
Veda a výskum na Ekonomickej fakulte TUKE 
 
12. december 2019, doc. Ing. Rajmund Mirdala, PhD. 
 
Dňa 12. decembra 2019 sa na pôde Ekonomickej fakulty TUKE uskutočnil druhý tohtoročný workshop „Veda a výskum 
na EkF TUKE“. Hlavnou myšlienkou worskhopu bolo prezentovať a diskutovať kľúčové atribúty úspešnosti projektových 
zámerov a zdieľať „best practices“ pri podávaní potenciálne priechodných projektov. 

 
Zdieľanie poznatkov a skúseností z podávania projektových zámerov 
 

Workshop otvoril príhovorom prodekan pre 
vedecko-výskumnú činnosť a doktorandské štúdium 
doc. Ing. Rajmund Mirdala, PhD.  

 

 
 

Úspešní riešitelia domácich a zahraničných 
projektov prezentovali svoje skúsenosti s prípravou 
projektových návrhov úspešných projektov 
a diskutovali s účastníkmi workshopu o kľúčových 
atribútoch kvalitných projektových zámerov. 

Prof. Sabol potom, čo v krátkosti zhrnul svoje 
skúsenosti s riešením projektov v Rámcových 
programoch EÚ (4RP, 5RP, 6RP, 7RP, H2020), dôsledne 
priblížil kľúčové atribúty dôležitých súčastí 
projektových zámerov. Originalitu, odbornosť, 
precíznosť a cieľavedomosť pritom možno, podľa jeho 
vyjadrení, považovať za dôležité súčasti jedinečnosti 
potenciálne úspešných projektov. 

Doc. Želinský priblížil účastníkom workshopu svoje 
skúsenosti s projektovými aktivitami, pričom zdôraznil 
dôležitosť prvku originality prvotnej myšlienky pre 
riešenie zamýšľaných projektových úloh. Osobitne 
vyzdvihol význam vnútornej motivácie, časového 
priestoru, metód a prínosnosti podstatných výstupov, 

ktoré považuje za kľúčové atribúty pre potenciálnu 
úspešnosť podávaných projektových zámerov. 

Doc. Džupka s účastníkmi workshopu viedol 
konštruktívnu diskusiu o možnostiach zvýšenia 
projektovej aktivity na fakulte. Osobitne vyzdvihol 
význam podpory inštitucionálneho prostredia, 
v ktorom zamestnanci fakulty kreujú kontúry 
projektových zámerov a ich dôležitých súčastí. Popri 
význame rozvíjania podpory pre základný výskum 
zdôraznil opodstatnenosť a prínosnosť projektov 
aplikovaného výskumu, ktoré majú jasne merateľný 
spoločenský impakt. 

 

 
 
Doc. Delina zdôraznil účastníkom workshopu 

význam jedinečnosti a dopadu vo výskume 
s úspešnosti výskumných projektov. Za kľúčové 
otvorené otázky, na ktoré je potrebné v súvislosti s 
úspešnosťou v projektovej činnosťou v dnešnej dobe 
hľadať odpovede, považuje identifikovanie 
hmatateľných prínosov kľúčových výstupov projektov, 
ako aj konkretizáciu ich praktických dopadov. Za 
dôležité synergické efekty súvisiac s úspešnou 
a kvalitnou projektovou činnosťou považuje 
nezávislosť, dôveru a spoločenský dopad.

 Zhrnutie 
Cieľom druhého tohtoročného workshopu Veda a výskum na Ekonomickej fakulte TUKE bolo stimulovať 

projektovú aktivitu, ktorá by umožnila fakulte sa aj naďalej úspešne zapájať do projektových výziev v rámci domácich 
a zahraničných grantových schém. 

Kľúčovým atribútom úspešnej projektovej činnosti fakulty je diseminácia kľúčových poznatkov, rozvíjanie kľúčových 
kompetencií, podpora projektovej činnosti, vnútorná motivácia a ocenenie výsledkov práce projektových tímov. 
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