
Projekt riešený ako súčasť grantov Agentúry na podporu výskumu a vývoja (APVV) 

 
 

Nové projekty 

- 

Pokračujúce projekty 

 
APVV-18-0115 Jazyk v meste – dokumentovanie multimodálnej semiosféry jazykovej krajiny na 
Slovensku z komparatívnej perspektívy 
 
Cieľ projektu: Cieľom projektu je zmapovanie a porovnanie jazykovej krajiny v mestách Banská 
Bystrica, Banská Štiavnica, Bratislava, Košice, Erlangen, Komárno, Komárom a Békéscsaba. 
 
Projektové obdobie: 2019-2023 
 
Zodpovedný riešiteľ projektu na UJS:  Sándor János Tóth, PhD. 
Ďaľší riešitelia projektu na UJS: Mgr. Gábor Lőrincz, PhD., Mgr. Vojtech Istók, PhD. 
 
Generálny zodpovedný riešiteľ: Doc. PhDr. Alena Ďuricová, PhD.  Katedra germanistiky FF UMB 
 
Spoluriešitelia: Katedra germanistiky FF UMB, Ekonomická univerzita v Bratislave 

 
PF UJS ako spoluriešiteľské pracovisko s prideleným rozpočtom 

 

 

 
APVV-18-0473 Klasifikačný model chybovosti strojového prekladu: krok k objektívnejšiemu 
hodnoteniu kvality prekladu 
 
Cieľ projektu: Projekt nadväzuje na minulosti úspešne riešené projekty VEGA a APVV. Hlavným cieľom 
predkladaného projektu je spracovať prirodzený jazyk (NLP) pri strojovom preklade z anglického a 
nemeckého jazyka do slovenčiny v celej jeho šírke. Projekt predstavuje syntetizujúcu prácu v oblasti 
prieniku viacerých vedeckých disciplín v spracovaní prirodzeného jazyka. Projekt má silný 
interdisciplinárny až transdisciplinárny charakter a svojou povahou je jedinečný v danej oblasti 
výskumu nielen na Slovensku, ale aj v medzinárodnom meradle. 
  
Projektové obdobie: 2019-2023 
 
Zodpovedný riešiteľ projektu na UJS: prof. PhDr. Juraj Vaňko, CSc. 
Ďaľší riešitelia projektu na UJS:  - 
 
Generálny zodpovedný riešiteľ: Doc. RNDr. Daša Munková, PhD. (Katedra transológie, FF UKF v Nitre) 
 
Spoluriešitelia: Katedra transológie, FF UKF v Nitre, Katedra Slovenského jazyka a literatúry PF UJS 

 
PF UJS ako spoluriešiteľské pracovisko bez rozpočtu. 

 

 



APVV-18-0484  „Lesná pedagogika a výchova k trvaloudržateľnému rozvoju v predprimárnej a 
primárnej edukácii“ (LESPED). 
 
Cieľ projektu: Cieľom projektu je navrhnúť, realizovať a overiť model metodiky lesnej pedagogiky v 
primárnom a predprimárnom vzdelávaní, nájsť jej miesto a uplatnenie v školskom aj mimoškolskom 
kontexte. Tým podporovať záujem o vzdelávanie detí predškolského veku a žiakov mladšieho 
školského veku o lesy, prírodu a životné prostredie. Súčasne rozvíjať prírodovednú gramotnosť 
prostredníctvom aktivizujúcich metód využívaných lesnými pedagógmi v prírodných podmienkach. 
 
Projektové obdobie: 2019-2022 
 
Zodpovedný riešiteľ projektu na UJS:  PaedDr. Alexandra Nagyová, PhD. 
Ďaľší riešitelia projektu na UJS: - 
 
Generálny zodpovedný riešiteľ: PF Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 
 
Spoluriešitelia: Národné lesnícke centrum - Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen 

 
PF UJS ako spoluriešiteľské pracovisko bez rozpočtu. 

 


