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Anotácia projektu
Projekt sa zameriava na vytvorenie súboru e-learningových vzdelávacích kurzov umožňujúcich
interaktívneho precvičovanie vybraných germanistických vedných disciplín aj bez stáleho aktívneho
usmerňovania zo strany vyučujúceho. Bázu teoretickej a praktickej časti projektu tvoria výsledky
vlastného vedeckého výskumu riešiteľov v oblasti nemeckej gramatiky, lexikológie, štylistiky a
textológie, interaktívne cvičenia na upevňovanie teoretického základu a ich integrácia do praktického
kurzu nemčiny ako cudzieho jazyka. Paralelne s vypracovaním e-learningových modulov sa vydajú
jednotlivé vzniknuté diela ako tlačené publikácie, čím sa slovenská germanistická literatúra obohatí
o moderné vysokoškolské učebnice a skriptá.
Kľúčové slová: e-learning,
vysokoškolské vzdelávanie
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Ďalšie kľúčové slová týkajúce sa riešenia projektu:

Anotácia projektu v anglickom jazyku
The project is aimed at creation of a set of e-learning educational courses to enable interactive
practice of selected German linguistic sciences even without permanent active guidance from the
lecturer. The basis of theoretical and practical part of the project are formed by the results of own
scientific research in the field of German grammar lexicology, stylistics and textology, interactive
exercises for strengthening of theoretical base and their integration into a practical course of German
as a foreign language. Individual printed publications will be published together with preparation of elearning modules, which will enrich the Slovak Germanistic literature by modern university textbooks.
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Kľúčové slová v anglickom jazyku: Germanistics, text linguistics, university education, university
textbook, e-learning

