
Zoznam projektov v roku 2011 
	  

VEDECKÁ A EDUKAČNÁ GRANTOVÁ AGENTÚRA 

 
VEGA 1/0478/11: Prevencia obezity a funkčných porúch pohybového aparátu a možnosti ich 
odstraňovania u detí a mládeže 
Koordinátor z FSŠ: Ladislav Baráth 
Doba riešenia: 1/2011 - 12/2011 
Vytvoríme cvičebný pohybový program pre deti trpiace obezitou, zacielený aj na výskyt 
funkčných porúch pohybového aparátu. Cieľom je implementovať vytvorenú metodickú príručku 
na ministerstvo školstva, zdravotníctva, do metodických centier. Príručka bude slúžiť lekárom, 
učiteľom na školách, ale aj širokej verejnosti - rodičom pri znižovaní a regulovaní hmotnosti u 
detí. 
Pridelené finančné prostriedky: 2011 - 1980 € 
 
VEGA 1/0795/11: Stredoeurópsky areál a jeho kultúrne dimenzie 
Zodpovedný riešiteľ: Miloš Zelenka 
Doba riešenia: 1/2011 - 12/2012 
Cieľom projektu je rozpracovanie multikultúrnych otázok a medzikultúrných väzieb v 
stredoeurópskom regióne, t.j. stredoeurópskeho kultúrneho priestoru, s cieľom rozšíriť slovenské 
kulturologické myslenie o problematiku areálu (geografický priestor s rozšírením určitých 
kultúrnych prvkov), ale aj prispieť k stabilizácii doteraz nedostatočne reflektovaného pojmu 
areál - v intenciách spoločenských vied- v širšom spoločenskom vedomí. 
Pridelené finančné prostriedky: 2011 - 5022 €  
 
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 € 2011 - 6288 € 
 
VEGA 1/0414/11: Rodová identita z aspektu literárnej vedy a jazykovedy 
Zodpovedný riešiteľ: Ondrej Mészáros 
Doba riešenia: 1/2011 - 12/2012 
Gender Studies je popri Women's Studies, Feminist Studies a Men's Studies etablovanou 
disciplínou zaoberajúcou sa historicky a spoločensky-kultúrne determinovanou rodovosťou. Náš 
výskum vychádza z odmietania esencialisticky chápanej rodovosti a opiera sa o funkcionálne a 
temporálne pochopenú a zväčša fragmentárnu rodovú identitu. Výskum je zameraný 
multidisciplinárne (literatúra, literárna veda, literárna história, jazykoveda, aplikovaná 
filozofia).  
Pridelené finančné prostriedky: 2011 - 1641 € 
 
 
 



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 € 2011 - 6653 €  
 
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 € 2011 - 8572 € 
 
 
PROJEKTY MINISTERSTIEV OKREM MŠ SR 
 
LP/2011/02/143: Multikultúrny program Fakulty stredoeurópskych štúdií 
Zodpovedný riešiteľ: Zuzana Mészárosová 
Doba riešenia: 1/2011 - 12/2011 
Zvyšovanie vedomostí všetkých zainteresovaných skupín, podpora výchovy, vzdelávania mládeže 
v oblasti ľudských práv. 
Pridelené finančné prostriedky: 2011 – 15210 € 
	  

KNM-1583/2011/1.4.1: Multikultúrne rozhovory pod Zoborom 
Zodpovedný riešiteľ: Zuzana Mészárosová 
Doba riešenia: 1/2011 - 12/2011 
Realizácia série moderovaných rozhovorov s predstaviteľmi národnostných menšín. 
Pridelené finančné prostriedky: 2011 - 1200 € 
	  

KNM-1577/2011/1.1.6: IV. Kultúrno-spoločenský tábor nitrianskych univerzitných študentov 
Zodpovedný riešiteľ: Zuzana Mészárosová 
Doba riešenia: 1/2011 - 12/2011 



Príprava a realizácia 3-dňového vlastivedného tábora pre 40 študentov univerzity. 
Pridelené finančné prostriedky: 2011 - 1500 € 
 
INÉ DOMÁCE KULTÚRNE A VZDELÁVACIE PROJEKTY 
 
ÚV SR -KNM-1576/2011/1.1.1: Vianočný koncert na UKF a v podzoborských obciach 
Zodpovedný riešiteľ: Mónika Józsa 
Doba riešenia: 10/2011 - 12/2011 
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: Dolné Obdokovce, Veľký 
Cetín. 
Pridelené finančné prostriedky: 2011 - 1500 € 
 
ÚV SR -KNM–1578/2011/1.2.5: Partitúra 
Zodpovedný riešiteľ: Kristian Benyovszky 
Doba riešenia: 1/2011 - 12/2011 
Príprava a vydanie dvoch čísel literárno-vedného periodika s názvom "Partitúra". 
Pridelené finančné prostriedky: 2011 - 3000 € 
 
ZAHRANIČNÉ KULTÚRNE A VZDELÁVACIE PROJEKTY 
 
BGA -SK006451-009: Rozšírenie študijnej ponuky na FSŠ UKF v Nitre 
Zodpovedný riešiteľ: Attila Komzsík 
Doba riešenia: 10/2011 - 3/2012 
Podpora rozšírenie ponuky študijných programov ktoré sa realizujú v jazyku maďarskom. 
Pridelené finančné prostriedky: 2011 - 4884 € 	  
 
111471-5/2011: Rozšírenie študijnej ponuky na FSŠ UKF v Nitre 
Zodpovedný riešiteľ: Attila Komzsík 
Doba riešenia: 9/2011 - 6/2012 
Rozšírenie študijnej ponuky na FSŠ UKF v Nitre. 
Pridelené finančné prostriedky: 2011 - 33667 €  
 
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 € 2011 –  36877€ 	  
 
 
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 € 2011 - 18614 € 
 


