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Anotácia projektu
Slovenský jazyk a slovenská literatúra je špecifickým učebným predmetom v školách
s vyučovacím jazykom maďarským a zaberá v hierarchii učebných predmetov popredné miesto.
Jedným z cieľov projektu je vytvorenie a realizovanie systému podpory a rozvoja profesijných
kompetencií pedagogických zamestnancov základných škôl s vyučovacím jazykom maďarským
zameraný na skvalitnenie vyučovania slovenského jazyka a slovenskej literatúry, ako aj vytvorenie
podporných materiálov vzdelávacieho programu na rozvoj komunikačných, čitateľských, písacích
kompetencií žiakov a na zlepšenie ich vzťahu k predmetu, jazyku a kultúre. Následne sa vytvoria
učebné materiály vo forme metodických listov pre prvý stupeň základných škôl s VJM, ako aj
metodický model vyučovania tohto predmetu.
Kľúčové slová: slovenský jazyk, škola, učebná pomôcka, učivo, žiak
Ďalšie kľúčové slová týkajúce sa riešenia projektu: slovenský jazyk a slovenská literatúra, prvý
stupeň ZŠ, žiaci, metodické listy, komunikácia
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Anotácia projektu v anglickom jazyku
Slovak language and Slovak literature is a specific subject in schools with Hungarian language of
instruction and occupies a prominent place in the subject hierarchy. The aims of the project include the
creation and implementation of a system of support and the development of professional competencies
of pedagogical staff at primary schools with Hungarian language of instruction in order to improve
the quality of teaching Slovak language and Slovak literature as well as creating supporting materials
for the improvement of pupils’ relation to the subject, language and culture. Subsequently, teaching
materials will be prepared in the form of methodological sheets and handouts for the lower primary
level of schools with Hungarian language of instruction and the methodology of the new teaching
model will be elaborated.
Kľúčové slová v anglickom jazyku: Slovak language and slovak literature, Lower primary
Education, students, methodology of the new teaching, communication

Opis projektu
Súčasný stav problematiky
Slovenský jazyk a slovenská literatúra je špecifickým učebným predmetom v školách
s vyučovacím jazykom maďarským a zaberá v hierarchii učebných predmetov popredné miesto.
Jeho špecifickosť determinuje skutočnosť, že slovenský jazyk má v Slovenskej republike postavenie
štátneho jazyka, je väčšinovým jazykom, komunikačným prostriedkom, t. j. nástrojom dorozumenia
občanov maďarskej národnosti s občanmi inej národnosti v Slovenskej republike a súčasne druhým
(špecifickým cieľovým) jazykom v školách s vyučovacím jazykom maďarským. Pri plánovaní učiva
a výchovno-vzdelávacieho procesu sa zohľadňujú spoločenské požiadavky.
Deťom a žiakom občanov patriacim k národnostným menšinám a etnickým skupinám sa
zabezpečuje právo na osvojenie si štátneho jazyka. Edukačný proces v školách s vyučovacím jazykom
národností prebieha v súlade s ratifikačnou listinou Európskej charty regionálnych alebo menšinových
jazykov. Dôležitosť ovládania majoritného jazyka príslušníkmi minorít je podporená viacerými
európskymi odporúčaniami.
Spoločenské zmeny ovplyvňujú aj prácu školy a na aktívne zvládnutie slovenského jazyka
žiakmi kladú vysoké spoločenské požiadavky. Na jednej strane je spoločenská požiadavka ovládania
štátneho jazyka platná pre všetky typy škôl, na druhej strane výsledky edukačného procesu nie
vždy zodpovedajú predstavám o úrovni ovládania slovenského jazyka žiakmi. Úroveň ovládania
slovenského jazyka u časti žiakov nie je úmerná úsiliu a množstvu času vynaloženému na
dosiahnutie cieľa. Napriek doterajším inováciám vo vyučovaní slovenského jazyka a slovenskej
literatúry a dosiahnutým výsledkom sa totiž doteraz nedarilo vypestovať u časti žiakov požadovanú
komunikatívnu kompetenciu.
Cieľom predkladaného projektu je úsilie o zlepšenie úrovne ovládania slovenského jazyka na
prvom stupni základných škôl s vyučovacím jazykom maďarským prostredníctvom vyučovacieho
predmetu slovenský jazyk a slovenská literatúra.
Návrh daného projektu nadväzuje na teóriu vyučovania vyučovacieho predmetu,
vykryštalizovanú počas jeho viac ako 90-ročnej existencie a súčasne zahrňuje aj najnovšie poznatky
z oblasti vyučovania jazykov (cudzích, vyučovacích aj materinských) u nás aj v zahraničí. Vyučovanie
slovenského jazyka a slovenskej literatúry má ústredné postavenie: má pomáhať celkovému
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osobnostnému rozvoju žiaka, získavaniu návykov slušného správania špeciálne v rečovej oblasti,
kladne pôsobiť na vývin jeho rečovo-analogických schopností, rozvoj jazykového cítenia, tvorivosti
a kladných postojov k slovenskému jazyku.
Projekt sa pritom vo svojich základoch opiera aj o významné publikácie danej problematiky,
ktoré tvoria akúsi symbolickú chrbtovú kosť i odrazový mostík samotného výskumu (samozrejme, v
pozadí inej metodológie ako samotný výstup z projektu):
Halászová, A. – Ledneczká, Gy.: Návrh zmien dokumentu Koncepcia vyučovania slovenského
jazyka a literatúry na 1. stupni základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským. Nepublikovaná
správa. Bratislava : ŠPÚ, 2004.
Halászová, A.: Úroveň vyučovania slovenského jazyka a literatúry v ZŠ a SŠ s vyučovacím
jazykom maďarským. I. časť. 1. vyd. Bratislava : ŠPÚ, 2004. ISBN 80-85756-79-X.
Bernáthová, A.: Úroveň vyučovania slovenského jazyka a literatúry v ZŠ a SŠ s vyučovacím
jazykom maďarským. II. časť. 1. vyd. Bratislava : ŠPÚ, 2004. ISBN 80-85756-73-0.
Varga, J.: Úroveň vyučovania slovenského jazyka a literatúry v ZŠ a SŠ s vyučovacím jazykom
maďarským.
III. časť. 1. vyd. Bratislava : ŠPÚ, 2004. ISBN 80-85756-80-3.
Správy T9 (správy NÚCEM z testovania žiakov 9. ročníka ZŠ) a Správy z MS (správy NÚCEM
z EČ MS)
Správa o stave používania štátneho jazyka na území SR v zmysle zákona NR SR č. 270/1995
Z. z. o štátnom jazyku SR v znení neskorších predpisov, Správy o stave a úrovni výchovy a
vzdelávania (správy ŠŠI), Správy T9 (správy NÚCEM z testovania žiakov 9. ročníka ZŠ), Analýza
uskutočniteľnosti zmeny vo vyučovaní slovenského jazyka a slovenskej literatúry na školách s
vyučovacím jazykom národnostných menšín, materiál
č. 2011-18624/45416:1-09 prerokovaný na 22. porade vedenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu
a športu Slovenskej republiky dňa 24. 11. 2011.
KEGA 3/122203 Východiská, ciele a koncepcia kurikulárnej prestavby predmetu slovenský
jazyk a literatúra
v základnej škole a strednej škole, Návrh programu na zvyšovanie kvality vyučovania štátneho jazyka
v školách
s vyučovacím jazykom národnostných menšín, Uznesenie vlády SR č. 196 zo dňa 17. marca 2010,
Analýza uskutočniteľnosti zmeny vo vyučovaní slovenského jazyka a slovenskej literatúry na školách
s vyučovacím jazykom národnostných menšín, materiál č. 2011-18624/45416:1-09 prerokovaný na
22. porade vedenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dňa 24. 11.
2011.
SZŐKÖL, I.,.: Continuous Improvement of the Teaching Process in Primary Education.
In. Journal of Language and Cultural Education, 2018, 6(1), 2018, s.53-64. ISSN 1339-4584,
DOI:10.2478/jolace-2018-0004
Zameranie a opis projektu
Projekt je zameraný na poskytnutie nového pedagogického modelu v oblasti vyučovania
slovenského jazyka a slovenskej literatúry ako štátneho jazyka pre prvý stupeň základných škôl. V
rámci riešenia projektu plánujeme nasledovné aktivity.
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Rok 2021:
•