Opis projektu
Súčasný stav problematiky
Digitalizácia a interaktivita, nové médiá a inovácia nepredstavujú len heslá digitálnej éry
posledných 20 rokov, ale aj základné piliere vedomostnej spoločnosti. Na Slovensku už bolo
realizovaných viacero projektov zameraných na digitalizáciu škôl, resp. na prípravu učiteľov na
súvisiace výzvy aktuálnej éry (napr. Infovek). Napriek tomu, že technická výbava škôl sa priebežne
inovuje, na strane pedagogického personálu stále badať nedostatky v oblasti digitálnych kompetencií,
ktoré boli evidentné obzvlášť v čase prísnych opatrení zameraných proti šíreniu nového koronavírusu.
Na základe týchto skúseností predkladaný projekt reaguje na výzvy v oblasti prípravy budúcich
učiteľov nemeckého jazyka. Vychádza pritom z poznania, že digitalizácia a interaktivita nemá
znamenať len digitalizáciu už existujúcich kníh a študijných materiálov; nová éra internetu (tzv. Web
2.0) totiž obsahuje množstvo osvedčených postupov, ktoré možno prispôsobiť aj výučbe cudzieho
jazyka a aplikovať naň.
Oblasť e-learningu:
Možnosti e-learningového a dištančného vzdelávania sa stále rozvíjajú. Existujú napr.
e-learningové kurzy alebo moduly zamerané na výučbu cudzích jazykov ako angličtina,
nemčina (https://hovoriaciweb.sk/e-learning-ucime-sa-online/), slovenčina ako cudzí jazyk (e-slovak,
slovake.eu, https://ikso.net/) či na štúdium cudzieho jazyka vo všeobecnosti (Akadémia samoukov).
Pozorovať však nedostatok komplexných filologicky zameraných platforiem, ktoré interaktívne
prezentujú poznatky jazykovedných a literárnovedných disciplín aj s cvičeniami zameraných na
zdokonaľovanie odborného myslenia a rozvoj jazykových kompetencií na vyššej úrovni. V rámci
germanistiky existujú na Slovensku špecificky zamerané výskumné platformy sú zamerané napr. na
kolokácie (Wicol, Moodle – Kolokácie, na predložkové väzby z nemecko-španielsko-slovenského
kontrastívneho hľadiska – PREPCON – Präposition-Nomen-Verbindungen im Kontext, na príslovia
(SprichWort-Plattform), ktoré však nemajú primárne vzdelávaciu funkciu. Potreba rozvoja takýchto
platforiem bola evidentná už dávnejšie v minulosti, ale osobitne sa ukazuje v súvislosti s hrozbami a
výzvami spätými s pandémiou COVID-19.
Oblasť jazykovedy:
Za posledných 15 rokov sa objavilo množstvo novej odbornej literatúry v oblasti štylistiky
a textovej lingvistiky. Tá nereflektovala len zmeny v samotnom jazyku, osobitne hovorenom, ale
zmenili sa aj teoretické prístupy k nemu. V lingvistike došlo k presunu pozornosti na pragmatické
aspekty jazyka, ktorý sa musí zohľadniť aj v germanistickom vzdelávaní so zvláštnym zreteľom na
prípravu učiteľov. Jazykové zručnosti študentov vo vzťahu k reálnemu, živému jazyku možno úspešne
podporovať iba prostredníctvom súčasných a autentických textov, ktoré by mali byť súčasťou úloh a
cvičebných častí plánovaného kompendia. Aj v didaktike cudzích jazykov sa zaviedli nové metódy;
tieto trendy sa musia zohľadniť v samotnom vysokoškolskom vzdelávaní. Navrhovaná platforma sa
opiera o moderné didaktické metódy a vychádza zo súčasnej typológie interaktívnych cvičení.
Oblasť kultivácie jazykového citu a štylistického povedomia študentov
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Študenti cudzieho jazyka – bez ohľadu na konkrétny vzdelávací cieľ – majú za cieľ presne
a kultivovane komunikovať v danom jazyku. Na začiatku sú jazykové prostriedky skromné, ale na
strane pokročilejších študentov vzniká záujem dosiahnuť vyššiu úroveň prejavu, t. j. formulovať
svoje myšlienky módne či distingvovane. Na to, aby sa vybrali najvhodnejšie varianty jazykových
možností, je nutné disponovať elaborovaným lexikónom a poznať rôznorodé možnosti vetných
konštrukcií. Gramatické znalosti majú veľký význam, ale dobre vyvinuté rečové kompetencie
a úspešnú komunikáciu v cudzom jazyku nemožno redukovať na gramaticky správnu jazykovú
produkciu. Od budúcich učiteľov nemčiny sa totiž očakáva, že okrem obsahu a gramatickej
správnosti jazykovej produkcie venujú pozornosť aj štýlu. V centre vysokoškolského vzdelávania
však zostáva gramatika (najmä morfológia a syntax). Tieto oblasti nepochybne predstavujú základ
dobre fundovaných jazykových zručností, umožňujú úspešný výkon (performance), ale samy o
sebe neposkytujú žiadnu záruku plynulého, obratného a kultivovaného prejavu zodpovedajúceho
komunikačným situáciám či cieľom. Od nemeckých učiteľov sa očakáva, že budú mať jazykové
povedomie, tzv. language awareness, čo v tejto súvislosti znamená to, že majú schopnosť reflexie
používania jazyka seba a svojich žiakov, že sú schopní v závislosti od situácie správne sa vyjadrovať
v ústnom aj písomnom styku. To je však možné iba vtedy, ak sa jazyk vyučuje transdisciplinárne a
štylistika nadobúda väčšiu relevanciu ako v tradičnom germanistickom štúdiu; tomu zodpovedajú aj
ambície plánovaného kompendia a s ním spojených učebných materiálov a monografie.
Zameranie a opis projektu
Projekt sa zakladá na vytvorení germanistického vzdelávacieho kompendia zameraného na
rozvoj jazykových a lingvistických kompetencií študentov. Má ambíciu zvýšiť úroveň teoretických
a praktických kompetencií študentov v nemeckej oblasti gramatiky, textológie a štylistiky
a ich spôsobilostí zapájať do kultivácie svojho jazyka a lingvistického myslenia digitálne
technológie. Jedným z projektových zámerov je aj zvýšenie atraktivity výučby nemeckého jazyka
a literatúry prostredníctvom uplatnenia moderných didaktických i lingvistických prístupov a
tiež zreteľom na špecifické oblasti, problematické z hľadiska interferencie a interkultúrnych
rozdielov. Projekt pozostáva z teoretickej a praktickej časti; teoretickú časť tvorí lingvistické
kompendium samostatných elektronických, resp. knižných kurzov spomínaných disciplín, zatiaľ čo
jeho praktická časť sa bude zameriavať na praktické používanie, precvičovanie a kontrolu kompetencií
sprostredkovaných výstupmi teoretickej časti. Praktická časť bude obsahovať i príkladové a praktické
jazykové cvičenia, vytvorené na základe materiálov používaných v didaktickej praxi riešiteľov
projektu. Vysokoškolskí študenti pritom budú mať prístup k obom častiam projektových výstupov.
Pri sprostredkovaní kompetencií sa budú využívať všetky senzorické kanály, čo bude predstavovať
výhodu z hľadiska diverzity typov učiacich sa. Po ukončení kurzu bude študent schopný samostatne
uplatňovať nadobudnuté spôsobilosti v jazykovej, lingvistickej a didaktickej praxi.
Charakter výskumu a vývoja projektu
Navrhnutá platforma vo svojej teoretickej časti prezentuje aktuálne gramatické, štylistické a
textologické teórie. Praktické výstupy projektu umožňujú precvičovanie teoretických a praktických
kompetencií v oblasti nemeckej gramatiky, štylistiky a textológie pomocou interaktívnych úloh s
využitím voľne prístupných web-based aplikácií.
Projekt bude realizovaný v troch etapách:
1. heuristický výskum a vyhodnotenie možností aplikácie digitálnych riešení v edukačnej oblasti
so zameraním na systém Moodle, zostavenie katalógu digitálnych edukačných metód a materiálov,
verifikácia výsledkov výskumu vo vzťahu k potrebám projektu (vytváranie cvičení zameraných na
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zvyšovanie efektivity čítania s porozumením, fixáciu a spracovanie čítaného obsahu, precvičovanie
a testovanie gramatických, lexikálnych a štylistických kompetencií a pod.)
2. V rámci druhej fázy bude prebiehať:
a. vypracovanie teoretických výstupov
b. vytvorenie interaktívnych cvičení zameraných na teoretické otázky nemeckej gramatiky,
štylistiky a textológie a tiež na osvojovanie odbornej terminológie týchto disciplín
c. vytvorenie interaktívnych cvičení na zameraných na praktické používanie nemeckej
gramatiky, štylistiky a textológie a tiež na zvyšovanie štylistickej úrovne prejavu v nemeckom jazyku
d. vytvorenie ukážkových videoprednášok so zameraním na nemeckú gramatiku, štylistiku a
textológiu a ich integrácia do elektronických kurzov
3. aplikácia realizovaných výstupov v rámci výučby a vyhodnotenie skúseností so sprievodným
monitorovaním modulov a elimináciou zistených nedostatkov
Osobitný dôraz sa pritom bude klásť na kontrastívnu perspektívu, zohľadňovať sa bude
materinský jazyk študentov, čo uľahčí štúdium samotného jazyka a prispeje aj k tomu, aby študenti
pochopili komplexné javy v širších súvislostiach.
Charakter výskumu a vývoja projektu v anglickom jazyku
Character of research and project development
The proposed platform in its theoretical part presents current grammar, stylistic and textological
theories. Practical results of the project enable practice of theoretical and practical competences in the
field of German grammar, stylistics and textology using interactive tasks utilising freely accessible
web-based applications.
The project will be executed in three phases:
1. heuristic research and evaluation of options of application of digital solutions in the educational
field with the focus on Moodle system, creation of catalogue of digital educational methods and
materials, verification of research results in relations to project needs (creation of exercises aimed at
increasing effectiveness of reading with comprehension, consolidation of knowledge and skills and
processing of content being read, practising and testing of grammar, lexical and stylistic competencies
and etc.)
2. The second phase will include:
a. preparation of theoretical outputs
b. creation of interactive exercises aimed at theoretical questions of German grammar, stylistics
and textology and also adoption of expert terminology of these disciplines
c. creation of interactive exercises aimed at practical use of German grammar, stylistics and
textology and also the improvement of stylistic level of expression in German language
d. creation of sample video-lectures focusing on German grammar, stylistics and textology and
their integration into electronic courses
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3. application of implemented outputs within the education process and evaluation of experiences
alongside monitoring of modules and elimination of identified deficiencies
Particular emphasis will be given to contrastive perspective, mother-tongue of students will be
taken into consideration, which will make study of the language itself easier and which will contribute
students understanding complex issues in broader context.
Existujúce prístrojové vybavenie nevyhnutné na riešení projektu: nie

