 888 EUR) 

EF UMB | Kreatívne odvetvia ako zdroj kľúčových nehmotných aktív verejného sektora v 

kontexte inovácií a inteligentného rastu 

 

VEGA 1/0935/13 Neplatená práca ako potenciálny zdroj sociálno-ekonomického rozvoja 

spoločnosti a determinant individuálneho blahobytu 

Zodpovedný riešiteľ: Mária Uramová 

Zástupca riešiteľa: Marta Orviská 

Spoluriešiteľ: Ján Huňady 

Hlavný výstup projektu: výskum bol zameraný na neplatenú prácu ako na potenciálny zdroj 

sociálno-ekonomického rozvoja a determinant individuálneho blahobytu 

Doba riešenia: 2013-2016 

Rozpočet: (2016:  11 205 EUR) 
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EF UMB | Neplatená práca ako potenciálny zdroj sociálno-ekonomického rozvoja spoločnosti 

a determinant individuálneho blahobytu 

 

Projekty APVV 

 

APVV-20-0338 Hybné sily ekonomického rastu a prežitie firiem v šiestej K-vlne 

Zodpovedný riešiteľ: Marta Orviská 

Spoluriešitelia: Peter Pisár, Vladimír Úradníček; Juraj Nemec, Kamil Ščerba, Ján Huňady 

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-19-0108 Inovácie v rozpočtovaní miestnych samospráv na Slovensku 

Zodpovedný riešiteľ: Peter Čajka -  FPVaMV UMB 

Spoluriešiteľ:  Juraj Nemec 

Hlavný výstup projektu: Výskumný zámer je spojený s troma výraznými inováciami, ktoré 

zasiahli rozpočtovanie samospráv vo všetkých hospodársky vyspelých krajinách. Konkrétne ide 

o programové rozpočtovanie, rodovo citlivé rozpočtovanie a participatívne rozpočtovanie. 

Doba riešenia: 2020-2023 

Rozpočet: (2020: 2 659 EUR; 2021: 2 659 EUR) 

EF UMB | Inovácie v rozpočtovaní miestnych samospráv na Slovensku 

 

APVV-17-0360 Multidimenzionálna analýza signifikantných determinantov efektívnosti 

verejného obstarávania s dôrazom na aplikáciu Health Technology Assesment v procese 

prípravy obstarávania 

Zodpovedný riešiteľ: Juraj Nemec 

Spoluriešitelia: Peter Pisár, Ivan Sedliačik, Vladimír Úradníček 

Hlavný výstup projektu: Analýza verejných obstarávaní v sektore zdravotníctva v SR 

a následné vytvorenie súboru opatrení pre zvýšenie efektívnosti pri verejnom obstarávaní so 

zameraním sa na fázu prípravy a nastavenia verejných obstarávaní, kedy sa v rozhodujúcej 

miere rozhoduje o ich výsledku. 

Doba riešenia: 2018-2021 

Rozpočet: (2018: 10 417 EUR; 2019: 28 982 EUR;  2020:  45 753 EUR; 2021: 22 361 EUR) 

EF UMB | Multidimenzionálna analýza signifikantných determinantov efektívnosti verejného 

obstarávania s dôrazom na aplikáciu Health Technology Assessment v procese prípravy 

obstarávania 

 

APVV-15-0437 Interdisciplinárny prístup k elektronickému monitoringu obvinených a 

odsúdených osôb v slovenskom prostredí 

Zodpovedný riešiteľ: Jaroslav Klátik – Právnická fakulta UMB 

Spoluriešiteľ: Peter Krištofík 

Hlavný výstup projektu: výskum procesu elektronického monitoringu obvinených 

a odsúdených osôb, analýza a vyhodnotenie procesu ich resocializácie z pohľadu eliminácie 

a prevencie kriminality, ekonomickej efektívnosti a efektívnosti začlenenia týchto osôb do 

spoločnosti v porovnaní so štandardným výkonom väzby 

Doba riešenia: 2016-2020 
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Rozpočet: (2016: 6 818 EUR; 2017:  25 023 EUR;  2018:  24 248 EUR; 2019: 25 322 EUR; 

