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Zoznam projektov v roku 2013 

 
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 
V 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 - 3 724 €  2013 - 3 684 € 
 
VEGA 1/0414/11: Rodová identita z aspektu literárnej vedy a jazykovedy 
Zodpovedný riešiteľ: Žofia Bárcziová 
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 €   2013 - 2 334 € 
 
VEGA 2/0015/13: Hyperlexikón literárnovedných pojmov a kategórií 
Zodpovedný riešiteľ: Tibor Žilka 
Doba riešenia: 1/2013 – 12/2015 
Projekt si kladie za cieľ vytvoriť lexikón literárnovedných pojmov a kategórií literárnej vedy v 
médiu hypertextu. Potreba objasňovania jazyka literárnej vedy je vzhľadom na 
interdisciplinárne transformácie v systéme literárnej vedy a z toho vyplývajúcu rastúcu 
komplexnosť literárnovedného poznania veľmi dôležitá. Zo súčasných diskusií na odborných 
literárnovedných pracoviskách doma aj v zahraničí môžeme vyvodiť vysoký stupeň závažnosti 
problému zjasnenia jazyka literárnej vedy. Konštatovaný stav vyplýva z dynamických 
transformácií poznania medzi vednými disciplínami v prospech kreovania a upevňovania ich 
identít, ale aj zo súčasného procesu demokratizácie vedného poznania. Výstupy projektu, 
konkretizované hlavne v heslách hyperlexikónu, budú ťažiskovo zacielené na výklad problému 
ako takého, budú mať charakter tzv. základného výskumu. V rámci projektu podnikneme 
prieniky ku kontextom vzniku konkrétnych originálnych ideí a budeme sledovať ich dynamický 
život v diskurzoch literárnej vedy až po súčasný stav. 
Pridelené finančné prostriedky: 2013 - 2098 € 
 
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: Attila Komzsík 
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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. 
Doba riešenia: 1/2012 - 9/2014 
Pridelené finančné prostriedky: 2012 - 12586  € 2013 - 8792  €   
 
KEGA 026UKF-4/2012: E-learningový kurz počítačovej bezpečnosti 
Zodpovedný riešiteľ: Tibor Szabó 
Doba riešenia: 1/2012 - 12/2013 
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 - 2709 € 2013 - 1 871 € 
 
GRANTOVÝ SYSTÉM  ÚV SR 
 
ÚV SR- KNM-434/2013/1.2.4.: Partitúra 
Zodpovedný riešiteľ: Kristián Benyovszky 
Doba riešenia: 1/2013 - 12/2013 
Príprava a vydanie 2 čísel literárno-vedného periodika. 
Pridelené finančné prostriedky: 2013 - 3500 € 
 
ÚV SR- KNM-433/2013/1.4.4: Vianočné koncerty na Podzoborí  
Zodpovedný riešiteľ: Monika Józsa 
Doba riešenia: 1/2013 - 12/2013 
Zámer: prezentácie umeleckej práce Maďarského speváckeho zboru pri UKF. Vyzdvihnutie 
nadčasových hodnôt Vianoc prostredníctvom vianočných koncertov, obohatenie kultúrneho 
života UKF a podzoborských obcí Cieľ: Realizácia – nácvik vianočných koncertov sakrálnej 
hudby Výsledok: Kultúrny a duchovný zážitok obecenstva koncertu. Posilnenie umeleckej 
úrovne zboru, pribúdanie skúseností z verejného vystúpenia. 
Pridelené finančné prostriedky: 2013 - 3000 € 
 
ÚV SR- KNM-435/2013/1.1.1: Cantate Domino. Vydanie CD nosiča Maďarského 
speváckeho zboru UKF v Nitre  
Zodpovedný riešiteľ: Monika Józsa 
Doba riešenia: 1/2013 - 12/2013 
Príprava a vydanie CD nosiča. 
Pridelené finančné prostriedky: 2013 - 2000 € 
 
ZAHRANIČNÉ KULTÚRNE A VZDELÁVACIE PROJEKTY 
 
49769-3/2012/KULHON: Science Experimentarium (Alternatívne metódy vyučovania 
dejepisu) 
Zodpovedný riešiteľ: Attila Komzsík 
Doba riešenia: 9/2012 - 6/2013 
Cieľom projektu je realizácia interaktívnej výstavy inovatívneho charakteru pod názvom 
„Alternatívne metódy vyučovania dejepisu.“ 
Pridelené finančné prostriedky na FSŠ: 2013 -  5000 € 
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17682-4/2012/KULHON: Rozšírenie ponuky štúdia v maďarskom jazyku na FSŠ UKF v 
Nitre 
Zodpovedný riešiteľ: Attila Komzsík 
Doba riešenia: 9/2012 - 6/2013 
Cieľom projektu je rozšírenie ponuky študijných programov v maďarskom jazyku. 
Pridelené finančné prostriedky: 2013 -  34245 € 
 
