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KARTA PROJEKTU 



 

 

PREDMET VÝSKUMU 

o Sociálna ekonomika a jej vplyv na tvorbu integračných modelov optikou kreatívneho priemyslu 
o Modernizácia postupov a produktov sociálnej ekonomiky s využitím spoločensko-vedných a sociálno-

ekonomických vedomostí 
o Dopad IKT a digitalizácie na spoločnosť, komunitu a jedinca 

VÝSTUPY DO PRAXE 

o citačné ohlasy 
o analýza skvalitnenia sociálno-ekonomickej intervencie v regiónoch, modelové porovnanie efektívnosti typu 

intervencie a výstupy formou mapy s infografikou  
o návrh na doplnenie nových pracovných pozícií v rámci štatistickej klasifikácie zamestnaní podľa Vyhlášky  

č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike 
o návrh na vznik všeobecne prospešných spoločností poskytujúcich služby zamerané na sociálnu, vzdelávaciu, 

kultúrnu a zdravotnú oblasť v danom environmente 
o návrh na vznik medzinárodných partnerstiev postavených na spoločenských hodnotách a princípoch subjektov 

sociálnej ekonomiky 
o návrh legislatívneho zámeru v oblasti zákona č. 212/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a 

blízkych relevantných zákonoch a vyhláškach 
o návrh matice členenia skupín podľa stupňa pracovného potenciálu odporúčaný pre manažérov sociálnych podnikov 
o identifikovanie významných faktorov podporujúcich využiteľnosť disponibilnej pracovnej sily 
o identifikované požiadavky na strane pracovných kompetencii a normatív pracovného výkonu zamestnancov   
o formulované odporúčania pre prípravu a vzdelávanie zamestnancov pracujúcich v podnikoch využívajúcich 

inteligentné výrobné systémy 
o sociálno-ekonomické dáta a anonymizovaný set údajov a ich rôzne analýzy, vizualizácie a prezentácie 
o algoritmus, nástroje modelovania a používateľské rozhrania pre identifikáciu ohrozených lokalít a rozvojových 

potenciálov 
o ďalšie výskumné zámery, ktoré by svojimi výstupmi podporovali rozvoj poznatkovo orientovanej ekonomiky na 

Slovensku 

DÁVAME DO POZORNOSTI....(ŠPECIFIKÁ/UNIKÁTY A ZAUJÍMAVOSTI PROJEKTU) 

Projekt je zameraný na výskum a vývoj nových kreatívnych aplikačných foriem v oblasti sociálnej ekonomiky s využitím 

spoločensko-vedných a sociálno-ekonomických vedomostí, výskumu dopadu IKT a digitalizácie na spoločnosť, komunitu a 

jedinca a jej vplyvu na tvorbu integračných modelov optikou kreatívneho priemyslu s využitím multidisciplinárneho prístupu 

(uplatňovaný pri realizácii  aktivít v oblasti sociálnej ekonomiky a jej vplyvu na tvorbu integračných modelov optikou 

kreatívneho priemyslu kooperáciou rôznorodých vedecko-výskumných pracovníkov z rôznej oblasti, a to sociálno-

ekonomickej, zdravotnej, legislatívnej a informačnej) a vzájomnou integráciou výsledkov výskumu a vývoja. V rámci 

projektu sa plánuje, že vznikne 51 publikácií:  z toho 12 v databáze WoS/SCOPUS, 9 nových pracovných miest pre 

výskumníkov, zabezpečenie podpory a registrácie práv duševného vlastníctva na medzinárodný patent, 1 podaná prihláška 

registrácie práv duševného vlastníctva a zároveň realizáciou výskumu a vývoja bude vyvolané podanie 1 komplementárnej 

žiadosti v rámci programov EÚ.  

Projekt bude špecifický v rámci výstupov, ktoré budú navzájom prepojiteľné a súčasne môžu sieťovať získané dáta z 

viacerých vedných disciplín. Vzhľadom k súčasnému krízovému stavu, ktorý zmenil ekonomické, sociálne a environmentálne 

pomery nie len na národnej úrovni, získané dáta budú jedinečné. 