2020:  14 371 EUR) 

EF UMB | Interdisciplinárny prístup k elektronickému monitoringu obvinených a odsúdených 

osôb v slovenskom prostredí 

 

APVV-15-0322 Konkurencieschopnosť, ekonomický rast a prežitie firiem 

Zodpovedný riešiteľ: Marta Orviská 

Spoluriešitelia: Peter Krištofík, Peter Pisár, Juraj Nemec, Ivan Sedliačik, Ján Huňady 

Hlavný výstup projektu: Projekt na báze syntézy najnovších teoretických poznatkov rozvinul 

a empiricky otestoval modelový aparát pre vysvetlenie zdrojov konkurencieschopnosti 

národných ekonomík, ich rastu, zdrojov konkurencieschopnosti firiem a ich prežitia 

v globalizovanej ekonomickej súťaži. 

Doba riešenia: 2016-2019 

Rozpočet: (2016: 6 183 EUR; 2017: 8 732 EUR;  2018: 9 232 EUR; 2019: 4 783 EUR) 

EF UMB | Konkurencieschopnosť, ekonomický rast a prežitie firiem 

 

APVV-15-0306 Kooperatívne aktivity miestnych samospráv a meranie ich účinnosti 

a efektívnosti 

Zodpovedný riešiteľ: Juraj Nemec 

Hlavný výstup projektu: zmapovanie existujúcich kooperatívnych foriem rozvíjaných na 

lokálnej úrovni; spracovanie ich typológie; príprava metodiky na meranie účinnosti 

a efektívnosti ich výkonu; formulácia odporúčaní  o ich ďalšom rozvoji pre územnú 

samosprávu i pre zákonodarcu. 

Doba riešenia: 2016-2019 

Rozpočet: (2016:  1 871 EUR; 2017: 3 804 EUR;  2018:  3 804 EUR; 2019: 3 128 EUR) 

EF UMB | Kooperatívne aktivity miestnych samospráv a meranie ich účinnosti a efektívnosti 

 

APVV-14-0512 Univerzity a ekonomický rozvoj regiónov 

Zodpovedný riešiteľ: Peter Pisár 

Spoluriešitelia: Marta Orviská, Ján Huňady 

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 

 

7 RP: FP7-SSH-2012.3.2-3-320090 Learning from Innovation in Public Sector 

Environments (LIPSE) 

Zodpovedný riešiteľ: Juraj Nemec 

Spoluriešiteľ: Marta Orviská 

Hlavný výstup projektu: LIPSE bol jedným z najrozsiahlejších výskumných projektov 

orientovaných na inovácie vo verejnom sektore (12 univerzít z 11 krajín). Výsledkom je 

identifikácia faktorov, ktoré podporujú a brzdia sociálne inovácie vo verejnom sektore. 

Riešenie projektu bolo zaradené do 7 samostatných blokov. 

Doba riešenia: 2013-2016 

Rozpočet: (2016:  33 322 EUR) 

EF UMB | Learning from Innovation in Public Sector Environments (LIPSE); Home - LIPSE 

APVV – dotácie na podporu horeuvedeného  7 RP: APVV DO7RP- 00 10-12 

Learning from Innovation in Public Sector Environments (LIPSE) 
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Zodpovedný riešiteľ: Juraj Nemec 

Spoluriešiteľ: Marta Orviská 

Doba riešenia: 2013-2016 

Rozpočet: (2016: 10 790 EUR; 2017: 4 638 EUR)  

EF UMB | Learning form Innovation in Public Sector Environments (LIPSE) 

 

Projekt HORIZONT 

 