Dotazníkový prieskum zameraný na zistenie súčasného stavu a na implementáciu ŠVP

·

Realizácia dotazníkového prieskumu vo vybraných školách

·

Vytváranie iŠkVP pre prvý a druhý ročník – metodická pomoc

·

Príprava metodických listov k predmetu SJaSL

·

Jazyková kontrola pripravených metodických listov

·

Príprava metodického modelu k jednotlivým tematickým celkom a preverovacích otázok

·

Jazyková kontrola pripraveného metodického modelu

Rok 2022:
·

Vytváranie iŠkVP pre tretí a štvrtý ročník – metodická pomoc

·

Príprava metodických listov k predmetu SJaSL

·

Jazyková kontrola pripravených metodických listov

·

Príprava metodického modelu k jednotlivým tematickým celkom a preverovacích otázok

·

Jazyková kontrola pripraveného metodického modelu

·
vytvorenie podporných materiálov na realizáciu vyučovacieho procesu (metodické a učebné
materiály a didaktické pomôcky)
Rok 2023:
·

Recenzia pripravených učebných materiálov vo forme skrípt k jednotlivým tematickým

·
Príprava prezentácií ako ukážok k jednotlivým tematickým celkom a preverovacích otázok
alebo testov
·

Príprava učebných materiálov, didaktických hier k jednotlivým tematickým celkom

·

Jazyková kontrola pripravených učebných materiálov

·

Recenzia pripravených učebných materiálov

·

Prezentácia výsledkov

Charakter výskumu a vývoja projektu
Výsledky plánujeme publikovať a prezentovať na konferenciách.
Požiadavka nezávislosti výsledných produktov na HW a SW platforme bude splnená
transformáciou PowerPoint-ových prezentácií na .pdf súbory čitateľné programom Adobe Acrobat
Reader, ktorý je voľne prístupný na stránke výrobcu. Manuál bude zverejnený na Internete.
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Pripravené učebné materiály (metodické listy, metodický model, prezentácie) budú dostupné
používateľom na nepodnikateľské účely zdarma.
Učebné materiály budú dostupné aj pre ľudí s postihnutím (sluchové, pohybové).
Charakter výskumu a vývoja projektu v anglickom jazyku
We are planning to publish the results and present them at conferences. The requirement of the
independence of final products on HW and SW platform will be fulfilled by the transformation of
PowerPoint presentations into .pdf files readable by Adobe Acrobat Reader, which is freely accessible
on the manufacturer's website. The manual will be published in the Internet.
Existujúce prístrojové vybavenie nevyhnutné na riešení projektu: áno
Konkretizácia existujúceho prístrojového vybavenia
PC a programy (word, excell, power point) na tvorbu učebných materiálov vo forme metodických
listov, metodického modelu vyučovania, prezentácií a sylabov.
• Dataprojektor na uskutočnenie workshopov, konferencií.
• Vybudovaná sieť LAN a učebne s počítačmi na testovanie žiakov, budúcich pedagógov.

