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1. Vedeckovýskumné priority v odbore spoločenských a behaviorálnych vied
a aktuálne riešené vedeckovýskumné projekty
a) Vedeckovýskumné priority na roky 2018 – 2021.
Prioritný vedecký program fakulty má názov Verejná správa v súčasnom
demokratickom a právnom štáte. Jeho pod témy sú tieto:
- funkcie verejnej správy a ich premeny,
- verejná správa ako forma verejnej moci,
- územná samospráva v demokratickom štáte,
- verejná správa ako služba,
- verejná správa a systémy spoločenskej regulácie (štát, trh a občianska
spoločnosť)
- metamorfózy sociálnej politiky.
b) Aktuálne riešené projekty (rok 2018 a nasledujúce) a ich anotácie
VEGA:
číslo projektu:
1/0153/18
Názov projektu: Evaluácia výkonnosti regionálnej samosprávy v kontexte jej
vplyvu na ekonomické a sociálne faktory rozvoja regiónov v Slovenskej
republike.
Hlavný riešiteľ projektu: prof. Ing. Viktória Bobáková, CSc.
Anotácia: Proces formovania regionálnej samosprávy sprevádzajú od jeho
začiatku v roku 2001 diskusie o jej štruktúre, opodstatnení, kompetenciách
a výsledkoch. Hľadanie odpovedi na tieto otázky by malo vychádzať z poznania
kompetencií, cieľov regionálnej samosprávy a miery ich naplňovania.
V podmienkach SR je regionálna samospráva reprezentovaná vyššími
územnými celkami (NUTS 3). Projekt je zameraný na zhodnotenie pôsobenia
vyšších územných celkov ako inštitúcií, definovanie charakteristík ich výkonu,
zhodnotenie rôznych možností merania výkonu, vytvorenie čiastkových
ukazovateľov výkonu a zistenie rozdielov v štruktúre a úrovni ich výkonu.
Hlavným cieľom projektu je skúmanie výkonnosti regionálnej samosprávy na
základe vypracovania vlastného konceptu merania výkonnosti a hodnotenie
vplyvu výkonu regionálnej samosprávy na ekonomický a sociálny rozvoj
regiónu. Skúmanie výkonnosti regionálnej samosprávy umožní ich vzájomnú
komparáciu a formuláciu návrhov pre zodpovedné nastavenie systému
hodnotenia a merania výkonnosti.
VEGA:
číslo projektu:
1/00302/18
Názov projektu: Inteligentné mestá ako spôsob implementácie konceptu trvalo
udržateľného rozvoja miest Slovenskej republiky
Hlavný riešiteľ projektu: doc. Ing. Anna Čepelová, PhD.
Anotácia: Koncept trvalo udržateľného rozvoja hovorí o spôsobe
ekonomického rastu, ktorý pokrýva potreby spoločnosti vytváraním podmienok
blahobytu v krátkodobom, strednodobom, no najmä dlhodobom horizonte.
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Koncept stojí na predpoklade, že rozvoj musí napĺňať dnešné potreby bez toho,
aby boli ohrozené možnosti pokračujúceho rastu pre ďalšie generácie. Na
pozadí ekonomických a technologických zmien spôsobených globalizáciou
a integračného procesu, musia mestá v Európe čeliť výzvam, ktoré kombinujú
prvky konkurencieschopnosti a udržateľného rozvoja miest súčasne. Tento
problém má vplyv na problematiku kvality života v meste s dôrazom na
problematiku ako je bývanie, ekonomiku miest, kultúru, sociálne
a enviromentálne podmienky vplývajúce na konkurencieschopnosť života
v jednotlivých mestách, nevynímajúc mestá v Slovenskej republike. Cieľom
projektu budú vedecké analýzy faktorov ovplyvňujúcich celý rad zmien vo
vybraných slovenských mestách v rámci aplikácie zásad a princípov ich trvalo
udržateľného rozvoja.
VEGA:
číslo projektu:
1/0340/17
Názov projektu: Formy uskutočňovania obecnej samosprávy
Hlavný riešiteľ projektu: prof. Ing. Igor Palúš, CSc.
Anotácia: Formy realizácie obecnej samosprávy predstavujú východiskovú
pozíciu pôsobenia obce ako subjektu verejnej moci v miestnych podmienkach.
Ústavnoprávna úprava, analýza jej problémových miest a súvislosti, návrh
riešení opierajúcich sa o najnovšie poznatky právnej teórie a potreby praxe.
VEGA:
číslo projektu: 1/0757/17
Názov projektu: Verejná správa ako poskytovateľ verejných služieb sociálneho
štátu
–
využitie
zahraničných
skúseností
pre
reformy
v Slovenskej republike.
Hlavný riešiteľ projektu: doc. Ing. PhDr. Stanislav Konečný, CSc.
