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Projekty na Katedre manažmentu, Pedagogická fakulta, KU 

 

 

VEGA 

 

Názov projektu: Nelinearita požiadaviek a jej integrácia do procesu riadenia kvality                                                                      

Grantová agentúra a číslo projektu: VEGA 1/0663/18                                                                                                                                        

Doba riešenia: 2018 - 2020                                                                                                                                                                                       

Vedúci projektu za PF KU: Mgr. Peter Madzík, PhD. 

Anotácia: 

Cieľom tohto projektu je návrh integrovaného modelu riadenia kvality, ktorý bude schopný 

rešpektovať prirodzenú nelinearitu požiadaviek – rozličný vzťah medzi mierou plnenia 

požiadavky a celkovou spokojnosťou zákazníka. Navrhnutý model bude vychádzať 

z poznatkov získaných detailným preskúmaním väzieb v tzv. slučke kvality, ktorá reprezentuje 

komplexný prístup k riadeniu kvality. V rámci projektu budú spracovávané dáta 

z celonárodných prieskumov ako aj ďalšie doplnkové sekundárne zdroje. Výsledky projektu 

pomôžu pochopiť latentné väzby medzi požiadavkami zákazníka a jeho spokojnosťou ako aj 

umožnia štruktúrovaný transfer  požiadaviek do charakteristík produktov. Projekt pokrýva štyri 

oblasti, ktorých riešením možno vyplniť pomerne výrazné nedostatky v teórii riadenia kvality 

ako aj v praktickej rovine zabezpečovania kvality: 1) spoznanie požiadaviek, 2) ich integrácia, 

3) určovanie priorít v kvalite z pohľadu organizácie a 4) dopad marketingovej komunikácie na 

vnímanie kvality zákazníkom. 
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KEGA 

 

Názov projektu: Teória a prax medzinárodného manažmentu a podnikania 

v multikulturálnom prostredí 

Grantová agentúra a číslo projektu: KEGA 005SPU-04/2019                                                                                                                          

Doba riešenia: 2019 – 2021                                                                                                                                                                              

Vedúci projektu za PF KU: prof. Ing. Iveta Ubrežiová, CSc. – Katedra manažmentu 

v Poprade 

 

Anotácia: 

Projekt KEGA s názvom "Teória a prax medzinárodného manažmentu a podnikania v 

multikulturálnom prostredí" sa zameriava na vypracovanie obsahovej a didaktickej stránky 

učebných pomôcok: modernej celoštátnej vysokoškolskej učebnice z predmetu Medzinárodný 

manažment a podnikanie, vysokoškolských skrípt pre e-learningové a dištančné vzdelávanie. 

Učebné pomôcky reflektujú na najnovšie didaktické aspekty vo vysokoškolskom vzdelávaní a 

prinášajú doteraz na Slovensku nepublikované inovatívne formy vzdelávania. Tieto učebné 

pomôcky budú slúžiť pre kľúčové predmety v študijných programoch akreditovaných v 

študijných odboroch Ekonomika a manažment podniku. Moderné bilingválne (slovensko-

anglické, resp. anglické) učebné pomôcky vo forme učebnice z predmetu Medzinárodný 

manažment a podnikanie v súčasnosti neexistujú, resp. sú roky vypredané a preto by tieto 

učebné pomôcky vzhľadom na ich nové a inovatívne uchopenie didaktickej stránky 

predstavovali unikátnosť na domácom trhu vysokoškolských učebníc. Študent bude mať 

možnosť osvojiť si odborné termíny a nadobudnúť cudzojazyčnú kompetenciu. Inovatívne 

učebné pomôcky, jedinečne koncipovaná bilingválna učebnica ponúknu študentom pokrokové 

vzdelávanie a maximalizujú úspešnú prípravu na realizáciu absolventa na trhu práce. Učebnica 

je výstupom projektu KEGA 005SPU-4/2019 „Teória a prax medzinárodného manažmentu 

a podnikania v multikulturálnom prostredí“, riešeného na Katedre manažmentu v Poprade, 

Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku, na Ústave medzinárodného 

podnikania, Fakulta ekonómie a podnikania Paneurópskej vysokej školy v Bratislave a Inštitútu 

riadenia a postgraduálneho vzdelávania Národnej polytechnickej univerzity v Ľvove na 

