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VÝSKUMNÉ PROJEKTY: 

01 Medzinárodný výskumný program FQMD organizovaný Technickou univerzitou v 

Drážďanoch, ktorý sa týka porovnávania profesionálnych situácií v krajinách 

strednej Európy, ktoré sú predmetom transformácie hospodárskeho a sociálneho 

systému „Efektívne podnikanie v Poľsku, Českej republike a Nemecku“ (Program 

spoločnej podpory osobnej výmeny v súvislosti s realizáciou výskumných projektov 

DAAD / KBN. Medzivládna dohoda o vedecko-technickej spolupráci so zahraničím 

na roky 2004 - 2005), tímový projekt, dodávateľ, Hlavný riešiteľ projektu 

 

02 Medzinárodný výskumný projekt HSA Human System Audit pre zdravotníctvo, 

realizovaný v rámci programu Leonardo 2004 / e / 04 / b / f / pp-149.162HSA 

(Poľsko-Španielsko) na základe dohody University of Barcelona Fundació Bosch y 

Gimpera a Sliezskej univerzity, týkajúce sa analýzy systémov ľudských zdrojov, 

úrovne rozvoja pracujúcich a skupín zdravotníctve a sociálnej starostlivosti, 

projektového tímu, dodávateľa, Hlavný riešiteľ projektu 

 

03 Výskumný projekt „Byť alebo nebyť slovesom. Analýza fungovania zamestnanca v 

podmienkach dočasného zamestnania“, Európsky sociálny fond, operačný program 

Integrovaný regionálny rozvoj 2.1. Z / 2.24 / II / 2.1 / 28/05, 04.2006 - 03.2007, 

Implementačná inštitúcia - Pokrajinský úrad práce v Katoviciach, tímový projekt, 

vedúci tímu, Hlavný riešiteľ projektu, projektový manažér 

 

04 Výskumný projekt „Dočasné zamestnanie ako cesta pre dobrú prácu a efektívnosť 

spoločností“, Európsky sociálny fond, Integrovaný regionálny operačný program 

2.1. č. Z / 2.18 / II / 2.1 / 139/05, 05.2006 - 04.2007, Implementačná inštitúcia - 

Úrad vojvodstva práce v Rzeszowe, tímový projekt, vedúci tímu, Hlavný riešiteľ 

projektu, projektový manažér 
 

05 Výskumný projekt „Flexibilný 50+. Flexibilné formy zamestnania na trhu práce v 

Malopoľsku ako príležitosť pre starnúcu spoločnosť “, Európsky sociálny fond, 

Operačný program Ľudský kapitál 7.2.1, č. WND-POKL.07.02.01-12-082 / 08, 

01.2009 - 06.2010, Sprostredkovateľský orgán - Pokrajinský úrad Pracy w 

Krakowie, tímový projekt, vedúci tímu, Hlavný riešiteľ projektu, projektový manažér 

 

06 Výskumný projekt FORGOM „Technologické predvídanie rozvoja sektora 

verejných služieb v hornom Sliezskom metropolitnom priestore“, Európsky fond 

regionálneho rozvoja, Operačný program Inovatívne hospodárstvo, 01.11.2008-

31.03.2011, UDA-POIG.01.01.01-24-027 / 08-00Partnerstwo : Ústredný banský 

inštitút v Katoviciach, Ekonomická univerzita v Katoviciach, Sliezska technická 

univerzita v Gliwiciach, tímový projekt Horizontálny panel, Dodávateľ, Hlavný 

riešiteľ projektu 
 

 



07 Výskumný projekt: „Diagnostika systému sociálnej pomoci a podpory duševne 

chorým osobám v vojvodstve Mazowieckom“. Výskum, ktorý uskutočnilo 

Mazowiecké Centrum pre sociálnu politiku v rámci systémového projektu: 

„Koordinácia aktívnej integrácie, spolufinancovaná Európskou úniou v rámci 

Európskeho sociálneho fondu, opatrenie 1.2. Systémová podpora inštitúcií sociálnej 

pomoci a integrácie, priorita I - zamestnanosť a sociálna integrácia, operačný 

program Ľudský kapitál „A“ Spoločne pre Mazovie - vzdelávanie v akcii 

Podopatrenie 7.1.3 HC OP; spolufinancované Európskou úniou v rámci Európskeho 

sociálneho fondu - Operačný program Ľudský kapitál, 1/10 / 2014-31 / 12/2015, 

Tímový projekt, Hlavný riešiteľ projektu, projektový manažér 

 

08 Výskumný projekt: ProjectIND4.0 - Priemysel 4.0. "Perspektíva technologického 

hodnotenia", EA Európska akadémia technologických a inovačných hodnotení 

GmbH, Bad Neuenahr-Ahrweiler, Nemecko, Cieľom projektu IND_4.0 je 

vybudovať a posilniť medzinárodnú pracovnú skupinu z Nemecka, Poľska, 

Slovinska, Českej republiky, ktorá bude analyzovať sociálne účinky priemyslu 4.0. 

Výskum sa týka ekonomických, sociálnych, právnych, etických, politických a 

technologických aspektov. Určenie skutočného stavu a perspektívy rozvoja 

priemyslu 4.0. v Poľsku, tímový projekt, dodávateľ, Hlavný riešiteľ projektu 

 

09 Výskumný projekt: Laboratórium pre výskum a analýzu priemyselných povolaní, 

Dialóg - Ministerstvo vedy a vysokého školstva, 16/09/2019 - 15/08/2021. Tímový 

projekt. Hlavný riešiteľ projektu, projektový manažér 

 

10 Výskumný projekt: Medzinárodné stredisko pre interdisciplinárny výskum: Dialóg 

- Ministerstvo vedy a vysokého školstva, 23/01/2019 - 22/01/2021. Tímový projekt. 

Hlavný riešiteľ projektu, projektový manažér 
 

 

 

 

 

 

 
 

 


