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Anotácia projektu
Inovatívny prístup vo vysokoškolskom vyučovaní vyžaduje aplikáciu nových foriem a metód
vyučovania, do ktorého patrí vytvorenie vzdelávacieho prostredia s podporou online aplikácií a
digitálnych technológií. Je všeobecne potvrdené, že kvalitu a efektívnosť vyučovania matematiky
a informatiky okrem iných faktorov významne ovplyvňuje použitie vyučovacích prostriedkov a
pomôcok informačnej technológie, vrátane interaktívnych materiálov s multimediálnym obsahom.
Veľký vplyv majú vzdelávacie prostredia (Learning Management Systems), ktoré umožňujú dôsledné
uplatňovanie požiadaviek vzdelávacieho procesu. Využitie interaktívneho vzdelávacieho prostredia
vo výučbe matematiky a informatiky je opodstatnená hlavne z dôvodu modernizácie vyučovania a
zvýšenia atraktívnosti vyučovaných predmetov ako aj samotného študijného programu.
Cieľom projektu je skvalitniť prípravu študentov tvorbou učebných materiálov využitím
digitálneho interaktívneho učebného prostredia. Primárnou cieľovou skupinou budú študenti
programu aplikovanej informatiky, vytvorené kurzy majú slúžiť aj pre študentov učiteľských
študijných programov učiteľstva matematiky a informatiky a vybraných predmetov matematiky
a informatiky učiteľstva primárneho vzdelávania. Originalita predloženého projektu spočíva v
tom, že sa pokúsi o integráciu viacerých softvérových systémov do vzdelávacieho prostredia
Moodle. Plánujeme tvorbu interaktívnych materiálov v prepojení s dynamickým matematickým
softvérom GeoGebra a tiež integráciu systému WeBWorK do Moodle, ktorý možno použiť na online
sprístupnenie individualizovaných domácich úloh.
Vytvorené interaktívne materiály v systéme Moodle majú veľký potenciál na zvýšenie
efektívnosti vzdelávania študentov. Predpokladáme, že implementáciou interaktívnych materiálov do
vzdelávania sa skvalitní príprava študentov aplikovanej informatiky aj budúcich učiteľov, v súlade s
požiadavkami modernej informačnej spoločnosti.
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Ďalšie kľúčové slová týkajúce sa riešenia projektu:

Anotácia projektu v anglickom jazyku
The application of new forms and methods in education is required for the innovative approach
in higher education, including the use of online applications and digital technologies in newly
established spaces for education. As a matter of fact, the use of information technologies, including
interactive and multimedial content among other factors substantially contributes to the quality and
effectiveness of teaching mathematics and informatics sciences. Learning Management Systems, in
which requirements are constantly supervised are proven to be of high impact in the process of
education. The main reasons for the justification of the use of interactive methods in mathematics
and informatics sciences include the modernization of the education and raising attractiveness of the
subjects as well as the study program itself.
The main objective of the project is to enhance the quality of knowledge of students by utilising
the digital interactive environment for education. The primary target groups are students of applied
informatics sciences as well as students majoring in teacher training in mathematics and informatics
sciences. The original added value of the project lies in the integration of several software systems into
the educational environment Moodle. The planned activities include: creation of interactive materials
interconnected with the mathematical software GeoGebra as well as the integration of the system
WeBWorK to the Moodle used for online access to individual homework.
The interactive materials created in the system can successfully contribute to higher effectiveness
in education. We assume that the implementation of interactive materials is going to enhance
the knowledge of students of applied informatics sciences as well as future teachers in line with
requirements of modern information society.
Kľúčové slová v anglickom jazyku:
e-learning, ICT, interactive learning materials, LMS, Moodle,

Opis projektu
Súčasný stav problematiky
Vo vysokoškolskom vzdelávaní elektronická podpora vyučovania má už dlhoročnú tradíciu.
Sledujeme zmenu vo vzdelávacom procese, keď tradičnú formu kontaktnej výučby dopĺňajú
individualizované on-line formy vzdelávania. Informačné a komunikačné technológie (IKT) priniesli
zmeny aj v úlohách a kompetenciách pedagógov a študentov.
Elektronické online vzdelávacie kurzy sú kvalitatívne novým spôsobom poskytovania poznatkov
a zároveň novým spôsobom na získavanie vedomostí, e-learning je všeobecne považovaný za
perspektívnu metódu vzdelávania. Medzi najrozšírenejšie LMS (Learning Management System)
patrí vzdelávací systém Moodle, ktorí sa využíva na vysokých školách nielen na Slovensku ale
aj v susedných štátoch. V súčasných podmienkach vysokých škôl sa predstavuje prostredie LMS
Moodle ako optimálne riešenie. Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment)
je vzdelávacie prostredie pre tvorbu interaktívnych webových stránok pre študentov, a je založený
Online interaktívne vzdelávacie prostredie
na podporu výučby predmetov matematiky a
informatiky.

3/25

Identifikátor: 20170428101173710

na princípe e-learningu. Použitie systému Moodle slúži hlavne na podporu aktívnej účasti študentov
v dennej forme štúdia, ale vzdelávacie prostredie je využiteľné aj v individuálnom štúdiu, tiež v
externom štúdiu. Na Slovensku využívajú Moodle hlavne vysoké školy na skvalitnenie prípravy
študentov doplnením tradičnej prezenčnej formy výučby individualizovanou on-line formou.
V súčasnosti už Moodle podporuje aj najnovšie mobilné technológie, Moodle Mobile umožní
použitie moderných mobilných zariadení ako smartfóny a tablety na prácu v systéme. Kurzy, ich
obsah, oznamy, funkcie sú prispôsobené týmto prístrojom, ktoré sú už bežne používané súčasnou
generáciou študentov.
Všeobecné pozitívne vlastnosti Moodle z hľadiska podpory vzdelávania potvrdzuje aj
skutočnosť, že na Slovensku je Moodle najčastejšie využívaným softvérovým riešením v prípade
vysokých škôl. K skutočnosti patrí aj zistenie, že počet ponúkaných kurzov je nedostatočný a stupeň
využitia kurzov vo vyučovacom procese je velmi kolísavý, aj v rámci fakúlt danej vysokej školy.
Niektoré portály vykazujú vysoký stupeň pokrytia študijných odborov aj predmetov, majú vysoký
počet kurzov a dosiahli 80-90% pokrytia vzdelávacieho programu, ďalšie portály výrazne zaostávajú.
Ak sledujeme využívanie nástrojov, ktoré ponúka prostredie Moodle tiež zistíme veľké rozdiely v
úrovni a v kvalite jednotlivých kurzov. Najlepšie kurzy využívajú široké možnosti on-line prostredia,
kým menej kvalitné kurzy využívajú prostredie len na sprístupnenie materiálov (FIKAR, M. a kol.,
2012).
Po objavení a rozšírení e-learningu v Európe sa táto téma dostala na starom kontinente do útlmu.
V Amerike však objavila na túto tému nový fenomé MOOC (Massive Open Online Course) a vysoko
významné univerzity vytvorili vlastné vzdelávacie prostredia a ponúkajú svoje on-line kurzy širokej
vrstve záujemcov na celom svete.
E-learningový systém s využitím prostredia Moodle bol vytvorený aj na našej univerzite, ale v
porovnaní s inými verejnými vysokými školami na Slovensku s výrazným oneskorením iba v roku
2015. Aktuálne môžeme konštatovať, že počet e-learningových kurzov na univerzite je nízky (spolu
11), ako aj pokrytie jednotlivých predmetov. Navyšše aj v prípade existujúcich kurzov nie sú plne
využité možnosti on-line prostredia, väčšinou ide len o sprístupnenie materiálov pre študentov.
Na univerzite bol v roku 2008 zavedený na sprostredkovanie a podporu domácej aktivity
študentov v rámci kurzov matematiky on-line LMS WeBWorK. Boli sme prvá univerzita na
Slovensku registrovaná ako užívateľ tohto systému. WeBWorK nie je determinovaný ako vzdelávací
portál, preto niektoré základné vlastnosti takéhoto portálu vo WeBWorK-u chýbajú. Ide hlavne o
tvorbu a zverejnenie doplňujúcich učebných materiálov pre študentov. Vo vyučovaní matematických
predmetov na univerzite bola tvorba učebných materiálov zameraná na vytvorenie databázy úloh,
ktorá sa využíva na riešenie domácich úloh a testovanie vedomostí a osvojenie zručností. WeBWorK
umožňuje vytvoriť individualizované a parametrizované úlohy z matematiky, pričom je zabezpečená
aj spätná väzba o aktivite a úspešnosti študentov. Tieto vlastnosti by sa mali zachovať integrovaním
WeBWorK-u do prostredia Moodle, čo je teoreticky v súčasnosti možné.
Významným potenciálom pre prípravu interaktívnych materiálov (appletov) z matematiky
disponuje GeoGebra, ktorá je všeobecne využívaná učiteľmi na rôznych stupňoch vzdelávania. Vývoj
GeoGebry prebieha v rôznych oblastiach jej použitia, pričom v súčasnosti existuje už viac modulov,
ktoré umožňujú otvoriť, editovať GeoGebra applet v prostredí Moodle. V súčasnosti tieto moduly sú
ešte v štádiu vývoja a neponúkajú plný konfort používatelovi. Integráciou matematického softvéru
GeoGebra do LMS Moodle bude umožnená tvorba kurzov, ktoré obsahujú kvalitné interaktívne
učebné materiály z matematiky, informatiky alebo aj z rôznych oblastí prírodných vied.
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Nemôžeme ale zabudnúť ani na to, že osobnosť učitela a priamy kontakt študenta a učiteľa
je nenahraditelný a preto dobre vytvorený vzdelávací kurz nemôže byť len elektronickou verziou
učebnice alebo skripta.
Použitá literatúra:
FIKAR, M. a kol. Výskum potrieb a možností online vzdelávania verejnej správy v
stredoeurópskom kontexte a príručka pre lektorov Moodle 2. Bratislava : FSEV UK, 2012. ISBN:
978-80-970360-3-4
Zameranie a opis projektu
Predložený projekt je zaradený do Tematickej oblasti č. 2: Nové technológie, metódy a formy vo
výučbe, v rámci technických vied v skupine Informačných a komunikačných technológií.
Využitie interaktívneho vzdelávacieho prostredia a vypracovanie online učebných materiálov
na skvalitnenie prípravy študentov považujeme za potrebné na základe najnovších výsledkov
a skúseností vo vyučovaní predmetov matematiky a informatiky. Podľa výsledkov maturitných
skúšok z matematiky (Repovský, 2016), (Hajdúk, 2015), (Kelecsényi, 2014) treba venovať náležitú
pozornosť poznatkom z rôznych oblastí matematiky, ako je aplikovanie a vzájomné prepojenie
poznatkov, matematizácia problémov z bežného života. Ďalej dôležitý význam má aj precvičovanie
matematických zručností potrebných pri vysokoškolskom štúdiu.
Podľa plánov a cieľov Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania Učiace sa Slovensko
(Burian, 2017) Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
•
•