ODBORNÉ AKTIVITY PROJEKTU 

Subjekt / prijímateľ pomoci – Vysoká škola Danubius s.r.o. 
 
Výskumná aktivita 1 - Nezávislý výskum a vývoj v sociálnej 
ekonomike hospodárstva ako hybná sila integrácie 
znevýhodnených a ohrozených skupín občanov 
 
Téma 1 -  Výskum v oblasti kreatívneho sociálneho podnikania vo 
vybraných regiónoch 

 



 

 

 
 

Pôjde o vytvorenie dlhodobej ucelenej systémovej stratégie 
budovania podpory sociálnej ekonomiky a kreatívneho sociálneho 
podnikania vo vybraných regiónoch na základe skúmania  
endogénnych a exogénnych vplyvov a monitorovanie pilotných 
projektov s možnosťou ich modelovania podľa  politických, 
ekonomických, sociálnych, technologických, právnych vplyvov 
(PESTL) s využitím  výstupov a poznatkov aj medzinárodných 
inštitúcií. 
 
Téma 2 -  Skúmanie bariér  v rozvoji sociálnej ekonomiky vo 
vybraných regiónoch 
Pôjde o rekognoskáciu bariér vo vybraných regiónoch (sociálne, 
zdravotné, ekonomické, kultúrne, ekologické) a analýza spôsobov 
ich eliminácie s dôrazom na zavádzanie najnovších vedeckých 
poznatkov v sociálnej oblasti. Navrhnúť nové prístupy spoločenskej 
a ekonomickej integrácie znevýhodnených skupín občanov a 
možnosti uplatňovania empowermentu v integračných sociálnych 
podnikoch. Subaktivita sa bude orientovať na  mäkké politiky, ktoré 
sa zameriavajú na vytvorenie priaznivého  rozvoja podnikov 
sociálneho hospodárstva.  Skúmať sa budú formy inštitucionálneho 
charakteru vzniku sociálneho podniku, z ktorého budú určené 
opatrenia, zamerané na právnu formu subjektov sociálneho 
hospodárstva. 
 
Téma 3 -  Výskumné analýzy a prevencia endogénnych a 
exogénnych rizík vo vybranom regióne 
V rámci tejto témy sa bude skúmať kognitívny charakter, z ktorého 
vzídu  opatrenia na šírenie a zvyšovanie povedomia a poznatkov o 
sociálnom hospodárstve v celej spoločnosti a/alebo v cieľových 
skupinách, opatrenia na podporu odbornej prípravy v oblasti 
sociálneho hospodárstva, opatrenia na podporu výskumu v oblasti 
sociálneho hospodárstva a stanovenie rizík v sociálnom podnikaní 
a stanovenie opatrení ich predchádzaniu a možnosti prevencie. 
Výskum a vývoj inovatívnych analyticko-syntetických postupov  na 
posudzovanie, identifikáciu a lokalizáciu rizikových priestorov, 
skupín obyvateľov, aktivít sociálnej pomoci a služieb v priestore a 
čase. 
 
Téma 4 - Výskum tvrdých politík v rámci konkurencieschopnosti 
a benchmarking 
Z  tvrdých politík bude orientácia aktivity zameraná na  zlepšovanie 
konkurencieschopnosti medzi podnikmi sociálneho hospodárstva. 
Opatrenia sa budú týkať funkcie podnikov, ako sú financovanie, 
konzultačná činnosť/poradenstvo, odborná príprava, 
zamestnanosť a riadenie ľudských zdrojov. Tieto opatrenia  budú 
rozlíšené podľa životného cyklu podniku (vznik alebo etapa rozvoja 
podniku). Pôjde aj systematické mapovanie depistáží 
znevýhodnených skupín populácie a poskytnutie včasnej  krízovej 
intervencie. Identifikácia správnej lokalizácie kreatívnych 
priemyselných integračných sociálnych podnikov v 
medziregionálnom a regionálnom priestore. Možné návrhy na 
legislatívne zmeny resp. novelizáciu existujúcich právnych 
predpisov, ale aj všeobecne záväzných nariadení  v príslušných 
samosprávnych celkoch a pod. 
 