17682-4/2012/KULHON: Študijné programy orientované na prax 
Zodpovedný riešiteľ: Attila Komzsík 
Doba riešenia: 9/2012 - 6/2014 
Cieľom projektu je rozšíriť na Fakulte stredoeurópskych štúdií ponuku študijných programov 
orientovaných na prax. 
Pridelené finančné prostriedky: 2013 -  33942,03 € 
 
51300072: Medzinárodný vyšehradský fond I. 
Zodpovedný riešiteľ: Krisztián Benyovszky 
Doba riešenia: 9/2013 - 6/2014 
Cieľom projektu je podpora zahraničných mobilít doktorandov, ale aj stimulovanie a 
a metodické usmerňovanie zahraničných doktorandov  v oblasti vedeckovýskumnej činnosti. 
Pridelené finančné prostriedky: 2013 -  3000 € 
 
51300339: Medzinárodný vyšehradský fond II. 
Zodpovedný riešiteľ: Ildikó Vančová 
Doba riešenia: 9/2013 - 6/2014 
Cieľom projektu je podpora zahraničných mobilít doktorandov, ale aj stimulovanie a 
a metodické usmerňovanie zahraničných doktorandov  v oblasti vedeckovýskumnej činnosti. 
Pridelené finančné prostriedky: 2013 -  3000 € 
 
 
ŠTRUKTURÁLNE FONDY 
 
OPV-2011/1.2/03-SORO: Komplexná inovácia pedagogickej a vzdelávacej činnosti na 
Fakulte stredoeurópskych štúdií Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre s dôrazom na 
potreby trhu práce vedomostnej spoločnosti 
Zodpovedný riešiteľ: Attila Komzsík 
Doba riešenia: 1/2012 - 12/2015 
V projekte je riešená komplexná inovácia pedagogickej a vzdelávacej  činnosti týkajúca sa 
skvalitnenia obsahu a zlepšenia štruktúry existujúcich študijných programov s ohľadom na 
implementovanie najnovších poznatkov vedy a výskumu do vyučovania, s podporou 
interného systému kvality a zavedenie možnosti štúdia vo svetovom jazyku, vysokou mierou 
prispeje k prispôsobeniu vzdelávacieho systému potrebám vedomostnej spoločnosti 
a  k  zvýšeniu konkurencieschopnosti fakulty, univerzity nielen v rámci SR, ale aj v zahraničí. 
Prispôsobením, skvalitnením a užším prepojením obsahu a formy štúdia na FSŠ UKF v 
Nitre s reálnymi potrebami trhu a vedomostnej spoločnosti sa zabezpečí pre študentov ľahšie 
uplatnenie po skončení štúdia, či už formou zaujímavého zamestnania alebo ďalšieho štúdia v 
zahraničí. Výskumným pracovníkom fakulty sa rozšíria možnosti pôsobenia vo výskumných 
projektoch a medzinárodných tímoch. Posilňovaním a skvalitňovaním vzdelávania na 
slovenských univerzitách sa zvyšuje kredit a konkurencieschopnosť Slovenska v rámci 
ostatných členských krajín. 
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Pridelené finančné prostriedky: 2013 - 37572,68 € 
 
OPV – ITMS: 26110230050: Interné zabezpečenie kvality vzdelávania na UKF v Nitre 
implementáciou európskych noriem a štandardov (ESG) 
Koordinátor projektu: Ľubica Ľachká 
Doba riešenia: 11/2011 - 08/2013 
Projekt zavedením interného systému kvality vzdelávania na základe implementácie ESG 
výrazne posilní princíp kultúry a kvality na UKF v Nitre. Zámerom je kreovať interné nástroje 
na hodnotenie kvality podľa ESG. 
Pridelené finančné prostriedky na FSŠ: 2013 -  8563,78€  

 
OPV – ESF: 26110230041 Hodnotenie kvality výskumu na UKF v Nitre 
Koordinátor projektu: Ľubica Ľachká 
Doba riešenia: 11/2011 - 08/2013 
Projekt v plnej miere zodpovedá špecifickému cieľu opatrenia a rámcovej aktivite 1.2.3, 
pretože jeho naplnením sa na UKF v Nitre vytvoria podmienky pre vytvorenie a pilotné 
overenie výsledkov vo výskume, ktoré budú dlhodobo využívať katedry a pracoviská UKF v 
Nitre na prehodnotenie a rozvoj svojich výskumných aktivít. Projekt zároveň realizáciou 
aktivít k naplneniu strategického cieľa prispeje k rozvoju excelentných pracovísk na 
univerzite ako aj k rozvoju ľudských zdrojov vo výskume na UKF v Nitre. Opatrenia vedúce 
k odstráneniu informačnej nerovnosti sú dôležitou súčasťou posilnenia výskumu na našej 
univerzite, hlavne tie, ktoré sú smerované k publikovaniu výsledkov vedy voči verejnosti. 
Pridelené finančné prostriedky na FSŠ: 2013 -  5985,41 € 
 
 


