
Strana 1/8- Životopis  
Vitálišová Katarína 

Viacinformácií o Europassenájdetena: http://europass.cedefop.europa.eu 
© Európska únia, 2002-2010   24082010 

 

 
 

  

 

Europass - životopis   

  

Osobné údaje  

Priezvisko/ Meno Vitálišová Katarína (rod. Petríková) 

Adresa Lipová 10, 974 09  Banská Bystrica – Podlavice 

Telefón (00421) 48 446 2017    

Mobil (00421) 908 888 629 

E-mail(y) katarina.vitalisova@umb.sk; katka2885@gmail.com 
  

Štátna príslušnosť slovenská 
  

Dátum narodenia 28. 5. 1985 
  

Pohlavie žena 
  

Zamestnanie  
  

Prax  

Od – do 

Zamestnanie alebo pracovné zaradenie 

Hlavné činnosti a zodpovednosť 

 
 

 

 

Názov a adresa zamestnávateľa 

Druh práce alebo odvetvie 

hospodárstva 

Január 2019 - súčasnosť 

   Docentka (funkčné zaradenie) 
   Výučba predmetov Teória, riadenie a organizácia verejnej správy, Verejný sektor a správa, Verejná 

politika, Marketing území, Partnerstvo a komunikácia, Kreatívne územia, Stratégie rozvoja územia, 
Rozvoj vidieka, Verejná správa a regionálny rozvoj, Marketing communication, vybrané témy 
v anglickom jazyku v rámci jednotlivých projektov.  

   Projektová a vedecko-výskumná činnosť. Vedenie bakalárskych prác, diplomových prác, prác ŠVA. 
   Členka Odborovej sub-komisie pre doktorandské štúdium v programe Verejná ekonomika a politika  v 

odbore Ekonomika a manažment, EF UMB (od roku 2020 do súčasnosti) 
 

Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 974 01  Banská Bystrica 

Školstvo 

Od – do 

Zamestnanie alebo pracovné zaradenie 

Hlavné činnosti a zodpovednosť 

 
 

 

Názov a adresa zamestnávateľa 

Druh práce alebo odvetvie 

hospodárstva 

Október 2017 – december 2018 

   Odborná asistentka 
   Výučba predmetov Marketing území, Marketingové stratégie rozvoja územia, Marketing úradu verejnej 

správy, Spoločenský protokol, Marketingová komunikácia území, Partnerstvo a komunikácia, Kreatívne 
územia, Verejná politika, Stratégia rozvoja územia, vybrané témy v anglickom jazyku – CRM, Service 
marketing, Societal protocol,. 
Projektová a vedecko-výskumná činnosť. Vedenie bakalárskych prác, diplomových prác, prác ŠVA 

 
Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 974 01  Banská Bystrica 

Školstvo 
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Od – do 

Zamestnanie alebo pracovné zaradenie 

Hlavné činnosti a zodpovednosť 

 
 

 

 

Názov a adresa zamestnávateľa 

Druh práce alebo odvetvie 
hospodárstva 

September 2015 – september 2017 

Vedúca Katedry verejnej ekonomiky a regionálneho rozvoja, odborná asistentka  

Výučba predmetov Marketing území, Marketingové stratégie rozvoja územia, Marketing úradu verejnej 
správy, Spoločenský protokol, Marketingová komunikácia území, Partnerstvo a komunikácia, Kreatívne 
územia, Verejná politika, vybrané témy v anglickom jazyku – CRM, Service marketing, Societal 
protocol,. 
Projektová a vedecko-výskumná činnosť. Vedenie bakalárskych prác, diplomových prác, prác ŠVA. 
 
Zabezpečenie riadiacich a organizačných povinností vedúcej Katedry verejnej ekonomiky 
a regionálneho rozvoja, propagácia Katedry a jej študijných programov. 
 
Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 974 01  Banská Bystrica 

Školstvo 

  

Od - do Máj 2014 – august 2015 

Zamestnanie alebo pracovné zaradenie Vedecko-výskumný pracovník 

Hlavné činnosti a zodpovednosť Participácia na riešení národných a medzinárodných projektov, príprava projektov na aktuálne výzvy 

Názov a adresa zamestnávateľa Inštitút ekonomických vied, Univerzita Mateja Bela, Cesta na amfiteáter 2, Banská Bystrica 

Druh práce alebo odvetvie 
hospodárstva 

Školstvo 

  

Od - do Október 2011 – august 2015 

Zamestnanie alebo pracovné zaradenie Odborná asistentka, tajomníčka Katedry verejnej ekonomiky a regionálneho rozvoja 

Hlavné činnosti a zodpovednosť Výučba predmetov Marketing území 1, 2, Marketing úradu verejnej správy, Manažment a marketing 
území, Spoločenský a diplomatický protokol, Teória a politika zamestnanosti, Marketingová 
komunikácia území, vybrané témy v anglickom jazyku – CRM, Services marketing. 
Projektová a vedecko-výskumná činnosť. Vedenie bakalárskych prác, diplomových prác, prác ŠVA. 
 
Zabezpečenie povinností tajomníka Katedry verejnej ekonomiky a regionálneho rozvoja (Moodle, 
koordinácia pri výbere a odovzdávaní záverečných prác, ŠVA, podklady pre vedenie Katedry,  
spolupráca pri organizovaní malých obhajob, AIS a pod., propagácia Katedry a jej študijných 
programov.) 

Názov a adresa zamestnávateľa Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 974 01  Banská Bystrica 

Druh práce alebo odvetvie 
hospodárstva 

Školstvo 

  

Od - do  Január 2019 - súčasnosť 

Zamestnanie alebo pracovné zaradenie Člen Komisie kultúry mestského zastupiteľstva mesta Banská Bystrica (2010-2014).  

Hlavné činnosti a zodpovednosť Prizvaný odborník pre riešenie otázok ďalšieho rozvoja mesta v oblasti kultúry 

Názov a adresa zamestnávateľa Mesto Banská Bystrica 

Druh práce alebo odvetvie 
hospodárstva 

Verejná správa 

  

Od - do 2010 až súčasnosť 

Zamestnanie alebo pracovné zaradenie Člen Komisie kultúry mestského zastupiteľstva mesta Banská Bystrica (2019 – súčasnosť),  
Člen Komisie rozvoja mestských častí mestského zastupiteľstva mesta Banská Bystrica (2010 – 
2016),  
Člen Komisie pre rozvoj cestovného ruchu a regionálny rozvoj mestského zastupiteľstva mesta 
Banská Bystrica (2010-2014).  
Predsedníčka  a členka Občianskej rady Banská Bystrica – Šalková (2010 – 2017), 
Člen rady Občianskeho združenia Šalková (2012 – 2017) 



Strana 3/8- Životopis  
Vitálišová Katarína 

Viacinformácií o Europassenájdetena: http://europass.cedefop.europa.eu 
© Európska únia, 2002-2010   24082010 

 

Hlavné činnosti a zodpovednosť Riadenie občianskej rady ako poradného orgánu poslancov MsZ Banská Bystrica, zabezpečenie jej 
administratívnych záležitostí. Participácia na tvorbe a pripomienkovaní strategických dokumentov 
mesta. Realizácia rozvojových projektov v mestskej časti Šalková (napr. budovanie detského ihriska, 
oprava priestorov miestneho cintorína, vybudovanie nového verejného rozhlasu a pod.). Realizácia 
spoločenských a kultúrnych podujatí (napr. stretnutie jubilantov, vianočné posedenia, tradičné 
zabíjačky, burzy, MDD a pod.). 