Ciele projektu
Hlavným cieľom projektu je zvýšiť kvalitu edukačného procesu vyučovania slovenského jazyka
a slovenskej literatúry v školách s vyučovacím jazykom národnostných menšín, konkrétne v školách
s vyučovacím jazykom maďarským, zameranú na komunikáciu, takisto vypracovanie metodických
listov s určením konkrétnych, inovatívnych metód vyučovania, ako aj vytvorenie metodického modelu
vyučovania predmetu pre učiteľov primárneho vzdelávania.

Ciele projektu v anglickom jazyku
The main aim of the project is to improve the quality of teaching Slovak language and Slovak
literature in minority schools, more concretely in schools with Hungarian language of instruction
by focusing on communication, creating methodological sheets and handouts based on concrete,
innovative teaching methods. Another aim is to elaborate the methodology of the new teaching model
for the given subject for teachers of primary education.
Sociálno-ekonomický cieľ projektu: vzdelávanie
Kľúčové slová: pedagogika, primárna edukácia, slovenský jazyk, základné školy, žiak
Ďalšie kľúčové slová týkajúce sa cieľov projektu: metodika vyučovania SJaSL

Spôsob riadenia a organizačného zabezpečenia, konkrétny návrh postupu na
dosiahnutie cieľov projektu
·
Pripravia sa metodické listy pre prvé štyri ročníky primárneho vzdelávania z predmetu
Slovenský jazyk a slovenská literatúra
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·

Pripraví sa metodický model vyučovania Slovenského jazyka a slovenskej literatúry

·

Prebehne jazyková kontrola pripravených metodických listov

·

Sprístupnia sa metodické listy k danému predmetu na CD nosiči pre učiteľov škôl s VJM

·
Zverejnia sa metodické listy a metodický model vyučovania predmetu SJaSL na webovej
stránke katedry pedagogiky, fakulty Univerzity UJS
·
Pripravia sa ukážkové prezentácie, ukážky dobrej praxe k jednotlivým tematickým celkom,
didaktické hry a preverovacie otázky z predmetu SJaSL
·

Prebehne jazyková kontrola pripravených prezentácií, testov a ukážok dobrej praxe

·
Sprístupnia sa jednotlivé ukážky dobrej praxe, prezentácie, didaktické hry na CD nosičoch
pre učiteľov primárneho vzdelávania
·
Zorganizovania vedeckej konferencie na tému ,,Inovácie vo vyučovaní Slovenského jazyka
a slovenskej literatúry na prvom stupni škôl s VJM,,
·
modelu

Prebehne recenzia pripravených učebných materiálov, metodických listov, metodického

·

Vydanie pripravených materiálov na CD nosiči

·

Prebežná prezentácia výsledkov

Plánované realizačné výstupy projektu

Názov
plánovaného
výstupu

Opis plánovaného výstupu

Zverejnenie
Na webovej stránke katedry
pripravených
metodických listov
pre prvý a druhý
ročník ZŠ
Zverejnenie
Na CD nosiči vo formáte .pdf
pripravených
metodických listov
pre prvý a druhý
ročník ZŠ
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Univerzita
2021
J. Selyeho v
Komárne

Univerzita
J. Selyeho v
Komárne
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Realizátor
výstupu (názov
pracoviska
Rok
Názov
vedúceho
realizácie
plánovaného
Opis plánovaného výstupu
projektu
plánovaného
výstupu
alebo názov
výstupu
spolupracujúceho
pracoviska)
Zverejnenie
Na webovej stránke katedry a na CD nosiči Univerzita
2022
pripravených
vo formáte .pdf
J. Selyeho v
metodických listov
Komárne
pre tretí a švrtý
ročník ZŠ
Prezentácie
Ukážkové prezentácie, ukážky dobrej praxe Univerzita
2022
k jednotlivým tematickým celkom
J. Selyeho v
Komárne
konferencia
Vedecká konferencia na tému ,,Inovácie vo Univerzita
2022
vyučovaní Slovenského jazyka a slovenskej J. Selyeho v
literatúry na prvom stupni škôl s VJM,,
Komárne
Zverejnenie
Na CD nosiči vo formáte .pdf
Univerzita
2023
pripraveného
J. Selyeho v
metodického
Komárne
modelu
vyučovania SJaSL
pre všetky štyri
ročníky ZŠ

Plánované uplatnenie výstupov, prínosy projektu v spoločenskej, ekonomickej
a hospodárskej praxi
Projekt znamená inováciu a zlepšenie úrovne ovládania slovenského jazyka na prvom stupni
základných škôl s vyučovacím jazykom maďarským prostredníctvom vyučovacieho predmetu
slovenský jazyk a slovenská literatúra, vytvorenie pozitívneho vzťahu k jazyku, ku kultúre štátu.
Projekt vyučovania slovenského jazyka a slovenskej literatúry v školách bude zahrňovať:
·
vytvorenie metodiky vzdelávacieho programu vrátane inovatívnych metód a foriem
vyučovania
·
vytvorenie podporných materiálov na realizáciu vzdelávacieho programu (metodické
a učebné materiály a didaktické pomôcky)
·
SJaSL.

poradenstvo a podpora školám pri zavádzaní inovovanej metodiky vyučovania predmetu