Ciele projektu
Hlavným cieľom projektu je zostavenie digitálneho interaktívneho študijného materiálu pre
študentov nemeckého jazyka a literatúry. V rámci realizácie projektu budú skompletizované
a prepracované časti už existujúcich materiálov a tiež vypracované úplne nové učebnice a cvičebnice.
Súčasťou realizácie projektu bude empirický výskum zameraný na meranie a hodnotenie aplikácie
digitálnych študijných materiálov v rámci vysokoškolského štúdia.
Špecifické ciele projektu sa odvíjajú od ambícií zvýšiť kvalitu výučby nemeckého jazyka,
úroveň využívania interaktívnych digitálnych platforiem v tomto procese, aktivizovať zapájanie
medzipredmetových súvislostí, prehĺbiť jazykové a filologické kompetencie študentov (vrátane
vyjadrovacích schopností v rozličných sférach komunikácie vrátane vedeckej), vzbudiť ich záujem
o predmet štúdia a najmä ukázať im ako budúcim učiteľom skryté možnosti didaktizácie pomocou
interaktívnych multimediálnych cvičení. Zo sekundárnych cieľov treba vyzdvihnúť didaktický aspekt
projektu, pri ktorom ide o prezentáciu širokého spektra možností spracovania textu a typov cvičení,
o ktorých študent dostane obraz na základe vlastnej aktivity prostredníctvom interaktívnych aplikácií
platformy.
Konkrétne čiastkové ciele projektu sú:
1. vytvorenie moderného elektronického germanistického
vysokoškolského štúdia vo forme modulových kurzov

kompendia

pre

potreby

2. vytvorenie interaktívnych online cvičení na fixáciu učiva, praktické používanie nemeckej
gramatiky a rozvoj celkových jazykových zručností v nemeckom jazyku
3. realizácia praktických prednášok v rámci vedeckých konferencií
4. vytvorenie nových učebných materiálov a pomôcok.

Ciele projektu v anglickom jazyku
Project Goals
Main goal of the project is to create digital interactive study material for students of German
language and literature. Parts of existing materials will be finalised and revised and also completely
new textbooks and exercise books will be created during execution of the project. Empirical research
focused on measuring and evaluation of application of digital study materials within university
education will be part of the project.
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Specific goals of the project will be derived from the ambition of increasing the quality of
teaching of German language, the level of utilisation of interactive digital platforms in this process, to
activate engagement of inter-course relations, to deepen language philology competences of students
(including expression skills in various spheres of communication including scientific), to awaken their
interest in subject of study and mainly to demonstrate them, as future teachers, the hidden abilities of
didactisation using interactive multimedia exercises. Didactic aspect of the project may be emphasised
from the secondary goals, where a wide spectrum of options in processing text and types of exercised
are presented, with the student getting his own picture based on his own activity through interactive
application platform.
Specific partial goals of the project are as follows:
1. creation of modern electronic German linguistic compendium for the needs of university study
in the form of modular courses
2. creation of interactive online exercises in order to consolidate knowledge and skills, practical
use of German grammar and development of overall language skills in German language
3. execution of practical lectures within scientific conferences
4. creation of new study materials and aids.
Sociálno-ekonomický cieľ projektu: vzdelávanie
Kľúčové slová: e-learning, jazyk, lingvistika, metajazyk, modernizácia
Ďalšie kľúčové slová týkajúce sa cieľov projektu:

Spôsob riadenia a organizačného zabezpečenia, konkrétny návrh postupu na
dosiahnutie cieľov projektu
Kompetencie, úlohy a vytýčené ciele riešiteľov projektu úzko súvisia s ich vedeckou a
pedagogickou profiláciou. V počiatočnej teoretickej fáze bude každý riešiteľ pracovať primárne
samostatne. Členovia riešiteľského kolektívu budú prostredníctvom schôdzí zdieľať aplikované
postupy, informovať sa navzájom o pokrokoch vo svojej práci a konzultovať problémy spojené
s riešením projektu. Komunikácia sa zintenzívni po vypracovaní parciálnych teoretických výstupov
jednotlivých riešiteľov.
Riešenie projektu je rozdelené na nasledujúce etapy:
1. etapa – plán riešenia na rok 2022
- analýza dostupných webových open-source aplikácií, verifikácia ich kompatibility so systémom
Moodle
- heuristický výskum k teoretickej časti kompendia
- príprava gramatického, textologického a štylistického kompendia
- vytvorenie ukážkových videoprednášok so zameraním na nemeckú gramatiku, štylistiku a
textológiu
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2. etapa – plán riešenia na rok 2023
- príprava gramatického elektronického kurzu
- príprava textologického elektronického kurzu
- príprava štylistického kompendia (elektronického kurzu a monografie)
- príprava, aplikácia a spätná úprava vypracovaných cvičení
- zverejnenie pomocných materiálov – testy, učebnice
- zverejnenie učebných materiálov zameraných fixáciu metajazyka
- jazyková a predtlačová príprava plánovaných vzdelávacích materiálov
- vytvorenie ukážkových videoprednášok so zameraním na nemeckú gramatiku, štylistiku a
textológiu
- organizácia medzinárodnej konferencie venovanej problematike projektu, špecificky však
štylistickým aspektom súčasného nemeckého jazyka a ich didaktizácii
3. etapa – plán riešenia na rok 2024
- ukončenie prípravy štylistického elektronického kurzu
- vytvorenie ukážkových videoprednášok so zameraním na nemeckú gramatiku, štylistiku a
textológiu a ich integrácia do elektronických kurzov
- jazyková a predtlačová príprava plánovaných vzdelávacích materiálov
- publikovanie monografie a cvičebníc
- doplnenie elektronických kurzov s ukážkovými video-prednáškami
- príprava a zverejnenie monotematického elektronického zborníka príspevkov z medzinárodnej
vedeckej konferencie venovanej inovatívnym interaktívnym didaktickým metódam

Plánované realizačné výstupy projektu

Názov
plánovaného
výstupu

Deutsche
grammatische
Übungen

Opis plánovaného výstupu

100
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Katedra
2022
nemeckého jazyka
a literatúry, UJS
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Názov
plánovaného
výstupu

Opis plánovaného výstupu

Digitálna zbierka 100
úloh z oblasti
morfológie
nemeckého jazyka
Glossar
50
literaturgeschichtlicher
und
literaturwissenschaftlicher
Begriffe
Digitálna učebnica 150
textológie s
cvičeniami
Deutsche Stilistik 150
– Stil auf der
Ebene der Lexik,
der Syntax und des
Textes
Monotematický
200
elektronický
zborník príspevkov
z medzinárodnej
vedeckej
konferencie