HORIZONT H2020-EURO-SOCIETY-2014-649489 SOLIDUS -Solidarity in European 

societies: Empowerment, Social justice and citizenship 

Zodpovedný riešiteľ: Juraj Nemec 

Spoluriešitelia: Peter Pisár, Marta Orviská 

Hlavný výstup projektu: V rámci projektu SOLIDUS  boli analyzované politiky, programy 

a akcie, ktoré boli úspešné v oblasti zlepšovania podmienok života občanom v oblastiach 

bývania, zdravotníctva, zamestnanosti a vzdelávania ako aj  občianskej zainteresovanosti –  

s ohľadom na sociálny a politický dosah 

Doba riešenia: 2015-2018 

Rozpočet: (2016: 7 451 EUR; 2017:   0 EUR; 2018: 0  EUR) 

EF UMB | SOLIDARITY IN EUROPEAN SOCIETIES: EMPOWERMENT, SOCIAL 

JUSTICE AND CITIZENSHIP 

 

Ďalšie projekty  

 

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 

 

COST  CA16206 Empowering the next generation of social enterprise scholars 

Spoluriešiteľ: Erika Ľapinová 

Hlavný výstup projektu: výskum na tému Empowering the next generation of social enterprise 

scholars 

Doba riešenia: 2017-2021 

EF UMB | Empowering the next generation of social enterprise scholars 

http://www.empowerse.eu  

 

ERASMUS+KA2 No.: 574092-EPP-1-2016-1-SK-EPPKA2-CBHE-JP Assessing and 

Improving Research Performance at South East Asian Universities (REPESEA) 

Zodpovedný riešiteľ: Marta Orviská  

Spoluriešitelia: Ivan Sedliačik, Juraj Nemec, Ján Huňady 

Hlavný výstup projektu: Vytvorenie a implementovanie systému hodnotenia kvality a impaktu 

výskumu v partnerských inštitúciách v južnej Ázii 

Doba riešenia: 2016-2020 

Rozpočet: (2016:  0 EUR; 2017: 10 383 EUR; 2018:  15 407 EUR;  2019: 17 148 EUR; 2020: 

17 274 EUR) 

https://www.ef.umb.sk/index.asp?uid=312&projektid=130
https://www.ef.umb.sk/index.asp?uid=312&projektid=147
https://www.ef.umb.sk/index.asp?uid=312&projektid=147
https://dspace.vutbr.cz/xmlui/handle/11012/188101
https://dspace.vutbr.cz/xmlui/handle/11012/188101
file:///C:/Users/denibajkal/Desktop/PREHLADY%20KATEDRY/7%203%202022/EF%20UMB%20|%20Transfer%20Pricing%20Legal%20Regulations%20in%20V4%20Countries
https://www.ef.umb.sk/index.asp?uid=312&projektid=214
http://www.empowerse.eu/


EF UMB | Assessing and Improving Research Performance at South East Asian Universities 

(REPESEA) 

https://www.repesea.org/ 

 

Európsky sociálny fond - No. 40/202/BZP/CPE/W.317.III.2020 UTHRad Integrated 

Programme – Pathways of co-operation – support for entities implementing international 

co-operation – Starting and running a business in selected European Union countries 

Zodpovedný riešiteľ: Vanda Maráková 

Zástupca riešiteľa: Peter Krištofík 

Hlavný výstup projektu: vedecká monografia: Conditions for running a business in selected 

European Union countries; školenie tímu UMB na UTH Radom 

Doba riešenia: 2021 

Rozpočet: (2021: 6 114 EUR) 

EF UMB | UTHRad Integrated Programme - Pathways of co-operation – support for entities 

implementing international co-operation - Starting and running a business in selected European 

Union countries 

 

Európsky sociálny fond – No.: 156/2019/DPE/W06-01-2019 SK-PL UTHRad Integrated 

Programme - Investment in education, professional training for skill development and 

lifelong learning; Pathways of Co-operation - support for entities implementing 

international co-operation 

Zodpovedný riešiteľ: Vanda Maráková 

Zástupca riešiteľa: Peter Krištofík 

Hlavný výstup projektu: študijný modul Inovácie v obchode; monografia v anglickom jazyku: 

