
Zoznam projektov v roku 2010 
	  

VEDECKÁ A EDUKAČNÁ GRANTOVÁ AGENTÚRA 

 
VEGA 1/0057/10: Humor v irónii, irónia v humore 
Zodpovedný riešiteľ: Tibor Žilka 
Doba riešenia: 1/2010 - 12/2011 
Cieľom projektovej úlohy je predstaviť humor, jeho jednotlivé druhy, ako aj jeho miesto v umení 
a hlavne v literatúre z hľadiska historického, sémantického, kultúrneho a lingvistického. 
Pridelené finančné prostriedky: 2010 - 5557 €  
 
 
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 € 2010 - 3193 € 
 
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 € 2010 - 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 € 2010 - 1534 € 
 
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 € 2010 - 737 € 
 
 
 
KULTÚRNA A EDUKAČNÁ GRANTOVÁ AGENTÚRA 
 
KEGA 250-029UKF-4/2010: Profilácia metodiky estetickej výchovy ako interdisciplinárneho a 
intertextuálneho predmetu 
Koordinátor z FSŠ: Tibor Žilka 
Doba riešenia: 1/2010 - 12/2011 
Predkladaný projekt sa zameriava na inovovanie koncepcie vyučovania estetickej výchovy na 
vysokých školách. Pôjde v ňom o prehodnotenie doterajšieho výchovno-vzdelávacieho zamerania 
tohto vyučovacieho predmetu, a to najmä s ohľadom na intertextuálne a medzipredmetové 
vzťahy, ktoré sú v ňom latentne prítomné. Dôraz sa pritom bude klásť na celostné formovanie 
osobnosti študenta, na rozvoj jeho samostatného a tvorivého myslenia. 
Pridelené finančné prostriedky: 2010 - 8055 €  
 
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 € 2010 - 14562 €  
 
 
PROJEKTY MINISTERSTIEV OKREM MŠ SR 
 
MK-1045/2010/6.1.9: Kultúrna identita VŠ študentov slovenskej a maďarskej národnosti FSŠ 
Zodpovedný riešiteľ: Zuzana Mészárosová 
Doba riešenia: 1/2010 - 12/2010 
Príprava a realizácia sociologického výskumu kultúrnej identity študentov multinárodnostnej a 
multikultúrnej Fakulty stredoeurópskych štúdií UKF v Nitre. 
Pridelené finančné prostriedky: 2010 - 4000 € 
 
MK-1044/2010/6.1.9: Čítanie - ustupujúci fenomén? 



Zodpovedný riešiteľ: Zuzana Mészárosová 
Doba riešenia: 1/2010 - 12/2010 
Príprava projektu, sekundárna analýza výskumov čítania a sociologický výskum čítania. 
Pridelené finančné prostriedky: 2010 - 4000 € 
	  

MK-1047/2010/6.1.6: II. Kultúrno-spoločenský tábor nitrianskych študentov  
Zodpovedný riešiteľ: Zuzana Mészárosová 
Doba riešenia: 1/2010 - 12/2010 
Príprava a realizácia 4-dňového tábora, zameraného na spoznávanie kultúrnych, spoločenských 
a ekologických hodnôt rožňavského regiónu. 
Pridelené finančné prostriedky: 2010 - 3000 € 
	  

1RNGV4TBAG: Vianočný koncert na UKF a v podzoborských obciach 
Zodpovedný riešiteľ: Mónika Józsa 
Doba riešenia: 10/2010 - 12/2010 
V prvej etape realizácie projektu Maďarský spevácky zbor UKF sa zúčastní intenzívneho 
sústredenia v Diakovciach. Cieľom tohto sústredenia bude nacvičovanie vianočného 
koncertného repertoáru. V druhej etape realizácie projektu sa uskutočnia vianočné koncerty v 
priestoroch UKF Nitra, a v nasledovných podzoborských obciach: Klasov, Veľký Kýr. 
Pridelené finančné prostriedky: 2010 - 2500 € 
 
