
Zoznam projektov v roku 2009 
	  

VEDECKÁ A EDUKAČNÁ GRANTOVÁ AGENTÚRA 

 
VEGA 1/0863/08: Preklad v kontexte maďarsko-slovenského bilingvizmu na Slovensku 
Zodpovedný riešiteľ: Ildikó Vančová 
Doba riešenia: 1/2008 - 12/2010 
Vo výskumnom projekte je zahrnutá problematika ústnych a písomných prekladov, zmapovania 
funkcie takých extralingválnych činiteľov (napr. cieľová skupina, vek, ale z hľadiska nášho 
výskumu aj technické možnosti internetu) o ktorých je všeobecne známe, že mali a majú 
rozhodujúci vplyv na systém a dynamiku jazyka. Výskum sa uskutoční na základe spracovania 
empirických dát získaných z úradných prekladov a z internetových webových strán. 
Pridelené finančné prostriedky: 2008 - 3950 € 2009 - 4896 €  
 
VEGA 1/0443/08: Telesná stavba (somatotyp) ako jeden z faktorov výkonnosti vodných 
pólistovna Slovensku v extraligových družstvách na Slovensku a v zahraničí 
Koordinátor z FSŠ: Ildikó Viczayová 
Doba riešenia: 1/2008 - 12/2010 
Realizácia projektu môže priniesť rozšírenie poznatkov v oblasti športovej antropológie 
o špecifickú skupinu športovcov. Vypracovanie noriem môže pomôcť trénerom zdokonaliť 
diagnostiku somatických a motorických predpokladov výkonnosti vodných pólistov. 
Pridelené finančné prostriedky: 2008 - 33000 SKK 2009 - 1095 €  
 
VEGA 1/0844/08: Piaristická a neotomistická tradícia (kultúrno-dejinná a dejinno-filozofická 
analýza) 
Zodpovedný riešiteľ: Žofia Bárcziová 
Doba riešenia: 1/2008 - 12/2010 
Cieľom projektu je zmapovať piaristickú tradíciu. Ide o prvotný výskum. Piaristi v Uhorsku mali 
najsilnejšie zastúpenie na území dnešného Slovenska. Ich prínos v oblasti prírodných vied nebol 
doteraz patrične prebádaný. Čiastočne zmenili aj pohľad na filozofiu. Slovenská filozofia 
1.polovice XX. storočia sa vykryštalizovala do dvoch línií: scientistickej a neotomistickej. Projekt 
smeruje k prezentácii vstupu tejto dobovej filozofie a teológie do slovenského myslenia. 
Pridelené finančné prostriedky: 2008 - 4979 € 2009 - 1534 €  
 
VEGA 1/4482/07: Štandardizácia plaveckých výkonových štandardov na univerzitách v SR 
a vybraných krajinách EÚ 
Koordinátor z FSŠ: Ladislav Baráth - Ildikó Viczayová 
Doba riešenia: 3/2007 - 12/2009 
Štandardizácia plaveckých výkonových štandardov na univerzitách v SR a vybraných krajinách 
EÚ. Zníženie výkonových štandardov uchádzačov o štúdium telesnej výchovy je vážnym 
rozhodnutím. Komparácia obsahu výkonových štandardov medzi univerzitami v krajinách EU a 
v SR a jej výsledky umožnia zmenu a zjednotenie športových výkonových štandardov na 
jednotlivých univerzitách v SR , kde sú akreditované študijné programy telesná výchova 
a trénerstvo.  
Pridelené finančné prostriedky: 2007 - 150000 SKK   2008 - 150000 SKK  2009 – 4979 € 



 
VEGA 1/4410/07: Agrobiologické aspekty pestovania jedlých zemolezov, obsah nutričných 
látok a antokyanínov v plodoch 
Koordinátor z FSŠ: Tünde Juríková 
Doba riešenia: 1/2007 - 1/2009 
Cieľom bolo sledovanie nutričných látok plodov klonov Lonicera kamtschatica. Pozornosť bola 
sústredená na antokyaníny vo vzťahu k vitamínu C, organickým kyselinám a sacharidom. Bola 
hodnotená aj hygienická kvalita plodov. 
Pridelené finančné prostriedky: 2007 - 0 € 2008 - 0 € 2009 - 3600  € 
 