Názov a adresa zamestnávateľa Mesto Banská Bystrica 

Druh práce alebo odvetvie 
hospodárstva 

Verejná správa 

  

Od - do Apríl 2006 – marec 2009 

Zamestnanie alebo pracovné zaradenie   Asistentka riaditeľky retailového centra a riaditeľa firemného centra Banská Bystrica 

Hlavné činnosti a zodpovednosť Personálna administratíva, likvidácia faktúr, pošta, vyúčtovanie nákupu drobného majetku, preklady 

Názov a adresa zamestnávateľa VOLKSBANK Slovensko, a .s , Dolná 27, 974 01  Banská Bystrica 

Druh práce alebo odvetvie 
hospodárstva 

Administratíva, bankovníctvo 

  

Od - do Jún – september 2005 

Zamestnanie alebo pracovné zaradenie Animátorka voľného času 

Hlavné činnosti a zodpovednosť Tvorba programu pre hostí, kontakt v nemeckom a anglickom jazyku, práca s deťmi 

Názov a adresa zamestnávateľa Anthoussa Resort, Malia, Kréta, Grécko 

Druh práce alebo odvetvie 
hospodárstva 

Hoteliérstvo 

  

Vzdelávanie a príprava  
  

Od - do Marec 2018 

Názov získanej kvalifikácie Docent 

Hlavné predmety / profesijné zručnosti Habilitácia v odbore Verejná ekonomika a služby 
   Téma habilitačnej práce: Nástroje verejnej politiky v lokálnom rozvoji 
 Téma habilitačnej prednášky: Nástroje verejnej politiky podporujúce uplatňovanie otvoreného  
    vládnutia na miestnej úrovni 

Názov a typ organizácie poskytujúcej 
vzdelávanie a prípravu 

Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 974 01  Banská Bystrica 
 
 

  

Od - do Jún 2016 

Hlavné predmety / profesijné zručnosti Kreatívna ekonomika a kreatívne mestá v regionálnom rozvoji. 

Názov a typ organizácie poskytujúcej 
vzdelávanie a prípravu 

Ternopil National Economic University, Ternopil, Ukrajina. 

 Prednáškový pobyt v rámci projektu IVF  
  

Od - do August 2015 

Hlavné predmety / profesijné zručnosti Marketing územia, marketing vzťahov v miestnej samospráve   

Názov a typ organizácie poskytujúcej 
vzdelávanie a prípravu 

University of Ljubljana, Faculty of Administration, Ljubljana, Slovinskko 

 Prednáškový pobyt v rámci medzinárodnej letnej školy  
  

Od - do Máj 2015 

Hlavné predmety / profesijné zručnosti Marketing území, kreatívna ekonomika, kreatívne mesta, kreatívna politika, systém verejnej správy na 
Slovensku 

Názov a typ organizácie poskytujúcej 
vzdelávanie a prípravu 

University of Reims, Reims, Francúzsko 

 Prednáškový pobyt 
  

Od - do Február – marec 2015 
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Hlavné predmety / profesijné zručnosti Lokálne produkčné systémy v území. Vybrané druhy lokálnych systémov a ich vzájomná komparácia. 

Názov a typ organizácie poskytujúcej 
vzdelávanie a prípravu 

Ternopil National Economic University, Ternopil, Ukraine. 

 Výskumný pobyt 
  

Od - do November 2013 

Hlavné predmety / profesijné zručnosti Marketing území, kreatívna ekonomika, kreatívny index, územný rozvoj na Slovensku 

Názov a typ organizácie poskytujúcej 
vzdelávanie a prípravu 

University of Reims, Reims, Francúzsko 

 Prednáškový pobyt 
  

Od - do Máj – júl 2013 

Hlavné predmety / profesijné zručnosti Lokálne produkčné systémy v území, regionálny rozvoj, inovácie v území 

Názov a typ organizácie poskytujúcej 
vzdelávanie a prípravu 

Novosibirsk State University, Novosibirsk, Rusko 

 Výskumný pobyt 
  

Od - do Apríl 2013 

Hlavné predmety / profesijné zručnosti Marketing vzťahov, marketing území, kreatívna ekonomika 

Názov a typ organizácie poskytujúcej 
vzdelávanie a prípravu 

University of Ljubljana, Faculty of Public Administration, Slovinsko 

 Prednáškový pobyt 
  

Od - do September – Október 2012 

Hlavné predmety / profesijné zručnosti Lokálne produkčné systémy v území, regionálny rozvoj, inovácie v území 

Názov a typ organizácie poskytujúcej 
vzdelávanie a prípravu 

Institute of Economics and Industrial Engineering; Siberian branch of Russian academy of Sciences. 
Novosibirsk, Rusko 

 Výskumný pobyt 
  

Od - do 2008 – 2011 

Názov získanej kvalifikácie PhD. – Philosophiae doctor (dizertačná práca: Marketing vzťahov v podmienkach miestnej 
samosprávy) 

Hlavné predmety / profesijné zručnosti Marketing území, marketing úradu verejnej správy, marketingová komunikácia územia, spoločenský 
a diplomatický protokol 

Názov a typ organizácie poskytujúcej 
vzdelávanie a prípravu 

Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 974 01  Banská Bystrica 

Stupeň vzdelania v národnej alebo 
medzinárodnej klasifikácii 

ISCED 6 

  

Od - do Júl 2011 

Hlavné predmety / profesijné zručnosti Nemecký jazyk – úroveň C1 

Názov a typ organizácie poskytujúcej 
vzdelávanie a prípravu 

ISK Internationale Sprachkurse GmbH, Kaigasse 35, Salzburg, Rakúsk 

 Jazykový pobyt 
  

Od - do Máj 2010 

Hlavné predmety / profesijné zručnosti Regionálny rozvoj, marketing územia 

Názov a typ organizácie poskytujúcej 
vzdelávanie a prípravu 

University of Life Sience, Aas, Nórsko 

 Študijný pobyt 
  

Od - do  Október – december 2009 

Hlavné predmety / profesijné zručnosti Regionálny rozvoj, marketing územia a verejnej správy 

Názov a typ organizácie poskytujúcej 
vzdelávanie a prípravu 

Vysoká škola ekonomická, Národohospodárska fakulty, Praha 
Česká republika 
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 Študijný pobyt 
  

Od - do 2003 - 2008  

Názov získanej kvalifikácie Ing.- Inžinier 

Hlavné predmety / profesijné zručnosti Ekonomika a správa území, verejná ekonomika a správa 

Názov a typ organizácie poskytujúcej 
vzdelávanie a prípravu 

Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 974 01  Banská Bystrica 

Stupeň vzdelania v národnej alebo 
medzinárodnej klasifikácii 

ISCED 5A 

  

Od - do 1999 – 2003 

Názov získanej kvalifikácie Stredoškolské odborné vzdelanie s maturitou 

Hlavné predmety / profesijné zručnosti Všeobecný odbor 

Názov a typ organizácie poskytujúcej 
vzdelávanie a prípravu 

Obchodná akadémia, Tajovského 25, 974 01  Banská Bystrica 

Stupeň vzdelania v národnej alebo 
medzinárodnej klasifikácii 

ISCED 3A 

  

Od - do 2008 

Názov získanej kvalifikácie  Certifikát „Odborná príprava záujemcov o prácu vo verejnej správe“ 

Hlavné predmety / profesijné zručnosti   Verejný sektor, ekonomika, správa, manažment 

Názov a typ organizácie poskytujúcej 
vzdelávanie a prípravu 

 Academia Istropolitana Bratislava, Karloveská 64, 840 02  Bratislava 
 

  

Osobná spôsobilosť  

Materinský(é) jazyk(y) Slovenský 

Ďalšie jazyky  

Sebahodnotenie  Porozumenie Hovorenie Písanie 

Európska úroveň (*)  Počúvanie Čítanie Ústna 
interakcia 

Samostatný 
ústnyprejav 

 

Anglický jazyk  C1 Skúsený používateľ  C1 Skúsený používateľ  C1 Skúsený používateľ  C1 Skúsený používateľ  C1 Skúsený používateľ  

Nemecký jazyk  B2 Stredne pokročilý B2 Stredne pokročilý B2 Stredne pokročilý B2 Stredne pokročilý B2 Stredne pokročilý 

Francúzsky jazyk  A1 Začiatočník A1 Začiatočník A1 Začiatočník A1 Začiatočník A1 Začiatočník 

Ruský jazyk  A1 Začiatočník A1 Začiatočník A1 Začiatočník A1 Začiatočník A1 Začiatočník 

 Štátna jazyková skúška z anglického jazyka na úrovni C1 
Štátna jazyková skúška z nemeckého jazyka na úrovni C1 

Sociálne zručnosti a kompetencie Tímová práca 
Komunikačné schopnosti 
Flexibilita, zodpovednosť. 

