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Príloha 2
Podrobnejšie informácie o zahraničných výskumných grantoch na UMB v roku 2019:
1/ SOLIDUS – Solidarity in European societies: empowerment, social justice and
Citizenship
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Juraj Nemec, CSc.
Koordinátor: University of Barcelona, Španielsko
Organizačná zložka: Katedra financií a účtovníctva EF UMB
Grantová schéma: HORIZON 2020
Doba riešenia: 1. 6. 2015 – 31. 5. 2018
Abstrakt: Cieľom tohto projektu je hĺbková analýza solidarity, ktorá sa rozvíja naprieč Európou
a rozsah, v ktorom reaguje na dialóg a inkluzívne procesy, súvisiace s výsledkami a vývojom
politiky. Projekt vychádza z predchádzajúcich poznatkov o úspešných opatreniach, ktoré
prispeli v boji proti kríze – vytvorením pracovných miest alebo zlepšenia prístupu k zdravotnej
starostlivosti – prostredníctvom aktov solidarity. Tieto opatrenia tým prispievajú k vytvoreniu
inkluzívnejšej a prosperujúcej spoločnosti, ovplyvňovaním na makroúrovni (sociálne
nerovnosti) a mikroúrovni (blahobyt).
2/ 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.
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.
3/ Police Stops
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Mária Murray Svidroňová, PhD.
Koordinátor: Faculty of Law and Criminology, Vrije Universiteit Brussel
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.
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4/ Shaping of the European citizenship in the post-totalitarian societies. Reflections after
15 years of EU enlargement (shareEU)
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Jana Pecníková, PhD.
Koordinátor: Uniwersytet Jagiellonski, Poľsko
Spoluriešitelia: Mgr. Ivana Pondelíková (Styková), PhD. (KEKŠ), Mgr. Monika Zázrivcová,
PhD. (KRO), Mgr. Matej Laš, PhD., Mgr. Barbora Vinczeová, PhD. (KAA), Mgr. Petra
Strnádová, PhD., Ing. Daniela Mališová (EF UMB)
Organizačná zložka: Filozofická fakulta UMB
Grantová schéma: Erasmus+
Doba riešenia: 2019 – 2021
Abstrakt: Projekt ShareEU sa venuje prepojeniu vzdelávacieho procesu, historickej pamäte
a spoločenských zmien 15 rokov po rozšírení EÚ. Cieľom projektu je zistiť, ktoré prvky
historickej pamäte sú v centre pozornosti spoločnosti a ktoré absentujú; aké hodnoty sa
propagujú a či pomáhajú budovať spoločnú zodpovednosť za budúcnosť Európy. Integrované
vzdelávacie aktivity a občianske vzdelávanie sú v projekte vnímané ako nevyhnutné
predpoklady rozvoja európskej spoločnosti.
5/ PROMISE – PROMoting youth Involvement and Social Engagement: Opportunities
and challenges for "conflicted" young people across Europe
Zodpovedný riešiteľ: doc. Mgr. M.A. Ivan Chorvát, CSc.
Koordinátor: University of Manchester, Spojené kráľovstvo
Spoluriešitelia: Mgr. Roman Hofreiter, PhD., doc. PhDr. Alexandra Bitušíková, CSc.,
PhDr. Katarína Koštialová, PhD.
Organizačná zložka: Katedra sociálnych štúdií a etnológie FF UMB
Grantová schéma: Horizont 2020
Doba riešenia: 1. 5. 2016 – 30. 4. 2019
Abstrakt: Cieľom projektu PROMISE je výskum úlohy mladých ľudí pri formovaní spoločnosti
v minulosti, súčasnosti a budúcnosti. Mladí ľudia sú často v popredí sociálnych, kultúrnych
a politických zmien, čo je výsledkom ich energie a kreativity, ale tiež ich frustrácie z výziev,
ktorým čelia. PROMISE si kladie za cieľ sledovať, ako mladí ľudia reagujú na nové výzvy
a aké sú cesty k dosiahnutiu pozitívnej sociálnej zmeny. Cez pochopenie skúseností, hodnôt
a prístupov mladých ľudí z rôznych európskych krajín sa PROMISE pokúsi definovať bariéry
aj príležitosti sociálnej angažovanosti a zapojenia mladých ľudí.
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
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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/ Democracy on the Brink - Historical lessons from the late 1930
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. et Mgr. Dagmara Majerová, PhD.
Koordinátor: Multikulturni centrum Praha, Z.S.
Spoluriešiteľská organizácia: Stowarzyszenie pracownia etnograficzna Im. Witolda
Dynowskiego, Poland; Jarit Asociacion Civil, Spain
Spoluriešitelia: –
Organizačná zložka: Katedra sociálnych štúdií a etnológie FF UMB
Grantová schéma: EC – Europe for Citizens, Strand 1: European Remembrance
Číslo projektu: 589247-CITIZ-1-2017-1-CZ-CITIZ-REMEM
Doba riešenia: 1. 8. 2017 – 31. 1. 2019
Abstrakt: Tento projekt dokumentuje všetky manifestácie vzdoru proti autoritárskym režimom,
vrátane širokého spektra aktivít. Počnúc kritikou režimu prostredníctvom nezávislej
žurnalistiky alebo umeleckej činnosti až po ozbrojený konflikt partizánskych skupín počas
španielskej občianskej vojny alebo počas druhej svetovej vojny. Poukazuje na viacero
rozličných foriem odporu v predvojnovom a vojnovom období autoritárskych režimov
z pohľadu rodu, náboženstva a etnickej diverzity jednotlivých účastníkov (napr. ženy, deti,
Rómovia, Židia). Je dôležité diskutovať o pôvode autoritárskych tendencií v minulosti aj dnes.
8/ 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
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
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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.
9/ MOLIM: MOLecules In Motion
Zodpovedný riešiteľ za UMB: doc. RNDr. Miroslav Medveď, PhD.
Organizačná zložka: Fakulta prírodných vied UMB
Koordinátor: Eötvös University, Budapešť
Grantová schéma: COST
Doba riešenia: 20. 3. 2015 – 19. 3. 2019
Abstrakt: MOLIM je platforma pre: a) rozvoj rozsiahlej spolupracujúcej siete výskumníkov
v oblasti teoretickej a experimentálne chémie z viac ako 20 krajín; b) rýchle šírenie
významných vedeckých výsledkov medzi rastúcou komunitou výskumníkov; c) vznik
celoeurópskych vedeckých konferencií a „tréningových“ škôl pre mladých výskumníkov
(PhD. študentov, postdoktorandov a pod.).
10/ 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.
11/ 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).
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12/ 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: Hlavným cieľom a predmetom aktivity je spojiť vedúce skupiny v Európe, ktoré
pracujú na analytických a číselných prístupoch spojených s modelovaním a analýzou
matematických modelov pre dynamické systémy sietí (DSN) tak, aby boli schopné adresovať
ich výskumné výzvy na európskej úrovni.
13/ 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.
14/ 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.

