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Aktivity Popis aktivity Vymenúvacie konanie 

Čl. 1 

Pedagogické 

aktivity 

1 Kontinuálna vzdelávacia(pedagogická) 

prax 

10/3roky po habilitácii 

spolu 17 rokov praxe: 

 

Prešovská univerzita 

Filozofická fakulta  

2003 - 2004 

 

Prešovská univerzita 

Fakulta manažmentu 

2004 - 2011  

(2010 - 2012 materská 

a rodičovská dovolenka) 

 

Vysoká škola 

medzinárodného 

podnikania ISM v Prešove 

2012 - 2014  

 

UCM v Trnave 

Fakulta sociálnych vied 

2014 - trvá 

 

11 rokov po habilitácii  

(v 2009)  

2 Garantovanie študijného programu Áno  

Manažment a ekonómia 

verejnej správy – garant Bc. 

 

Manažment a ekonómia 

verejnej správy – 

spolugarant Mgr. 

 



Verejná politika a verejná 

správa – spolugarant PhD. 

3 Vedenie diplomovej práce 20                            spolu: 33 

7 - FM PU              

1 - ISM  

25 - FSV UCM 

 

Čl. 2 

Vedecký výskum 

a publikačné 

aktivity 

4 Vedecké monografie (AAA, AAB) 2                                 spolu: 2      

5 Autorstvo, spoluautorstvo  

vysokoškolské učebnice, učebné texty 

alebo odborná knižná publikácia (ACA, 

ACB, BCI, BAA, BAB) 

3                                 spolu: 6 

ACB - 3                 

BAB - 1  

BCI – 2 

6 Vedecké práce v recenzovaných 

časopisoch alebo recenzovaných 

zborníkoch, alebo kapitoly vo 

vedeckých monografiách (ABA, ABB, 

ABC, ABD, ADC, ADD, ADE, ADF, ADM, 

ADN, AEC, AED, AFA, AFB, AFC, AFD) 

40                            spolu: 91 

ABC – 1              AEC - 4       

ADC – 1              AED - 12 

ADD – 1             AFB - 1  

ADE – 3              AFC – 33 

ADF – 6              AFD - 25 

ADM – 3 

ADN – 1                   

 - z toho vydaných v zahraničí 25                            spolu: 45 

 - z toho vo svetovom jazyku 15                            spolu: 39 

 - z toho výstupov kategórie A ( 

publikácie registrované v databázach 

WoS,Scopus) impact factor minim. 

0,14 

5                               spolu: 6 

  

 

7 Expertízna a posudzovateľská činnosť 

monografií a odborných vedeckých 

prác (EDI) 

5                               spolu: 6 

 

8 Redakčné a zostavovateľské práce, 

editorstvo vedeckých publikácii (FAI) 

5                               spolu: 6 

 

9 Ohlasy na publikačnú činnosť 60                          spolu: 304 

 - z toho zahraničné 30                          spolu: 107  

 z toho v databázach WoS, Scopus, 

ERIH 

15                          spolu: 52 



Vedecká výchova 10 Vedenie doktorandov 

 

2 s PhD/2 po dizertačnej 

skúške 

4 doktorandi s udeleným 

PhD. 

1 doktorand po dizertačnej 

skúške 

 

Čl. 3 

Ostatná odborná 

činnosť 

11 Prednášky na zahraničných vedeckých 

konferenciách 

10 

12 aktívnych vystúpení 

(39 konferencií) 

12 Prednášky na domácich vedeckých 

konferenciách 

20 

34 aktívnych vystúpení 

(50 konferencií) 

13 Prednáškové pobyty v zahraničí Áno 

Vysoká škola Jagiellonska 

v Toruni (02/2020) 

Vysoká škola Jagiellonska 

v Toruni (11/2019) 

Jan Kochanowski University 

in Kielce (06/2019) – 

Erasmus 

Boleslaw Markowski Higher 

School of Commerce in 

Kielce (10/2013) – Erasmus 

Boleslaw Markowski Higher 

School of Commerce in 

Kielce (9/2013) - Erasmus 

Univerzita Tomáše Bati ve 

Zlíne (10/2011) 

Sadecka agencja rozwoju 

regionalneho S.A. 