je potrebné meniť a utvárať domáce akademické praktiky tak, aby efektívne napĺňali
nezastupiteľné poslanie vysokých škôl vo všetkých sférach dynamicky sa meniacej
spoločnosti.
integrovať informačno-komunikačné technológie priamo do vzdelávacieho prostredia
školy.

Je všeobecne potvrdené, že kvalitu a efektívnosť vyučovania matematiky a informatiky
významne ovplyvňuje použitie vyučovacích prostriedkov a pomôcok informačnej technológie,
vrátane interaktívnych materiálov s multimediálnym obsahom. Preto pri vypracovaní projektu bolo
dôležitým aspektom modernizácia učiva a metódy vzdelávanie zohľadnením spomínaných výsledkov
a odporúčaní.
Projekt sa zameriava na podporu vyučovania predmetov z matematiky a informatiky
prípravou a tvorbou interaktívnych učebných materiálov v akreditovaných študijných programoch:
aplikovaná informatika, učiteľstvo akademických predmetov matematiky a informatiky, predškolská a
elementárna pedagogika, učiteľstvo primárneho vzdelávania. Uprednostnený budú povinné predmety
podľa študijného plánu jednotlivých programov, pričom využitie e-learningu závisí od charakteru a
obsahu predmetu. Cieľom projektu nie je pokrytie všetkých predmetov daného študijného programu,
ale využitie interaktívneho vzdelávacieho prostredia v prípade predmetov, ktoré vyžadujú aplikovanie
poznatkov a umožňujú precvičovanie učiva. V rámci programu Aplikovaná informatika tvorba
učebných materiálov bude zameraná na predmety:
•

informatiky: Programovanie 1-4 - Algoritmizácia a programovanie, Programovanie a
údajové štruktúry, Programovanie pod OS Windows, Objektové programovanie. Teoretická
informatika 1-2 - Teória formálnych jazykov a automatov, Teória algoritmov a zložitosti.
Programovanie v jazyku Java a C, Počítačová geometria a grafika.
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•

matematiky: Matematika pre informatikov 1-3 - Lineárna algebra, Diferenciálny
počet, Integrálny počet, Diskrétna matematika, Kombinatorika, boolovská algebra,
Pravdepodobnosť a štatistika.

V rámci učiteľských programov matematiky a informatiky tvorba učebných materiálov bude
zameraná na predmety:
•
•

Matematická analýza, Algebra, Geometria, Pravdepodobnosť a štatistika
Programovanie, Teoretická informatika, Počítačový hardvér, Počítačová grafika,
Modelovanie a simulácia

Vytvorenie online vzdelávacieho prostredia má podporiť efektívne uplatnenie metódy
vzdelávania kombináciou prezenčného štúdia a individuálneho štúdia formou e-learningu. V príprave
obsahu vzdelávacieho portálu je potrebné zabezpečiť jednoduchosť a prehľadnosť jednotlivých
kurzov, systém by mal byť kvalitne zabezpečený po technickej a personálnej stránke.
Do pojmu interaktívneho vzdelávacieho prostredia okrem online kurzov môžeme zaradiť aj
virtuálne laboratóriá, použitie virtuálnej reality vo vzdelávacom procese, ale pomocou projektu
chceme vytvoriť vhodné podmienky pre študentov, ktoré im ponúkajú bezprostrednú interakciu s
prístrojmi, interaktívnymi nástrojmi (napr. roboty, dróny), s ktorými majú možnosť svoje teoretické
vedomosti transformovať na praktické zručnosti a skúsenosti.
Výskum v rámci projektu je zameraný:
•
•
•
•
•
•
•
•

na vytvorenie interaktívneho vzdelávacieho prostredia v rámci matematických a
informatických premetov,
na využitie LMS Moodle v príprave študentov na vysokých školách, hlavne aplikovaných
informatikov a budúcich učiteľov matematiky aj informatiky,
na výskum ako vhodne vytvoriť on-line kurz,
na možnosti integrácie softvéru GeoGebra a systému WeBWorK do prostredia LMS
Moodle,
na skvalitnenie vzdelávania informatiky a matematiky využitím najnovších možností IKT,
na testovanie použitia rôznych interaktívnych prístrojov vo vyučovacom procese,
na prípravu metodických materiálov pokrývajúcich vyučované predmety,
na vyšetrenie úspešnosti a efektívnosti kombinovaného vzdelávania.