Výsledky:
·
zvýšenie profesijných kompetencií pedagogických zamestnancov v súlade s kvalifikačnými
požiadavkami a potrebami
Implementácia inovatívnych metód do
vyučovacieho procesu predmetu Slovenský
jazyk a slovenská literatúra na prvom stupni
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·
zvýšenie kvality vyučovania slovenského jazyka a slovenskej literatúry v školách s
vyučovacím jazykom maďarským
Výstupy:
·
literatúry

metodika a nástroje na zvyšovanie kvality vyučovania slovenského jazyka a slovenskej

·

metodické učebné materiály

·

didaktické pomôcky

·

ukážky dobrej praxe

Prínos/dopad:
·

zlepšenie úrovne profesijných kompetencií pedagogických zamestnancov

·

zlepšenie komunikačných schopností žiakov v slovenskom jazyku

·

zlepšenie postoja žiakov k učebnému predmetu, k jazyku a kultúre

·
zlepšenie študijných výsledkov žiakov v učebnom predmete slovenský jazyk a slovenská
literatúra
·

zlepšenie spokojnosti rodičov s úrovňou ovládania slovenského jazyka žiakov

·

zavedenie dobrej praxe do vyučovacieho procesu

Plánované uplatnenie výstupov, prínosy projektu v spoločenskej, ekonomickej
a hospodárskej praxi v anglickom jazyku
The project of teaching Slovak language and Slovak literature in schools will include:
·
developing the methodology of an educational programme including innovative methods
and forms of teaching
·
creation of supporting materials for the implementation of the educational programme
(methodological and teaching materials and teaching aids)
·
counseling and support to schools in implementing an innovative methodology for teaching
Slovak language and Slovak literature.
Results:
·
increasing the professional competencies of teaching staff in accordance with qualification
requirements and needs
·
improving the quality of teaching Slovak language and Slovak literature in schools with
Hungarian language of instruction
Output:
Implementácia inovatívnych metód do
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jazyk a slovenská literatúra na prvom stupni
základnej školy s vyučovacím jazykom

9/19

Identifikátor: 20200401001314910

·
methodology and tools for improving the quality of teaching Slovak language and Slovak
literature
·

teaching materials

·

teaching aids

·

examples of good practice

Benefit-Impact:
·

improving the level of the professional competence of teaching staff

·

improvement of pupils’ communication skills in Slovak language

·

improving pupils’ attitude to the subject, language and culture

·

improvement of pupils’ learning outcomes in the Slovak language and Slovak literature

·

improving parents’ satisfaction with the pupils’ level of Slovak language knowledge

·

introducing good practice into the teaching process

Medzinárodná spolupráca
Nemám

Časový harmonogram na celé obdobie riešenia projektu
Dátum
Dátum Názov hlavného/čiastkového cieľa
realizácie realizácie
Názov hlavného/čiastkového
od
do
cieľa v anglickom jazyku
04.01.2021 30.06.2021 Metodické listy pre prvé dva ročníky
primárneho vzdelávania z predmetu
Slovenský jazyk a slovenská
literatúra
creating methodological sheets for
SLaSL

Opis realizácie cieľa
Opis realizácie cieľa
v anglickom jazyku
Príprava metodických listov pre prvé
dva ročníky z predmetu SJaSL

creating methodological sheets for
subject Slovak Language and Slovak
Literature
01.07.2021 30.09.2021 Jazyková kontrola
Jazyková kontrola pripravených
metodických listov
language control
languge control for methodological
sheets
02.08.2021 31.12.2021 Sprístupnenie metodických listov pre Sprístupnenie metodických listov
prvé dva ročníky
na webovej stránke fakulty a na CD
nosiči
Discovery of methodological sheets Discovery of methodological sheets
on the Universitys website
Implementácia inovatívnych metód do
vyučovacieho procesu predmetu Slovenský
jazyk a slovenská literatúra na prvom stupni
základnej školy s vyučovacím jazykom
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Dátum
Dátum Názov hlavného/čiastkového cieľa
realizácie realizácie
Názov hlavného/čiastkového
od
do
cieľa v anglickom jazyku
01.01.2022 30.06.2022 Prezentácie k vybraným tematickým
celkom k predmetu SJaSL, ako aj
ukážky dobrej praxe
Prezentation to the part of good
practice lessons
01.07.2022 31.08.2022 Jazyková kontrola
Language control
01.09.2022 31.12.2022 Vedecká konferencia na
tému ,,Inovácie vo vyučovaní
Slovenského jazyka a slovenskej
literatúry na prvom stupni škôl s
VJM,,
Conference focused to the Teaching
Subject Slovak language and Slovak
literature
01.01.2023 30.06.2023 Metodické listy pre tretí a štvrtý
ročník primárneho vzdelávania
z predmetu Slovenský jazyk a
slovenská literatúra
creating methodological sheets for
SLaSL
03.04.2023 31.12.2023

01.07.2023 31.08.2023

01.07.2023 30.09.2023

01.09.2023 30.11.2023

Opis realizácie cieľa
Opis realizácie cieľa
v anglickom jazyku
pripravia sa prezentácie k
jednotlivým tematickým celkom ako
aj ukážky dobrej praxe
creating to the prezentation
Jazyková kontrola pripravených
ukážok dobrej praxe a prezentácií
languge control for presentation
Zorganizovania vedeckej konferencie

