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TUDOMÁNYOS ÉS OKTATÁSI SZPONZORIRODA 

 

 

 

VEGA 1/0863/08: Fordítás a magyar-szlovák kétnyelvűség szlovákiai kontextusában 

Kutatásvezető: Vančoné Kremmer Ildikó 

Időtartam: 2008/1 – 2010/12 

A kutatás a szóbeli és írásbeli fordításokra, valamint azon extralingvális tényezők (pl. célcsoport, 

kor, a mi kutatásunk szempontjából azonban az internet technikai lehetőségei is) funkciójának 

feltérképezésére fókuszál, melyekről általánosan ismert, hogy döntő befolyással bírnak a nyelv 

szerkezetére, illetve dinamikájára. A kutatás empirikus adatok, hivatalos fordítások és internetes 

weboldalak felhasználásán alapszik. 

Költségvetési támogatás: 2008 – 119 000 SKK 2009 – 4 896 € 2010 – 3 193 € 

 

   

 

VEGA 1/0443/08: Testfelépítés (szomatotípus) mint az eredményességi tényezők egyike 

szlovákiai extraligás vízipólósoknál Szlovákiában és külföldön 
Kari koordinátor: Viczay Ildikó 

Időtartam: 2008/1 – 2010/12 

A projekt megvalósításával új információkra tehetünk szert a sportantropológia terén sportolók 

egy specifikus rétegéről. A normák kidolgozása segíthet az edzőknek tökéletesíteni a vízipólósok  

szomatikus, illetve motorikus teljesítőképességének felmérését. 

Költségvetési támogatás: 2008 – 33 000 SKK 2009 – 1 095 € 2010 – 1 095 € 

 

VEGA 1/0844/08: Piarista és neotomista tradíció (kultúrtörténeti és történetfilozófiai elemzés) 

Kutatásvezető: Bárczi Zsófia 

Időtartam: 2008/1 – 2010/12 

Az alapkutatás célja a piarista hagyomány feltérképezése. A történelmi Magyarországon a 

piaristák legjelentősebben a mai Szlovákia területén képviseltették magukat. A 

természettudományok területén elért eredményeik eddig nem voltak kellőképpen feltárva. A 

filozófia megítélésében is részben szerepük volt. A 20. század első felének szlovák filozófiai 

gondolkodásában két vonulat kristályosodott ki: a szcientista és a neotomista. Kutatásunk a 

korabeli filozófia és teológia szlovák gondolkodásba való beépülésének bemutatására irányul. 

Költségvetési támogatás: 2008 – 150 000 SKK 2009 – 1 534 € 2010 – 1 534 € 

 

 

 

VEGA 1/4482/07: Az úszásteljesítmény követelményeinek egységesítése szlovákiai egyetemeken 

és az Európai Unió egyes tagállamaiban 

Kari koordinátor: Baráth László – Viczay Ildikó 

Időtartam: 2007/3 – 2009/12 

A teljesítmény követelményeinek csökkentése testnevelés szakos hallgatóknál komoly döntésnek 

számít. A teljesítménykövetelmények tartalmának összehasonlítása az Európai Unió és Szlovákia 

egyetemei között, illetve ennek eredményei lehetővé teszik a sportteljesítmények követelményeinek 

megváltoztatását és egységesítését azon szlovákiai egyetemeken, ahol akkreditálva van 

a testnevelés és edző szak. 

Költségvetési támogatás: 2007 – 150 000 SKK 2008 – 150 000 SKK 2009 – 4 979 € 

 

 

 

VEGA 1/3724/06: A határon túli szlovák irodalom és kultúra jelentős személyiségeinek 

hatása a közép-európai térség kulturális fejlődésére 

Kutatásvezető: Peter Andruška 

Időtartam: 2006/1 – 2008/12 

A projekt a határon túl (pl. Délnyugat-Európában, a kontinens egyéb területein vagy a 

tengerentúlon) élő és alkotó szlovák személyiségeknek az irodalomban, az irodalomtudományban 
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és a kultúra egyéb területein elért eredményeit ismerteti és értékeli. Munkásságuk nem csupán a 

szlovák irodalmi-kulturális életet, de hazájuk kultúráját is gazdagítja, illetve jelentős helyet foglal 

el a szélesebb, közép-európai kontextusban is. A kutatás eredménye a munkásságukról való 

ismereteink fehér foltjait és elégtelenségeit hivatott eltávolítani. 