Realizátor
výstupu (názov
pracoviska
Rok
vedúceho
realizácie
projektu
plánovaného
alebo názov
výstupu
spolupracujúceho
pracoviska)
Katedra
2023
nemeckého jazyka
a literatúry, UJS
Katedra
2023
nemeckého jazyka
a literatúry, UJS

Katedra
2024
nemeckého jazyka
a literatúry, UJS
Katedra
2024
nemeckého jazyka
a literatúry, UJS

Katedra
2024
nemeckého jazyka
a literatúry, UJS

Plánované uplatnenie výstupov, prínosy projektu v spoločenskej, ekonomickej
a hospodárskej praxi
Tendencie posledných rokov ukazujú, že vo svojom odbore ostáva iba alarmujúco málo
kvalifikovaných absolventov učiteľského štúdia jazykov a literatúr, preto učitelia na školách nie
vždy ovládajú najnovšie didaktické metódy a majú problémy aj s digitálnou výučbou. Tento stav
sa prejavil počas pandémie COVID-19, keď sa školský systém spočiatku ukázal ako neschopný
pružne zabezpečiť kontinuitu vzdelávania prostredníctvom dištančných digitálnych platforiem.
Projekt reaguje na spoločenskú požiadavku zvýšiť úroveň prípravy budúcich učiteľov v oblasti
uplatňovania dištančných metód vo vzdelávacom procese. Zároveň má ambíciu zvýšiť úroveň
lingvistických a jazykových zručností absolventov v oblasti nemeckej gramatiky, textológie a
štylistiky. Pozdvihnutím úrovne jazykovej prípravy budúcich učiteľov smeruje k zvýšeniu kvality
výučby nemeckého jazyka na školách a sprostredkovane aj kvality jazykovej prípravy budúcich
zamestnancov štátneho a súkromného sektora a tiež budúcich podnikateľov. Nemecký jazyk má
pritom vzhľadom na hĺbku európskej integrácie Slovenska a postavenie Nemecka v EÚ povedľa
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angličtiny na Slovensku kľúčové postavenie. Na Slovensku pritom pôsobí približne 600 nemeckých,
švajčiarskych a rakúskych firiem, ktoré sústavne potrebujú nových spolupracovníkov s kultivovanou
nemčinou. Ďalšie zahraničné spoločnosti sídliace v nemeckojazyčných krajinách aktívne rozvíjajú
hospodársku spoluprácu so slovenskými subjektmi. Potreba znalosti nemeckého jazyka pretrváva,
dokonca predstavuje významný faktor konkurencieschopnosti subjektov na trhu i Slovenska na
medzinárodnom poli.

Plánované uplatnenie výstupov, prínosy projektu v spoločenskej, ekonomickej
a hospodárskej praxi v anglickom jazyku
Planned application of results, contribution of project in social and economic practice
Trends in recent years show that only alarmingly few qualified graduates of pedagogic study of
languages and literatures remain in their field, hence lecturers at schools do not always master the
newest didactic methods and they have problems also with digital teaching, which came to light during
the COVID-19 pandemic, when the education system demonstrated at first that it is unable to flexibly
ensure continuity in education through distance digital platforms. The project reacts to the social
request to improve the level of preparation of future lecturers in the field of application of distance
methods in education process. At the same time it has an ambition to improve the level of linguistic and
language skills of graduates in the field of German grammar, textology and stylistics. Improvement of
language preparation of future lecturers leads to increased quality of lecturing of German language at
schools and indirectly also to increased quality of language preparation of future employees of public
and private sector as well as future businessmen. Given the depth of European integration of Slovakia
and the position of Germany in EU, German language holds key position in Slovakia next to English.
There are around 600 German, Swiss and Austrian companies in Slovakia, with continuous demand for
employees with cultivated German. Other foreign companies in German speaking countries actively
develop economic cooperation with Slovak entities. The necessity of knowledge of German language
prevails and even represents a significant competitive factor of entities on the market as well as of
Slovakia at the international scene.

Medzinárodná spolupráca
Názov pracoviska/inštitúcie
Katedra nemeckého jazyka a literatúry, Filozoficko-historická fakulta, Univerzita Bazilej
Adresa pracoviska/inštitúcie
Deutsches Seminar Universität Basel Nadelberg 4 4051 Basel CH Švajčiarsko
Kontaktná osoba (meno, priezvisko a tituly)
Prof. Dr. Annelies Häcki Buhofer
Opis spolupráce pri riešení projektu
Prof. Annelies Häcki Buhofer je popredná autorita germanistickej filológie, ktorá sa zameriava
na vedecké problémy v sfére aplikovanej korpusovej lingvistiky, frazeológie, štylistiky a textológie.
Ide oblasti, ktoré sa prekrývajú so zameraním predkladaného projektu. Konzultácie sa budú týkať
prípadných metodologických otázok textológie a štylistiky súčasného nemeckého jazyka.
Názov pracoviska/inštitúcie
Rabinský seminár - Univerzita židovských štúdií
Adresa pracoviska/inštitúcie
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Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem Scheiber Sándor utca 2. 1084 Budapest, VIII. ker.
(Józsefváros), Maďarsko
Kontaktná osoba (meno, priezvisko a tituly)
dr. habil. Vajda Károly, PhD. (rektor univerzity)
Opis spolupráce pri riešení projektu
Dr. habil. Vajda Károly, PhD. je odborník v oblasti literárnej histórie, hermeneutiky a textológie.
Pôsobí ako rektor Univerzity židovských štúdií v Budapešti a zakladajúci člen výskumnej skupiny
pre interkultúrnu hermeneutiku. Vo svojich prácach sa venuje predovšetkým hermeneutike diel
nemeckojazyčných autorov a ich literárnym, náboženským a filozofickým aspektom. Konzultácie sa
budú týkať prípadných metodologických otázok hermeneutiky a intertextových súvislostí.
Názov pracoviska/inštitúcie
Katedra germanistickej jazykovedy, Filozofická fakulta, Univerzita Erfurt
Adresa pracoviska/inštitúcie
Universität Erfurt Philosophische Fakultät Lehrstuhl für German. Sprachwissenschaft Nordhäuser
Str. 63 99089 Erfurt Nemecko
Kontaktná osoba (meno, priezvisko a tituly)
Prof. Dr. Dr. Csaba Földes
Opis spolupráce pri riešení projektu
Prof. Dr. Dr. Csaba Földes je medzinárodne uznávaný odborník v oblasti nemeckej jazykovedy.
Je autorom množstva lingvistických monografií a štúdií, pedagogicky sa zameriava na nosné
jazykovedné disciplíny a na kontrastívnu lingvistiku. Spolupráca s ním sa bude perspektívne týkať
selekcie podkladov pre tvorbu študijných materiálov a ich didaktickej prípravy.