Organization conference

Príprava metodických listov pre tretí
a štvrtý ročník z predmetu SJaSL

creating methodological sheets for
subject Slovak Language and Slovak
Literature
Prezentácie k vybraným tematickým pripravia sa prezentácie k
celkom k predmetu SJaSL, ako aj
jednotlivým tematickým celkom ako
ukážky dobrej praxe
aj ukážky dobrej praxe
Prezentation to the part of good
creating to the prezentation
practice lessons
Jazyková kontrola
Jazyková kontrola pripravených
metodických listov
Language control
languge control for methodological
sheets
Sprístupnenie metodických listov pre Sprístupnenie metodických listov
posledné dva ročníky primárneho
na webovej stránke fakulty a na CD
vzdelávania
nosiči
Discovery of methodological sheets Discovery of methodological sheets
on the Universitys website
Jazyková kontrola
Jazyková kontrola pripraveného
metodického modelu
language control
languge control of methodological
model

Implementácia inovatívnych metód do
vyučovacieho procesu predmetu Slovenský
jazyk a slovenská literatúra na prvom stupni
základnej školy s vyučovacím jazykom
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Dátum
Dátum Názov hlavného/čiastkového cieľa
realizácie realizácie
Názov hlavného/čiastkového
od
do
cieľa v anglickom jazyku
01.09.2023 31.12.2023 Metodický model vyučovania
Slovenského jazyka a slovenskej
literatúry
Methodological model of teaching
subjet Slovak language and
Literature

Opis realizácie cieľa
Opis realizácie cieľa
v anglickom jazyku
Príprava metodického modelu pre
predmet SJaSL
Creating of Methodological model of
teaching subjet Slovak language and
Literature

Dátum začiatku riešenia projektu: 2021
Dátum ukončenia riešenia projektu: 2023
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: Dr. habil. PaedDr. Kinga Horváth, PhD. (dekan)
Vedúci projektu

Počet
hodín
(2021)
400

Počet
hodín
(2022)
500

Počet
hodín
(2023)
500

Dr. habil. Ing. István Szőköl, PhD.,
ING-PAED IGIP (39)
Pracovné zaradenie: vysokoškolský učiteľ (vykonávajúci aj výskumnú, resp. umeleckú činnosť)
Pracovisko: Pedagogická fakulta, Katedra pedagogiky
Spoluriešitelia

Počet
Počet
Počet
hodín
hodín
hodín
(2021) (2022) (2023)
PaedDr. Andrea Puskás, PhD. (40)
zástupca vedúceho projektu 350
400
400
Pracovné zaradenie: vysokoškolský učiteľ (vykonávajúci aj výskumnú, resp. umeleckú činnosť)
Pracovisko: Pedagogická fakulta
doc. RNDr. József Liszka, CSc. (64) člen riešiteľ. kolektívu
350
300
300
Pracovné zaradenie: vysokoškolský učiteľ (vykonávajúci aj výskumnú, resp. umeleckú činnosť)
Pracovisko: Pedagogická fakulta
doc. PaedDr. Patrik Šenkár, PhD. (41) člen riešiteľ. kolektívu
250
250
250
Pracovné zaradenie: vysokoškolský učiteľ (vykonávajúci aj výskumnú, resp. umeleckú činnosť)
Pracovisko: Pedagogická fakulta, Katedra slovenského jazyka a literatúry PF UJS
PaedDr. Jaroslav Vlnka, PhD. (49)
člen riešiteľ. kolektívu
350
350
350
Pracovné zaradenie: vysokoškolský učiteľ (vykonávajúci aj výskumnú, resp. umeleckú činnosť)
Pracovisko: Pedagogická fakulta, Katedra slovenského jazyka a literatúry
Mgr. Anita Tóth-Bakos, PhD. (34)
člen riešiteľ. kolektívu
400
400
350
Pracovné zaradenie: vysokoškolský učiteľ (vykonávajúci aj výskumnú, resp. umeleckú činnosť)
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Pracovisko: Pedagogická fakulta, Katedra predškolskej a primárnej pedagogiky
Dr. habil. PaedDr. Kinga Horváth,
člen riešiteľ. kolektívu
400
400
400
PhD. (49)
Pracovné zaradenie: vysokoškolský učiteľ (vykonávajúci aj výskumnú, resp. umeleckú činnosť)
Pracovisko: Pedagogická fakulta
doc. Dr. univ. Agáta Csehiová, PhD.
člen riešiteľ. kolektívu
350
350
400
Pracovné zaradenie: vysokoškolský učiteľ (vykonávajúci aj výskumnú, resp. umeleckú činnosť)
Pracovisko: Pedagogická fakulta, Pedagogická fakulta, Katedra pedagogiky
PaedDr. Mária Pálinkáš (52)
člen riešiteľ. kolektívu
250
250
250
Pracovné zaradenie: vysokoškolský učiteľ (vykonávajúci aj výskumnú, resp. umeleckú činnosť)
Pracovisko: Pedagogická fakulta, Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky
* 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 2021
3100

Počet hodín 2022
3200

Počet hodín 2023
3200

Počet hodín členov riešiteľského kolektívu z vysokých škôl/výška požadovanej finančnej
dotácie: 0,22

Technický a pomocný personál zapojený do riešenia projektu
Celkový počet fyzických osôb zapojených do realizácie projektu: 9 (okrem zúčastnených v rámci
medzinárodnej spolupráce)
Zdôvodnenie zloženia riešiteľského kolektívu a potreby zapojenia spolupracujúcich pracovísk
do riešenia projektu
Riešiteľský kolektív z kvalifikačnej stránky predstavuje vyrovnaný a skúsený kolektív. Mnohí z
nich majú skúsenosti v riešení domácich a zahraničných grantov a projektov. Vzhľadom na značné
množstvo spracovaných dát a náročnosť riešenia úloh považujeme celkové zloženie kolektívu za
primerané a potrebné k splneniu cieľov projektu. Svojimi praktickými i teoretickými znalosťami sú
schopní vytvoriť uvádzaný materiál (metodické listy, metodický model, prezentácie, ukážky dobrej
praxe), ktorú potrebujú nielen v užšom, ale aj širšom ponímaní (učitelia ZŠ, študenti VŠ, odborníci,
čitatelia). Členovia riešiteľského kolektívu majú skúsenosti aj so vzájomnou tímovou spoluprácou.

