Projekty Vedeckej grantovej agentúry (VEGA)
VEGA 1/0062/12 Kyberpriestor ako nová existenciálna dimenzia človeka, doba riešenia: 2014-2016
vedúci projektu: prof. PhDr. Slavomír Gálik, PhD.
VEGA 1/0283/15 Aspekty marketingovej komunikácie v oblasti procesu tvorby hodnoty zákazníka na
trhu B2C v kontexte s maximalizáciou trhového podielu v nákupnom spáde maloobchodu, vedúca
projektu: prof. Ing. Alena Kusá, PhD., doba riešenia: 2015-2017
VEGA 1/0640/15 Koncepcia Phygital a jej uplatnenie v udržateľnom integrovanom
environmentálnom manažmente podnikov, doba riešenia: 2015 – 2017, vedúca projektu: prof. Ing.
Anna Zaušková, 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.
KEGA 002UCM-4/2015 Marketing vzdelávacích inštitúcií, vedúca projektu: doc. PhDr. Ľudmila
Čábyová, PhD., doba riešenia: 2014-2015

Fond pre podporu výskumu (inštitucionálne)
FPPV-01-2015 Externá spätná väzba modelu CAF – spoločný európsky systém hodnotenia
implementácie modelu a jeho efektov na UCM v Trnave, Vedúci projektu: Mgr. Vladimír Ovsenák
FPPV-04-2015 Vypracovanie Politiky spoločenskej zodpovednosti UCM v Trnave, Vedúci projektu:
Mgr. Martin Slivka
FPPV-06-2015 Zvyšovanie konkurencieschopnosti médií na reklamnom mediálnom trhu
vedúci projektu: Mgr. Peter Krajčovič
FPPV-11-2015 Vplyv poznatkov psychológie a marketingu na validitu výsledkov dotazníkových
prieskumov, vedúci projektu: Mgr. Eva Kretiková
FPPV-15-2015 Kreatívne videá a brožúry s tematikou mediálnej výchovy určené detskému
mediálnemu konzumentovi, vedúci projektu: Mgr. Ľubica Burianová

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.
The US Embassy
SLO10015 GR046 Academy on Media and Global Change, doba riešenia: 2015, vedúca projektu: doc.
PhDr. Dana Petranová, PhD.
Creative Europe
2015 – 1450/001 – 001 Festival of Art and Independent Games LAG, doba riešenia: 2015 – 2019,
vedúca projektu: doc. PhDr. Dana Petranová, PhD.
Nórsky finančný mechanizmus – cezhraničná spolupráca
CBC01021 Komunikáciou k prosperite Slovensko – Ukrajinského prihraničného regiónu (COPESU),
doba riešenia: 2015 – 2017, vedúci projektu: RNDr. Milan Rajčák, CSc.
Výskumná činnosť na fakulte nepodporovaná z grantov
Prof. Ing. Jarmila Šalgovičová, CSc.
Angažovanosť na priame zadanie od Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne – Projekt:
"Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka chce ponúkať kvalitné a moderné vzdelávanie", ITMS kód
26110230099, podporovaný z Operačného programu Vzdelávanie a financovaného zo zdrojov
Európskeho sociálneho fondu. Zodpovedný riešiteľ doc. Ing. Viliam Cibulka, CSc., prorektor.
Dr. h. c. prof. PhDr. Juraj Vojtek, CSc
Účasť na celosvetovom projekte Alica vo svete krajín zázrakov, ktorý organizovala americká Lewis
Carroll Society of North America na počesť stopäťdesiateho výročia vydania dvoch zväzkov Louisa
Carrolla Alicine dobrodružstvá v krajine zázrakov a Za zrkadlom a s čím sa tam Alica stretla.
Pozostával z troch súčastí: z krstu publikácie, z konferencie a z výstavy. Publikácia, ktorá je hlavným
výstupom projektu, má tri zväzky, obsahuje vyše 150 jazykov sveta. Autorom textov zo Slovenska je
prof. Vojtek. Na konferencii 7. a 8. októbra 2015 v New Yorku získalo Slovensko (vydavateľstvo
Slovart, vydanie 2010, ilustrátor Dušan Kállay a prekladatelia Viera Vojtková a Juraj Vojtek) Grand
Prize (Hlavnú cenu).
PhDr. Ladislav Volko, PhD.
Systematický výskum študentov FMK UCM (účastníkov prednášok) zo všeobecných znalostí z dejín,
kultúry a spoločnosti na základe dotazníka.

Mgr. Dáša Mužíková, PhD.
 analýza online komunikácie FMK UCM prostredníctvom webu FMK a sociálnych médií permanentné vyhodnocovanie dosahu a interakcie s obsahom zameraným na rôzne cieľové
skupiny.
 top pedagóg FMK UCM 2015 - primárny kvalitatívny prieskum obľúbenosti pedagógov. Výsledky
sa použijú pri návrhu propagačných materiálov FMK i ako podklady pre vedenie fakulty.
Prieskum je pokračovaním dizertačného prieskumu a predpokladá sa jeho pravidelné
uskutočňovanie.
JUDr. Marek Švec, PhD.
 projekt „Kultur der Arbeitswelt“ pod záštitou štátneho tajomníka MPSVaR B. Ondruša - inštitúcia:
Friedrich Ebert Stiftung, zastúpenie v SR – koordinátor
 projekt “Regulation of labour market intermediaries and the role of social partners in preventing
trafficking in human beings for labour exploitation” pre European Foundation for the
improvement of Living and Working Conditions v Dubline s podporou Európskej komisie –
spoluriešiteľ
 projekt „Annual Review – Slovak Republic – labour relations and social dialogue“ - inštitúcia:
regionálne zastúpenie Friedrich Ebert Stiftung so sídlom vo Varšave - národný expert