VEGA 1/4744/07: Maďarská literatúra v kontexte viacjazyčnosti Strednej Európy 
Zodpovedný riešiteľ: Anikó Polgár 
Doba riešenia: 1/2007 - 12/2009 
Vo výskumnom projekte je zahrnutá problematika zmapovania literárnych prameňov z rôznych 
období so zreteľom na viacjazyčnosť Strednej Európy. Výskum sa zakladá jednak na odhalení 
takých archívnych materiálov z Južného Slovenska, ktoré vedeckej verejnosti zatiaľ neboli 
prezentované, a jednak sa zameriava na analýzu už dávnejšie známych diachrónnych materiálov, 
na román a novelu s tajomstvom v stredoeurópskych literatúrach. 
Pridelené finančné prostriedky: 2007 - 697 € 2008 - 697 € 2009 - 697 € 
 
VEGA 1/07/33/08: Politika, etnopolitika a identita 
Zodpovedný riešiteľ: Štefan Németh 
Doba riešenia: 1/2008 - 12/2010 
Hlavným cieľom projektu je analyzovať problémy súvisiace s potrebami vyrovnávania sa s 
výzvami globalizácie. Mnohé otázky mentálnej politickej topológie, ako napr. hranice, vlastného 
miesta a jeho priestoru, blízkeho a vzdialeného atď.- ostávajú často nejasné, alebo sú konfúzne. 
Výskum sa bude dotýkať problematiky identity a inakosti, koexistencie a sporu osobných a 
kolektívnych identít včítane národnej a etnickej, multikulturality a regionality. 
Pridelené finančné prostriedky: 2008 - 1095 € 2009 - 737 €  
 
VEGA 1/4743/07: Maďarsko-slovenské jazykové kontakty v minulosti a súčasnosti na Južnom 
Slovensku 
Zodpovedný riešiteľ: Anna Sándorová 
Doba riešenia: 1/2007 - 12/2009 
Vo výskumnom projekte je zahrnutá problematika zmapovania synchrónnych a diachrónnych 
jazykových prameňov so zreteľom na viacjazyčnosť Strednej Európy. Výskum sa zakladá na 
zozbieraní a spracovaní jazykového korpusu zo súčasného jazykového úzu Maďarov žijúcich na 
Slovensku, jednak na odhalení archívnych materiálov súvisiacich s maďarským jazykom z 
Južného Slovenska v minulosti. 
Pridelené finančné prostriedky: 2007 - 1228 € 2008 - 1228 € 2009 - 1228 € 
 
	  

 
 
 
 



KULTÚRNA A EDUKAČNÁ GRANTOVÁ AGENTÚRA 
 
KEGA 3/7001/09: Zvyšovanie kľúčových matematických kompetencií - alternatívne učebné 
programy z matematiky pre základné školy v zmysle cieľov nového štátneho vzdelávacieho 
programu a v zmysle zvyšovania matematickej gramotnosti podľa dopadov PISA 
Zodpovedný riešiteľ: Béla László 
Doba riešenia: 1/2009 - 12/2011 
Štúdie OECD PISA odhalili nedostatky v matematickej príprave 15-ročných žiakov, v schopnosti 
a zručnosti aplikovať vedomosti pri uplatnení sa v spoločnosti. Projekt bude zameraný na 
adaptáciu učebných materiálov, na tvorbu nových učebných materiálov v súlade s našou 
tradíciou, na vypracovanie a overovanie alternatívneho učebného programu z matematiky pre 
základné školy v zmysle cieľov štátneho vzdelávacieho programu a matematickej gramotnosti 
podľa dopadov PISA. 
Pridelené finančné prostriedky: 2009 - 10654 €  
 
KEGA 3/5148/07: Inovácia vyučovania estetickej výchovy na vysokých školách (v súlade s 
koncepciou humanizácie školstva) 
Koordinátor z FSŠ: Tibor Žilka 
Doba riešenia: 1/2007 - 12/2009 
Predpokladaný projekt sa zameriava na inováciu koncepcie vyučovania estetickej výchovy na 
vysokých školách. Dôraz kladie na celostné formovanie osobnosti študenta, na rozvoj jeho 
samostatného a tvorivého myslenia. Uprednostňuje kreativitu a zážitkovosť, tzn. bezprostrednú 
skúsenosť s umením a jeho interpretáciou. 
Pridelené finančné prostriedky: 2007 - 129000 SKK 2008 - 301000 SKK 2009 – 6995 €  
 
KEGA 3/5074/07: Odraz jazykovej a spoločenskej variability na Slovensku v študijných 
jednotkách a v didaktických prostriedkoch na druhom stupni študijného programu maďarský 
jazyk a literatúra 
Zodpovedný riešiteľ: Anna Sándorová 
Doba riešenia: 1/2007 - 12/2009 
Projekt je zameraný na zvýšenie atraktívnosti vysokoškolského štúdia na vyučovanie nových 
študijných disciplín, t. j. sociolingvistika, psycholingvistika, dialektológia je zamerané na 
vyhotovenie výskumných predpokladov na vypracovanie nových vysokoškolských učebníc a ako 
aj na samostatné vyhotovenie uvedených didaktických prostriedkov tých disciplín, ktoré v blízkej 
minulosti chýbali v študijných programoch v príprave pedagógov daného odboru. 
Pridelené finančné prostriedky: 2007 - 4381 € 2008 - 4049 € 2009 - 6011 € 
 