Publikačná a umelecká činnosť, ocenenia, realizované projekty
vedúci projektu Dr. habil. Ing. István Szőköl, PhD., ING-PAED IGIP
Projekty výskumu a vývoja, ktorým bola v minulosti poskytnutá finančná dotácia:
Domáce: áno
Zahraničné: áno
Názov domácej organizácie, ktorá finančnú dotáciu poskytla: MŠVVaŠ SR: KEGA
005UJS-4/2015 - Internacionalizácia ŠP Predškolská a elementárna pedagogika pre II. Stupeň VŠ
Implementácia inovatívnych metód do
vyučovacieho procesu predmetu Slovenský
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štúdia- vedúci projektu KEGA 006UJS-4/2019 - Rozvoj kreativity a kreatívna výučba anglického
jazyka na základných a stredných školách- zástupca vedúceho KEGA PROJECT: New Education
Technologies in Programming Teachings, 3/3079/05, Komárno, Slovak Republic- člen KEGA:
Elektronická podpora vyučovania programovania, 3/6365/08, Komárno, Slovak Republic (člen),
2008-2011 VEGA 1/0534/11 Špecifické matematické poznatky učiteľov matematiky pre primárne
a nižšie sekundárne vzdelávanie (2011-13) – člen KEGA 004UJS-4/2012Vzdelávací portál pre
učiteľov a študentov škôl s vyučovacím jazykom maďarským na Slovensku, zástupca vedúceho
(2012-14) – člen KEGA Projekt č. 3/7519/09 - Terminologická kultúra v oblasti elektronického
vzdelávania, člen KEGA Projekt č. 3/7027/09- Vyučovanie matematiky a prírodovedy na 1. st. ZŠ
pomocou interaktívnej tabule., člen VEGA 1/0117/19 - Postavenie, identita, vzdelávanie menšín spoločenské sebarealizačné stratégie maďarskej menšiny na Slovensku, člen, (2019-2021)
Podieľal/podieľa sa na riešení projektu ako: vedúci projektu, zástupca projektu, člen
riešiteľského kolektívu
Názov zahraničnej organizácie, ktorá finančnú dotáciu poskytla: Leonardo da Vinci: Teaching
Information Society, HU/06/B/F/PP-170033 NET – IS
Podieľal/podieľa sa na riešení projektu ako: člen riešiteľského kolektívu
Najvýznamnejšie uznanie vedeckých výsledkov vedúceho projektu:
1.
Od r. 2009 člen kolégia recenzentov JTIE (Journal of Technology and Information
Education). Pedagogická fakulta Univerzity Palackého Olomouc, ČR. ISSN 1803-537X (print), ISSN
1803-6805 (on-line).
2. Od r. 2017 člen kolégia recenzentov JATES (Journal of Applied Technical and Educational
Sciences). Budapest University of Technology and Economics, MR. (on-line: http://jates.org/ojs/
index.php/jates/about/editorialTeam).
3. Člen organizačného výboru medzinárodnej konferencie s názvom: ,,A magyar tannyelvű
oktatás és a nemzetiségi iskolák a dualizmus korában és mai aktualitások,, v spolupráci s Kodolányi
János Vysokou školou a Univerzitou v Győri. 2009.
4. Člen medzinárodného výboru konferencie: Nové technologie ve vzdelávání- vzdelávací
software a interaktívní tabule. Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, Katedra
technické a informační výchovy. 2010.
5. Vedecký garant vedeckého sympózia: Medzinárodné vedecké sympózium (2013) Vedeckej
Univerzity ELTE PPK Budapest Pretrvávajúce utópie: snahy o reformu života v 1. pol. 20. storočia. II.
Receptívne a inštitucionálne procesy v zrkadle dobovej maďarskej spoločnosti, pedagogiky a umenia.
Survival of Utopias II. Institutalisation of Life Reform Ambitions in the First Half of the 20th Century.
Selye Janos University Komarno
6. Člen vedeckého výboru vedeckého sympózia s názvom Kultúrne, sociálne a biologické
determinanty edukácie konanej 13.11.2013, Univerzita J. Selyeho.
7. Člen vedeckého výboru vedeckého sympózia Osobitosti historickej pamäti, environmentálnej
kultúry a lokálnej identity v národnostne zmiešaných obciach na južnom Slovensku konanej
09.12.2013, Univerzita J. Selyeho.
8. Člen vedeckého výboru vedeckého sympózia Podmienky optimálnej školskej pripravenosti
konanej 11.11.2014, Univerzita J. Selyeho.
9.
Člen organizačného výboru vedeckého sympózia Fyziológia a genetika organizmov,
adaptácia a životné prostredie, konanej 05.12.2014, Univerzita J. Selyeho.
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10. Člen vedeckého výboru vedeckého sympózia Právne vedomie ako súčasť zdravého
životného štýlu konanej 23-24.11.2015, Univerzita J. Selyeho.
11. Člen širšieho zastupiteľstva MAV (Maďarská akadémia vied) v Budapešti.
12. Od 2011 - Člen skúšobných komisií pre 1. a 2. atestačnú skúšku pedagogických a odborných
zamestnancov škôl a školských zariadení na MPC;
13. Od 2011 - Predseda a člen skúšobných komisií pre ukončovanie prípravy vedúcich
pedagogických zamestnancov (funkčné vzdelávanie a funkčné inovačné vzdelávanie) škôl a
školských zariadení na MPC;
14.
Člen vedeckého výboru medzinárodnej konferencie Schola, organizátor: Dubnický
technologický inštitút, Pädagogische Hochschule Niederösterreich a International Society for
Engineering Pedagogy – IGIP
15. Člen vedeckého výboru vedeckého sympózia Inkluzívna škola- inkluzívna spoločnosť
konanej 8-9.11.2017, Univerzita J. Selyeho.
16. Člen štátnicových skúšobných komisií
17. Člen komisií rigoróznych skúšok a obhajob rigoróznych prác
18. Člen vedeckej rady Pedagogickej Fakulty UJS v Komárne
19. Člen akademického senátu Univerzity J. Selyeho
20. Cena rektora za mimoriadnu publikačnú činnosť (2017, 2019).
Výber 5 najvýznamnejších prác vedúceho projektu:
z celkovo doteraz publikovaných, resp. vytvorených umeleckých prác:
AAA Szőköl, István (100%); Bárdos, Jenő (0%); Albert, Sándor (0%): Educational evaluation in
contemporary schools. 2016
ACB Horváthová, Kinga (50%); Szőköl, István (50%); Vass, Vilmos (0%); Albert, Sándor (0%);
Mészáros, Péter (0%): A pedagógiai kommunikáció. 2016
AAB Horváthová, Kinga (50%); Szőköl, István (50%); Obdržálek, Zdeněk (0%); Albert, Sándor
(0%): Kontrola a hodnotenie žiackych výkonov. 2013
ADN Szőköl, István (100%): Continuous Improvement of the Teaching Process in Primary
Education. Trnava : ISSN 1339-4584
AFC Szőköl, István (100%): The Concepts of Evaluation in Relation to the Concepts of Education.
2017 Seville : IATED Academy, 2017. ISBN 978-84-697-6957-7 ISSN 2340-1095
za ostatných 5 rokov:
ADN Szőköl, István (100%): Continuous Improvement of the Teaching Process in Primary
Education. Trnava : ISSN 1339-4584
AFC Szőköl, István (50%); Horváth, Kinga (50%): Monitoring the Level of Teaching Slovak
Language and Slovak Literature in Primary Schools with Hungarian Language of Instruction. 2018
[Valencia] : ISBN 978-84-09-02709-5 ISSN 2340-1117
Implementácia inovatívnych metód do
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AFC Szőköl, István (100%): The Concepts of Evaluation in Relation to the Concepts of Education.
2017 Seville : IATED Academy, 2017. ISBN 978-84-697-6957-7 ISSN 2340-1095
AFC Szőköl, István (50%); Horváthová, Kinga (50%): The Teacher´s Personality in Relation to the
Educational Concept. 2017 [s.l.] : IATED, 2017. ISBN 978-84-617-8491-2 ISSN 2340-1079
AAA Szőköl, István (100%); Bárdos, Jenő (0%); Albert, Sándor (0%): Educational evaluation in
contemporary schools. 2016