Q8HS9IPFTM: Umelecká tvorivá dielňa mladých dirigentov – záverečný koncert 
Zodpovedný riešiteľ: Mónika Józsa 
Doba riešenia: 7/2010 - 7/2010 
Projekt je zameraný na podporu mladých začínajúcich pedagógov a študentov hudobnej 
výchovy, ako aj na získanie teoretických vedomostí a praktických zručností z oblasti zborového 
dirigovania. Maďarský spevácky zbor UKF v Nitre poslúži v tomto projekte ako cvičný spevácky 
zbor. Vedomosti a zručnosti získané z oblasti dirigovania prezentujú zúčastnení na záverečnom 
slávnostnom koncerte. 
Pridelené finančné prostriedky: 2010 - 2300 € 
 
M-09-105/0001-00: Podiel maďarských vedcov na Slovensku vo vede a výskume 
Zodpovedný riešiteľ: Ján Bauko 
Doba riešenia: 1/2010 - 12/2010 
Je to už piatykrát, že Fakulta stredoeurópskych štúdií UKF v Nitre v rámci prednáškového cyklu 
Podiel maďarských vedcov na Slovensku vo vede a výskume vytvára možnosť vedeckých diskusií 
za účasti domácich i zahraničných odborníkov. V minulosti jednotlivé stretnutia sprevádzali 
besedy so súčasnými spisovateľmi a knižné dedikácie. V roku 2005 sa uskutočnila aj beseda o 
vysokoškolskej reforme, prítomní boli predstavitelia štyroch slovenských univerzít. 
Pridelené finančné prostriedky: 2010 - 1200 € 
 
10-0026: 50 rokov prípravy maďarských pedagógov v Nitre - kultúrny festival 
Zodpovedný riešiteľ: Attila Komzsík 
Doba riešenia: 3/2010 - 4/2010 



V rámci osláv pripravujeme aj rôzne kultúrne podujatia a tiež vedeckú konferenciu. K tomuto 
výročiu pripravujeme aj dokumentárny film, ako aj výstavu umeleckých diel študentských 
časopisov, ktoré sa zrodili počas predchádzajúcich 50 rokov aj s autormi boli študenti a učitelia. 
Pridelené finančné prostriedky: 2010 - 2500 € 
 
 
MK-1051/2010/6.2.5: Partitúra 
Zodpovedný riešiteľ: Kristian Benyovszky 
Doba riešenia: 1/2010 - 12/2010 
Uverejňovanie prekladov odborných textov významných zahraničných autorov, materiály z 
medzinárodných konferencií a recenzie na literárnovedné publikácie. 
Pridelené finančné prostriedky: 2010 - 6000 € 
 
RFT4W1JKRD: Ročná výstava študentov FSŠ k 50. výročiu založenia UKF v Nitre 
Zodpovedný riešiteľ: Sylvia Czafrangóová 
Doba riešenia: 4/2010 - 12/2010 
Cieľom výstavy je predstaviť verejnosti výber z najkvalitnejších diel študentov UKF-FSŠ. 
Zároveň umožniť odbornému komisárovi prezentovať pre laickú a kultúrnu verejnosť tvorivé 
postupy našich študentov a výtvarných pedagogických procesov. Cieľom a výsledkom projektu je 
aj vydanie multimediálneho nosiča a katalógu z výstavy v rámci jubilejných osláv 50. výročia 
založenia UKF V Nitre. 
Pridelené finančné prostriedky: 2010 - 2850 € 
 
 
ZAHRANIČNÉ KULTÚRNE A VZDELÁVACIE PROJEKTY 
 
 
BGA-SK006451-008: 	  Nové perspektívy vysokoškolského vzdelávania v jazyku maďarskom v 
Nitre 
Zodpovedný riešiteľ: Attila Komzsík 
Doba riešenia: 10/2010 - 5/2011 
Podpora rozšírenie ponuky študijných programov ktoré sa realizujú v jazyku maďarskom. 
Pridelené finančné prostriedky: 2010 – 0 € 	  
 
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 € 2009 - 1609 €	  
 
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 € 2010 - 44095 € 
 
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 € 2010 - 0 € 
 
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 €      2010 - 4486 € 

	  
	  
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 € 2010 - 11802 € 
 
 
 
IX-30/143/1/2010: Vysokoškolské vzdelávanie v maďarskom jazyku na UKF 
Zodpovedný riešiteľ: Attila Komzsík 
Doba riešenia: 10/2010 - 5/2011 
Projekt je zameraný na zvýšenia kvality vzdelávanie v maďarskom jazyku na FSŠ UKF v Nitre. 
Pridelené finančné prostriedky: 2010 - 35927 €  
	  