ROZVOJ VŠ  
 
RP MŠ SR-MK-2858/2009/6.2.5: Partitúra 
Zodpovedný riešiteľ: Kristián Benyovszky 
Doba riešenia: 1/2009 - 12/2009 
Uverejňovanie prekladov odborných textov významných zahraničných autorov, materiály z 
medzinárodných konferencií a recenzie na literárnovedné publikácie. 
Pridelené finančné prostriedky: 2009 - 8400 € 
 



PROJEKTY MINISTERSTIEV OKREM MŠ SR 
 
MK-2860/2009/6.4.3:  Interkultúrne vzťahy majority a menšín v SR 
Zodpovedný riešiteľ: Zuzana Mészárosová 
Doba riešenia: 1/2009 - 12/2009 
Predmetom výskumu sú predstavy, názory, návrhy vybraných skupín vysokoškolských študentov o 
možnostiach prehĺbenia interkultúrnych vzťahov menšín v SR, menšín a majority, a o 
možnostiach skvalitnenia multikultúrnej výchovy. 
Pridelené finančné prostriedky: 2009 - 5000 € 
 
MK-2859/2009/6.1.6:  Kultúrno-spoločenský tábor nitrianskych študentov  
Zodpovedný riešiteľ: Zuzana Mészárosová 
Doba riešenia: 1/2009 - 12/2009 
Cieľom projektu je príprava a realizácia 4-dňového tábora, zameraného na spoznávanie 
rožňavského regiónu. Jeho obrovský potenciál vo forme vlastivedného, kultúrneho, 
spoločenského a prírodného bohatstva väčšina našich študentov vôbec nepozná. 4-dňová 
exkurzia umožní im absolvovať kultúrne a spoločenské programy, vlastivedné exkurzie, výlety do 
prírody, stretnutia s predstaviteľmi kultúrnych organizácií a obyvateľmi regiónu. 
Pridelené finančné prostriedky: 2009 - 3000 € 
	  

MK-2862/2009/6.1.9:  Stav mediálnej spotreby, kompetencií a výchovy maďarskej menšiny 
v SR  
Zodpovedný riešiteľ: Zuzana Mészárosová 
Doba riešenia: 1/2009 - 12/2009 
Výskum sa skladá z dvoch častí. Prvá časť je zameraná na zmapovanie mediálnej spotreby a 
mediálnych kompetencií. V druhej časti oslovíme pedagógov, ktorí sa venujú mediálnej výchove. 
Objektom výskumu sú obyvatelia Južného Slovenska, ktorí sa hlásia k maďarskej národnosti. 
Pridelené finančné prostriedky: 2009 - 4000 € 
	  

MK-2861/2009/6.1.1: Vianočný koncert na UKF a v podzoborských obciach 
Zodpovedný riešiteľ: Mónika Józsa 
Doba riešenia: 10/2009 - 12/2009 
Zámer: prezentácia umeleckej práce Maďarského speváckeho zboru pri UKF. Vyzdvihnutie 
nadčasových hodnôt Vianoc prostredníctvom vianočných koncertov, obohatenie kultúrneho 
života UKF a podzoborských obcí. 
Pridelené finančné prostriedky: 2010 - 2000 € 
 
MK-2857/2009/6.1.5: Umelecká tvorivá dielňa mladých dirigentov – záverečný koncert 
Zodpovedný riešiteľ: Mónika Józsa 
Doba riešenia: 6/2009 - 12/2009 
Poskytnúť možnosť mladým začínajúcim pedagógom hudobnej výchovy, ako aj študentom 
hudobnej výchovy UKF pracovať so speváckym zborom, a zdokonaliť sa v dirigovaní speváckeho 
zboru na verejnom koncerte. 
Pridelené finančné prostriedky: 2009 - 2000 € 
 



ZAHRANIČNÉ KULTÚRNE A VZDELÁVACIE PROJEKTY 
 
MAV-09-0020: Výskum kultúrneho dedičstva maďarskej menšiny na Slovensku 
Zodpovedný riešiteľ: Ildikó Vančová 
Doba riešenia: 6/2009 - 6/2010 
Projekt sa zaoberá výskumom kultúrneho dedičstva maďarskej menšiny na Slovensku. V prvej 
fáze skúma kultúrne dedičstvo z jazykovedného a literárnovedného hľadiska. 
Pridelené finančné prostriedky: 2009 - 1680 € 	  
 