Rozpočet projektu
Konkretizácia rozpočtu:
Rok

Typ finan. položky

2021 nepriame režijné náklady
2022 nepriame režijné náklady
2023 nepriame režijné náklady
2021 631 - cestovné náhrady
2021 633002 - výpočtová technika
2021 633006 - všeobecný materiál
2021 637004 - všeobecné služby
2021 633009 - knihy, casopisy, noviny ,
ucebnice, ucebné pomôcky a
kompenzacné pomôcky
2021 637001 - školenia, kurzy, semináre,
porady, konferencie, sympóziá
2022 631 - cestovné náhrady
2022 633002 - výpočtová technika
2022 633006 - všeobecný materiál
2022 633009 - knihy, casopisy, noviny ,
ucebnice, ucebné pomôcky a
kompenzacné pomôcky
2022 637001 - školenia, kurzy, semináre,
porady, konferencie, sympóziá
2022 637004 - všeobecné služby

2022 637001 - školenia, kurzy, semináre,
porady, konferencie, sympóziá
2023 631 - cestovné náhrady
2023 633002 - výpočtová technika
2023 633006 - všeobecný materiál
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základnej školy s vyučovacím jazykom

Konkretizácia finan. položky
a zdôvodnenie jej využitia

Aktívna účasť na konferenciách
Na tvorbu prezentácií, metodických listov
CD, toner, kancelárske potreby
Sadzba a grafická úprava, posudky
metodických listov
Na získavanie aktuálnych informácií z
vedných oblastí projektu

Plán (€)
1 177,78
1 688,89
1 400,00
3 000,00
3 100,00
500,00
2 000,00
500,00

školenie učiteľov vybranej základnej
školy
Aktívna účasť na konferenciách
Na tvorbu prezentácií, metodických listov
CD, toner, kancelárske potreby
Na získavanie aktuálnych informácií z
vedných oblastí projektu

1 500,00

Zorganizovanie vedeckej medzinárodnej
konferencie
Sadzba a grafická úprava, posudky
metodických listov ako aj zborníka z
vedeckej konferencie
školenie učiteľov vybranej základnej
školy
Aktívna účasť na konferenciách
Na tvorbu metodického modelu,
prezentácií, ukážok dobrej praxe
CD, toner, kancelárske potreby

3 500,00
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3 000,00
3 000,00
500,00
200,00