 

 

Téma 5 - Výskum koncentrácie občanov odkázaných na 
ekonomickú a sociálnu intervenciu 
V rámci tejto témy sa osobitne zohľadnia potreby skupín, ktorým 
hrozí sociálna zraniteľnosť. Je potrebné zabezpečiť inkluzívne 
systémy sociálnej ochrany, ktoré by osobitne dbali na potreby 
zraniteľných osôb a ich rodinných príslušníkov s cieľom zaručiť 
dôstojné životné podmienky a sprevádzať ich a pomôcť im udržať si 
pracovné miesto, ktoré zodpovedá potrebám jednotlivca. 

Partner 2 - Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave  
 
Výskumná aktivita – 3  Nezávislý výskum a vývoj zmeny 
mentálneho a fyzického zdravotného stavu sociálne ohrozených 
skupín 
 
Téma 1 - Vyhodnotenie vplyvu interných a externých faktorov na 
pracovný potenciál so zameraním na Trnavský kraj 
Pôjde o nastavenie diagnostických metód pre meranie stavu pred a 
po výcviku, výpočet účinnosti výcviku a posúdenie vplyvu externých 
(pôvodné a aktuálne prostredie, domáca alebo ústavná 
starostlivosť) a interných faktorov (mentálna odolnosť, znížená 
zdravotná disponibilita) na účinnosť výcviku a zmenu pracovného 
potenciálu.   
 
Téma 2 - Vypracovanie návrhu členenia skupín podľa stupňa 
pracovného potenciálu 
V rámci tejto témy sa vypracuje návrh členenia skupín podľa stupňa 
pracovného potenciálu na základe diagnostiky po výcviku a 
typologické odporučenie skupín pre vhodné pracovné zaradenie v 
(sociálnej) ekonomike. 
 

 

Partner 4 -  YMS, a.s.  
Výskumná aktivita 5 -  Priemyselný výskum analyticko-syntetických 
postupov pre posudzovanie, identifikáciu a lokalizáciu rizikových 
priestorov, skupín obyvateľov, aktivít sociálnej pomoci a služieb v 
priestore a čase 
 
Téma 1 - Výskum a vývoj inovatívnych analyticko-syntetických 
postupov  pre posudzovanie, identifikáciu a lokalizáciu rizikových 
priestorov, skupín obyvateľov, aktivít sociálnej pomoci a služieb 
Pôjde o preskúmanie možností identifikácie sociálno-
ekonomických javov (znižovanie/zvyšovanie výskytu) v priestore a 
čase s podporou matematických modelov a umelej inteligencie. 
 
Téma 2 - Výskum súhrnných pravidiel pre posudzovanie 
rizikových priestorov zo sociálno-ekonomického aspektu 
Pôjde o definovanie faktorov ovplyvňujúcich sociálno-ekonomickú 
situáciu, akou mierou sa faktory podieľajú na miere posudzovania 
sociálno-ekonomickej situácie vo vybranom kraji, príp. aglomerácii 
v rámci oprávneného územia v zmysle podmienok definovaných 
výzvou a stanovených kritérií. Tiež budú definované represívne a 
preventívne opatrenia na ovplyvnenie sociálno-ekonomickej 
situácie a definovaná miera vplyvu opatrenia na zníženie rizika. 
 
Téma 3 - Testovanie a tvorba alternatívnych modelov sociálno – 
ekonomického vývoja 

 



 

 

 
 

Pôjde o modelovanie alternatívnych scenárov. Bude testované ako 
zmeny vstupných parametrov (faktorov, podielov faktorov na 
miere rizika, aplikácia nápravných opatrení) ovplyvnia sociálno-
ekonomickú situáciu vo vybranom kraji, príp. aglomerácii v rámci 
oprávneného územia v zmysle podmienok definovaných výzvou a 
stanovených kritérií. Alternatívne scenáre budú navrhované s 
cieľom podpory rozvojových disponibilít predmetného regiónu. 
Scenáre budú poskytovať simuláciu šírenia sociálno-ekonomických 
trendov. 
 