VF -N-09-105/0001-00: Visegrad Schol. program 
Zodpovedný riešiteľ: Ildikó Vančová 
Doba riešenia: 9/2009 - 1/2010 
Účel zahraničného študenta na FSŠ UKF v Nitre. 
Pridelené finančné prostriedky: 2009 - 3000 €  
 
SK006451-006: Nové perspektívy vysokoškolského vzdelávania v jazyku maďarskom v Nitre 
Zodpovedný riešiteľ: Attila Komzsík 
Doba riešenia: 11/2009 - 5/2010 
Rozvoj ľudských zdrojov na fakulte s cieľom rozšíriť ponuku ŠP realizovaných sčasti v jazyku 
maďarskom. 
Pridelené finančné prostriedky: 2009 - 0 €  
 
IX-40/259/1/2009: Podpora vysokoškolského vzdelávania v maďarskom jazyku na UKF 
Zodpovedný riešiteľ: Attila Komzsík 
Doba riešenia: 9/2009 - 6/2010 
Finančná podpora programu pôsobenia učiteľov zabezpečujúcich vzdelávanie v maďarsko 
jazyku na FSŠ UKF v Nitre. 
Pridelené finančné prostriedky: 2009 - 56016 €  
 
COMENIUS-134312-LLP-1-2007-1-DE-CO: Developing Quality in Mathematics Education II 
Zodpovedný riešiteľ: Attila Komzsík 
Doba riešenia: 10/2007 - 9/2010 
Projekt je zameraný na zvýšenia kvality vzdelávanie v maďarskom jazyku na FSŠ UKF v Nitre. 
Pridelené finančné prostriedky: 2007 - 0 SKK 2008 – 5370 € 2009 - 0 € 	  
	  
LLP-LdV-TOI-2008-HU-012: Communicating Science – Courses and Manuals for Teachers 
and Trainers 
Zodpovedný riešiteľ: Ildikó Pšenáková 
Doba riešenia: 10/2008 - 9/2010 
Projekt je zameraný na ďalšie vzdelávanie pedagógov v oblasti vedeckej komunikácie a 
mediálnej pedagogiky. Hlavným riešiteľom projektu je Eötvös Lóránd Tudományegyetem (ELTE) 
Budapest, FSŠ je spoluriešiteľom. 
Pridelené finančné prostriedky: 2008 - 0 SKK 2009 - 11802 €  
 
 
2088/2/2009: Budúcnosť nitrianskeho maďarského vysokoškolského vzdelávania 



Zodpovedný riešiteľ: Attila Komzsík 
Doba riešenia: 3/2009 - 10/2009 
Fakulta stredoeurópskych štúdií Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre chce uskutočniť zmenu 
profilu. Vypracovať nové študijné programy, akreditovať a zrealizovať je možné len s pomocou 
kvalifikovaných vyučujúcich. Nové študijné programy budú zamerané na prípravu odborníkov 
pre cestovný ruch, verejné inštitúcie, neziskové organizácie. 
Pridelené finančné prostriedky: 2009 - 11114 € 
 
 
SK006451-004: Kvalitné vysokoškolské vzdelanie v maďarskom jazyku v Nitre 
Zodpovedný riešiteľ: Attila Komzsík 
Doba riešenia: 11/2008 - 5/2009 
Cieľom projektu je zabezpečiť rozvoj ľudských zdrojov na Fakulte stredoeurópskych štúdií s 
dôrazom na realizáciu akreditovaných študijných programoch v dvoch príp. troch jazykoch. 
Zámerom projektu je aj príprava nových študijných programov. 
Pridelené finančné prostriedky: 2008 - 57513 € 2009 - 63709 €  
 
VF 20810269: Return of Central European Cooperation 
Zodpovedný riešiteľ: Ildikó Vančová 
Doba riešenia: 6/2008 - 3/2009 
The aim of the project is to countinue and strenghten the long term cooperation among partner 
institutions and contribute to the social cohesiveness of V4 countries and CEE societies. -4 
workshops to elaborate admission requirements and revision of contents of the Central 
European Studies MA Program -XIII. Savaria International Summer University, focusing on 
hidden problems and deep rooted conflicts of V4 societies -Further realization of the Reinventing 
Central Europe initative by articles. 
Pridelené finančné prostriedky: 2008 - 8030 € 2009 - 3904 € 
 
	  

KEGA � 5/7/14 14:05
Deleted: SK006451-004: Kvalitné vysokoškolské 
vzdelanie v maďarskom jazyku v Nitre ... [1]

Unknown
Formatted: Font:(Default) Times New
Roman, 12 pt