Časový harmonogram na celé obdobie riešenia projektu
Opis realizácie cieľa
Dátum
Dátum Názov hlavného/čiastkového cieľa
realizácie realizácie
Názov hlavného/čiastkového
Opis realizácie cieľa
od
do
cieľa v anglickom jazyku
v anglickom jazyku
01.01.2022 31.12.2022 vypracovanie a zverejnenie
vytvorenie elektronického kurzu
gramatického elektronického kurzu a publikácia vybraných kapitol
z morfológie z teoretického a
praktického aspektu
execution and publication of
preparation of electronic course
grammar electronic course
and publication of selected chapters
from morphology of theoretical and
practical aspect
01.01.2022 31.12.2024 spracovanie a zverejnenie
vytvorenie interaktívnych cvičení v
pomocných materiálov na webe a v elektronickom kurze a ich publikácia
tlačenej podobe
v tlačenej podobe – testy, učebnice
processing and publication of
preparation of interactive exercises
support materials on web and in
in electronic course and their
printed form
publication in printed form – tests,
textbooks
01.01.2022 31.12.2024 tvorba a zverejnenie učebných
vytvorenie a publikácia pomocných
pomôcok v tlačenej podobe
materiálov pre študentov
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Opis realizácie cieľa
Dátum
Dátum Názov hlavného/čiastkového cieľa
realizácie realizácie
Názov hlavného/čiastkového
Opis realizácie cieľa
od
do
cieľa v anglickom jazyku
v anglickom jazyku
creation and publication of lecturing creation and publication of
aids in printed form
supporting materials for students
01.01.2022 31.12.2024 priebežná príprava videoprednášok priebežná príprava videoprednášok
zameraných na gramatické,
textologické a štylistické aspekty
nemeckého jazyka
continuous preparation of
continuous preparation of
videolectures
videolectures focused on grammar,
textology and stylistic aspects of
German language
01.01.2022 31.12.2024 doplnenie elektronických kurzov
doplnenie elektronických kurzov
videoprednáškami
videoprednáškami zameranými na
gramatické, textologické a štylistické
aspekty nemeckého jazyka
complementing of electronic courses complementing of electronic
by videolectures
courses by videolectures focused
on grammar, textology and stylistic
aspects of German language
01.02.2022 31.12.2023 organizácia medzinárodnej vedeckej organizácia medzinárodnej vedeckej
konferencie tematicky
konferencie tematicky venovanej
problematike projektu, špecificky
však štylistickým aspektom
súčasného nemeckého jazyka a
ich didaktizácii, prezentovanie
výskumného zamerania projektu a
čiastkových výsledkov
organisation of international
organisation of international
scientific conference
scientific conference thematically
dedicated to the issue of project,
specifically the stylistic aspects
of current German language and
their didactisation, presentation of
research focus of the project and
partial results
05.09.2022 31.12.2022 organizácia workshopu pre študentov workshop zameraný na testovanie
katedry
kurzov v prostredí študentov katedry
organisation of workshop for
workshop focused on testing courses
students of the department
in the environment of students of the
department
01.01.2023 31.12.2023 vypracovanie a zverejnenie
vytvorenie elektronického kurzu
textologického elektronického kurzu a publikácia vybraných kapitol
z textológie z teoretického a
praktického aspektu
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Opis realizácie cieľa
Dátum
Dátum Názov hlavného/čiastkového cieľa
realizácie realizácie
Názov hlavného/čiastkového
Opis realizácie cieľa
od
do
cieľa v anglickom jazyku
v anglickom jazyku
execution and publication of
preparation of electronic course and
textology electronic course
publication of selected chapters from
textology of theoretical and practical
aspect
04.09.2023 31.12.2023 organizácia workshopu pre študentov workshop zameraný na testovanie
katedry
kurzov v prostredí študentov katedry
organisation of workshop for
workshop focused on testing courses
students of the department
in the environment of students of the
department
01.01.2024 31.12.2024 vypracovanie a zverejnenie
vytvorenie elektronického kurzu
štylistického elektronického kurzu a publikácia vybraných kapitol
zo štylistiky z teoretického a
praktického aspektu
execution and publication of stylistic preparation of electronic course and
course
publication of selected chapters from
stylistics of theoretical and practical
aspect
01.01.2024 31.12.2024 zverejnenie elektronického zborníka zverejnenie elektronického zborníka
medzinárodnej vedeckej konferencie medzinárodnej vedeckej konferencie
venovaného predovšetkým
inovatívnym interaktívnym
didaktickým metódam
publication of electronic collection publication of electronic collection
of international scientific conference of international scientific conference
dedicated primarily to innovative
interactive didactic methods
09.09.2024 31.12.2024 organizácia workshopu pre študentov workshop zameraný na pilotné
katedry
testovanie kurzov v prostredí
študentov katedry
organisation of workshop for
workshop aimed at pilot testing
students of the department
of courses in the environment of
students of the department
Dátum začiatku riešenia projektu: 2022
Dátum ukončenia riešenia projektu: 2024
Obdobie riešenia projektu: 3 roky

Riešiteľský kolektív
Univerzita J. Selyeho
Percentuálny podiel VŠ na plánovanej finančnej dotácii: 100 %
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Meno a priezvisko príslušného funkcionára vysokej školy, ktorý schvaľuje podanú žiadosť za túto
vysokú školu: Kinga, Horváth, Dr. habil., PaedDr., PhD. (dekan)
Vedúci projektu

Počet
Počet
Počet
hodín
hodín
hodín
(2022) (2023) (2024)
Mgr. Anita Braxatorisová, PhD. (36)
400
400
400
Pracovné zaradenie: vysokoškolský učiteľ (vykonávajúci aj výskumnú, resp. umeleckú činnosť)
Pracovisko: Pedagogická fakulta, Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Spoluriešitelia