Téma 4 - Budovanie dátovej základne pre monitoring sociálno-
ekonomických javov a sledovanie efektivity opatrení 
Pôjde o vybudovanie dátovej základne ako výsledok z Aktivity 1 
Prijímateľa - VŠD a tiež o preskúmanie možností využitia 
otvorených dát, zdieľaných dát inštitúcií verejnej a štátnej správy a 
komerčnej sféry. Pôjde o preskúmanie dát priamo uplatniteľných 
pri posudzovaní ohrozených lokalít (občanov), ale tiež o dáta, ktoré 
v použití s dátami z Aktivity 1 Prijímateľa - VŠD svojím obsahom 
zvýšia možnosti využitia modelu pre ďalšie účely, otvoria možnosti 
pre zistenie doposiaľ neznámych faktorov, ktoré môžu/nemusia 
ovplyvňovať sociálno-ekonomickú situáciu. 
 
Téma 5 - Zdieľanie sociálno-ekonomických javov vo forme 
otvorených dát výsledkov výskumu v zdieľaných formátoch a 
multijazykovej mutácii 
Pôjde o zdieľanie limitov, bariér a potenciálov zo sociálno-
ekonomického aspektu vo vybranom kraji, príp. aglomerácii v rámci 
oprávneného územia v zmysle podmienok definovaných výzvou a 
stanovených kritérií s dôrazom na anonymizáciu dát a tiež 
administráciu prístupov k zdieľaným dátam. Bude podporená 
multijazyková mutácia a rôzne formy interpretácie dát. 
 
Výskumná aktivita 6 -  Experimentálny vývoj algoritmu pre 
stanovenie ohrozených skupín obyvateľstva alebo obyvateľa v 
stupni ohrozenia zo sociálno-ekonomického aspektu 
 
Téma 1 -  Experimentálny vývoj algoritmu pre stanovenie 
ohrozených skupín obyvateľstva alebo obyvateľa v stupni 
ohrozenia zo sociálno-ekonomického aspektu 
Pôjde o vývoj a testovanie algoritmu pre stanovenie ohrozených 
skupín obyvateľstva alebo obyvateľa v stupni ohrozenia zo 
sociálno-ekonomického aspektu. Cieľom bude jednoznačné 
definovanie ohrozených lokalít rozvojových potenciálov a bariér 
rozvoja endogénneho i exogénneho charakteru. Správnosť 
algoritmu bude empiricky overená. 
 

INÉ RELEVANTNÉ INFO/KONTAKTY/WEB PROJEKTU 

Subjekt / prijímateľ pomoci – Vysoká škola Danubius s.r.o. 
 
 
webové sídlo:  www.vsdanubius.sk  

 

Partner 1 - Sociologický ústav Slovenskej akadémie 
vied    

 

webové sídlo:  www.sociologia.sav.sk  

 

http://www.vsdanubius.sk/
http://www.sociologia.sav.sk/


 

 

 

   Partner 2 - Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave  

 

   webové sídlo: www.ucm.sk  

   Partner 3 - Slovenská technická univerzita v 
Bratislave   

 

   webové sídlo:  www.stuba.sk;  www.mtf.stuba.sk   

 

   Partner 4 -  YMS, a.s.  

 

   webové sídlo:  www.yms.sk  

 

                                     Výskumná agentúra, Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava 

                             www.vyskumnaagentura.sk, info@vyskumnaagentura.sk 

http://www.ucm.sk/
https://www.stuba.sk/
http://www.mtf.stuba.sk/
http://www.yms.sk/
http://www.vyskumnaagentura.sk/
mailto:info@vyskumnaagentura.sk