  

Organizačné zručnosti a 
kompetencie 

Tvorba strategických rozvojových plánov v území (Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta 
Žarnovica, Stratégia rozvoja cestovného ruchu vo Zvolenskej kotline; Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja 
obce Bobrovec, Koncept budovania smart city mesta Banská Bystrica) 
Riešenie a vedenie projektov (Univerzitná grantová agentúra, VEGA, KEGA, 7 RP, Horizont 2020 atď.)  
Spoluorganizácia konferencií, workshopov prednášok 
Zmysel pre organizáciu práce 
Spoľahlivosť. 
Aktívna prezentácia vedeckých a odborných príspevkov na konferenciách doma a v zahraničí 

  

Počítačové zručnosti a 
kompetencie 

Štátna skúška z kancelárskeho písania na stroji alebo na počítači (2002) 
MS Office: MS Excel, MS Word, MS PowerPoint, MS Front Page; Lotus, Internet 

  

Umelecké zručnosti a kompetencie   Akordeón 
  

Ďalšie zručnosti a kompetencie Lyžovanie, korčuľovanie; bicyklovanie; cestovanie. 
  

Vodičský preukaz Kategória B 
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Doplňujúce informácie 
 

Ukončený program ďalšieho vzdelávania UMB – Osobnostný rozvoj vedúceho zamestnanca UMB. 
Ukončený program ďalšieho vzdelávania UMB – Projektovanie a manažovanie vedeckovýskumných aktivít. 
Ukončený program ďalšieho vzdelávania UMB – Vzdelávanie vysokoškolských učiteľov v oblasti vysokoškolskej 
pedagogiky. 
Ukončený program ďalšieho vzdelávania UMB – Elektronická prezentácia výsledkov výskumu. 

Ceny a ocenenia 
 

jún 2016 - prizvaný expert na budovanie vzťahov so zainteresovanými subjektmi v lokálnom rozvoji k tvorbe 
metodickej príručky pre predstaviteľov verejnej správy v ĆR, spolu s prednáškou pre predstaviteľov verejnej 
správy (Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta), 

 
november 2014 - vybraný reprezentant za Slovenskú republiku na medzinárodnom významnom podujatí OPEN 
DAYS University Master Classs : 12th European week of regions and cities, Brussels, 6 - 9 October 2014 

 
máj 2012 -Príspevok „The role of creative economy in the Slovak Republic” ocenený medzi 7. najlepšími 
príspevkami v rámci konferencie IMRA a publikovaný v časopise AI & Society, Londýn. 

 
jún 2010 - Medzinárodná doktorandská konferencia Scientia Iuventia. EF UMB. 1. miesto v roku 2010 v sekcii 
Regionálny rozvoj, verejná ekonomika a správa. 
 
jún 2009 – Cena dekana za výnimočnú diplomovú prác – Marketing sociálnych služieb mesta Banská Bystrica; 
Cena dekana za výnimočné študijné výsledky 

 
december 2007 - 1. Medzinárodná študentská vedecká konferencia, Vysoká škola ekonómie a manažmentu 
verejnej správy v Bratislave, 4. miesto,  

 
apríl 2007 - Medzinárodná študentská vedecká konferencia, EF UMB, Banská Bystrica, 2. miesto 

 
apríl 2006 - Medzinárodná študentská vedecká konferencia, EF UMB, Banská Bystrica, 5. miesto,  

 
apríl 2005 - Študentské vedecké fórum EF UMB, Banská Bystrica, Cena dekanky EF UMB,  
 
jún 2003 - 11. miesto v celoštátnom kole olympiády Mladý účtovník 

Členstvo v medzinárodných sieťach 
a redakčných radách časopisov 

Členka Medzinárodnej asociácie verejného a neziskového marketingu (IAPNM) 
Členka Regional studies association (RSA) 
Členka European Regional Science Association (ERSA) 
Členka International Management Research Academy (IMRA) 
Členka Regional Science Association International (RSAI) 
Členka European Marketing and Management Association 
Členka redakčnej rady časopisu Journal of European Economy, TNEU, Ukrajina 
Šéf-redaktorka časopisu Ekonomika a spoločnosť (od roku 2020) 
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Najvýznamnejšie konferencie 
v zahraničí 

 

09/2016 Varšava (Poľsko)  
Aktívna účasť na konferencii a prezentáciu príspevku Strategies of creative potential development in the cities. 
9th Annual Conference of EuroMed Business Academy.  Innovation, Entrepreneurship and Digital Ecosystem. 
Aktívna účasť konferencii a prezentáciu príspevku Living Lab as a new approach to the smart and creative spatial 
development. XXII PGV Conference “The European challenges. Union Globalized or localized? The 
transformations of economics,  societies and cultures  of the EU into the world”. 
14/06/2016 Brno (Česká republika) 
Aktívna účasť na Workshope k řízení znalostí ve veřejné správě. Pozvaná prednáška na tému Skúsenosti s 
budovaním vzťahov so stakeholdermi v miestnych samosprávach SR, Masarykova univerzita v Brne, 
Ekonomicko-správni fakulta. 
19/11/2015 – 20/11/2015 Londýn (Veľká Británia) 
Aktívna účasť na konferencii a prezentácia príspevku How to involve citizens actively into the development of 
local municipality? Winter Conference 2015, Great Transformation: Recasting Regional Policy’, RSA. 
25/09/2014 – 27/09/2014 Bordeaux (Francúzsko) 
Aktívna účasť na konferencii a prezentácia príspevku From the European capitals of culture to the creative cities 
in the Visegrad countries 
17/05/2012 – 18/05/2012 Londýn (Veľká Británia) 
International IMRA Conference - Emerging Markets. Aktívna účasť na konferencii a prezentácia príspevku The 
role of creative economy in the Slovak Republic – Článok bol ocenený ako jeden zo 7 najlepších z 240; 
Competitive Advantage on the regional level, its factors and their importance 
19/02/2012 – 23/02/2012 Gozo (Malta) 
Conference of the International Journal of Arts and Science. Aktívna účasť na konferencii a prezentácia príspevku 
Relationship marketing mix in local municipalities of Slovak Republic 
15/06/2011 – 18/06/2011 Porto (Portugalsko) 
Congress of the International Association on Public and Nonprofit Marketing (IAPNM). Aktívna účasť na 
konferencii a prezentácia príspevku Factors of competitive advantage on the regional level. 
22/11/2010 – 25/11/2010 Rím (Taliansko) 
Conference of the International Journal of Arts and Science (University of Washington Rome Center).  Aktívna 
účasť na konferencii a prezentácia príspevku Citizen relationship marketing in Slovak Republic. 
22/11/2010 – 25/11/2010 Bukurešť (Rumunsko) 
Congress of the International Association on Public and Nonprofit Marketing (IAPNM). Aktívna účasť na 
konferencii a prezentácia príspevku Places marketing as a tool of territorial development and its application in the 
Liptov region in Slovak Republic. 

Najvýznamnejšie publikácie 
 

✓ VITÁLIŠOVÁ, K., et al. 2021. Governance and socially responsible behavior in the local municipality / 
Katarína Vitálišová ... [et al.]. In Social responsibility and corporate governance : volume 2: policy and 
practice. - 1. vyd. - Cham : Palgrave Macmillan, 2021. - ISBN 978-3-030-46094-5. - ISSN 2662-1304. - Pp. 
169-191. 