Funkcia

Počet
Počet
Počet
hodín
hodín
hodín
(2022) (2023) (2024)
Mgr. Attila Mészáros, Dr. phil. (41)
zástupca vedúceho projektu 1000
1000
1000
Pracovné zaradenie: vysokoškolský učiteľ (vykonávajúci aj výskumnú, resp. umeleckú činnosť)
Pracovisko: Pedagogická fakulta
prof. Erzsébet Drahota-Szabó, PhD.
člen riešiteľ. kolektívu
1000
1000
1000
(61)
Pracovné zaradenie: vysokoškolský učiteľ (vykonávajúci aj výskumnú, resp. umeleckú činnosť)
Pracovisko: Pedagogická fakulta, Katedra modernej filológie
Dr. habi László V. Szabó, PhD. (53)
člen riešiteľ. kolektívu
400
400
400
Pracovné zaradenie: vysokoškolský učiteľ (vykonávajúci aj výskumnú, resp. umeleckú činnosť)
Pracovisko: Pedagogická fakulta, Katedra nemeckého jazyka a literatúry
* 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 2022
2800

Počet hodín 2023
2800

Počet hodín 2024
2800

Počet hodín členov riešiteľského kolektívu z vysokých škôl/výška požadovanej finančnej
dotácie: 0,29

Technický a pomocný personál zapojený do riešenia projektu
Celkový počet fyzických osôb zapojených do realizácie projektu: 4 (okrem zúčastnených v rámci
medzinárodnej spolupráce)
Zdôvodnenie zloženia riešiteľského kolektívu a potreby zapojenia spolupracujúcich pracovísk
do riešenia projektu
Vzhľadom na transdisciplinárnu komplexitu projektu, je nutné, aby sa na ňom podieľali
skúsení vysokoškolskí pedagógovia z oblasti lingvistiky, literárnej vedy, didaktiky a e-learningových
technológií.
Vedúca riešiteľka predloženého projektu Mgr. Anita Braxatorisová, PhD. sa venuje otázkam
kontrastívnej lingvistiky, lexikografickým a sémantickým problémom, lingvodidaktike, hlavne
frazeodidaktizácii a didaktizácii lingvistického metajazyka. V rámci spolupráce na rôznych elearnigových platformách nadobudla skúsenosti vo vytváraní modulovej výučby, kontrastívnych eVzdelávacia platforma pre výučbu nemeckej
gramatiky, textológie a štylistiky na vysokých
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lexikografických hesiel a viacjazyčných multiplatforiem. Jej projektová činnosť sa bude zameriavať
na jazykovedný výskum a na vytváranie germanistickej časti kompendia najmä v oblasti morfológie a
lexikológie. K jej úlohám bude patriť aj didaktizácia teoretického kompendia a vytvorenie praktických
cvičení zameraných na zvyšovanie praktických jazykových kompetencií. Bude zodpovedná za
zabezpečenie koordinácie výskumných aktivít riešiteľského kolektívu.
Zástupca vedúcej projektu Dr. phil. Mgr. Attila Mészáros absolvoval doktorandské štúdium na
Technickej univerzite v Chemnitzi (Nemecko). V rámci svojej dizertácie a nadväzujúceho výskumu
sa zaoberá vedomostným transférom v tzv. nových médiách. Tieto znalosti prakticky aplikuje aj vo
výučbe na UJS v rámci výučby nemeckého jazyka a literatúry o. i. formou e-learningu. Aktívne sa
zaoberá vývojom elektronických študijných materiálov na báze open source aplikácií. Na realizáciu
e-learningového portálu pre učiteľov základných škôl s VJM na Slovensku bol zameraný aj úspešne
ukončený projekt KEGA č. 004UJS-4/2012, v ktorom bol vedúcim riešiteľom. Jeho teoretické znalosti
i praktické skúsenosti z tejto oblasti sú potrebné pre dosiahnutie cieľov plánovaného projektu. Jeho
aktívna účasť v rámci projektu má znamenať a) prípravu a digitalizáciu úloh na precvičovanie
vybraných tematických okruhov nemeckej gramatiky, predovšetkým z textovej lingvistiky a b)
prípravu a digitalizáciu materiálov na kontrolu získaných vedomostí študentov.
Prof. Dr. Drahota-Szabó Erzsébet intenzívne skúma druhy jazykovej kreativity. Hlavnou
oblasťou jej výskumu je kontrastívna lingvistika. K jej vedeckým záujmom patrí i prekladateľská
veda, najmä výskum reálií t, j. presadzovanie kultúrne špecifických jazykových prvkov. Dlhé
roky vyučuje kontrastívnu gramatiku a lexikológiu aj na Inštitúte germanistiky Univerzity Alpen
Adria v Klagenfurte. Jej učebnice sa používajú v rámci odbornej prípravy učiteľov nemeckého
jazyka. Zoznam jej publikácií pozostáva z 159 položiek (9 z nich sú samostatné knihy, z toho 8
v nemeckom jazyku), počet odkazov na jej publikácie (citácie a recenzie) je 237; Hirsch-indexe
7. Jej úlohou bude vypracovať fundamentálnu časť štylistického elektronického kurzu, podieľať sa
na vytváraní jazykovedného kompendia a na príprave úloh zameraných na fixáciu a na kontrolu
získaných poznatkov a zručností študentov.
Docent László V Szabó, literárnovedný germanista a umelecký prekladateľ, sa zaoberá otázkami
štýlu a výstavby umeleckých textov. V rámci výskumu a výučby nemeckých literárnych dejín,
literárnej teórie a teórie prekladu. Jeho úlohou bude podieľať sa na vypracovaní časti textologického
a štylistického kompendia, predovšetkým vo forme elektronického kurzu a cvičení.