Költségvetési támogatás: 2007 – 21 000 SKK 

 

VEGA 1/4410/07: A mérgező szeder termesztésének agrobiológiai szempontjai, 

tápanyagtartalom és antiocianin a gyümölcsökben 

Kari koordinátor: Jurík Tünde 

Időtartam: 2007/1 – 2009/1 

A cél az volt, hogy megvizsgáljuk a tápanyagmennyiséget a Lonicera kamtschatica klónokban. A 

figyelem középpontjában az antocianinok kapcsolata állt a C-vitaminnal, szerves savakkal és 

szénhidrátokkal. Értékelve volt a gyümölcsök higiéniai minősége is. 

Költségvetési támogatás: 2007 - 0 € 2008 - 0 € 2009 - 3600  € 

 

 

VEGA 1/4744/07: Magyar irodalom a többnyelvű Közép-Európában 

Kutatásvezető: Polgár Anikó 

Időtartam: 2007/1 – 2009/12 

A kutatás különböző korszakok irodalmi forrásainak feltérképezésére irányul, különös tekintettel 

Közép-Európa többnyelvűségére. Ez egyrészt olyan dél-szlovákiai archív forrásanyagok 

vizsgálatát jelenti, melyek a tudományos közönségnek még nem voltak bemutatva, másrészt olyan, 

régebbről is ismert diakrón anyagok analízisét foglalja magában, mint a misztériumregény vagy -

novella a közép-európai irodalmakban. 

Költségvetési támogatás: 2007 – 21 000 SKK 2008 – 21 000 SKK 2009 – 697 € 

 

   

 

VEGA 1/07/33/08: Politika, etnopolitika és identitás 

Kutatásvezető: Németh István 

Időtartam: 2008/1 – 2010/12 

A projekt fő célja, hogy elemezze a globalizáció kihívásaival kapcsolatos problémákat. A 

mentálpolitika számos topológiai kérdése (pl. a saját és mások terének, a közelinek és a távolinak 

a határai stb.) gyakran nem egyértelmű vagy zavaró. A kutatás az identitás és a másság, az 

együttélés, a személyes, a kollektív, a nemzetiségi valamint etnikai identitások ellentétjét, a 

multikulturalitás és a regionalitás problémakörét is érinti. 

Költségvetési támogatás: 2008 – 33 000 SKK 2009 – 737 € 2010 – 737 € 

 

VEGA 1/3680/06: Az iskolai testmozgás hatása az ifjúság egészségmegőrzésre való 

nevelésében 
Kari koordinátor: Baráth László 

Időtartam: 2006/1 – 2008/1 

A projekt feladata a tanterveknek az alkati rátermettségre, a mozgási teljesítőképességre, az 

egészségügyi állapotra gyakorolt hatásának alapos elemzése után részben ezek módosítására, 

illetve saját egészségünkkel szembeni személyes felelősségérzet kialakítására tett javaslatok 

kidolgozása. Szándékunk megvizsgálni az iskolai mozgásos tevékenységek hatását és részét az 

ifjúság egészségmegőrzésre való nevelésében. 

Költségvetési támogatás: 2006 – 242 435 SKK 2007 – 140 000 SKK 2008 – 140 000 SKK 

 

VEGA 1/4743/07: Magyar-szlovák nyelvi kapcsolatok a múltban és napjainkban Dél-

Szlovákiában  
Kutatásvezető: Sándor Anna 

Időtartam: 2007/1 – 2009/12 

A kutatási projekt magában foglalja a szinkrón és diakrón nyelvi források feltérképezését különös 

 



tekintettel Közép-Európa többnyelvűségére. A kutatás alapját a jelenkori szlovákiai magyarság 

nyelvi korpuszainak gyűjtése és feldolgozása jelenti, részben a dél-szlovákiai magyar nyelvvel 

kapcsolatos archív anyagok felkutatásával. 

Költségvetési támogatás: 2007 – 37 000 SKK 2008 – 37 000 SKK 2009 – 366 € 

 

VEGA 1/3733/06: Univerzális és autentikus – főbb kulturális szempontok az európai 

integrációs folyamatokban  
Kari koordinátor: Žilka Tibor 

Időtartam: 2006/1 – 2008/12 

Beszámolni a szlovák kultúrában kialakult aktuális Európa- és világképről, különös tekintettel 

azokra a megnyilvánulásokra, melyek autentikusak – szlovákok, és megpróbálni feltérképezni az 

ezzel kapcsolatos aktuális trendeket általános, globális értelemben véve. 

A kortárs európai kultúra autentikus és univerzális jellemzői többrétegű minőségeknek vannak 

elgondolva, melyek bizonyos esetekben át is fedhetik egymást. Így az autentikus kulturális réteg 

nem kizárólag a népművészet kategóriájával és az abból származó regionális kulturális 

megnyilatkozásokkal áll összefüggésben. 

Költségvetési támogatás: 2006 – 92 000 SKK 2007 – 93 000 SKK  

   

 

 

VEGA 1/4738/07: Az irodalmi fikció és formái (Fikciós világok poétikája) 

Kutatásvezető: Žilka Tibor 

Időtartam: 2007/1 – 2008/12 

Az irodalom valamilyen módon mindig tükrözte a társadalom helyzetét, az uralkodó filozófiákat, 

hiedelmeket, érzéseket és véleményeket. Ilyen a jelenlegi helyzet is, amikor a mindenütt jelenlévő 

pluralitás megvetette lábát már az irodalom talaján is. A lehetséges és lehetetlen világok 

kérdésköre Szlovákiában még nem volt kellő mértékben megvizsgálva, így a kutatás éppen erre a 

területre irányul. A másik nagyon fontos feladat pedig megmagyarázni a különböző, kitalált 

világok kialakulást. 

Költségvetési támogatás: 2007 – 34 000 SKK 2008 - 0 SKK 

 

 

 

VEGA 1/3541/06: A ragadozó atkák használata (Acarina: Phytoseiidae) a biológiai 

növényvédelemben  fitofág atkák ellen (Acarina: Tetranychidae, Eriophyidae) a gyümölcsfákon 

és zöldségeken 

Kari koordinátor: Szekeres László– Balla István 

Időtartam: 2006/1 – 2008/12 

A hangsúly a nálunk eddig ismeretlen, gyümölcsösökben és szőlősökben előforduló ragadozó 

atkákra, illetve ragadozó képességükre, valamint különféle agroökológiai feltételek mellett, illetve 

a gyümölcstermő növények integrált és ökológiai művelési rendszerénél a fitofág atkák számának 

szabályozására helyeződik. 

Költségvetési támogatás: 2006 – 654 000 SKK 2007 – 651 000 SKK 2008 - 451 000 SKK 

 

 



 

 

KULTURÁLIS ÉS OKTATÁSI SZPONZORIRODA  
 

KEGA 3/5148/07: Az esztétikai nevelés oktatásának korszerűsítése az egyetemeken (az 

iskolaügy humanizációjának koncepciójával összhangban)  
Kutatásvezető: Žilka Tibor 

Időtartam: 2007/1 – 2009/12 

A projekt középpontjában az egyetemeken folyó esztétikai nevelés oktatásának korszerűsítése áll. A 

hangsúly a hallgatók személyiségfejlődésére, egyéni kreatív gondolkodására helyeződik. Előtérbe 

kerül a kreativitás és az élményszerűség, az ún. közvetlen tapasztalat a művészettel és annak 

értelmezésével. 

Költségvetési támogatás: 2007 – 129 000 SKK 2008 – 301 000 SKK 2009 – 6 995 €  

 

KEGA 3/5074/07: A nyelvi és társadalmi változékonyság visszatükröződése a tanulmányi 

egységekben és a didaktikai eszközökben a magyar nyelv és irodalom mesterszintű tanulmányi 

programjában Szlovákiában 

Kutatásvezető: Sándor Anna 

Időtartam: 2007/1 – 2009/12 

A projekt célja, hogy növelje a felsőoktatás vonzerejét olyan új tudományágak oktatásával, mint a 

szociolingvisztika, a pszicholingvisztika, illetve a dialektológia, melyeknek olyan kutatások 

előkészítése a célja, amik lehetővé teszik új felsőoktatási tankönyvek, valamint a felsorolt tárgyak 

különálló didaktikai eszközeinek a kidolgozását, amelyek a közelmúltban hiányoztak a jövendőbeli 

pedagógusok tanulmányi programjából. 

Költségvetési támogatás: 2007 – 132 000 SKK 2008 – 122 000 SKK 2009 - 0 € 
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KULTURÁLIS MNISZTÉRIUMI PROJEKTEK  

 

F9SE58KQ9V: A véleményalkotó szereplők ismeretei és nézetei a Szlovákiában élő 

kisebbségekről és kisebbségi kultúrákról – szociológiai kutatás 
Kutatásvezető: Mészáros Zsuzsanna 

Időtartam: 2008/1 – 2008/12 

A kutatás tárgya: ismeretek a nemzeti kisebbségek valamint etnikai csoportok kultúrájának 

létezéséről társadalmunkban, a róluk alkotott nézetek, a kisebbséghez fűződő viszony, az ismeretek 

mértéke, vélemények. 

A kutatás alanya: politológus és újságíró szakos hallgatók. Kérdőíves felmérés. 

Költségvetési támogatás: 2008 – 100 000SKK 

 

I2DBHKD978: Kultúra és egészség – a kulturális identitás hatása a magyarok és a szlovákok 

egészségmegőrző és egészségkárosító tevékenységeikre – összehasonlító szociológiai kutatás 
Kutatásvezető: Mészáros Zsuzsanna 

Időtartam: 2008/1 - 2008/12 

A kutatás tárgya: ismeretek a nemzeti kisebbségek valamint etnikai csoportok kultúrájának 

létezéséről társadalmunkban, a róluk alkotott nézetek, a kisebbséghez fűződő viszony, az ismeretek 

mértéke, vélemények. 

Költségvetési támogatás: 2008 – 240 000SKK 

 

 

 

GK9E8BQNF7: Partitúra 

Felelős vezető: Benyovszky Krisztián 

Időtartam: 2008/1 – 2008/12 

Az irodalomtudományi periodikum 3 számának szerkesztése és kiadása. 

Költségvetési támogatás: 2008 – 250 000SKK 

 

3WXJF7JC8Q: A magyar kórus húsvéti koncertje  

Felelős vezető: Józsa Mónika 

Időtartam: 2008/1 – 2008/12 

A Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem magyar kórusa művészeti tevékenységének bemutatása, 

Deáki település kulturális életének gazdagítása. Cél: szakrális zenei koncert a nyilvánosság 

számára a deáki római katolikus templomban. Eredmény: a hívők valamint a közönség kulturális 

és szellemi élményben részesülése. A kórus művészi színvonalának erősítése, tapasztalatszerzés 

a nyilvános fellépések terén. 

Költségvetési támogatás: 2008 – 20 000SKK 

 

88FRER5Q59: Karácsonyi koncert a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetemen valamint 

a zoboralji falvakban 
Felelős vezető: Józsa Mónika 

Időtartam: 2008/9 – 2008/12 

A Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem magyar kórusa művészeti tevékenységének bemutatása. A 

karácsony eszmeiségét képviselő, időtálló értékek közvetítése ünnepi koncert segítségével, az 

egyetem és a zoboralji falvak kulturális életének gazdagítása. Cél: karácsonyi koncertek 

gyakorlata. Eredmény: a közönség kulturális és szellemi élményben való részesülése. A kórus 

művészi színvonalának erősítése, tapasztalatszerzés a nyilvános fellépések terén. 

