
Zoznam projektov v roku 2012 
	  

VEDECKÁ A EDUKAČNÁ GRANTOVÁ AGENTÚRA 

VEGA 1/0052/12: Propriá v kontexte prekladu a bilingvizmu 
Zodpovedný riešiteľ: Ján Bauko 
Doba riešenia: 1/2012 - 12/2013 
Vo výskumnom projekte sa zaoberáme používaním vlastných mien v jazyku a literatúre v kontexte 
prekladu a bilingvizmu. Skúmame vplyv bilingválneho prostredia na používanie (úradných i 
neúradných) vlastných mien v reči, v písomnostiach (v matričných knihách, v tlači, na webových 
stránkach atď.) i v literárnych dielach. Onymický materiál analyzujeme z literárnovedného i 
jazykovedného (najmä zo socioonomastického) hľadiska. 
Pridelené finančné prostriedky: 2012 - 3724 €  
 
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 € 2012 - 8429 € 
 
VEGA 1/0414/11: Rodová identita z aspektu literárnej vedy a jazykovedy 
Zodpovedný riešiteľ: Ondrej Mészáros 
Doba riešenia: 1/2011 - 12/2013 
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 € 2012 - 1633 € 
 
 
KULTÚRNA A EDUKAČNÁ GRANTOVÁ AGENTÚRA 
KEGA 12 - 0078: Zvyšovanie kľúčových matematických kompetencií II – alternatívne a 
doplňujúce učebné programy z matematiky pre základné školy v zmysle cieľov nového 
štátneho vzdelávacieho programu a zvyšovanie matematickej gramotnosti podľa dopadov 
PISA 
Zodpovedný riešiteľ: Béla László 
Doba riešenia: 1/2012 - 9/2014 
Projekt je zameraný na adaptáciu učebných materiálov vytvorených v medzinárodných 
projektoch pre podmienky žiakov slovenských škôl a na vytvorenie nových učebných materiálov v 



súlade s cieľmi štátneho vzdelávacieho programu pri zvyšovaní matematickej gramotnosti podľa 
PISA. 
Pridelené finančné prostriedky: 2012 - 12586 €   
 
KEGA 026UKF-4/2012: E-learningový kurz počítačovej bezpečnosti 
Zodpovedný riešiteľ: Ildikó Pšenáková 
Doba riešenia: 1/2012 - 12/2013 
Na pôde každej organizácie každodenne dochádza k pomerne veľkému počtu, často aj 
neidentifikovaných, bezpečnostných incidentov. Univerzity v tomto smere nie sú výnimkou. 
Projekt predpokladá spracovanie e-learningového kurzu IT bezpečnosti tak, aby poslúžil ako 
prvotný informačný materiál nielen študentom, ale aj zamestnancom univerzít na Slovensku. 
Pridelené finančné prostriedky: 2012 - 2709 €  
 
 
INÉ DOMÁCE KULTÚRNE A VZDELÁVACIE PROJEKTY 
 
ÚV SR - KNM-1307/2012/1.1.2: Vianočný koncert na UKF a v podzoborských obciach 
Zodpovedný riešiteľ: Mónika Józsa 
Doba riešenia: 10/2012 - 12/2012 
Prezentácie umeleckej práce Maďarského speváckeho zboru pri UKF. Vyzdvihnutie nadčasových 
hodnôt Vianoc prostredníctvom vianočných koncertov, obohatenie kultúrneho života UKF a 
podzoborských obcí.  
Pridelené finančné prostriedky: 2012 - 1000 € 
 
ÚV SR - KNM–1302/2012/1.4.1:	  Partitúra 
Zodpovedný riešiteľ: Kristian Benyovszky	  
Doba riešenia: 1/2012 - 12/2012 
Príprava a vydanie dvoch čísel literárno-vedného periodika s názvom "Partitúra". 
Pridelené finančné prostriedky: 2012 - 4500 € 
 
ÚV SR - KNM-1306/2012/1.3.2: Artefiletika a expresivita výpovede 
Zodpovedný riešiteľ: Eva Lehoťáková 
Doba riešenia: 9/2012 – 12/2012 
Projekt je zameraný na tvorivú prácu s papierom a farbami a ich využitie v školskej praxi. 
Pridelené finančné prostriedky: 2012 – 500 € 
 
ÚV SR - KNM-1305/2012/1.3.2: Papierové koláže  
Zodpovedný riešiteľ: Eva Lehoťáková 
Doba riešenia: 9/2012 – 12/2012 
Projekt je zameraný na tvorivú prácu s papierom, na neklasické papierové koláže a ich využitie v 
školskej praxi /koláž, muchláž, dekoláž/. 
Pridelené finančné prostriedky: 2012 – 500 € 
 
 
 
 



 
ZAHRANIČNÉ KULTÚRNE A VZDELÁVACIE PROJEKTY 
 
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 - 0 € 2012 - 33667 €  
 
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 € 2012 - 0 €	  
 


