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Príloha 2 - Podrobnejšie informácie o zahraničných výskumných projektoch na UMB
v roku 2020
1/ From Sharing to Caring: Examining Socio-Technical Aspects of the Collaborative
Economy
Zodpovední riešitelia za EF: Ing. Jolana Gubalová, PhD. a doc. Ing. Soňa Čapková, PhD.
Koordinátor: University of Limerick, Írsko
UMB spoluriešiteľská organizácia
Organizačná zložka: Ekonomická fakulta UMB
Grantová schéma: COST
Doba riešenia: 2017 - 2021
Abstrakt: V roku 2019 prebehlo vyhodnotenie výsledkov etnografického výskumu ohľadom
Kolaboratívnej ekonomiky (Etnographic Research), ktorý prebiehal v období rokov 2018- 2019
vo všetkých partnerských krajinách. Výsledky výskumu budú publikované vo vedeckej práci
v renomovanom vydavateľstve Elsevier. V roku 2019 sa Ing. Jolana Gubalová, PhD. zúčastnila
zasadnutia pracovnej skupiny WG2 (Work Group 2): Platforms for the Collaborative Economy,
kde sme prejednávali možnosti diseminácie výsledkov výskumu z oblasti zdieľaných platforiem
pre kolaboratívnu ekonomiku.
2/ Police Stops
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Mária Murray Svidroňová, PhD.
Koordinátor: Faculty of Law and Criminology, Vrije Universiteit Brussel, Belgicko
UMB spoluriešiteľská organizácia
Organizačná zložka: Ekonomická fakulta UMB
Grantová schéma: COST
Doba riešenia (odkedy je EF UMB zapojená): 2019 - 2022
Abstrakt: Stop&Search (S&S -zastavenie a prehľadávanie) je celosvetová prax, ktorú vykonáva
polícia a ktorá umožňuje policajtom zastaviť osobu, zabrániť im prejazde a v prípade potreby
pokračovať v pátraní. EF UMB sa za SR sa zapojila do výskumu najmä so zameraním
na ekonomický dopad praktiky S&S a analýzu úlohy mimovládnych organizácií v inováciách
a rozvoji policajnej praxe.
3/ Woman on the Move
Zodpovední riešitelia za EF: Ing. Jolana Gubalová, PhD., doc. Ing. Mária Murray Svidroňová,
PhD.; David Austin Cole, M.A., PhD.; Mgr. Dagmar Škvareninová, PhD.
Koordinátor: Université de Paris, 85 boulevard Saint Germain, Paríž, Francúzsko
UMB spoluriešiteľská organizácia
Organizačná zložka: Ekonomická fakulta UMB
Grantová schéma: COST
Doba riešenia: 2020 - 2024
Abstrakt: Women on the Move (Ženy v pohybe) je transdisciplinárnou sieťou európskych
výskumných pracovníkov, ktorí sa zameriavajú na historickú a súčasnú mobilitu pracovnej sily
žien trvajúcu šesť storočí až do súčasnosti. Cieľom je ukázať prítomnosť a ekonomický prínos
migrantiek v európskych dejinách s dôrazom na to, že ženy sú aktívnymi migrantkami a
budovateľkami Európy - s ekonomickými prostriedkami, majetkom, a sociálnymi väzbami schopné prekonať rodové prekážky. Toto je v rozpore so stereotypom, ktorý predstavuje ženy
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ako zraniteľné migrantky a ekonomické bremeno. Projekt navrhuje viacrozmernú a
viacfaktorovú interpretáciu dynamiky migrácie a zaoberá sa migráciou z dlhodobého hľadiska
s cieľom zdôrazniť konzistenciu a výnimky v európskych historických migračných vzoroch. To
pomôže analyzovať miestne zvláštnosti a bude výzvou pre stereotypy o migrácii žien. Ženy v
pohybe vytvoria archív zdrojov o migrácii žien a budú viesť dialóg s tvorcami politík. V rámci
projektu sa budú organizovať výstavy (vnútorné i vonkajšie), ktoré majú za cieľ priblížiť
verejnosti prítomnosť žien v histórii európskej migrácie a ich prínos k európskemu
hospodárstvu. V súlade so Stratégiou Európskej únie v oblasti rodovej rovnosti na roky 2018 2023 tak akcia spochybní rodovo slepé vnímanie európskej migrácie a dekonštruuje sexistické
stereotypy. Ženy v pohybe prinesú informované dialógy o európskej migrácii so znalosťami o
historickom a súčasnom ekonomickom potenciáli žien, pracovnej sile, kultúrnych a sociálnych
veciach a vytváraní sietí.