Členovia riešiteľského kolektívu majú k uvedenej problematike sklon a vidia potrebu zavedenia
takýchto kurzov hlavne z toho dôvodu, že súčasní študenti nemajú dostatok priestoru na precvičovanie
učiva, študovali na rôznych stredných školách a ich vedomosti a zručnosti sú rôzne, a pričom
objem učiva matematiky a prírodných vied v sekundárnom vzdelávaní sa výrazne nezmenil, výrazne
bola znížená hodinová dotácia týchto predmetov. Riešiteľský kolektív má v tejto oblasti skúsenosti
a výsledky, o tom svedčia aj realizované KEGA projekty „Podpora výučby matematiky pomocou
voľne dostupných matematických softvérov” a „Interaktívne elektronické učebné materiály na
podporu implementovania moderných technológií do vyučovania matematiky a informatiky”.
Použitá literatúra:
Repovský, M. - Juščáková, Z.: Maturitná skúška 2016. Správa o výsledkoch riadneho termínu
externej časti maturitnej skúšky z matematiky (online). Bratislava 2016. Dostupné na www.nucem.sk
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Hajdúk, M., Kelecsényi, P., Ringlerová, V.: Maturitná skúška 2015. Správa o výsledkoch
riadneho termínu externej časti maturitnej skúšky z matematiky (online). Bratislava 2015. Dostupné
na www.nucem.sk
Kelecsényi, P.: Maturitná skúška 2014. Správa o výsledkoch riadneho termínu externej časti
maturitnej skúšky z matematiky. (online) Bratislava 2014. Dostupné na www.nucem.sk.
Burian, V. a kol.: Učiace sa Slovensko. (online). Bratislava 2017. Dostupné na www.minedu.sk.
Charakter výskumu a vývoja projektu
Riešenie projektu má charakter aplikovaného výskumu v odbore didaktiky matematiky a
didaktiky informatiky. Výskum je zameraný na podporu prípravy študentov vytvorením on-line
elektronického vzdelávacieho prostredia. Použitie IKT vo výučbe matematiky a informatiky je
opodstatnené hlavne z dôvodu modernizácie vyučovania a zvýšenia atraktívnosti študijného programu
ako aj vyučovaných predmetov. Predpokladáme, že implementáciou interaktívnych materiálov do
vzdelávania sa skvalitní príprava študentov aplikovanej informatiky aj budúcich učiteľov, v súlade s
požiadavkami modernej informačnej spoločnosti. Z didaktického hľadiska je nevyhnutné aby budúci
učitelia či už matematiky, informatiky alebo primárneho vzdelávania mali pred sebou pozitívny
príklad, ako efektívne využiť IKT na hodinách matematiky a informatiky. Využitie modernej
technológie na hodinách ako aj individuálni prístup k žiakom – diferencovanie – je dnes už základnou
požiadavkou od každého učiteľa.
Riešiteľský tím v rámci projektov KEGA už úspešne pracoval na tvorbe a podpore výučby
matematiky pomocou dynamických softvérov, ako aj na implementácii interaktívnych učebných
materiálov do výučby matematiky a informatiky. V projektoch boli dosiahnuté a publikované
výsledky, ktoré predurčujú a determinujú možnosti ďalšieho výskumu v danej oblasti.
Výskum v rámci projektu je zameraný na integráciu softvérov (GeoGebra, WeBWorK,
GeoTest, ...) v prostredí systému Moodle, s cieľom vytvoriť také učebné prostredie, v ktorom sa
zjednotia doteraz používané interaktívne materiály. Takéto prostredie bude využiteľné pre on-line
učebné aktivity vo vysokoškolskom vzdelávaní, ako sú sprostredkovanie materiálov, samostatná
aktivita, kontrola aktivity a plnenia úloh, testovanie, spätná väzba.
Vývoj projektu a plánované etapy postupu výskumu:
•

•
•

•

Analýza existujúcich možností využitia Moodle, analýza podmienok integrovania
ďalších softvérov, pluginov do prostredia Moodle, vyšetrenie technických požiadaviek.
Preskúmanie možnosti doplnenia obsahu predmetov pomocnými interaktívnymi materiálmi
podľa požiadaviek predmetu.
Testovanie prvotných návrhov a na základe získaných skúseností navrhnúť vhodné riešenia
na problematické postupy.
Tvorba nových dynamických, interaktívnych učebných materiálov z informatiky a
matematiky na základe výsledkov predchádzajúcich analýz. Aktualizácia materiálov a ich
prispôsobenie k vývoju systému Moodle resp. ďalších využitých softvérov, lokalizácia
použitých softvérov.
Implementácia učebných materiálov do výučby kombináciou prezenčného štúdia a
individuálneho štúdia vo vzdelávacom prostredí Moodle.

Existujúce prístrojové vybavenie nevyhnutné na riešení projektu: áno
Konkretizácia existujúceho prístrojového vybavenia
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Na našej univerzite je zabezpečený vlastný server Moodle aktuálne s najnovšou verziou softvéru,
systém je verejne dostupný cez internet. Študenti aj učitelia majú prístup vlastným prihlasovacím
menom a heslom.
Na univerzite je implementovaný aj systém WeBWorK2, a využívaný pre vyučovacie ciele. Nová
verzia softvéru, ktorá okrem iných podporuje aj prehrávanie appletov je pripravovaná aj v jazykových
mutáciach, lokalizáciou sa zaoberá riešiteľský tím a je dostupná na adrese https://www.transifex.com/
projects/p/webwork2/.
Pre vyučovanie aplikovanej informatiky a učiteľstva informatiky sú zabezpečené počítačové
miestnosti s kapacitou 23 a 32 miest na Katedry matematiky a informatiky, ďalšie tri počítačové
učebne sú v budove Pedagogickej fakulty s kapacitou 24, 20 a 20 počítačov. V počítačoch sú
inštalované okrem základných softvérov aj špeciálne softvéry pre potreby vyučovaných predmetov
informatiky a matematiky. V každej miestnosti je zabudovaný projektor, počítačové učebne na KMI
sú vybavené modernou digitálnou technológiou.
Vďaka europským fondom bolo vybudované Inteligentné robotické centrum, ktoré je vybavené
najmodernejšou technológiou z oblasti robotickej techniky, 3D skenovania a spracovania obrazov,
dróny s HD kamerami. Medzi nimi sú aj také systémy, ktoré slúžia napr. na sledovanie výrazu tváre
a preto dali by sa využiť aj pri riešení predkladaného projektu.

Ciele projektu
Cieľom projektu je skvalitniť prípravu študentov tvorbou učebných materiálov využitím
digitálneho interaktívneho učebného prostredia. Primárnou cieľovou skupinou budú študenti
aplikovanej informatiky, vytvorené kurzy majú slúžiť aj pre študentov učiteľských programov
matematiky a informatiky, a na hodinách matematiky v primárnom vzdelaní. Plánujeme tvorbu
interaktívnych materiálov v prepojení s dynamickým matematickým softvérom GeoGebra a tiež
integráciu systému WeBWorK, používaný na on-line sprístupnenie individualizovaných domácich
úloh, prípadne ďalšími vhodnými softvermi. Cieľom je vytvoriť jednotný systém v prostredí Moodle,
tým doplniť súčasne vyučované predmety elektronickým materiálom a interaktívnymi appletmi.
Všetky materiály budú zhromaždené v systéme Moodle a umiestnené na vlastnom serveri, ktorý je
dostupny na adrese e-learning.ujs.sk.
Univerzitný systém v prostredí Moodle je vytvorený aj na našej univerzite, ale počet existujúcich
a aktívne využívaných kurzov je nízky, pokrytie vyučovaných predmetov je nedostatočné. Preto
našim cieľom je tento nedostatok odstrániť a vytvoriť kvalitné e-learningové kurzy. Tvorba učebných
materiálov by mala prebiehať s ohľadom na podmienky potreby a požiadavky jednotlivých oblastí
informatiky a matematiky.
V rámci informatiky výskum sa bude zamerať aj na špeciálnu oblasť najnovších technológií v
digitálnom spracovaní obrazu (3D skenovanie, 3D tlač, dróny s HD kamerou, virtuálna realita), v
inteligentom priestore a robotiky. Najnovšie výsledky sa majú premietať do výučby tvorbou vhodných
učebných materiálov.
V súčasnosti už Moodle podporuje aj najnovšie mobilné technológie, Moodle Mobile umožní
použitie moderných mobilných zariadení, smartfónov a tabletov na prácu v systéme. Kurzy plánujeme
sprístupniť aj pre mobilné zariadenia, ktoré sú už bežne používané súčasnou generáciou študentov.
Na základe uvedených hlavných cieľov projektu chceme dosiahnuť nasledovné ciele:
Online interaktívne vzdelávacie prostredie
na podporu výučby predmetov matematiky a
informatiky.

8/25

Identifikátor: 20170428101173710

•
•

•
•
•
•

Skvalitniť prípravu študentov tvorbou nových dynamických, interaktívnych učebných
materiálov z informatiky a matematiky, resp. materiálov pre iné disciplíny kde sa využíva
informatika, matematika.
Vytvoriť kvalitné elektronické kurzy vo vzdelávacom prostredí Moodle na pokrytie
jednotlivých vyučovaných (povinných, povinne voliteľných) predmetov v študijnom
programe aplikovanej informatiky, a tiež pre hlavné disciplíny prípravy budúcich učiteľov
informatiky a matematiky, a budúcim učiteľom primárneho vzdelávania.
Integrovať systémy Geogebra a WebWorK (prípadne aj ďalšie) do vzdelávacieho prostredia
Moodle.
Používané softvéry podľa možností prispôsobiť slovenskému a maďarskému jazykovému
prostrediu. Pracovať na lokalizácii a aktualizácii lokalizácie softvérov (GeoGebra,
WebWorK, GeoTest, prípadne ďalšie).
Implementovať e-learningové kurzy do výučby matematiky a informatiky kombináciou
prezenčného štúdia a individuálneho štúdia vo vzdelávacom prostredí.
Organizovať odborné podujatia (konferencie, semináre) s cieľom zoznámenia činnosti a
výsledkov výskumu riešiteľského kolektívu a výsledkoch práce v projekte.