✓ VITÁLIŠOVÁ, K., VAŇOVÁ, A., BORSEKOVÁ, K., KORÓNY, S. 2021 Impacts of electronic monitoring on 
the community life: lessing or disguise? In Journal of Criminological Research, Policy and Practice. Emerald. 
Vol. ahead-of-print No. ahead-of-print. https://doi.org/10.1108/JCRPP-09-2020-0061 

✓ VITÁLIŠOVÁ, K., VAŇOVÁ, A.,ŠÚROVÁ, J. 2020. How to attract and retain creative class? in: Nispacee 
Journal of Public Administration and Policy., roč. 13, Summer, 2020. 

✓ BORSEKOVÁ K., KORÓNY, S., VAŇOVÁ A., VITÁLIŠOVÁ K. 2018.  Functionality between the size and 
indicators of smart cities: A research challenge with policy implications. In: Cities. Volume 78, August 2018, 
p. 17-26. https://doi.org/10.1016/j.cities.2018.03.010 

✓ BORSEKOVÁ, K. VITÁLIŠOVÁ, K., VAŇOVÁ, A.,2017. Smart specialization for spatial development: 
innovative strategies for building competitive advantages in tourism in Slovakia. In Socio-economic planning 
sciences : international journal of public sector decision-making. - New York : Elsevier, 2017. - ISSN 0038-
0121. - Vol. 5.8  

✓ VITÁLIŠOVÁ, K.,  BORSEKOVÁ, K., SOKOLOWICZ, M., BLAM, I. 2016. Peculiarities of corporate social 
responsibility development in the monotowns in post-communist countries. In Social responsibility journal. - 
Bingley : Emerald Group Publishing, 2016. - ISSN 1747-1117. - Vol. 12, no. 3 (August 2016), pp. 463-483. 

✓ VITÁLIŠOVÁ, K. 2015. Marketing vzťahov v miestnej samospráve. Banská Bystrica : Vydavateľstvo 
Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2015. - 227 s. 

✓ PETRÍKOVÁ, K., VAŇOVÁ, A., BORSEKOVÁ, K. 2015. The role of creative economy in Slovak Republic. In: 
AI & Society.  Springer London. Ročník 30, číslo2 ISSN  0951-5666. 

https://doi.org/10.1108/JCRPP-09-2020-0061
https://doi.org/10.1016/j.cities.2018.03.010
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Najvýznamnejšie projekty Projekty medzinárodných grantových agentúr a iné zahraničné projekty: 
✓ H2020-SC6-TRANSFORMATIONS-2020  Visiting the Margins. INnovative CULTtural ToUrisM in European 

peripheries (INCULTUM) (1.1. 2021- 31. 12. 2023)  člen riešiteľského tímu 
✓ Erazmus+ PAQUALITY Public Administration Education Quality Enhancement (1.9.2018 – 31. 8.2021) – 

vedúca riešiteľka za EF UMB  
✓ Bilaterálny projekt APVV SVK – FR  SK-FR-2017-0001 Kreatívny potenciál miest a jeho využiteľnosť 

v lokálnom rozvoji (2018 – 2019) – vedúca riešiteľka, 
✓ Projekt SK – BG - Functioning of the Local Production Systems in the Conditions of Economic Crisis (1. 6. 

2016 – 31. 10. 2017),  zástupca vedúcej riešiteľky, bilaterálna schéma APVV; 
✓ Projekt Erasmus+; The acceleration method of development of transversal competences inthe students’ 

practical training process  (2015-2018) –  spoluriešiteľ; 
✓ Innovative strategies of territorial development of Visegrad countries: experience for Ukraine, grantová 

schéma: IVF, 1.1.2015 - 31. 12. 2017 – spoluriešiteľ; 
✓ Projekt MZV SR – Smart people in Smart cities. 1.6. – 31. 12. 2016 – zástupca vedúcej riešiteľky; 
✓ Dostupnost jako faktor rozvoje území, grantová schéma: Univerzitná grantová agentúra Masarykovej 

university, Ekonomicko správní fakulta. 1.1. 2014 – 31. 1. 2015 – spoluriešiteľ; 
✓ Projekt Functioning of the Local Production Systems in the Conditions of Economic Crisis (Comparative 