4/ Towards effective radiation protection based on improved scientific evidence and social
considerations - focus on radon and norm (RadoNorm)
Zodpovedný riešiteľ za EF UMB: Ing. Peter Mihók, PhD.
Koordinátor: Bundesamt Fuer Strahlenschutz , Nemecko
UMB spoluriešiteľská organizácia
Organizačná zložka: Ekonomická fakulta UMB, projekt riešený cez UCMP UMB
Grantová schéma: Rámcový program EÚ - H2020-Euratom-1
Doba riešenia: september 2020 – 2025
Abstrakt: RadoNORM je spoločný výskumný projekt 56 partnerov z 22 štátov EÚ (+ spolupráca
s USA, Kanadou, atď.), spadajúci prevažne pod technické vedy. Všeobecným cieľom projektu
je prostredníctvom výsledkov výskumu podporiť transpozíciu a implementáciu legislatívy EÚ,
stanovujúcej základné bezpečnostné normy ochrany pred nebezpečenstvami vznikajúcimi v
dôsledku ionizujúcich žiarení. UMB je zapojená do balička aktivít projektu, ktorý dopĺňa
technický výskum o aktivity spadajúce pod spoločenské a humanitné vedy. Hlavné výskumné
akvitity UMB sa týkajú vnímania rádiologických rizík a súčasne liečebných účinkov radónu v
radónových kúpeľoch. Ďalšie aktivity UMB podporia európsky výskum zameraný na tvorbu
odporúčaní týkajúcich sa komunikácie (komunikácia s verejnosťou, školenia atď.) a podporu
tzv. občianskej vedy (citizen science), za účelom zlepšenia objektivity vnímania a zvýšenia
kvality komunikácie o radiologických rizikách a optimálnom správaní sa aktérov radiačnej
ochrany a verejnosti. UMB bude tiež zodpovedná za koordináciu aktualizácie strategickej
výskumnej agendy týkajúcej sa radiačnej ochrany a prirodzene sa vyskytujúcich rádioaktívnych
materiálov (naturally occurring radioactive materials – NORM)
5/ Enhancing skills intelligence and integration into existing PhD programmes by providing
transferable skills training through an open online platform (DocEnhance)
Zodpovedná riešiteľka za UMB: Ing. Kamila Borseková, PhD.
Koordinátor: UiT The Arctic University of Norway, Nórsko
Organizačná zložka: Ekonomická fakulta UMB, Filozofická fakulta UMB, projekt riešený cez
UCMP UMB
Grantová schéma: Rámcový program EÚ - H2020-Euratom-1
Doba riešenia: september 2020 – 2022
Cieľom projektu je zlepšiť úroveň prierezových
zručností a ich integráciu do existujúcich programov doktorandského štúdia prostredníctvom
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zapojenia neakademického sektora do rozvoja inovatívne orientovaných programov
doktorandského štúdia s akcentom na dobré uplatnenie na trhu práce; facilitovanie
vzdelávania orientovaného na prax a osobnostný rozvoj; sledovania profesijných dráh
absolventov doktorandského štúdia. Hlavnými výstupmi projektu je vytvorenie odporúčaní
pre rozvoj prierezových zručností v doktorandských študijných programoch, návrh nového
konceptu kurzov pre doktorandské štúdium a prieskum kariérneho postupu absolventov
doktorandského štúdia. Projekt sa zameria na prierezové prenositeľné zručnosti, pretože tieto
zručnosti uľahčujú prechod do zamestnania a sú široko uplatniteľné bez ohľadu na vedecký
odbor alebo zvolenú kariéru. Všetky výstupy projektu budú poskytované ako voľne dostupné
otvorené vzdelávacie zdroje prostredníctvom online platformy.
6/ GENDERATION – GENDer equality in the ERA Community To Innovate policy
implementatiON
Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. Alexandra Bitušíková, CSc.