(12/2010) 

14 Členstvo v zahraničných a domácich 

redakčných radách vedeckých 

časopisov a zborníkov a vo vedeckých 

spoločnostiach  

Áno  

 

Vedecké časopisy: 

 

Science Journal of Business 

and Management 

 



Scientia et Societas   

 

Przeglad Prawno –  

Ekonomiczny 

 

Przedsiębiorczość i 

Zarządzanie 

 

Perspektívy – časopis 

o ekonomickom dianí 

 

IJPAMED – International 

Journal of Public 

Administration, 

Management and 

Economic Development 

 

SJPPPA – Slovak Journal of 

Public Policy and Public 

Administration 

 

SJPS – Slovak Journal of 

Political Sciences 

 

Vedecké zborníky: 

 

ANNO – Zborník katedry 

ekonómie a ekonomiky na 

Fakulte manažmentu 

Prešovskej univerzity 

v Prešove  

 

Vedecké spoločnosti: 

 

Slovenská pedagogická 

spoločnosť pri SAV 

 

Slovenská sociologická 

spoločnosť pri SAV 

 

Slovenská spoločnosť pre 

verejnú správu 

15 Členstvo v organizačných a vedeckých 

výboroch vedeckých konferencií 

Áno                        spolu: 16 



16 Členstvo v komisiách pre udeľovanie 

vedeckých hodností 

Áno 

Člen habilitačných komisií 

FMK UCM v Trnave 

 

Člen Vedeckej rady  

FSV UCM v Trnave 

a habilitačnej komisie FSV 

UCM v Trnave 

 

Člen odborovej komisie pre 

PhD štúdium v programe: 

Verejná politika a verejná 

správa 

17 Riešenie obhájených 

vedeckovýskumných úloh – KEGA, 

VEGA a iné domáce a zahraničné 

grantové úlohy 

 

 

4        

spolu:  

aktuálne riešené – 3 

úspešne ukončené -  6 

úspešne ukončené národné 

a medzinárodné grantové 

úlohy a projekty -  9 

iné obhájené projekty - 6  

 

Aktuálne riešené grantové 

úlohy VEGA, KEGA, APVV: 

APVV 19-1018:  

Inovácie v rozpočtovaní 

miestnych samospráv na 

Slovensku.  

Trvanie: 07/2020-06/2023 

 

KEGA026/UCM-4/2020: 

Mládežnícka politika ako 

súčasť občianskej 

spoločnosti.  

Trvanie: 01/2020-12/2021 

 

1/0720/19 – VEGA: 

Inovačné stratégie 

v regionálnej politike so 

zameraním na rozvoj 

kultúrnych inštitúcií. 

Trvanie: 01/2019-12/2021 



Úspešne ukončené 

grantové úlohy VEGA, 

KEGA, APVV: 

1/1406/04 – VEGA:  

Analýza vzdelávacích, 

sociálnych, 

psychologických a 

ekonomických faktorov 

regionálneho rozvoja 

zaostalých oblastí. 

Trvanie: 01/2004-12/2006 

Spoluriešiteľ v celom 

období trvania projektu. 

 

1/3659/06 – VEGA: 

Osobnostné a situačné 

koreláty hodnotenia kvality 

života nezamestnanými. 

Trvanie: 01/2006-12/2008 

Spoluriešiteľ v celom 

období trvania projektu. 

 

1/4638/07 – VEGA:  

Výskum determinantov a 

aktivizujúcich prvkov 

akcelerácie regionálneho 

rozvoja a návrh 

znalostného modelu 

vedúceho k zvýšeniu 

konkurenčnosti regiónu s 

podporou špecifického 

marketingového 

inštrumentária. 

Trvanie: 01/2007-12/2009 

Spoluriešiteľ v celom 

období trvania projektu. 

 

1/0865/08 – VEGA: 

Determinanty, kritériá a 

hodnotenie duševnej 

práce.  

Trvanie: 01/2008-12/2010 

Spoluriešiteľ v prvom roku 

trvania projektu. 



1/0876/10 – VEGA:  

Výskum marketingových 

cenových stratégií 

predajcov v Slovenskej 

republike a vnímania 

hodnoty eura a inflácie v 

Slovenskej republike v čase 

svetovej finančnej krízy v 

rôznych sociálnych 

vrstvách. 

Trvanie: 01/2010 –12/2011 

Spoluriešiteľ v prvom roku 

trvania projektu. 

 

Medzinárodný výskumný 

grant vedecko-technickej 

spolupráce MVTS APVV 

(SK-PL-0056-09): 

University Role in Regional 

Development and 

Knowledge Dissemination. 

Trvanie: 01/2010 –12/2011 

Spoluriešiteľ v prvom roku 

trvania projektu. 

 

Úspešne ukončené 

národné a medzinárodné 

grantové úlohy a projekty: 

 

301011Q589 OP Technická 
pomoc, vyzvanie č. OPTP-
PO1-SC1-2016-11: Príprava 
nových kapacít pre EŠIF.  
Trvanie: 07/2017-12/2018 
Spoluriešiteľ v celom ob-
dobí trvania projektu.   
                                                                                          
Vzdelávanie a príprava 
uchádzačov o zamestnanie 
v prešovskom samospráv-
nom kraji. Operačný pro-
gram SOP ĽZ - 2004/1.3/01 
(t.j. sektorový operačný 
program ľudské zdroje spo-
lufinancovaný EÚ). Kód 



projektu: 1210300015. Re-
gistračné číslo projektu: 
2004/1.3/01/013.  
Trvanie: 01/2005–12/2006.  
Spoluriešiteľ v celom ob-
dobí trvania projektu. 
 