Költségvetési támogatás: 2008 – 60 000SKK 
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KÜLFÖLDI KULTURÁLIS ÉS OKTATÁSI PROJEKTEK 

 

COMENIUS 134312-LLP-1-2007-1-DE-CO: Developing Quality in Mathematics Education II 

(A matematikaoktatás minőségének fejlesztése II) 

Felelős vezető: Komzsík Attila 

Időtartam: 2007/10 – 2010/9 

A hálózat a „Developing Quality in Mathematics Education“ projekt folytatása. Mivel minden 

országban vannak csoportok, melyek egyetemek, pedagógusképző intézmények és más, általános 

illetve középiskolák köré tömörülnek, ezért ezen projekt kivételessége az elmélet és a gyakorlat 

közti erős kapocsban rejlik. Az új tananyagok minőségét és alkalmazhatóságát felhasználásuk 

garantálja majd, összehasonlítva tizenegy másik állammal. 

Költségvetési támogatás: 2008 – 161 774 SKK 2010 - 4486 € 2011 - 645 € 

 

LLP-LdV-TOI-2008-HU-012: Communicating Science – Courses and Manuals for Teachers 

and Trainers (Tudománykommunikáció – kurzusok és kézikönyvek tanárok és trénerek 

számára) 

Felelős vezető: Pšenák Ildikó 

Időtartam: 2008/10 – 2010/9 

A projekt középpontjában a pedagógusok továbbképzése állt a tudományos kommunikáció, illetve 

a médiapedagógia terén. A kutatás vezető intézménye a budapesti Eötvös Loránd 

Tudományegyetem (ELTE) volt, a Közép-európai Tanulmányok Kara partnerintézményeként vett 

részt a projektben. 

Költségvetési támogatás: 2009 – 11 802 € 2010 – 11 802 € 

 

SK006451-004: Színvonalas magyar nyelvű felsőoktatás Nyitrán  

Felelős vezető: Komzsík Attila 

Időtartam: 2008/11 – 2009/5 

A projekt célja a humán erőforrások fejlődésének biztosítása a Közép-európai Tanulmányok 

Karán, különös tekintettel az akkreditált tanulmányi programok megvalósítására két, adott esetben 

három nyelven. Egyéb célkitűzése pedig új tanulmányi programok előkészítése. 

Költségvetési támogatás: 2008 - 0 € 2009 – 63 709 € 

 

VF 20810269: A közép-európai együttműködés visszatérése 

Felelős vezető: Vančoné Kremmer Ildikó 

Időtartam: 2008/6 – 2009/3 

A projekt célja a partnerintézmények közötti hosszú távú együttműködés megőrzése és 

megerősítése, valamint a V4, illetve a közép - és kelet-európai országok társadalmi kohéziójához 

való hozzájárulás. 4 workshop keretében kidolgozni a Közép-európai Tanulmányok 

mesterprogram felvételi követelményeit és átdolgozni tartalmi szempontból. A XIII. Savaria 

Nemzetközi Nyári Egyetem keretében a V4 országok rejtett problémáira és mélyen gyökerező 

konfliktusaira fókuszálni. A „Közép-Európa Újrafelfedezése” című kezdeményezés további 

megvalósítása tanulmányok megjelentetésével. 

Költségvetési támogatás: 2008 – 10 000 € 2009 – 2 000 € 
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STRUKTURÁLIS ALAPOK 

 

ESF (2006-08) 11230100427: Információs és kommunikációs technológiák és idegen nyelvek 

elsajátítását megcélzó kísérleti projekt jövendőbeli tanárok számára 

Felelős vezető: Czajlik Miklós 

Időtartam: 2006/8 – 2008/11 

A projekt célja a módosított tanulmányi program megvalósítása azzal a szándékkal, hogy javítsa a 

jövendőbeli pedagógusképzés színvonalát, valamint az olyan alapvető kompetenciák fejlesztése, 

melyek a mai modern munkaerőpiac követelményeinek is megfelelnek. 

Költségvetési támogatás: 2006 – 325 000 SKK 2007 – 1 042 896 SKK      2008 – 451 200 SKK 

 

 


