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Prehľad riešených zahraničných projektov (13) 

 Riešiteľka projektu H2020 INCULTUM: Visiting the Margins. INnovative CULTtural 

ToUrisM in European peripheries, Trvanie: 2021-2024 

 Vedúca riešiteľka národného projektového tímu projektu H2020 DocEnhance Enhancing 

skills intelligence and integration into existing PhD programmes by providing transferable 

skills training through an open online platform Trvanie: 2020-2022 

 Riešiteľka projektu Erasmus+ MARDS: Reforming doctoral studies in Montenegro and 

Albania - good practice paradigm, Trvanie projektu: 2018-2021 

 Riešiteľka projektu Erasmus+ PAQUALITY: Public Administration Education Quality 

Enhancement, Trvanie projektu: 2018-2021 

 Riešiteľka projektu Interreg Central Europe projekt 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, Trvanie 

projektu: 2017-2020 

 Riešiteľka bilaterálneho projektu APVV SK-FR Financovanie kultúrnej politiky a politiky 

kreatívnych odvetí. Francúzsko-slovenské porovnanie. Trvanie projektu: 2020-2022 

 Riešiteľka bilaterálneho projektu APVV SK-FR Kreatívny potenciál miest a jeho využívanie 

v udržateľnom miestnom rozvoji, Trvanie projektu: 2018-2019 

 Vedúca riešiteľka projektu RSAI grant Nurturing New Talent, Trvanie projektu: 2017 

 Vedúca riešiteľka národného projektového tímu projektu Erasmus+ The acceleration method 

of development of transversal competences in the students’ practical training process, Trvanie 

projektu: 2015-2018 

 Vedúca riešiteľka bilaterálneho projektu APVV SK-BG-2013-0018 Fungovanie lokálnych 

produkčných systémov v podmienkach ekonomickej krízy v Bulharsku a na Slovensku 

 Riešiteľka a zároveň projektová a mobilitná manažérka v projekte 7. Rámcového programu 

EÚ FOLPSEC Fungovanie lokálnych produkčných systémov v podmienkach ekonomickej 

krízy (komparatívna analýza a benchmarking v EÚ a mimo EÚ), Trvanie: 2012-2015 

 Vedúca riešiteľka  národného projektového tímu  Inovatívne stratégie teritoriálneho rozvoja 

krajín V4: skúsenosti pre Ukrajinu, Trvanie: 2015-2017 



 Vedúca riešiteľka národného projektového tímu  Dostupnost jako faktor rozvoje území 

financovaný Masarykovou univerzitou v Brne, Trvanie projektu: rok 2014 

 Členka riešiteľského kolektívu projektu Development of cooperation in the scope of research 

of innovation processes impact on regional development in the Slovak Republic and Norway 

financovaného z nórskych fondov (Fond NIL), Trvanie projektu: 2010-2011 

 

Prehľad riešených domácich projektov (10) 

 Vedúca riešiteľka projektu VEGA 1/0380/20  Inovatívne prístupy k rozvoju malých a 

stredných miest,  Trvanie projektu: 2020-2022 

 Riešiteľka projektu VEGA1/0213/20 Smart Governance v podmienkach miestnej 

samosprávy, Trvanie projektu: 2020-2022 

 Vedúca riešiteľka projektu MZVaEZ SR Inteligentní ľudia v inteligentných mestách, Trvanie 

projektu: 2016 

 Riešiteľka projektu APVV-15-0437 Interdisciplinárny prístup k elektronickému monitoringu 

obvinených a odsúdených osôb v slovenskom prostredí, Trvanie projektu: 2016-2020 

 Riešiteľka projektu 007UMB-4/2015 KEGA Marketing v lokálnom a regionálnom rozvoji, 

Trvanie projektu: 2015-2017 

 Riešiteľka projektu VEGA 1/0680/14 Kreatívne odvetvia prinášajúce kľúčové nehmotné 

aktíva do verejného sektora v kontexte inovácií a inteligentného rastu, Trvanie projektu: 2014-

2016 

 Riešiteľka projektu KEGA 037UMB-4/2013 Inovatívny študijný program Sociálna 

ekonomika a podnikanie, Trvanie projektu: 2013-2014 

 Riešiteľka projektu VEGA 1/1351/12  Využitie vplyvov spotrebiteľského etnocentrizmu pri 

podpore nákupu a spotreby domácej produkcie v podmienkach globalizácie a meniacich sa 

trhov, Trvanie projektu: 2012-2014 

 Riešiteľka projektu VEGA 1/1010/11 Teoreticko-metodologické východiská plánovania v 

podmienkach verejnej správy a možnosti ich aplikácie v Slovenskej republike, Trvanie 

projektu: 2011-2013 

 Riešiteľka projektu VEGA 1/0726/08 Vplyv decentralizácie verejnej správy v SR na 

podmienky fungovania územných samospráv a možnosti ich endogénneho rozvoja, Trvanie 

projektu: 2008-2010 

Vlastné ročné granty od Univerzitnej grantovej agentúry UMB (2) 



 2010 Faktory budovania konkurenčnej výhody území 

 2011 Budovanie konkurenčnej výhody územia ako inovatívny prístup k rozvoju územia na  

Slovensku 