3 000,00

2 000,00
4 000,00
3 000,00
500,00

Identifikátor: 20200401001314910

Rok

Typ finan. položky

2023 637004 - všeobecné služby
2023 637001 - školenia, kurzy, semináre,
porady, konferencie, sympóziá
2023 614 - odmeny
2023 620 - poistné a príspevok do
poisťovní
Spolu na rok 2021:
Spolu na rok 2022:
Spolu na rok 2023:
Súhrnný plán na celé obdobie
riešenia projektu:

Konkretizácia finan. položky
a zdôvodnenie jej využitia
Sadzba a grafická úprava, posudky
metodického modelu vyučovania SJaSL
školenie učiteľov vybranej základnej
školy
Odmeny v prípade pozitívnych výsledkov
pre riešiteľov
Odvody k položke 610

Plán (€)
2 000,00
2 000,00
800,00
300,00
11 777,78
16 888,89
14 000,00
42 666,67

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:

Medzinárodná vedecká konferencia LLCE
aktívna účasť a prezentácia výskumu
aktívna účasť
4
Dr. habil. Ing. István Szőköl, PhD., ING-PAED
IGIP
PaedDr. Andrea Puskás, PhD.
Dr. habil. PaedDr. Kinga Horváth, PhD.
doc. Dr. univ. Agáta Csehiová, PhD.
2 dni

Predpokladaná dĺžka trvania pracovnej cesty/
ciest:

Plánované spolufinancovanie za celé obdobie riešenia projektu
Finančné
prostriedky

1. rok
BV

Zdroje zo štátneho rozpočtu
11777.78
z dotácie KEGA
0.00
z iných projektov
(projekty
podporené zo
štátneho rozpočtu,
napr. projekty
VEGA atď.)

2. rok

KV

BV

3. rok

KV

BV

Spolu

KV

BV

KV

Rozdelenie
finančných
prostriedkov
v%

0.00 16888.89

0.00 14000.00

0.00 42666.67

0.00

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
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0.00
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Finančné
prostriedky

1. rok
BV

0.00
z iných zdrojov
(napr. z dotácie
na vedu a výskum
poskytnutej
vysokej škole)
11777.78
spolu - zdroje zo
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
11777.78
spolu - zdroje zo
štátneho rozpočtu
a mimorozpočtové
zdroje

2. rok

KV
0.00

BV
0.00

3. rok

KV
0.00

BV
0.00

Spolu

KV
0.00

BV

KV

Rozdelenie
finančných
prostriedkov
v%

0.00

0.00

0.00

0.00 16888.89

0.00 14000.00

0.00 42666.67

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

0.00 42666.67

0.00

100.00

0.00 16888.89
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Posudzovatelia
Návrh vhodných posudzovateľov
Meno,
priezvisko
a tituly
doc. PaedDr.
Ing. Roman
Hrmo, PhD.,
MBA, INGPAED IGIP

Názov inštitúcie/
vysokej školy

Katedra didaktiky
odborných
predmetov, Ul.
Sládkovičova
533/20, 018 41
Dubnica nad Váhom
doc. PaedDr. Univerzita
Gábor Pintes, Konštantína Filozofa
PhD.
v Nitre Pedagogická
fakulta, NITRA,
Drážovská 4
doc. PaedDr. Univerzita
Ivan Pavlov, Mateja Bela v
PhD.
Banskej Bystrici
Pedagogická fakulta,
Ružová 13, Banská
Bystrica
prof. PaedDr. Univerzita
Štefan
Mateja Bela v
Porubský,
Banskej Bystrici
PhD.
Pedagogická fakulta,
Ružová 13, 97411
Banská Bystrica
prof. PaedDr. Univerzita
Mária
Konštantína Filozofa
Pisoňová,
v Nitre Pedagogická
PhD.
fakulta, Tr. A.
Hlinku 1, 949 74
Nitra

Telefónne číslo

E-mailová adresa

Odbor vedy
a techniky

0917 409 917

hrmo@dti.sk

50304 - odborová
didaktika

037 6408239

gpintes@ukf.sk

50305 - pedagogika

0484464615

ivan.pavlov@umb.sk

50305 - pedagogika

048/4464859

stefan.porubsky@umb.sk

50306 - predškolská
a elementárna
pedagogika

037/6408077

mpisonova@ukf.sk

50305 - pedagogika

Návrh nevhodných posudzovateľov
Meno,
priezvisko
a tituly

Názov inštitúcie/
vysokej školy

Telefónne číslo

E-mailová adresa

Odbor vedy
a techniky

Prílohy

Implementácia inovatívnych metód do
vyučovacieho procesu predmetu Slovenský
jazyk a slovenská literatúra na prvom stupni
základnej školy s vyučovacím jazykom
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KEGA - žiadosť

Potvrdenie o podaní žiadosti

komisia č. 1 pre program rozvoja materského,
základného a stredného školstva (perspektívy)

Univerzita J. Selyeho
Pedagogická fakulta
Katedra pedagogiky

Implementácia inovatívnych metód do vyučovacieho procesu predmetu Slovenský jazyk a
slovenská literatúra na prvom stupni základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským
Projekt č. 002UJS-4/2021
2021

Dr. habil. Ing. István Szőköl, PhD., ING-PAED IGIP
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.

Meno a priezvisko vedúceho projektu: Dr. habil. Ing. István Szőköl, PhD., ING-PAED IGIP
Dátum:
Podpis:
Meno a priezvisko príslušného funkcionára: Dr. habil. PaedDr. Kinga Horváth, PhD. (dekan)
Dátum:
Podpis:

