
    
   

PREHĽAD RIEŠENÝCH PROJEKTOV ZA ROK 2014 

  

 

Projekty Vedeckej grantovej agentúry (VEGA) 

VEGA č. 1/0558/12 Výskum faktorov ovplyvňujúcich selekciu a implementáciu 

nástrojov integrovanej marketingovej komunikácie s ohľadom na bezpečnosť 

informácií a ochranu zákazníka, doba riešenia: 2012 – 2014, vedúca projektu: prof. 

Ing. Jarmila Šalgovičová, CSc. 

 

VEGA 1/0900/12 Zvyšovanie inovačnej výkonnosti a inovatívnosti podnikateľských 

subjektov prostredníctvom systému otvorených inovácií za podpory integrovanej 

marketingovej komunikácie, doba riešenia: 2012 – 2014, vedúca projektu: prof. Ing. 

Anna Zaušková, PhD.  

 

VEGA 1/0062/12 Kyberpriestor ako nová existenciálna dimenzia človeka, doba 

riešenia: 2014 – 2016, vedúci projektu: prof. PhDr. Slavomír Gálik, PhD. 

 

Projekty Kultúrnej a edukačnej grantovej agentúry (KEGA) 

KEGA 008 UCM-4/2013 Zvyšovanie právneho povedomia v rámci vzdelávania v 

iných (neprávnických) študijných odboroch, doba riešenia: 2013 – 2015, vedúci 

projektu: JUDr. Daniel Krošlák, PhD., LL.M. 

 

KEGA 023UCM-4/2014 Štruktúra a kompozícia žánrov anglicky písaného 

novinárstva, doba riešenia: 2014 – 2015, vedúci projektu: Dr.h.c. prof. PhDr. Juraj 

Vojtek, CSc. 

 

Fond pre podporu výskumu (inštitucionálne) 

FPPV-03-2014 Využitie nástrojov a metód kontroly kvality pri tvorbe 

marketingových komunikačných stratégií, doba riešenia: 2014, vedúci projektu: 

Vladimír Ovsenák 

 

FPPV-05-2014 Vnímanie spoločenskej zodpovednosti, doba riešenia: 2014, vedúci 

projektu: Mgr. Pavol Kyselica 

 

FPPV-08-2014 Identifikácia potenciálneho využitia mobilných technológií 

v marketingovej komunikácií vzdelávacích inštitúcií, doba riešenia: 2014, vedúci 

projektu: Mgr. Igor Lakatoš 
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FPPV-09-2014 Vplyv internetu na čítanosť tlače a inzerciu v tlačených médiách,  

doba riešenia: 2014, vedúci projektu: doc. PhDr. Ľudmila Čábyová, PhD. 
 

FPPV-11-2014 Publikácia rozprávok s mediálno-výchovným podtextom ( tradičné 

rozprávky transformované do súčasného moderného digitálneho sveta), doba 

riešenia: 2014, vedúci projektu: Mgr. Ľubica Burianová 
 

FPPV-13-2014 Vplyv marketingovej komunikácie na vytváranie hodnoty zákazníka 

v špecifických segmentoch trhu, doba riešenia: 2014, vedúci projektu: Ing. Tomáš 

Fašiang, PhD. 

 

Operačný program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká 

republika 

OPSRCR/2013/05  Cyrilometodská cesta pre rozvoj kultúrnych aktivít a kultúrneho 

turizmu, doba riešenia: 2014 – 2015, vedúci projektu: RNDr. Milan Rajčák, CSc. 

 

Agentúra na podporu výskumu a vývoja 

APVV-0754-12 Implementácia kvantitatívnych a kvalitatívnych výskumných stratégií 

monitorovania a evaluácie úrovne mediálnej gramotnosti v Slovenskej republike,  

doba riešenia: 2013 – 2015, vedúci projektu: prof. dr. hab Iwona Hofman, PhD. 

 

Lifelong Learning Programme 

539628-LLP-1-2013-1-NL-Erasmus-EIGF Governance and adaptation to innovate 

modes of higher education provision, doba riešenia: október 2013 – apríl 2016, 

vedúci projektu: PhDr. Ján Svoboda PhD. 

 

Ministerstvo kultúry 

MK-1631/2014/4.3.2 Vnútorné svety (Obrazová správa o identite a živote ľudí v obci 

Hybe), doba riešenia: 2014, vedúci projektu: doc. MgA. Jozef Sedlák 

 

Nadačný fond Slovenskej sporiteľne v Nadácii Pontis  

 

SLSPvs14_09 Dajme rádiu Aetter lepšiu kvalitu, doba riešenia: 2014, vedúci 

projektu: Mgr. Andrej Brník 
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Trnavský samosprávny kraj  
 

0609/SVS/2014/07 Podpora literárnej tvorby – vydanie publikácie „European 

Journal of Media, Art and Photography“, doba riešenia: 2014, vedúci projektu: doc. 

PhDr. Slavomír Magál CSc., mim. prof. 

 

Výskumná činnosť na fakulte nepodporovaná z grantov  

 
prof. Ing. Jarmila Šalgovičová, CSc.  

 participácia na projekte s názvom „Trenčianska univerzita AD v Trenčíne chce 

ponúkať kvalitné a moderné vzdelávanie“ s ITMS kódom 26110230099 – na 

pozícii recenzent 

 

RNDr. Milan Rajčák, CSc.  

 regionálne rozdiely z pohľadu analýzy priestorovej distribúcie projektov v 

systéme inovačných a kohéznych pólov rastu. Priame zadanie v roku  2014 , 

výstupy v roku 2015.Vypracované pre  Centrálny koordinačný orgán pre 

čerpanie fondov EÚ(Úrad vlády SR). Člen pracovnej skupiny pre spracovanie 

úlohy. 

 

PhDr. Peter Murár, PhD. 

 užívateľský výskum pre web stránku PortalVŠ.sk. Kvalitatívny výskum 

použiteľnosti webu (usability testing) a optimalizácia informačnej architektúry 

(IA). Výstupy slúžia ako podklady pre plánovaný redizajn informačného 

portálu. Zadávateľ: firma Maurit, technicky zabezpečovateľ web stránky. 

 

Mgr. Dáša Mužíková, PhD. 

 kontrolný výskum na vzorke uchádzačov prijatých do 1. ročníka  

Bc. štúdia. 