Publikačná a umelecká činnosť, ocenenia, realizované projekty
vedúci projektu Mgr. Anita Braxatorisová, PhD.
Projekty výskumu a vývoja, ktorým bola v minulosti poskytnutá finančná dotácia:
Domáce: áno
Zahraničné: nie
Názov domácej organizácie, ktorá finančnú dotáciu poskytla: Komisia VEGA pre vedy
o umení, estetiku a jazykovedu - 2/0136/21 Literárnohistorické, kultúrnohistorické a edičné
spracovanie rukopisnej poznámkovej knihy Samuela Ferjenčíka
Podieľal/podieľa sa na riešení projektu ako: zástupca projektu
Najvýznamnejšie uznanie vedeckých výsledkov vedúceho projektu:
Účasť na medzinárodnom vzdelávacom programe SprichWort. Eine Lernplattform für das
Sprachenlernen (LLP) financovanom Európskou komisiou pod č. 143376LLP120081SIKA2KA2MP
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Účasť na VEGA projekte číslom 1/0947/11: Sémantická a distribučná analýza adjektív v nemčine
a slovenčine. Obdobie riešenia: 1. 1. 2011 - 31. 12. 2013.
Výber 5 najvýznamnejších prác vedúceho projektu:
z celkovo doteraz publikovaných, resp. vytvorených umeleckých prác:
ADF BRAXATORISOVÁ, Anita: Prístupy k významu slova matka a jeho tematické kontexty v
nemeckom jazyku. Philologia, vol. XXX., 2020, č. 2., s. 75-87. (ISSN 1339-2026)
ABC BRAXATORISOVÁ, Anita: Distributionelle und semantische Untersuchung des Adjektivs
jung. In Peter Ďurčo et al. Valenz und Kookkurrenz. Grammatische und lexikologische Ansätze.
Wien, Münster: Lit Verlag, 2014, s. 121 – 145. (ISBN 978-3-643-50564-4)
ADF KÁZMÉROVÁ, Anita: Interpretationsvielfalt des Terminus „Kollokation“ in der Linguistik.
In Slowakische Zeitschrift für Germanistik, 2013, roč. 5, č. 1, s. 27 – 39. (ISSN 1338-0796)
AEC BRAXATORISOVÁ, Anita: Delimitationsversuche von Kollokationen in der gegenwärtigen
slowakischen Kollokationsforschung. In Albert Greule, Paul Rössler, Katrin Simet (Hrsg.).
Sprachbrücken. Studien zur deutschslowakischen Kulturgeschichte. Band 5. Aktuelle Forschungen
zur deutschen Sprache und Literatur in der Slowakei. Berlin: Weidler Buchverlag Berlin, 2015, s. 35
– 48. (ISBN-10: 3896936360)
AED Kázmérová, Anita: Einwortidiome unter der Lupe. Übungsvorschläge. In Begegnungen.
Zeitschrift des Verbandes der Deutschlehrer und Germanisten der Slowakei, 2010, roč. 19, č. 39, s.
20-33. (ISSN 1335-2636)
za ostatných 5 rokov:
AED BRAXATORISOVÁ, Anita – BRAXATORIS, Martin: Distributionelle und semantische
Besonderheiten der adjektivischen Äquivalentpaare nový und neu. Slowakische Zeitschrift für
Germanistik, 2018. s 18 – 52. (ISSN 1338-0796)
AEC BRAXATORISOVÁ, Anita: Lingvističeskaja kartina materi v slovackom i češskom jazykach.
In Славянский мир. Язык, литература, культура. Moskva: МАКС Пресс, 2018, s. 46–48. (ISBN
978-5-317-05930-9)
AEC KÁZMÉROVÁ, Anita: Kontrastive distributionelle und semantische Analyse des Adjektivs
neu und seines slowakisches Äquivalentes nový. In «Современные методы сравнительноисторических исследований» Материалы VIII Международной научно- практической
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Rozpočet projektu
Konkretizácia rozpočtu:
Rok

Typ finan. položky

2022 nepriame režijné náklady
2023 nepriame režijné náklady
2024 nepriame režijné náklady
2022 633013 - softvér a licencie

2022 633002 - výpočtová technika

2022 633009 - knihy, casopisy, noviny ,
ucebnice, ucebné pomôcky a
kompenzacné pomôcky
2022 633006 - všeobecný materiál
2022 633200 - ostatný
2022 637004 - všeobecné služby
2022 631001 - tuzemské

2022 631002 - zahraničné

2022 633006 - všeobecný materiál

2022 637001 - školenia, kurzy, semináre,
porady, konferencie, sympóziá
2022 632003 - poštové služby a
telekomunikačné služby

2023 633004 - prevádzkové stroje,
prístroje, zariadenie, technika a
náradie
2023 633006 - všeobecný materiál
2023 637004 - všeobecné služby

Vzdelávacia platforma pre výučbu nemeckej
gramatiky, textológie a štylistiky na vysokých
školách

Konkretizácia finan. položky
a zdôvodnenie jej využitia

nákup softvéru k hardvérom zariadeniam
MS Windows, MS Office a pomocné
aplikácie na tvorbu interaktívnych úloh a
testov pre potreby realizácie projektu
nákup stolných počítačov a laptopov
pre potreby realizácie projektu a na
spracovanie dát
nákup modernej odbornej literatúry a
študijného materiálu, lingvodidaktické
pomôcky
spotrebný kancelársky materiál pre
potreby riešenia projektu
knižničné služby a poplatky
jazykové a redakčné práce, lektorovanie
elektronických kurzov
účasť na konferenciách, seminároch,
workshopoch za účelom prezentovania
výsledkov projektu
účasť na konferenciách, seminároch,
workshopoch za účelom prezentovania
výsledkov projektu
kúpa magnetickej tabule na označovanie
a sledovanie jednotlivých fáz a plnenia
riešiteľských úloh projektu a iné potreby
organizácia workshopu pre študentov
katedry - tlač a laminovanie materiálov,
občerstvenie
pre propagáciu výstupov projektu,
workshopu a konferencií, pre distribúciu
publikácií do domácich a zahraničných
knižníc a univerzít
nákup multifunkčných tlačiarní pre
potreby projektu, čítačiek elektronických
kníh na verifikáciu vlastnej tvorby
spotrebný kancelársky materiál
jazykové a redakčné práce, lektorovanie
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Plán (€)
1 305,88
1 764,71
1 261,76
1 000,00

2 000,00

1 500,00

300,00
100,00
400,00
400,00

1 200,00

300,00

100,00

100,00

1 000,00

400,00
800,00

Identifikátor: 20210607111452310

Rok

Typ finan. položky

2023 637004 - všeobecné služby
2023 633009 - knihy, casopisy, noviny ,
ucebnice, ucebné pomôcky a
kompenzacné pomôcky
2023 637200 - ostatné
2023 637004 - všeobecné služby
2023 637001 - školenia, kurzy, semináre,
porady, konferencie, sympóziá