Inovácie v obchode 

Doba riešenia: 2019-2020 

Rozpočet: (2019: 6 099 EUR;  2020: 7 271 EUR) 

EF UMB | UTHRad Integrated Programme - Investment in education, professional training 

for skill development and lifelong learning; Pathways of Co-operation - support for entities 

implementing international co-operation 

 

Fund research project: Study on the correlation between cost and performances in EU 

equity retail funds 

Zodpovedný riešiteľ: Ján Šebo 

Spoluriešiteľ: Michal Mešťan 

Hlavný výstup projektu: study on the correlation between cost and performances in EU Equity 

retail funds 

Doba riešenia: 2018-2019 

EF UMB | FundResearch project (Study on the correlation between cost and performances in 

EU equity retail funds) 

 

Pension savings: the real return 2019 

Zodpovedný riešiteľ: Ján Šebo 

Spoluriešiteľ: Michal Mešťan 

Hlavný výstup projektu: výskum na tému pension savings: the real return 2019 

Doba riešenia: 2019 

EF UMB | Pension savings: the real return 2019 

https://betterfinance.eu/publication/pension-savings-the-real-return-2019-edition/  

Pension savings: the real return 2018 

Zodpovedný riešiteľ: Ján Šebo 

https://www.ef.umb.sk/index.asp?uid=312&projektid=179
https://www.ef.umb.sk/index.asp?uid=312&projektid=179
https://www.repesea.org/
https://www.ef.umb.sk/index.asp?uid=312&projektid=308
https://www.ef.umb.sk/index.asp?uid=312&projektid=308
https://www.ef.umb.sk/index.asp?uid=312&projektid=308
https://www.ef.umb.sk/index.asp?uid=312&projektid=228
https://www.ef.umb.sk/index.asp?uid=312&projektid=228
https://www.ef.umb.sk/index.asp?uid=312&projektid=228
https://www.ef.umb.sk/index.asp?uid=312&projektid=241
https://www.ef.umb.sk/index.asp?uid=312&projektid=241
https://www.ef.umb.sk/index.asp?uid=312&projektid=234
https://betterfinance.eu/publication/pension-savings-the-real-return-2019-edition/


Spoluriešiteľ: Michal Mešťan 

Hlavný výstup projektu:  výskum na tému pension savings: the real return 2018 

Doba riešenia: 2018 

EF UMB | Pension savings: the real return 2018 

Pension Savings: The Real Return - 2018 Edition - BETTER FINANCE 

 

Manažér úverov 

Zodpovedný riešiteľ: Michal Mešťan 

Spoluriešiteľ: Ján Šebo 

Hlavný výstup projektu: výskum na tému manažmentu úverov 

Doba riešenia: 2018 

EF UMB | Manažér Úverov 

 

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

ITMS 2014+  

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 

Zodpovedný riešiteľ: Peter Pisár 

Spoluriešitelia: Marta Orviská; Vladimír Úradníček; Ján Huňady 

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, efektívnosti a udržateľnosti. Návrh opatrení na zlepšenie alebo 

modifikáciu analyzovaných opatrení s cieľom zabezpečenia ich lepšej efektívnosti 

a udržateľnosti. 

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). 

 

 

https://www.ef.umb.sk/index.asp?uid=312&projektid=232
https://betterfinance.eu/publication/pension-savings-the-real-return-2018-edition/
https://www.ef.umb.sk/index.asp?uid=312&projektid=236
https://www.ef.umb.sk/index.asp?uid=312&projektid=269
https://www.ef.umb.sk/index.asp?uid=312&projektid=269
https://www.ef.umb.sk/index.asp?uid=312&projektid=269
https://www.ef.umb.sk/index.asp?uid=312&projektid=269