Koordinátor: Institute of Sociology of the Academy of Sciences of the Czech Republic Public
Research Institution
Organizačná zložka: Katedra sociálnych štúdií a etnológie FF UMB
Grantová schéma: EC Horizont 2020
Číslo projektu: 741466
Doba riešenia: 01. 04. 2017 – 31. 03. 2021
Abstrakt: Cieľom projektu je uľahčiť vytváranie sietí a výmenu medzi viacerými aj menej
skúsenými krajinami zameraných na rozvoj vedomostí a budovanie kapacít, kompetencií
a know-how v oblasti rodovej rovnosti. Vytvorená sieť bude mapovať, monitorovať a hodnotiť
vykonávanie akcií v rámci priority 4 rodovej rovnosti a uplatňovania rodového hľadiska na
vnútroštátnej úrovni; podporovať výmenu a vzájomné učenie sa medzi zástupcami
vnútroštátnych orgánov s cieľom dosiahnuť politickú koordináciu v rámci priority 4; zabezpečí
interaktívne školenia pre príslušné zainteresované strany, ako sú vnútroštátne orgány, RFO a
RPO a NKB s cieľom budovania kompetencie v priorite 4; poskytovať strategické poradenstvo
kľúčovým zainteresovaným stranám s cieľom dosiahnuť rodovú rovnosť v oblasti výskumu a
inovácií v Európe; podporovať začlenenie rodovej rovnosti do medzinárodnej vedeckej
spolupráce (podpora práce súvisiacej s ERA). Táto sieť bude úzko spolupracovať s Helsinskou
skupinou pre rodovú rovnosť vo výskume a inováciách.
7/ RUINS - Sustainable re-use, preservation and modern management of historical ruins in
Central Europe - elaboration of integrated model and guidelines based on the synthesis of
the best European experiences
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Ivan Murín, PhD.
Koordinátor: Lublin University of Technology, Poľsko
Spoluriešiteľská organizácia: Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA, Chorvátsko;
Grad Zadar, Chorvátsko; ICOMOS – POLSKA, Polski Komitet Narodowy Międzynarodowej Rady
Ochrony Zabytków, Poľsko; Mestna občina Velenje, Slovinsko; Venetian Heritage Cluster,
Taliansko; Consiglio Dei Comuni e Delle Regioni D’europa Federazione Regionale Del Veneto,
Taliansko; SiTI – Istituto Superiore sui Sistemi Territoriali per l’Innovazione, Taliansko
Spoluriešitelia: Mgr. Ivan Souček, PhD., Mgr. et Mgr. Dagmara Majerová, PhD.
Organizačná zložka: Katedra sociálnych štúdií a etnológie FF UMB
Grantová schéma: EC – INTERREG Central Europe
Číslo projektu: CE902
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Doba riešenia: 1. 6. 2017 – 31. 5. 2020
Abstrakt: Projekt sa snaží dať druhý život stredovekým ruinám cez moderný manažment a ich
opätovné využitie na súčasné, spoločenské účely pri zachovaní ich historických hodnôt.
vytvára nový integrovaný model, ktorý zohľadňuje aspekty manažmentu, moderné opätovné
použitie a uchovávanie. Činnosti spájajú výskumné úlohy súvisiace s dokumentáciou
a hodnotením technického stavu zrúcaniny, úlohy spojené s ochranou ruín a predovšetkým so
zameraním na súčasné využívanie a moderné riadenie historických ruín.
8/ THOR – Theory of hot matter and relativistic heavy-ion collisions
Zodpovedný riešiteľ za UMB: prof. Dr. Boris Tomášik, PhD. (zástupca hlavného riešiteľa
prof. Bleichera)
Organizačná zložka: Fakulta prírodných vied UMB
Koordinátor: Goethe University Frankfurt – Frankfurt Institute for Advanced Studies; UMB
vystupuje v projekte ako člen Management Committee
Grantová schéma: COST
Doba riešenia: 17. 10. 2016 – 16. 10. 2020
Abstrakt: Hmota v extrémnych podmienkach (teplota, hustota), ako pri vzniku vesmíru alebo
v neutrónových hviezdach, môže byť vytvorená a skúmaná pomocou ultrarelativistických
zrážok ťažkých iónov. K hlavným cieľom projektu patrí napr. skúmanie transportných
vlastností hmoty, fázovej štruktúry a vlastností hadrónov na základe experimentálnych meraní
jednotlivých veličín. Experimentálne aktivity sú optimálne organizované v širších
medzinárodných kolaboráciách a práve THOR vytvára spoločnú platformu pre komunitu
teoretických fyzikov, ktorá má ambície byť partnerom pri skúmaní a spracovávaní
experimentálnych údajov.
9/ PHAROS – The Multi-Messenger Physics and Astrophysics of Neuthron Stars
Zodpovedný riešiteľ za UMB (člen MC za SR): Dr. Evgeni Kolomeitsev
Organizačná zložka: Fakulta prírodných vied UMB
Koordinátor: Institud d'Estudis Espacials de Catalunya, Barcelona
Grantová schéma: COST
Doba riešenia: 22.11.2017 – 21.11. 2021
Abstrakt: COST Action PHAROS má ambiciózny cieľ pustiť sa do kľúčových výziev fyziky
neutrónových hviezd, prostredníctvom inovatívneho multidisciplinárneho prístupu,
zahŕňajúceho astrofyziku, gravitačnú a jadrovú fyziku. Akcia PHAROS nadväzuje na projekt
CompStar (2009-2013) a akciu COST NewCompStar (2013-2017)
10/ MAT-DYN-NET - Mathematical Models for Interacting Dynamics on Networks
Zodpovedný riešiteľ za UMB (člen MC za SR): doc. RNDr. Roman Hric, PhD.