2023 631001 - tuzemské
2023 631002 - zahraničné
2023 614 - odmeny
2023 620 - poistné a príspevok do
poisťovní
2023 632003 - poštové služby a
telekomunikačné služby

2024 633006 - všeobecný materiál
2024 637004 - všeobecné služby
2024 637004 - všeobecné služby
2024 631001 - tuzemské
2024 631002 - zahraničné
2024 614 - odmeny
2024 620 - poistné a príspevok do
poisťovní
2024 632003 - poštové služby a
telekomunikačné služby

2024 633004 - prevádzkové stroje,
prístroje, zariadenie, technika a
náradie

Vzdelávacia platforma pre výučbu nemeckej
gramatiky, textológie a štylistiky na vysokých
školách

Konkretizácia finan. položky
a zdôvodnenie jej využitia
predtlačová príprava, sadzba a grafická
úprava
nákup modernej odbornej literatúry a
študijného materiálu, lingvodidaktické
pomôcky
knižničné služby a poplatky
výdavky na tlač publikácií
organizácia medzinárodnej vedeckej
konferencie venovanej problematike
projektu a zverejnenie elektronického
zborníka, občerstvenie
účasť na konferenciách, seminároch,
workshopoch
účasť na konferenciách, seminároch,
workshopoch
za vypracovanie elektronických kurzov a
publikácií
poistné a príspevok do poisťovní

Plán (€)
500,00
2 000,00

100,00
1 000,00
2 000,00

400,00
900,00
600,00
200,00

pre propagáciu výstupov projektu,
workshopu a konferencií, pre distribúciu
publikácií do domácich a zahraničných
knižníc a univerzít
spotrebný kancelársky materiál
jazykové a redakčné práce, lektorovanie
predtlačová príprava, sadzba, zalamovanie
a grafická úprava
účasť na konferenciách, seminároch,
workshopoch
účasť na konferenciách, seminároch,
workshopoch
za vypracovanie elektronických kurzov a
publikácií
poistné a príspevok do poisťovní

100,00

pre propagáciu výstupov projektu,
workshopu a konferencií, pre distribúciu
publikácií do domácich a zahraničných
knižníc a univerzít
prezentéry pri verifikácií ukážkových
prednášok

100,00
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400,00
800,00
500,00
400,00
900,00
400,00
150,00

500,00
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Rok

Konkretizácia finan. položky
a zdôvodnenie jej využitia
nákup modernej odbornej literatúry a
študijného materiálu, lingvodidaktické
pomôcky
výdavky na tlač publikácií

Typ finan. položky

2024 633009 - knihy, casopisy, noviny ,
ucebnice, ucebné pomôcky a
kompenzacné pomôcky
2024 637004 - všeobecné služby
Spolu na rok 2022:
Spolu na rok 2023:
Spolu na rok 2024:
Súhrnný plán na celé obdobie
riešenia projektu:

Plán (€)
2 000,00

1 000,00
8 705,88
11 764,71
8 411,76
28 882,35

Plánované pracovné cesty:
Miesto plánovanej cesty/ciest:

Slovensko, Maďarsko, Česko, Rakúsko,
Nemecko, Poľsko
účasť na konferenciách, seminároch,
workshopoch za účelom prezentovania
výsledkov projektu
prezentácia výsledkov projektu
4

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:

Mgr. Anita Braxatorisová, PhD.
Mgr. Attila Mészáros, Dr. phil.
prof. Erzsébet Drahota-Szabó, PhD.
Dr. habi László V. Szabó, PhD.
4 dní

Predpokladaná dĺžka trvania pracovnej cesty/
ciest:

Plánované spolufinancovanie za celé obdobie riešenia projektu
Finančné
prostriedky

1. rok
BV

Zdroje zo štátneho rozpočtu
8705.88
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

0.00 11764.71

0.00

8411.76

0.00

0.00

0.00

Vzdelávacia platforma pre výučbu nemeckej
gramatiky, textológie a štylistiky na vysokých
školách

0.00
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Spolu

KV

BV

KV

Rozdelenie
finančných
prostriedkov
v%

0.00 28882.35

0.00

100.00

0.00

0.00

0.00

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)
8705.88
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
8705.88
spolu - zdroje zo
štátneho rozpočtu
a mimorozpočtové
zdroje

2. rok

KV

BV

0.00

3. rok

KV

BV

0.00

0.00

0.00

0.00 11764.71

0.00

8411.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Spolu

KV

KV

0.00

0.00

0.00

0.00 28882.35

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 11764.71

0.00

8411.76

0.00 28882.35

0.00

100.00
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0.00

BV

Rozdelenie
finančných
prostriedkov
v%
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Posudzovatelia
Návrh vhodných posudzovateľov
Meno,
Názov inštitúcie/
priezvisko
vysokej školy
a tituly
prof. Peter Univerzita
Ďurčo, CSc. Komenského
v Bratislave
Pedagogická fakulta,
Šoltésovej 4,
Bratislava
prof. PhDr. Univerzita
Mária
Komenského
Vajičková, v Bratislave
CSc.
Pedagogická fakulta,
Račianska 59, 813
34 Bratislava
PaedDr.
Univerzita sv. Cyrila
Monika
a Metoda v Trnave
Hornáček
Filozofická fakulta,
Banášová,
Nám. J. Herdu 2,
PhD.
Trnava
PaedDr.
Univerzita
Oľga Wrede, Konštantína Filozofa
PhD.
v Nitre Filozofická
fakulta, Štefánikova
67, 949 74 Nitra
prof. PhDr. Univerzita Mateja
Zuzana
Bela v Banskej
Bohušová, Bystrici Filozofická
PhD.
fakulta

Telefónne číslo

E-mailová adresa

Odbor vedy
a techniky

02 / 50 222 208

durco@vronk.net

60201 - cudzie
jazyky a kultúry

+421 903 659
311

vajickova@fedu.uniba.sk

60201 - cudzie
jazyky a kultúry

033/ 5565258

banasova.monika@gmail.com

60201 - cudzie
jazyky a kultúry

+421376408376 olga.wrede@gmail.com

60204 - neslovanské
jazyky a literatúry

0484465511

60201 - cudzie
jazyky a kultúry

zuzana.bohusova@umb.sk

Návrh nevhodných posudzovateľov
Meno,
priezvisko
a tituly

Názov inštitúcie/
vysokej školy

Telefónne číslo

E-mailová adresa

Odbor vedy
a techniky

Prílohy
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