Národný projekt ITMS č. 
11230100248 „Inovatívny 
modulový školský vzdelá-
vací program zameraný na 
posilnenie flexibility a 
adaptability absolventov na 
trhu práce s dôrazom na 
posilnenie digitálnej gra-
motnosti a schopnosti nau-
čiť sa učiť“ (programový 
dokument SOP ľudské 
zdroje – opatrenie 3.1 pri-
spôsobenie odbornej prí-
pravy a vzdelávania požia-
davkám spoločnosti založe-
nej na vedomostiach).  
Trvanie projektu: 2006 - 
2009 
Spoluriešiteľ v celom ob-
dobí trvania projektu. 

 
South-East Europe 
Transnational 
Cooperation Programme 
2007-2013: CMC - 
Clusters Meet Culture – 
príležitosť pre rozvoj 
(Zhodnotenie výnimočnej 
produkcie v destináciách 
kultúrnej turistiky) 
Trvanie: 10/2012-09/2014 
Spoluriešiteľ v celom 
období trvania projektu. 

 
Inteligent Energy Europe 
(European Commission): 
Promoting Industrial  
Energy Efficient – PINE 
Trvanie: 03/2012-03/2015 
Spoluriešiteľ v celom 
období trvania projektu. 

 
Hecos – Higher Education 
and Companies Fostering  



Ethical Skills 2014-1-IT01-
KA200-002484 
Trvanie: 09/2014-08/2017 
Spoluriešiteľ v celom 
období trvania projektu. 

 
Zdieľanie know-how 
z európskej integrácie 
a skúseností 
z cezhraničnej spolupráce 
medzi Nórskom, Ruskom 
a Ukrajinou (CBC01014) 
Trvanie: 09/2015-03/2017 
Spoluriešiteľ v celom 
období trvania projektu. 

 
Posilnenie systému 
odborného vzdelávania 
v kontexte firemnej praxe 
-č. INT/EK/PO/3/I/A/007, 
Programu cezhraničnej 
spolupráce Interreg V-A 
2014-2020 (Poľsko – SR) 
Trvanie: 05/2017-04/2018 
Spoluriešiteľ v celom 
období trvania projektu. 

 
Mechatronics and 

Metallurgical  VET for the 

sectors Industries – 

MeMeVET (podpora 

vzdelávania firiem v oblasti 

mechatroniky) - Project N: 

591854-EPP-1-2017-1-DE-

EPPKA2-SSA 

Trvanie: 01/2018-12/2019 

Spoluriešiteľ v celom 
období trvania projektu. 
 

Iné obhájené projekty: 

 

Projekt „Solivarské 

reminiscencie“, kód 

národného projektu 

9M63KI8GKS. 

Trvanie projektu:5/2014 -

12/2014. 

Spoluriešiteľ v celom 
období trvania projektu. 



„Nezáleží odkiaľ si, ale 
kým budeš“, kód 
národného projektu 
NQMFUMMIVQ.  
Trvanie projektu: 4/2014-
12/2014.  
Spoluriešiteľ v celom 
období trvania projektu. 
 

„(NE)ZABUDNUTÉ 

TRAGÉDIE (mestá a obce 

nášho regiónu)“, kód 

národného projektu 

GIW9J6I13K. 

Trvanie projektu: 6/2014-

12/2014 

Spoluriešiteľ v celom 
období trvania projektu. 
 

Projekt (NE)ZABUDNUTÍ 

(Osudy ľudí, osobné 

hrdinstvá) – príprava a 

realizácia dokumentárnej 

výstavy v rámci programu 

Úradu vlády Slovenskej 

republiky s názvom Kultúra 

národnostných menšín 

2012, kód projektu KNM-

1704/2012/1.1.5.  

Trvanie projektu: 2012 

Spoluriešiteľ v celom 
období trvania projektu. 
 

Projekt (NE)ANONYMNÍ 

(Od zachovaných 

historických dokumentov 

po osudy ľudí) – príprava a 

realizácia historickej 

výstavy židovskej komunity 

v Prešove v rámci 

programu Úradu vlády 

Slovenskej republiky s 

názvom Kultúra 

národnostných menšín 

2011, kód projektu KNM-

1055/2011/1.1.7.  



Trvanie projektu: 2011 

Spoluriešiteľ v celom 
období trvania projektu. 
 

Projekt „Zdravý úsmev“ v 

rámci rozvojového projektu 

„Zdravie a bezpečnosť na 

školách“ Krajského 

školského úradu v Prešove 

– Národný program 

výchovy, vzdelávania a 

mládeže 078, v tom 

podprogram Usmerňovanie 

a transformácia 

regionálneho školstva 078 

13.  

Spoluriešiteľ projektu 

počas realizácie október – 

december 2012. 

 

 