Sociálno-ekonomický cieľ projektu: vzdelávanie
Kľúčové slová: e-learning, informačno - komunikačné technológie, interaktívna učebná pomôcka,
LMS, moodle
Ďalšie kľúčové slová týkajúce sa cieľov projektu:

Spôsob riadenia a organizačného zabezpečenia, konkrétny návrh postupu na
dosiahnutie cieľov projektu
Vedúci projektu vypracuje časový harmonogram riešenia projektu, koordinuje aktivity a činnosť
riešiteľského kolektívu, tiež sústreďuje a vyhodnotí dosiahnuté výsledky. Riešiteľský kolektív pracuje
na jednotlivých čiastkových úlohách v súlade s uvedenými cieľmi projektu na základe vypracovaného
harmonogramu.
Za hlavný cieľ projektu, t.j. vypracovanie vhodných materiálov v rôznych oblastiach informatiky
a matematiky zodpovedá vedúci projektu. Vedúci projektu sleduje splnenie cieľov projektu,
dodržiavanie časového harmonogramu riešenia, pričom v prípade potreby môže navrhovať zmeny
harmonogramu ako aj zmeny v zostave riešiteľského kolektívu. Za vypracovanie elektronických
učebných materiálov z jednotlivých oblastí informatiky a matematiky a ich zabudovanie do
vyučovania sú zodpovední riešitelia.
Jednotlivé čiastkové úlohy, návrh postupu na dosiahnutie cieľov projektu:
•
•
•

Zistiť súčasný stav: aké sú možnosti uplatnenia elektronických vzdelávacích prostredí vo
vyučovaní matematiky a informatiky. Aktualizovať poznatky o elektronickom vzdelávaní,
o prostriedkoch, ktoré podporujú tvorbu vlastných aplikácií, analyzovať možnosti vývoja.
Podrobné preskúmanie možnosti doplnenia obsahu predmetov matematiky a informatiky
aj disciplín, v ktorých sa využívajú informatika, matematika pomocnými interaktívnymi
materiálmi.
Podrobné preskúmanie možnosti využitia Moodle vo vyučovaní uvedených predmetov.
Vyšetrenie možnosti integrácie softvérov, fungovanie pluginov v systéme Moodle.
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•
•
•
•

Zistiť možnosť medzinárodnej spolupráce s vývojármi jednotlivých softvérov, podieľanie
na vývoji aplikovaných softvérov. Spolupráca na lokalizácii a aktualizácii lokalizácie
použitých softvérov.
Príprava metodických, interaktívnych učebných materiálov pokrývajúcich aktuálne aj nové
témy a ich zavedenie do vyučovania. Spravovanie Moodle portálu, vytvorenie obsahu pre
jednotlivé vyučované predmety.
Implementácia e-learningových kurzov do výučby matematiky a informatiky.
Zverejnenie činnosti riešiteľského kolektívu a dosiahnutých výsledkov práce formou
aktívnych vystúpeniach na konferenciách, publikačných výstupov ako aj organizovaním
seminárov, konferencií.

Plánované realizačné výstupy projektu

Názov plánovaného
výstupu

Opis plánovaného výstupu

Realizátor výstupu
(názov pracoviska
vedúceho projektu
alebo názov
spolupracujúceho
pracoviska)
UJS

Webová stránka Moodle Príprava, aktualizácia elearningového portálu LMS
Moodle
Interaktívne učebné
Tvorba nových interaktívnych
UJS
materiály
učebných materiálov z
informatiky a matematiky v
prostredí Moodle.
Konferencia
Aktívna účasť na domácich a
UJS
zahraničných konferenciách.
Publikácie
Príprava vedecko-odborných
UJS
publikácií a prezentácia
priebežných výsledkov projektu
(recenzované zborníky, zborníky z
konferencií, učebnice, skriptá).
Organizácia
Organizovanie odborného
UJS
konferencie/sekcie
seminára na oboznámenie
odbornej verejnosti so systémom
Moodle, prezentácia dosiahnutých
výsledkov.
Interaktívne učebné
Tvorba nových interaktívnych
UJS
materiály
učebných materiálov z
informatiky a matematiky v
prostredí Moodle. Doplnenie
kurzov.
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Názov plánovaného
výstupu

Publikácie

Organizácia
konferencie/sekcie

Konferencia
Interaktívne učebné
materiály

Konferencia
Organizácia
konferencie/sekcie

Publikácie

Opis plánovaného výstupu

Realizátor výstupu
(názov pracoviska
vedúceho projektu
alebo názov
spolupracujúceho
pracoviska)
UJS

Príprava vedecko-odborných
publikácií a prezentácia
priebežných výsledkov projektu
(recenzované zborníky, zborníky z
konferencií, učebnice, skriptá).
Organizovanie odborného
UJS
seminára na oboznámenie
odbornej verejnosti so systémom
Moodle, prezentácia dosiahnutých
výsledkov.
Aktívna účasť na domácich a
UJS
zahraničných konferenciách.
Tvorba nových interaktívnych
UJS
učebných materiálov z
informatiky a matematiky v
prostredí Moodle. Doplnenie
kurzov.
Aktívna účasť na domácich a
UJS
zahraničných konferenciách.
Organizovanie odborného
UJS
seminára na oboznámenie
odbornej verejnosti so
skúsenosťami riešiteľov s
prácou v systéme a prezentácia
dosiahnutých výsledkov.
Príprava vedecko-odborných
UJS
publikácií a prezentácia
priebežných výsledkov projektu
(recenzované zborníky, zborníky z
konferencií, učebnice, skriptá).

Rok
realizácie
plánovaného
výstupu
2019

2019

2019
2020

2020
2020

2020

Plánované uplatnenie výstupov, prínosy projektu v spoločenskej, ekonomickej
a hospodárskej praxi
Na základe vývoja hospodárstva a ekonomiky Slovenska sa očakáva, že o absolventov
aplikovanej informatiky bude rastúci dopyt v oblastiach národného hospodárstva. Preto prínos
projektu z hľadiska ekonomickej a hospodárskej praxi považujeme za významný. Absolventi
študijného programu aplikovaná informatika majú všetky predpoklady umiestniť sa v rôznych
odvetviach hospodárstva, ktoré používajú rôzne druhy informačných prostriedkov a technológií, či
aplikujú metódy a nástroje informatiky.
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Vytvorené interaktívne materiály v systéme Moodle majú veľký potenciál na zvýšenie
efektívnosti vzdelávania študentov v študijnom programe Aplikovaná informatika ako aj pre
vzdelávanie študentov v študijných programoch učiteľstva informatiky a matematiky v kombinácii.
Tento potenciál je podmienený vytvorením atraktívneho digitálneho interaktívneho učebného
prostredia.
Spoločenským prínosom projektu je aj príprava novej mladej generácie budúcich učiteľov
matematiky a informatiky, ktorí ovládajú interaktívne elektronické materiály, a sú schopní využívať
najmodernejšie technológie, digitálne učebné prostredie. Využitie interaktívneho vzdelávacieho
prostredia vo výučbe matematiky a informatiky je opodstatnená hlavne z dôvodu modernizácie
vyučovania a zvýšenia atraktívnosti vyučovaných predmetov ako aj samotného študijného programu.
Prínosom projektu sú aj lokalizácie softvérov. Priebežne dosahované výsledky výskumu budú
prezentované na odborných seminároch, na vystúpeniach na domácich a zahraničných konferenciách.
Publikačné výstupy plánujeme zverejniť v odborných a vedeckých časopisoch, v konferenčných
zborníkoch ale predovšetkým sa budeme snažiť o zverejnenie vedeckých prác v zahraničných
časopisoch registrovaných v databázach.

