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doc. Ing. Rajmund Mirdala, PhD. 
 

Prehľad riešených výskumných a vzdelávacích projektov 
 

 

2000 - 2001 Projekt financovaný v rámci dohody medzi vládou Slovenskej republiky 
a Českej republiky o vedecko-technickej spolupráci 
„Regionálna konkurencieschopnosť transformujúcich sa ekonomík ČR a SR”, 
Projekt VTS č. 017 s PEF ČZU v Prahe 
spoluriešiteľ 
 

2002 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 
„Uviaznuté náklady a ich možný vplyv na ekonomickú situáciu SPP, a.s.” 
spoluriešiteľ 
 

2002-2004 Vedecká a grantová agentúra Ministerstva školstva Slovenskej republiky 
„Ekonomické, ekologické a sociálne problémy východoslovenského regiónu”, 
VEGA 1/9182/02 
spoluriešiteľ 
 

2003-2005 Vedecká a grantová agentúra Ministerstva školstva Slovenskej republiky 
„Individuálna spotreba a ekonomické aktivity obyvateľstva”, VEGA 
1/0488/03 
spoluriešiteľ 
 

2004-2007 Ministerstvo školstva Slovenskej republiky, Európsky sociálny fond 
„Začínajúci podnikateľ“, projekt získaný na základe výzvy MŠ SR SOP Ľudské 
zdroje. Financované zo zdrojov ESF. Číslo projektu: 11230220011 
spoluriešiteľ 
 

2005-2007 Vedecká a grantová agentúra Ministerstva školstva Slovenskej republiky 
„Teoretické a metodologické aspekty inštitucionálnej podpory podnikania, 
ako faktor oživenia podnikateľského prostredia východoslovenského 
regiónu”, VEGA 1/2557/05 
spoluriešiteľ 
 

2006-2007 Vedecká a grantová agentúra Ministerstva školstva Slovenskej republiky 
„Skupinové ekonomické záujmy a ich vplyv na charakter a smerovanie 
ekonomických reforiem”, VEGA 1/3817/06 
spoluriešiteľ 
 

2007 Rakúske informačné centrum pre vedeckú spoluprácu (ASO) 
„REMILA (Regional mobility of labor force in EU - Regionálna mobilita 
pracovných síl v EÚ“, projekt získaný na základe 4. výzvy programu ASO - 
„Podpora trvalej spolupráce“. Číslo projektu: SK-0607-KE-003 
spoluriešiteľ 
 

2008-2010 Vedecká a grantová agentúra Ministerstva školstva Slovenskej republiky 
“Ekonomické nástroje na ochranu životného prostredia v trhovej ekonomike, 
s aplikáciou na podmienky Slovenska”, VEGA 1/0211/08 
zástupca vedúceho projektu 
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2010-2011 Vedecká a grantová agentúra Ministerstva školstva Slovenskej republiky 
„Ekonomické aspekty medzinárodných kapitálových pohybov v podmienkach 
európskych tranzitívnych ekonomík v kontexte hospodárskej konvergencie 
k starým členským krajinám Európskej únie”, VEGA 1/0442/10 
vedúci projektu 
 

2011-2013 Vedecká a grantová agentúra Ministerstva školstva Slovenskej republiky 
“Menové pravidlá a ich význam v kontexte menovej únie a hospodárskej 
krízy”, VEGA 1/0973/11 
zástupca vedúceho projektu 
 

2013-2015 Vedecká a grantová agentúra Ministerstva školstva Slovenskej republiky 
„Vplyv hospodárskej krízy na členské krajiny Hospodárskej a menovej únie z 
pohľadu teórie optimálnej menovej oblasti”, VEGA 1/0892/13 
vedúci projektu 
 

2015-2017 Vedecká a grantová agentúra Ministerstva školstva Slovenskej republiky 
„Mechanizmy korigovania vonkajších a vnútorných nerovnováh v eurozóne 
na báze symetrických makroekonomických politík”, VEGA 1/0994/15 
zástupca vedúceho projektu 
 

2016-2018 Vedecká a grantová agentúra Ministerstva školstva Slovenskej republiky 
„Ekonomické súvislosti a perspektívy účasti Slovenskej republiky na 
fragmentácii produkčných aktivít v rámci globálneho hodnotového reťazca”, 
VEGA 1/0961/16 
vedúci projektu 
 

2017-2019 Agentúra na podporu výskumu a vývoja Ministerstva školstva Slovenskej 
republiky 
„Determinanty rozvoja a nasadenia prvkov digitálneho jednotného trhu v 
oblasti globálnych dodávateľských reťazcov a v kontexte zmien správania sa 
subjektov na trhu”, APVV 16/0368 
riešiteľ 
 

2019-2021 Vedecká a grantová agentúra Ministerstva školstva Slovenskej republiky 
„Perzistencia v inflácii, cenová stabilita a výkonnosť eurozóny”, VEGA 
1/0793/19 
vedúci projektu 
 

 
V Košiciach, 17. septembra 2020 
 
 
.............................................           ............................................. 
doc. Ing. Michal Šoltés, PhD.     doc. Ing. Marianna Siničáková, PhD. 
         dekan EkF TUKE               vedúca Katedry ekonómie 

 
 