Organizačná zložka: Fakulta prírodných vied UMB
Koordinátor: University of Ljubljana, Croatia
Grantová schéma: COST
Doba riešenia: 4.10.2019 – 3.10. 2023
Abstrakt: The main aim and objective of the Action is to bring together leading groups in
Europe working on analytical and numerical approaches to a range of issues connected with
modelling and analysing mathematical models for dynamical systems on networks (DSN), in
order to be able to address its research challenges at a European level.
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11/ CEPIL - Cross-border litigation in Central-Europe: EU private international law before
national courts
Zodpovedný riešiteľ za UMB: JUDr. Elena Júdová, PhD.
Koordinátor: Szegedi Tudomanyegyetem, Maďarsko
Organizačná zložka: Právnická fakulta UMB
Grantová schéma: Justice Action Grant/Horizont 2020
Číslo projektu: 800789
Doba riešenia: 1.11. 2018 – 30.10. 2020
Abstrakt: cieľom projektu je prispieť k správnej a jednotnej implementácii aktov tzv.
Európskeho medzinárodného práva súkromného v štátoch strednej a východnej Európy,
konkrétne v Chorvátsku, Českej republike, Maďarsku, Litve, Poľsku, Rumunsku a Slovensku. Za
týmto účelom bude realizovaná rešerš a analýza judikatúry súdov menovaných štátov,
stretnutia expertov a zástupcov praxe a bude vytvorená on-line databáza.
12/ Decisions and Justifications in Child Protection Services (CPS)
Zodpovedný riešiteľ: prof. PaedDr. Peter Jusko, PhD.
Organizačná zložka: Pedagogická fakulta UMB
Koordinátor: Inland Norway University of Applied Science Lillehammer, Norway
Poskytovateľ grantu: The Norwegian Research Council
Grantová schéma: HELSEVEL - Institusjonsforankret strategisk prosjekt
Číslo projektu: ES591556
Doba riešenia: 2018 – 2022
Abstrakt: Výskumný projekt sa zameriava na to, ako sa rozhodnutia a intervencie v
sociálnoprávnej ochrane detí (CPS) majú chápať ako odôvodnené postupy, ktoré vyjadrujú
výklad zásady najlepšieho záujmu dieťaťa (BIC). Sedem pracovných balíkov (WP) dodržiava
tento hlavný cieľ. Projekt využíva kvalitatívne metódy: individuálne a skupinové rozhovory,
pozorovania, analýzu dokumentov a hĺbkové štúdie. Výskum sa snaží implementovať
metodické princípy, v ktorých je účasť považovaná za metódu samotnú. Projekt je
prispôsobený tak, aby posilňoval vzdelávanie založené na výskume, zlepšovanie služieb,
inováciu a účasť používateľov. Počas celého výskumu budú zapojení užívatelia služieb,
študenti, spolupracujúci akademici, agentúry a odborníci z praxe. Výsledky budú zdieľané v
nórskej komunite učiteľov a výskumných pracovníkov v tejto oblasti a poskytnú novú bázu
poznatkov, ktorá sa bude vzťahovať na celý rad vzdelávacích programov a akademických
inštitúcií v Nórsku a porovnateľných krajinách.
13/ The European Network for Research Evaluation in the Social Sciences and the
Humanities (ENRESSH)
Zodpovedný riešiteľ: prof. PhDr. Alexandra Bitušíková, PhD.
Organizačná zložka: Filozofická fakulta UMB
Koordinátor: Adam Mickiewicz University, PL
Poskytovateľ grantu: European Commission
Grantová schéma: COST – European Cooperation in Science and Technology
Číslo projektu: CA 15137
Doba riešenia: 8. 4. 2016-7. 4. 2020
ABSTRAKT: The challenge of the Action is to enable the Social Sciences and Humanities (SSH)
to better demonstrate their true place in academia and society. To do so, the Action proposes
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to bring together different strands of work consecrated to SSH research evaluation, currently
under development in different parts of Europe, in order to gain momentum, to exchange
best practices and results, and to avoid unnecessary duplication. Its main aims, deeply
interrelated, are: - to improve evaluation procedures in order to take into account the
diversity and the wealth of SSH research; - to make a robust case for the ways in which the
SSH add value to the society; - to help SSH scholars better appropriate their research agenda
and overcome fragmentation.
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