Medzinárodná spolupráca
Názov pracoviska/inštitúcie
Johannes Kepler University of Linz
Adresa pracoviska/inštitúcie
Altenbergerstraße 69, 4040 Linz, Rakúsko
Kontaktná osoba (meno, priezvisko a tituly)
Univ. Prof. DI Mag. Dr. Markus Hohenwarter
Opis spolupráce na riešení projektu
Spolupráca na vývoji softvéru GeoGebra, aktualizácia lokalizácie softvéru.
Názov pracoviska/inštitúcie
Kabinet software a výuky informatiky, Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova v Praze
Adresa pracoviska/inštitúcie
Malostranské nám. 25 118 00 Praha 1 Česká Republika
Kontaktná osoba (meno, priezvisko a tituly)
RNDr. Tomáš Holan, Ph.D.
Opis spolupráce na riešení projektu
Odborné konzultácie ohľadom vytvorenia webového portálu na on-line testovanie a
pokračovanie lokalizácie GeoTestu.
Názov pracoviska/inštitúcie
Department of Mathematics, University of Rochester
Adresa pracoviska/inštitúcie
Rochester, NY 14627, USA gage@math.rochester.edu
Kontaktná osoba (meno, priezvisko a tituly)
Michael E. Gage, Professor
Opis spolupráce na riešení projektu
Spolupráca na vývoji a lokalizácii LMS WeBWorK2.
Názov pracoviska/inštitúcie
International GeoGebra Institute
Online interaktívne vzdelávacie prostredie
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Adresa pracoviska/inštitúcie
University of Cambridge, United Kingdom
Kontaktná osoba (meno, priezvisko a tituly)
Zsolt Lavicza
Opis spolupráce na riešení projektu
Spolupráca na vývoji GeoGebry a rôznych aplikácií v rámci komunity GeoGebra Inštitútov.
Názov pracoviska/inštitúcie
Eszterházy Károly University of Applied Sciences
Adresa pracoviska/inštitúcie
Eszterházy tér 1, Eger, Maďarsko
Kontaktná osoba (meno, priezvisko a tituly)
Dr. Ollé János
Opis spolupráce na riešení projektu
Pracovisko venuje výskumu, ako vytvárať z didaktického hľadiska vhodné on-line vzdelávacie
kurzy. Plánujeme spoluprácu v tejto oblasti.

Časový harmonogram na celé obdobie riešenia projektu
Dátum
Dátum
realizácie realizácie Názov hlavného/čiastkového cieľa
Opis realizácie cieľa
od
do
05.03.2018 30.03.2018 Pracovné stretnutie riešiteľského
Príprava realizácie projektu na rok
kolektívu
2018, rozdelenie úloh pre členov
riešiteľského kolektívu.
02.04.2018 30.06.2018 Požiadavky a predpoklady k tvorbe Preskúmanie možnosti využitia
učebných materiálov
Moodle a iných LMS vo vyučovaní
informatiky a matematiky. Možnosti
integrácie softvérov, plug-inov
v systéme Moodle. Zmapovanie
súčasného stavu dostupných
učebných materiálov a požiadaviek
na tvorbu.
03.09.2018 23.12.2018 Tvorba interaktívnych učebných
Tvorba nových interaktívnych
materiálov
učebných materiálov z informatiky a
matematiky.
03.09.2018 23.12.2018 Účasť na odborných konferenciách Príprava vedecko-odborných
publikácií a prezentácia priebežných
výsledkov projektu dosiahnutých v
prvom roku riešenia.
03.09.2018 28.09.2018 Organizácia konferencie/sekcie Organizovanie odborného seminára
prezentácia výsledkov
na oboznámenie odbornej verejnosti
so systémom Moodle, prezentácia
dosiahnutých výsledkov.
01.01.2019 22.12.2019 Účasť na odborných konferenciách Príprava vedecko-odborných
publikácií a prezentácia priebežných
výsledkov projektu
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Dátum
Dátum
realizácie realizácie Názov hlavného/čiastkového cieľa
Opis realizácie cieľa
od
do
01.02.2019 30.06.2019 Tvorba interaktívnych učebných
Tvorba nových interaktívnych
materiálov
učebných materiálov z informatiky a
matematiky. Aktualizácia, doplnenie
materiálov novými modulmi
a aktivitami. Implementácia
interaktívnych kurzov do
vyučovania.
04.02.2019 22.12.2019 Testovanie a overenie učebných
Testovanie vytvorených učebných
materiálov
materiálov vo vyučovacom procese,
overenie úspešnosti využitia
interaktívnych kurzov.
01.03.2019 31.03.2019 Pracovné stretnutie riešiteľského
Vyhodnotenie plnenia čiastkových
kolektívu
cieľov projektu, príprava činnosti na
rok 2019.
02.09.2019 30.09.2019 Organizácia konferencie/sekcie Organizovanie odborného seminára
prezentácia výsledkov
so zameraním na interaktívne učebné
materiály, prezentácia výsledkov
(aj čiastočných) a aktuálnych
metodických otázok k problematike
tvorby interaktívnych materiálov.
01.01.2020 30.11.2020 Účasť na odborných konferenciách Príprava vedecko-odborných
publikácií a prezentácia priebežných
výsledkov projektu.
01.02.2020 29.02.2020 Pracovné stretnutie riešiteľského
Vyhodnotenie plnenia čiastkových
kolektívu
cieľov projektu, príprava činnosti na
rok 2020.
01.02.2020 31.05.2020 Tvorba interaktívnych učebných
Tvorba nových interaktívnych
materiálov
učebných materiálov z informatiky a
matematiky. Aktualizácia, doplnenie
materiálov novými modulmi
a aktivitami. Implementácia
interaktívnych kurzov do
vyučovania.
03.02.2020 30.11.2020 Testovanie a overenie učebných
Testovanie vytvorených učebných
materiálov
materiálov vo vyučovacom procese,
overenie úspešnosti využitia
interaktívnych kurzov.
01.09.2020 30.09.2020 Konferencia - prezentácia výsledkov Organizovanie konferencie na tému
využitia interaktívnych učebných
materiálov.
01.11.2020 20.12.2020 Záverečná správa projektu
Vypracovanie záverečnej správy
projektu.
Dátum začiatku riešenia projektu: 2018
Dátum ukončenia riešenia projektu: 2020
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Obdobie riešenia projektu: 3 roky

Riešiteľský kolektív
Univerzita J. Selyeho
Percentuálny podiel VŠ na plánovanej finančnej dotácii: 100 %
Meno a priezvisko príslušného funkcionára vysokej školy, ktorý schvaľuje podanú žiadosť za túto
vysokú školu: Ing. Renáta Machová, PhD. (prodekan)
Vedúci projektu

Počet
Počet
Počet
hodín
hodín
hodín
(2018) (2019) (2020)
RNDr. Peter Csiba, PhD. (41)
500
500
500
Pracovné zaradenie: vysokoškolský učiteľ (vykonávajúci aj výskumnú, resp. umeleckú činnosť)
Pracovisko: Ekonomická fakulta, Katedra matematiky a informatiky
Spoluriešitelia

Počet
Počet
Počet
hodín
hodín
hodín
(2018) (2019) (2020)
RNDr. Zoltán Fehér, PhD. (45)
zástupca vedúceho projektu 350
350
350
Pracovné zaradenie: vysokoškolský učiteľ (vykonávajúci aj výskumnú, resp. umeleckú činnosť)
Pracovisko: Ekonomická fakulta, Katedra matematiky a informatiky
doc. RNDr. János Tóth, PhD. (55)
člen riešiteľského kolektívu 250
250
250
Pracovné zaradenie: vysokoškolský učiteľ (vykonávajúci aj výskumnú, resp. umeleckú činnosť)
Pracovisko: Ekonomická fakulta, Katedra matematiky a informatiky
RNDr. József Bukor, PhD. (54)
člen riešiteľského kolektívu 250
250
250
Pracovné zaradenie: vysokoškolský učiteľ (vykonávajúci aj výskumnú, resp. umeleckú činnosť)
Pracovisko: Ekonomická fakulta, Katedra matematiky a informatiky
doc. RNDr. Ferdinánd Filip, PhD. (43) člen riešiteľského kolektívu 250
250
250
Pracovné zaradenie: vysokoškolský učiteľ (vykonávajúci aj výskumnú, resp. umeleckú činnosť)
Pracovisko: Ekonomická fakulta, Katedra matematiky a informatiky
Mgr. Ladislav Jaruska, PhD. (41)
člen riešiteľského kolektívu 250
250
250
Pracovné zaradenie: vysokoškolský učiteľ (vykonávajúci aj výskumnú, resp. umeleckú činnosť)
Pracovisko: Ekonomická fakulta, Katedra matematiky a informatiky
Gábor Kiss, PhD. (47)
člen riešiteľského kolektívu 250
250
250
Pracovné zaradenie: vysokoškolský učiteľ (vykonávajúci aj výskumnú, resp. umeleckú činnosť)
Pracovisko: Ekonomická fakulta, Ekonomická fakulta, Katedra matematiky a informatiky
Sándor Szénási, PhD. (39)
člen riešiteľského kolektívu 250
250
250
Pracovné zaradenie: vysokoškolský učiteľ (vykonávajúci aj výskumnú, resp. umeleckú činnosť)
Pracovisko: Ekonomická fakulta, Katedra matematiky a informatiky
Dániel Zoltán Stojcsics, PhD. (33)
člen riešiteľského kolektívu 250
250
250
Pracovné zaradenie: vysokoškolský učiteľ (vykonávajúci aj výskumnú, resp. umeleckú činnosť)
Pracovisko: Ekonomická fakulta, Katedra matematiky a informatiky
Dr. habil András Molnár, PhD. (50)
člen riešiteľského kolektívu 250
250
250
Pracovné zaradenie: vysokoškolský učiteľ (vykonávajúci aj výskumnú, resp. umeleckú činnosť)
Pracovisko: Ekonomická fakulta, Katedra matematiky a informatiky
Online interaktívne vzdelávacie prostredie
na podporu výučby predmetov matematiky a
informatiky.

Funkcia

15/25

Identifikátor: 20170428101173710

PaedDr. Ladislav Végh (41)
člen riešiteľského kolektívu 250
250
250
Pracovné zaradenie: vysokoškolský učiteľ (vykonávajúci aj výskumnú, resp. umeleckú činnosť)
Pracovisko: Ekonomická fakulta, Katedra matematiky a informatiky
RNDr. Štefan Gubo, PhD. (40)
člen riešiteľského kolektívu 250
250
250
Pracovné zaradenie: vysokoškolský učiteľ (vykonávajúci aj výskumnú, resp. umeleckú činnosť)
Pracovisko: Ekonomická fakulta, Katedra matematiky a informatiky
Ing. Ondrej Takáč, PhD. (34)
člen riešiteľského kolektívu 250
250
250
Pracovné zaradenie: vysokoškolský učiteľ (vykonávajúci aj výskumnú, resp. umeleckú činnosť)
Pracovisko: Ekonomická fakulta, Katedra matematiky a informatiky
* Doktorand v dennej forme doktorandského štúdia.
** Školiteľ sa podieľa na riešení projektu.

Riešiteľská kapacita v hodinách všetkých členov riešiteľského kolektívu z vysokých
škôl
Počet hodín 2018
3600

Počet hodín 2019
3600

Počet hodín 2020
3600

Technický a pomocný personál zapojený do riešenia projektu
Je na riešení projektu zapojený aj technický a pomocný personál? áno
Meno, priezvisko Zamestnávateľ/
(tituly)
organizácia
Szabo Peter

UJS

Funkcia
technický
pracovník

Konkretizácia činností
technického/pomocného
personálu pri riešení projektu
Zabezpečenie technických predpokladov
projektu, údržba, aktualizácia systémov

Celkový počet fyzických osôb zapojených do realizácie projektu: 14 (okrem zúčastnených v rámci
medzinárodnej spolupráce)
Zdôvodnenie zloženia riešiteľského kolektívu a potreby zapojenia spolupracujúcich pracovísk
do riešenia projektu
Výskum sa týka vyučovaných predmetov, ktoré zabezpečuje pracovisko riešiteľského kolektívu,
preto sa na riešení projektu predovšetkým podieľajú vysokoškolský učitelia katedry. V oblasti
výskumu členovia riešiteľského kolektívu sa už dlhodobo orientujú na zavedenie moderných
informačných a komunikačných technológií do vzdelávania, na vývoj a implementáciu elektronických
interaktívnych inteligentných výučbových systémov. Väčšina členov riešiteľského kolektívu má
bohatú skúsenosť s možnosťami využitia IKT a permanentne sa podieľajú aj na tvorbe didaktických
materiálov.
Zostavenie riešiteľského kolektívu zdôvodňujeme podmienkou pokrytia jednotlivých
vyučovaných predmetov v študijnom programe aplikovanej informatiky, a tiež hlavné disciplíny
prípravy budúcich učiteľov informatiky a matematiky. Riešitelia sú vyučujúcimi povinných
predmetov, ktoré tvoria nosné témy jadra znalostí študijných programov.
Časť riešiteľov úspešne pracovala aj v projektoch KEGA, v ktorých boli dosiahnuté výsledky
v tvorbe interaktívnych učebných materiálov a k nim prislúchajúcich metodických článkov,
vysokoškolských učebníc ako aj vedeckých prác registrovaných v medzinárodných publikačných
databázach.
Online interaktívne vzdelávacie prostredie
na podporu výučby predmetov matematiky a
informatiky.
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Publikačná a umelecká činnosť, ocenenia, realizované projekty
Vedúci projektu: RNDr. Peter Csiba, PhD.
Projekty výskumu a vývoja, ktorým bola v minulosti poskytnutá finančná dotácia:
Domáce: áno
Zahraničné: nie
Názov domácej organizácie, ktorá finančnú dotáciu poskytla: MŠVVaŠ SR
Podieľal/podieľa sa na riešení projektu ako: vedúci projektu, člen riešiteľského kolektívu
Najvýznamnejšie uznanie vedeckých výsledkov vedúceho projektu:
•
•
•
•
•
•
•

Spoluriešiteľ projektu KEGA 3/3080/05, Aplikácia kognitívnych technológií vo vyučovaní
matematiky, 2005-2007
Spoluriešiteľ projektu VEGA 1/4006/07, Vážené hustoty množín prirodzených čísel a
rozdelenie blokových postupností, 2006-2008
Spoluriešiteľ projektu KEGA 3/5277/07, Tvorba interaktívnych učebných materiálov pre
stredné školy s využitím matematických softvérov s dôrazom na modelovanie, 2007-2009
Spoluriešiteľ projektu VEGA 1/0753/10, Rozdelenie postupností a zovšeobecnené hustoty
množín prirodzených čísel, 2010-2011
Spoluriešiteľ projektu VEGA 1/1022/12, Rozdelenie postupnustí a ich aplikácie, aditívne
miery množín prirodzených čísel, 2007-2009
Vedúci projektu KEGA 001UJS-4/2011 Podpora výučby matematiky pomocou voľne
dostupných matematických softvérov, 2011 - 2013
Vedúci projektu KEGA 002UJS-4/2014 Interaktívne elektronické učebné materiály na
podporu implementovania moderných technológií do vyučovania matematiky a informatiky

Výber 5 najvýznamnejších prác vedúceho projektu:
z celkovo doteraz publikovaných, resp. vytvorených umeleckých prác:
ABD Bukor, József (25%); Csiba, Peter (25%); Fehér, Zoltán (25%); Jaruska, Ladislav (25%);
Dobrakovová, Jana (0%); Simonka, Zsolt (0%): Aplikácia GeoGebry v rôznych oblastiach. 2012
Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2012. ISBN 978-80-8122-067-8
ADF Bukor, József (0%); Csiba, Peter (0%): On estimations of dispersion of ratio block sequences.
2009 Versita Warsaw and Springer Berlin Heidelberg, ISSN 0139-9918
ADE Tóth, János (35%); Filip, Ferdinand (35%); Csiba, Peter (30%): Distribution of terms of a
logarithmic sequence. 2007 Eger : Institute of Mathematics and Computer Science, Eszterházy
Károly College, ISSN 1787-5021
ADE Bukor, József (50%); Csiba, Peter (50%): Notes on functions preserving density. 2011
Kolozsvár : Scientia Kiadó, ISSN 1844-6094
ADM Csiba, Peter (25%); Filip, Ferdinánd (25%); Komzsík, Attila (25%); Tóth, János (25%): On
the existence of the generalized gauss composition of means. 2014 ISSN 1787-6117
za ostatných 5 rokov:
AFC Szénási, Sándor (50%); Csiba, Peter (50%): Planar sliding window technique for searching
accident hot spots. 2015 Sofia : Stef92 Technology, 2015. ISBN 978-619-7105-34-6 ISSN
1314-2704

Online interaktívne vzdelávacie prostredie
na podporu výučby predmetov matematiky a
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ADM Bukor, József (50%); Csiba, Peter (50%): A remark on (C,1) means of sequences. 2014 ISSN
1312-8876
AFC Szénási, Sándor (50%); Csiba, Peter (50%): Clustering algorithm in order to find accident
black spots identified by GPS coordiantes. 2014 Sofia : 2014. ISBN 978-619-7105-10-0 ISSN
1314-2704
AFC Csiba, Peter (50%); Fehér, Zoltán (50%); Badošek, Radim (0%); Burda, Michal (0%):
Supporting Learning Activities With LMS WeB WorK. 2014 Ostrava : University of Ostrava,
Pedagogical Faculty, 2014. ISBN 978-80-7464-561-7
ADM Csiba, Peter (25%); Filip, Ferdinánd (25%); Komzsík, Attila (25%); Tóth, János (25%): On
the existence of the generalized gauss composition of means. 2014 ISSN 1787-6117

Rozpočet projektu
Na riešenie projektu sú naplánované aj nepriame režijné náklady: áno
Konkretizácia rozpočtu:
Rok

Typ finan. položky

2018 nepriame režijné náklady
2019 nepriame režijné náklady
2020 nepriame režijné náklady
2018 633002 - výpočtová technika

2018 633004 - prevádzkové stroje,
prístroje, zariadenie, technika a
náradie
2018 633006 - všeobecný materiál
2018 633009 - knihy, casopisy, noviny ,
ucebnice, ucebné pomôcky a
kompenzacné pomôcky
2018 631001 - tuzemské
2018 631002 - zahraničné
2018 637001 - školenia, kurzy, semináre,
porady, konferencie, sympóziá

2018 633013 - softvér a licencie
2018 637004 - všeobecné služby

Online interaktívne vzdelávacie prostredie
na podporu výučby predmetov matematiky a
informatiky.

Konkretizácia finan. položky
a zdôvodnenie jej využitia

Zabezpečenie členov riešiteľského
kolektívu s výpočtovou technikou:
notebook, periférie.
Prístrojové vybavenie projektu, náhradné
diely a náradia.

Plán (€)
1 800,00
1 800,00
1 800,00
1 700,00

1 500,00

Kancelárske potreby, tonery.
Nákup odbornej literatúry

700,00
500,00

Tuzemské pracovné cesty, aktívna účasť
na konferenciách
Zahraničné pracovné cesty, aktívna účasť
na konferenciách
Pracovné strenutia členov riešiteľského
kolektívu, organizácia konferenie.
Vložné, ubytovanie a stravné na domáce a
zahraničné konferencie.
Softvér, licencia.
Tlač publikácií a reprezentačných
materiálov, platby za zverejnenie
publikácií.

200,00

18/25

1 000,00
2 300,00

1 200,00
1 000,00
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Rok

Typ finan. položky

2018 633016 - reprezentacné

2019 633002 - výpočtová technika

2019 633004 - prevádzkové stroje,
prístroje, zariadenie, technika a
náradie
2019 633006 - všeobecný materiál
2019 633009 - knihy, casopisy, noviny ,
ucebnice, ucebné pomôcky a
kompenzacné pomôcky
2019 631001 - tuzemské
2019 631002 - zahraničné
2019 637001 - školenia, kurzy, semináre,
porady, konferencie, sympóziá

2019 633013 - softvér a licencie
2019 637004 - všeobecné služby

2019 633016 - reprezentacné

2020 633002 - výpočtová technika

2020 633004 - prevádzkové stroje,
prístroje, zariadenie, technika a
náradie
2020 633006 - všeobecný materiál
2020 633009 - knihy, casopisy, noviny ,
ucebnice, ucebné pomôcky a
kompenzacné pomôcky
2020 631001 - tuzemské
2020 631002 - zahraničné

Online interaktívne vzdelávacie prostredie
na podporu výučby predmetov matematiky a
informatiky.

Konkretizácia finan. položky
a zdôvodnenie jej využitia
Občerstvenie pre členov riešiteľského
tímu na pracovných stretnutiach,
workshopoch.
Zabezpečenie členov riešiteľského
kolektívu s výpočtovou technikou:
notebook, tablet, periférie.
Prístrojové vybavenie projektu, náhradné
diely a náradia.

Plán (€)
100,00

1 600,00

1 600,00

Kancelárske potreby, tonery.
Nákup odbornej literatúry.

750,00
500,00

Tuzemské pracovné cesty, aktívna účasť
na konferenciách.
Zahraničné pracovné cesty, aktívna účasť
na konferenciách.
Pracovné strenutia členov riešiteľského
kolektívu, organizácia konferenie.
Vložné, ubytovanie a stravné na domáce a
zahraničné konferencie.
Softvér, licencia softvéru.
Tlač publikácií a reprezentačných
materiálov, platby za zverejnenie
publikácií.
Občerstvenie pre členov riešiteľského
tímu na pracovných stretnutiach,
workshopoch.
Zabezpečenie členov riešiteľského
kolektívu s výpočtovou technikou:
notebook, tlačiareň, periférie.
Prístrojové vybavenie projektu, náhradné
diely a náradia.

200,00
1 000,00
2 400,00

900,00
1 100,00

150,00

1 800,00

1 400,00

Kancelárske potreby, tonery.
Nákup odbornej literatúry.

850,00
500,00

Tuzemské pracovné cesty, aktívna účasť
na konferenciách.
Zahraničné pracovné cesty, aktívna účasť
na konferenciách.

200,00
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Rok

Typ finan. položky

2020 633016 - reprezentacné

2020 637001 - školenia, kurzy, semináre,
porady, konferencie, sympóziá

2020 637004 - všeobecné služby

Spolu na rok 2018:
Spolu na rok 2019:
Spolu na rok 2020:
Súhrnný plán na celé obdobie
riešenia projektu:

Konkretizácia finan. položky
Plán (€)
a zdôvodnenie jej využitia
Občerstvenie pre členov riešiteľského
200,00
tímu na pracovných stretnutiach,
workshopoch.
Pracovné strenutia členov riešiteľského
2 600,00
kolektívu, organizácia konferenie.
Vložné, ubytovanie a stravné na domáce a
zahraničné konferencie.
Tlač publikácií a reprezentačných
1 550,00
materiálov, platby za zverejnenie
publikácií.
12 000,00
12 000,00
12 000,00
36 000,00

Plánované pracovné cesty:
Miesto plánovanej cesty/ciest:
Cieľ/zámer plánovanej cesty/ciest:
Výsledky plánovanej cesty/ciest:
Počet osôb, ktoré sa zúčastnia na plánovanej
ceste/ciest:
Konkretizácia osôb, ktoré sa zúčastnia na
pracovnej ceste/ciest:
Predpokladaná dĺžka trvania pracovnej cesty/
ciest:

Bukarešť, Rumunsko
eLearning and Software for Education, eLSE
vystúpenie na konferencii, publikácia
2

Miesto plánovanej cesty/ciest:
Cieľ/zámer plánovanej cesty/ciest:

Praha, ČR
Dva dny s didaktikou matematiky. Univerzita
Karlova
vystúpenie na konferencii, publikácia
3

Výsledky plánovanej cesty/ciest:
Počet osôb, ktoré sa zúčastnia na plánovanej
ceste/ciest:
Konkretizácia osôb, ktoré sa zúčastnia na
pracovnej ceste/ciest:

RNDr. Štefan Gubo, PhD.
PaedDr. Ladislav Végh

RNDr. Zoltán Fehér, PhD.
Mgr. Ladislav Jaruska, PhD.
RNDr. Štefan Gubo, PhD.

Predpokladaná dĺžka trvania pracovnej cesty/
ciest:

Online interaktívne vzdelávacie prostredie
na podporu výučby predmetov matematiky a
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Miesto plánovanej cesty/ciest:
Cieľ/zámer plánovanej cesty/ciest:
Výsledky plánovanej cesty/ciest:
Počet osôb, ktoré sa zúčastnia na plánovanej
ceste/ciest:
Konkretizácia osôb, ktoré sa zúčastnia na
pracovnej ceste/ciest:
Predpokladaná dĺžka trvania pracovnej cesty/
ciest:
Miesto plánovanej cesty/ciest:
Cieľ/zámer plánovanej cesty/ciest:
Výsledky plánovanej cesty/ciest:
Počet osôb, ktoré sa zúčastnia na plánovanej
ceste/ciest:
Konkretizácia osôb, ktoré sa zúčastnia na
pracovnej ceste/ciest:
Predpokladaná dĺžka trvania pracovnej cesty/
ciest:
Miesto plánovanej cesty/ciest:
Cieľ/zámer plánovanej cesty/ciest:
Výsledky plánovanej cesty/ciest:
Počet osôb, ktoré sa zúčastnia na plánovanej
ceste/ciest:
Konkretizácia osôb, ktoré sa zúčastnia na
pracovnej ceste/ciest:
Predpokladaná dĺžka trvania pracovnej cesty/
ciest:
Miesto plánovanej cesty/ciest:
Cieľ/zámer plánovanej cesty/ciest:
Výsledky plánovanej cesty/ciest:
Počet osôb, ktoré sa zúčastnia na plánovanej
ceste/ciest:
Konkretizácia osôb, ktoré sa zúčastnia na
pracovnej ceste/ciest:
Predpokladaná dĺžka trvania pracovnej cesty/
ciest:

Online interaktívne vzdelávacie prostredie
na podporu výučby predmetov matematiky a
informatiky.