Ukrajine. 
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ERASMUS+ PROJEKTY 

 
Názov projektu: Implementation of Consumer Neuroscience and Smart Research 

Solutions in Aromachology 

Grantová agentúra a číslo projektu: Erasmus+ KA2 Strategic Partnerships for Higher 

Education 2018-1-SK01-KA203-046324 

Doba riešenia: 2018 – 2021                                                                                                                                                                                              

Vedúci projektu za PF KU: Mgr. Karol Čarnogurský, PhD.                                                                                                                                                 

Partnerské organizácie: Katolícka univerzita v Ružomberku, Aroma Marketing, s.r.o. (SK), 

Vysoká škola chemicko-technologická v Prahe (ČR), Poznań University of Economics and 

Business (PL), Universidad Miguel Hernández (ESP), University of Southern Denmark (DK), 

REIMA AirConcept GmbH (DE) 

Anotácia (SK): 

Cieľom je preskúmať vplyv aromatizácie a kvality ovzdušia na ľudské emócie vo vybraných 

oblastiach a tiež vplyv na ekonomické výsledky (počet vyrobených jednotiek, nehodovosť, 

hodnotenie pracovného prostredia, predaj, počet naskenovaných výrobkov na pokladniach, 

spokojnosť zákazníkov, počet predaných služieb, výber konkrétnej služby, environmentálne 

hodnotenie atď.). 

 

APVV 

 
Názov projektu: Využitie spotrebiteľskej neurovedy a inovatívnych výskumných riešení 

v aromachológii a jej aplikácia vo výrobe, obchode a službách 

Grantová agentúra a číslo projektu: APVV-17-0564 

Doba riešenia: 2018 – 2022 

Vedúci projektu za PF KU: Mgr. Karol Čarnogurský, PhD.  

Vedúci projektu, Fakulta ekonomiky a manažmentu SPU, Nitra: Ing. Jakub Berčík, PhD.  

Anotácia:  

 

Podstatou projektu je systematicky preskúmať synergické prepojenie mozgových, 

fyziologických a psychologických procesov s aromachológiou, ako aj ich ekonomickú 

efektívnosť a účinnosť vo vybraných odvetviach národného hospodárstva: vo výrobe, obchode 

a službách. Tieto procesy budú skúmané prostredníctvom inovatívnych výskumných riešení a 

spotrebiteľskej neurovedy reprezentovanej biometrickými, neurovedeckými a behaviorálnymi 

štúdiami v reálnych aj laboratórnych podmienkach. Predmetom záujmu bude skúmanie 

cieleného vplyvu nasadenia aróm v priestoroch na správanie návštevníkov, zákazníkov a 

zamestnancov, keďže na domácom, ale aj zahraničnom trhu neustále narastá počet spoločností,  
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ktoré implementujú aromachológiu (t.j. aromatizujú svoje priestory alebo tvoria čuchové stopy 

značky) a zároveň ju prakticky uplatňujú v rôznych odvetviach. Napriek tomu stále chýbajú na 

slovenskom trhu podložené štúdie a skúmania, ktoré by potvrdzovali vplyvy tej-ktorej vône na 

ekonomickú výkonnosť firiem, ovplyvňovanie zákazníkov pri nakupovaní alebo trávenie času 

v prevádzke, nakoľko absentujú testovania vôní v reálnom nákupnom priestore. Predpokladom 

získania nových relevantných vedomostí v tejto oblasti je nielen využitie dostupných 

biometrických a neurozobrazovacích metód, ale tiež zapojenie a vývoj nových 

informačnokomunikačných technológií. Významným prínosom v tejto oblasti bude presná 

kontrola faktorov kvality vzduchu na jednej strane a ich vedomého vplyvu na ľudí na druhej 

strane, za účelom odhalenia preferenčných zmien spojených s kvalitou vzduchu. Nevyhnutnou 

súčasťou výskumu v oblasti aromachológie budú aj kombinácie s inými zmyslovými vnemami, 

ako je chuť, svetlo, farba a zvuk. Ich prínos spočíva predovšetkým v podobe nových poznatkov 

o pozitívnom či negatívnom vnímaní rôznych aróm vplývajúcich na viaceré zmysly človeka. 
 