Analysis and Benchmarking for the EU and Beyond) (FOLPSEC), č. p. 295050, Marie Curie 
Actions/PEOPLE, lnternational Research Staff Exchange Scheme.  7. RP EÚ (2012 – 2015) - spoluriešiteľ 

✓ projekt Stratégia rozvoja cestovného ruchu v regióne Zvolenská kotlina podávaný Slovensko-švajčiarskym 
združením pre rozvoj cestovného ruchu v rámci Blokového grantu pre podporu švajčiarsko-slovenskej 
spolupráce. Financované Nadáciou Ekopolis. (2012 – 2013), spoluriešiteľ 

Projekty domácich grantových agentúr (APVV, VEGA, KEGA): 
✓ APVV-20-0108  Implementácia Agendy 2030 prostredníctvom biosférických rezervácií (1.7.2021 – 

30.6.2025) – hlavný riešiteľ 
✓ VEGA 1/0213/20 Smart Governance v miestnej samospráve (1.1.2020 – 31. 12. 2022) – zodpovedná 

riešiteľka 
✓ APVV-18-0435 – Behaviorálne intervencie v miestnej samospráve: zvyšovanie účinnosti miestnych 

verejných politík (2020 - 2022), člen riešiteľského kolektívu 
✓ APVV SK-FR-19-0009  Financovanie kultúrnej politiky a politiky kreatívnych odvetí. – zodpovedná riešiteľka 
✓ APVV Interdisciplinárny prístup k elektronickému monitoringu obvinených a odsúdených osôb v slovenskom 

prostredí (2016 – 2020) - spoluriešiteľ 
✓ KEGA 007UMB-4/2015 - Marketing v regionálnom a miestnom rozvoji –  tvorba vysokoškolských učebných 

materiálov v slovenskom, anglickom jazyku v tlačenej a elektronickej forme (2015 – 2017) - spoluriešiteľ 
✓ VEGA 1/0680/14 - Kreatívne odvetvia ako zdroj kľúčových nehmotných aktív verejného sektora v kontexte 

inovácií a inteligentného rastu (zástupkyňa vedúcej projektu) – zástupca vedúcej riešiteľky 
✓ VEGA 1/1010/11 Teoreticko-metodologické východiská plánovania v podmienkach verejnej správy 

a možnosti ich aplikácie v Slovenskej republike- spoluriešiteľ, 
✓ VEGA 1/0843/09 Uplatnenie holistického prístupu k marketingu vzťahov pre miestne samosprávy 

v Slovenskej republike s využitím najlepších skúseností z podnikovej praxe - spoluriešiteľ, 
✓ VEGA 1/0726/08 Vplyv decentralizácie verejnej správy v SR na podmienky fungovania územných 

samospráv a možnosti ich endogénneho rozvoja- spoluriešiteľ. 
Iné projekty, ktorých súčasťou je výskum alebo aplikácia výskumu do praxe 
✓ Participácia na tvorbe a konzultácie tvorby Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta 

Žarnovica (2021-2027) 
✓ Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Staré Hory (2021-2027) 
✓ Vypracovanie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Bobrovec (2015 – 2016) - spoluriešiteľ 
✓ Vypracovanie analýzy obce Podkonice a participácia na tvorbe strategických dokumentov obce (2015- 2017) 

– spoluriešiteľ 
✓ Participácia na tvorbe Stratégie budovania inteligentnej samosprávy v meste Banská Bystrica a jej dlhodobej 

udržateľnosti - spoluriešiteľ  

 
Súhlasím so spracovaním osobných údajov. 
 
Dátum: Podpis:  

http://www.ef.umb.sk/index.asp?uid=312&projektid=145
http://www.ef.umb.sk/index.asp?uid=312&projektid=137