International Scientific Conference. Didmattech.
vystúpenie na konferencii, publikácia
2
Ing. Ondrej Takáč, PhD.
PaedDr. Ladislav Végh

International Multidisciplinary Scientific
Geoconference (SGEM)
vystúpenie na konferencii, publikácia
1
Sándor Szénási, PhD.

Cluj, Rumunsko
International Conference on Energetics and
Electrotechnics
vystúpenie na konferencii, publikácia
1
Ing. Ondrej Takáč, PhD.

International Conference on New Horizons in
Education (INTE)
vystúpenie na konferencii, publikácia
1
Gábor Kiss, PhD.
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Miesto plánovanej cesty/ciest:
Cieľ/zámer plánovanej cesty/ciest:

International Conference on Intercultural
Education “Education, Health and ICT for a
Transcultural World” (EDUHEM)
vystúpenie na konferencii, publikácia
1

Výsledky plánovanej cesty/ciest:
Počet osôb, ktoré sa zúčastnia na plánovanej
ceste/ciest:
Konkretizácia osôb, ktoré sa zúčastnia na
pracovnej ceste/ciest:
Predpokladaná dĺžka trvania pracovnej cesty/
ciest:

Gábor Kiss, PhD.

Miesto plánovanej cesty/ciest:
Cieľ/zámer plánovanej cesty/ciest:

Researches in Didactics of Mathematics and
Computer Science (MIDK)
vystúpenie na konferencii, publikácia
3

Výsledky plánovanej cesty/ciest:
Počet osôb, ktoré sa zúčastnia na plánovanej
ceste/ciest:
Konkretizácia osôb, ktoré sa zúčastnia na
pracovnej ceste/ciest:

RNDr. Zoltán Fehér, PhD.
Mgr. Ladislav Jaruska, PhD.
RNDr. Štefan Gubo, PhD.

Predpokladaná dĺžka trvania pracovnej cesty/
ciest:
Miesto plánovanej cesty/ciest:
Cieľ/zámer plánovanej cesty/ciest:
Výsledky plánovanej cesty/ciest:
Počet osôb, ktoré sa zúčastnia na plánovanej
ceste/ciest:
Konkretizácia osôb, ktoré sa zúčastnia na
pracovnej ceste/ciest:

České Budejovice, ČR
Užití počítačů ve výuce matematiky.
vystúpenie na konferencii, publikácia
3
RNDr. Zoltán Fehér, PhD.
Mgr. Ladislav Jaruska, PhD.
RNDr. Štefan Gubo, PhD.

Predpokladaná dĺžka trvania pracovnej cesty/
ciest:

Plánované spolufinancovanie za celé obdobie riešenia projektu
Finančné
prostriedky

1. rok
BV

Zdroje zo štátneho rozpočtu
12 000,00
z dotácie KEGA

2. rok

KV

BV

0,00 12 000,00

Online interaktívne vzdelávacie prostredie
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3. rok

KV

BV

0,00 12 000,00
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Spolu

KV

BV

0,00 36 000,00

KV

0,00

Rozdelenie
finančných
prostriedkov
v%
100,00

Identifikátor: 20170428101173710

Finančné
prostriedky

1. rok
BV

0,00
z iných projektov
(projekty
podporené zo
štátneho rozpočtu,
napr. projekty
VEGA atď.)
0,00
z iných zdrojov
(napr. z dotácie
na vedu a výskum
poskytnutej
vysokej škole)
Spolu - zdroje zo 12 000,00
štátneho rozpočtu
Mimorozpočtové zdroje
0,00
zo súkromných
zdrojov
organizácie
vedúceho
projektu (napr. z
mimorozpočtových
prostriedkov
vysokej školy)
0,00
zo súkromných
zdrojov
organizácie
zodpovedného
spoluriešiteľa
projektu (napr. z
mimorozpočtových
prostriedkov
spolupracujúcej
vysokej školy)
0,00
zo zahraničných
zdrojov (projekty,
finančné
príspevky, pôžičky,
úvery atď.)
0,00
z iných zdrojov
(príspevky z
podnikateľského
sektora atď.)
0,00
Spolu mimorozpočtové
zdroje

2. rok

KV

BV

3. rok

KV

BV

Spolu

KV

BV

KV

Rozdelenie
finančných
prostriedkov
v%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 12 000,00

0,00 12 000,00

0,00 36 000,00

0,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Finančné
prostriedky
Spolu - zdroje zo
štátneho rozpočtu
a mimorozpočtové
zdroje

1. rok
BV

2. rok

KV

12 000,00

BV

3. rok

KV

0,00 12 000,00

BV

0,00 12 000,00

Spolu

KV

BV

0,00 36 000,00

KV
0,00

Rozdelenie
finančných
prostriedkov
v%
100,00

Posudzovatelia
Návrh vhodných posudzovateľov
Meno,
Názov a adresa
priezvisko
inštitúcie
a tituly
prof. RNDr. Technická univerzita
Martin Bača, v Košiciach
CSc.
Strojnícka fakulta,
Letná 9, 042 00
Košice
doc. Ing.
Univerzita
Zoltán
Konštantína Filozofa
Balogh, PhD. v Nitre Fakulta
prírodných vied,
Tr.A.Hlinku 1, Nitra
doc. RNDr. Slovenská technická
Vladimír
univerzita v
Baláž, CSc. Bratislave Fakulta
chemickej a
potravinárskej
technológie
prof. RNDr. Technická univerzita
Ján Plavka, v Košiciach Fakulta
CSc.
elektrotechniky
a informatiky,
B.Němcovej 32,
04001 Košice
doc. RNDr. Katedra matematiky
Jan Šustek,
Ph.D.

Telefónne číslo
055 602 2215

E-mailová adresa
martin.baca@tuke.sk

Odbor vedy
a techniky
10103 - diskrétna
matematika

+421376408672 zbalogh@ukf.sk

10201 - informatické
a počítačové vedy

02/52495177

vladimir.balaz@stuba.sk

10101 - algebra a
teória čísel

055/6023256

jan.plavka@tuke.sk

10103 - diskrétna
matematika

+420597092136 jan.sustek@osu.cz

10101 - algebra a
teória čísel

Návrh nevhodných posudzovateľov
Meno,
priezvisko
a tituly

Názov a adresa
inštitúcie

Telefónne číslo
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E-mailová adresa

Odbor vedy
a techniky

Identifikátor: 20170428101173710

Prílohy
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KEGA - žiadosť

Potvrdenie o podaní žiadosti

komisia č. 2 pre nové technológie, metódy a
formy vo výučbe

Univerzita J. Selyeho
Ekonomická fakulta
Katedra matematiky a informatiky

Online interaktívne vzdelávacie prostredie na podporu
výučby predmetov matematiky a informatiky.
Projekt č. 002UJS-4/2018
2018

RNDr. Peter Csiba, PhD.
Týmto čestne vyhlasujem, že všetky údaje v žiadosti o dotáciu na nový projekt KEGA sú pravdivé, že uvedené finančné požiadavky na
riešenie projektu sú v súlade s pravidlami KEGA a príslušnými platnými pokynmi a že v prípade poskytnutia dotácie budú tieto finančné
prostriedky účelne, efektívne a primerane použité len na výdavky spojené s riešením projektu, a teda nedôjde k ich neoprávnenému,
neodôvodnenému alebo neplánovanému čerpaniu. Potvrdzujem, že neprekračujem maximálny ročný počet riešiteľských hodín súhrnne
na všetkých projektoch, na ktorých sa podieľam. Zároveň na dodržiavanie účastí a maximálnej ročnej riešiteľskej kapacity ako
vedúci projektu upozorním aj všetkých svojich členov riešiteľského kolektívu. Týmto čestným vyhlásením som si vedomý následkov
vyplývajúcich z uvedenia nepravdivých informácií.

.............................................................................
RNDr. Peter Csiba, PhD.
podpis vedúceho projektu

.............................................................................
Schválené dňa

.............................................................................
Ing. Renáta Machová, PhD. (prodekan)
meno, priezvisko, tituly a podpis rektora, resp. povereného
akademického funkcionára s odtlačkom pečiatky