Anotácia: Narastajúci rozsah verejných služieb sa stal príčinou krízy
sociálneho štátu a zároveň dôvodom reforiem, hľadajúcich možnosti ich
viaczdrojového financovania, optimálnej štruktúry jej poskytovateľov atď.
To v mnohých krajinách a aj u nás vyústilo do celého radu významných
transformačných procesov (deetatizácie, privatizácie, decentralizácie atď.)
Tieto procesy mali doposiaľ v našich podmienkach prevažne náhodný
a teoreticky nedostatočne zdôvodnený charakter. Okrem iného sa pri ich
príprave len veľmi nesystémovo využívali skúseností z obdobných procesov v
zahraničí. Projekt má za cieľ uskutočniť analýzu usporiadania vybraných
kritických oblastí verejných služieb (školstva, zdravotníctva, sociálnych služieb)
vo vybraných členských štátoch EÚ predovšetkým z hľadiska hmotnoprávnych
predpisov
a
verejných
financií,
vytvárajúcich
právny
a ekonomický základ efektívneho systému poskytovania verejných služieb, s
poskytnutím využiteľných poznatkov decíznej sfére SR, vrátane eliminácie
možných rizík.
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INÉ:
KoWiSt
číslo projektu: 2015-1-DE01-KA203-002156
Názov projektu: Kompetenzaufbau für eine wirkungsorientierte Steuerung in
kleinen und mittleren Kommunen (Budovanie kompetencií pre efektívne
riadenie v malých a stredne veľkých obciach)
Hlavný riešiteľ projektu: doc. Ing. Silvia Ručinská, PhD.
Anotácia: Cieľom projektu je identifikácia a výmena skúseností z oblasti
efektívneho riadenia zameraného na výsledky v malých a stredne veľkých
obciach v Nemecku, Taliansku, Rakúsku, Švajčiarsku a Slovensku, a to s ich
následnou dokumentáciou a využiteľnosťou pre potreby vzdelávania študentov
a odborníkov verejnej správy. Dokumentácia postupov účinného riadenia, ako
aj zodpovedajúcej aplikačnej praxe má zohľadňovať inštitucionálny rámec,
koncepcie, možnosti a obmedzenia účinného riadenia v malých a stredných
obciach. Medzinárodné porovnávanie taktiež ukazuje, že postupy efektívneho
riadenia obcí sú možné a zmysluplné. Prostredníctvom projektu sa vymieňajú
skúsenosti (best practices) nie len na medzinštitucionálnej úrovni partnerov
projektu, ale hlavne sa majú preniesť do podoby vzdelávacích programov a byť
dostupné aj širokej verejnosti. Projekt využíva príklady dobrej praxe a
skúseností na interdisciplinárnom princípe.
VVGS:
číslo projektu:
2017-663
Názov projektu: Spravodlivosť v organizáciách verejnej správy
Hlavný riešiteľ projektu: PhDr. Eliška Župová, PhD.
Anotácia: Vedecký projekt je zameraný na skúmanie fenoménu spravodlivosti
vo verejnej správe na Slovensku. Dôraz je kladený na zistenie a hodnotenie
miery spravodlivosti vo vybraných organizáciách verejnej správy. Cieľom
výskumu je analyzovať mieru spravodlivosti vo vybraných organizáciách
verejnej správy. Spracované výsledky výskumu a odporúčania uvedú prínosy
pre praktické riešenie problémov v samosprávnom manažmente a v riadení
v štátnej správe a uvedú opodstatnenosť a význam skúmaných premenných.
Špecifickou oblasťou projektu je jeho interdisciplinárny charakter, aktuálnosť
a jedinečnosť výskumnej témy v podmienkach verejnej správy na Slovensku.
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2. Medzinárodná spolupráca
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Berner Fachhochschule (Švajčiarsko)
European Academy of Bolzano – EURAC (Taliansko)
Fachhochschule Kärnten (Rakúsko)
Hochschule Harz (Nemecko)
Hochschule fur offentliche Verwaltung und Finanzen Ludwigsburg (Nemecko)
National University of Public Service, Budapešť (Maďarsko)
ARC-VŠPS Kutná Hora (Česká republika)
Pedagogical University of Cracow (Poľsko)
Panteion Universty of Social and Political Sciences (Grécko)
John Paul II Catholic University of Lublin (Poľsko)
Ekonomická univerzita, Fakulta manažmentu Krakov (Poľsko)
Vysoká škola báňska, TU v Ostrave, Ekonomická fakulta, Katedra manažmentu
(Česká republika)
Slezská univerzita v Opave (Česká republika)
Metropolitná univerzita v Prahe, (Česká republika)
Alcide De Gasperi University of Euroregional Economy (Poľsko)
Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická (Česká republika).
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