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prezident Sr andrej Kiska 
vymenoval dňa 19. novembra 
2014 31 nových vysokoškol-
ských profesorov, medzi nimi aj 
pracovníkov univerzity Konštan-
tína Filozofa v nitre doc. phdr. 
júliusa Fujáka, phd., doc. rndr. 
petra chrastinu, phd., doc. 
rndr. moniku martiniakovú, 
phd., doc. phdr. martinu mojto-
vú, phd., doc. rndr. radoslava 
omelku, phd., doc. paeddr. 
Silviu pokrivčákovú, phd., a doc. 
rndr. máriu vondrákovú, cSc.
v príhovore im zablahoželal 
k dosiahnutiu najvyššej ve-
decko-pedagogickej hodnosti. 
vzdelanie označil prezident za 
najsilnejšiu zbraň, ktorá má 
silu ovplyvňovať mladých ľudí 
a pomáhať meniť krajinu a 
svet. andrej Kiska apeloval na 
novovymenovaných profesorov, 
aby pri svojom pedagogickom 
pôsobení boli nositeľmi nielen 
pedagogických, ale aj vysoko 
morálnych ľudských kvalít. 
„Želám každému jednému z vás, 

aby v každom vašom študen-
tovi ostal ten pocit, že ste mu 
pomohli byť nielen lepším vo 
svojej odbornosti, ale že ste mu 
pomohli byť aj lepším a kvalit-
nejším človekom.“

(zdroj:  
http://www.prezident.sk, taSr)

prof. phdr. 
Július fuják, 
phd.
(nar. v roku 1966)

•	 profesor v študijnom odbo-
re estetika;

•	 pedagogická činnosť: Se-
miotika kultúry, postmoder-
na v spoločenskom živote a 
súčasnom umení, Kapi-
toly zo slovenskej hudby, 
Hudobné dielo a interpre-
tácia, dejiny hudobných 

štýlov, Slovenská populárna 
hudba, diplomový seminár

•	 odborné zameranie: 
estetika, semiotika hudby, 
kulturológia nezávislej kul-
túry, teória a interpretácia 
postmoderného umenia a 
spoločnosti

po maturite na Gymnáziu v 
čadci (1981-1985) absolvoval 
štúdium estetiky a hudobnej 
vedy na Filozofickej univerzi-
te Komenského v Bratislave 
(1990). Bol učiteľ hudby v 
čadci a v Skalitom (1992-1996), 
vedúcim Kysuckého hudobného 
kabinetu a Kysuckého komor-
ného orchestra (1995/1996). 
Bol vedecko-výskumným 
pracovníkom Ústavu literárnej 
a umeleckej komunikácie FF 
uKF v nitre (1996 – 2007), 
kde v odbore estetika a dejiny 

estetiky obhájil dizertačnú prácu 
„tvorivosť hudobného vnímania“ 
(2004) a v odbore estetika 2.1.6 
sa habilitoval prácou „Slovenské 
hudobné alternatívy“ (2007). od 
roku 2007 pracuje na Katedre 
kulturológie FF uKF, kde sa za-
oberá problematikou nezávislej 
kultúry, postmoderného umenia 
a kultúry a semiotikou hudby. 
v roku 2014 úspešne ukončil 
inauguračné konanie v odbore 
estetika 2.1.6 na uKF v nitre 
(téma inauguračnej prednášky: 
„alternatívne semiotické modely 
hudobno-umeleckej semiózy“). 
je odborný spolugarant dokto-
randského štúdia kulturológie. 
založil, organizuje a spoluga-
rantuje cyklus prednášok FF 
uKF s medzinárodnou účasťou 
„interdisciplinárne dialógy“ (od 
oku 2009).

je spoluriešiteľom medzinárod-
ného kontinuálneho vedeckého 
projektu iaSS „musical Signifi-
cation project“ (od roku 2006), 
bol zodpovedným riešiteľom 
projektu KeGa „inovácia výučby 
hudobnej semiotiky na vysokých 
školách“ na Katedre kulturoló-
gie FF uKF (2008-2010), bol 
tajomníkom Úvv vedúceho 
projektu výskumnej úlohy v 
rámci prierezového štátneho 
programu vÚv „Účasť spoločen-
ských vied na rozvoji spoločnosti 
– civilizačno-kultúrne procesy 
v transformujúcej sa slovenskej 
spoločnosti“ (2003-2006), ako 
aj spoluriešiteľom medziná-
rodného vedeckého projektu 
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editoriál
univerzita má nových profesorov
aktuálne dianie v jazykovom centre
jazyk ako spoločenský fenomén 
Svetový deň turizmu 2014 
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literatúra v cheltenhame  
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expedícia šumava  
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odišiel docent ivan dubnička  
Hokejisti uKF tretí  
Keď básnik píše poviedky  
prameň - cesta – cieľ  
Fotogaléria  

udaloSti

milé kolegyne, milí kolegovia,

blíži sa koniec roka, čo je dôvo-
dom na rekapituláciu a hodno-
tenie uplynulého obdobia. rok 
2014 na uKF v nitre bol pre 
nové vedenie univerzity veľmi 
náročný, a to z dôvodu zade-
finovania strategických úloh 
rozvoja univerzity a prípravy 
komplexnej akreditácie.
máme za sebou neľahké obdo-
bie spojené s veľkou zodpoved-
nosťou za budúcnosť univer-
zity v súvislosti s komplexnou 
akreditáciou. počas roka (ale aj 
v priebehu celého 6-ročného 
akreditačného obdobia) pra-
covníci na všetkých úrovniach, 
vo všetkých pozíciách, od 
technického a administratívne-
ho personálu, cez výskumných 
pracovníkov až k vedecko-pe-
dagogických zamestnancom, 
od vedúcich katedier, ústavov 
až po manažment fakúlt a celej 
univerzity, pripravovali akredi-
tačné spisy s plnou zodpoved-
nosťou, ktorá je s týmto závaž-
ným aktom spojená. verím, že 
úsilie nás všetkých bude viesť 
k úspešnému výsledku a dôs-
tojnému obhájeniu univerzit-
ného statusu. počas ostatných 
mesiacov sme intenzívne pra-
covali na príprave moderného 
dizajnu a štruktúry webového 
sídla univerzity. Samotné-
mu zavedeniu nového webu 
predchádzalo takmer 2-ročné 
obdobie analýzy svetových 
univerzitných webov s cieľom 

pripraviť webovú stránku pre 
široké spektrum návštevníkov 
a záujemcov o našu univerzitu 
(študentov, rodičov, spolupra-
cujúce univerzity, inštitúcie, 
firmy,...). zavedením nového 
webu sa naša práca zďaleka 
neskončila, práve naopak, 
je to proces, ktorý vyžaduje 
neustály monitoring, inováciu, 
obsluhu a prácu programáto-
rov, administrátorov a tvorcov 
pútavého obsahu. v čase 
pilotnej prevádzky nového 
webu je potrebné odstraňovať 
drobné nedostatky a reflek-
tovať relevantné pripomienky 
návštevníkov našej webovej 
stránky. uvedené činnosti 
a aktivity sú namierené na 
rozvoj univerzity. je to trvalý 
a dynamický proces, ktorého 
správnosť bude konfrontovaná 
časom a hodnotená našimi 
študentmi, pracovníkmi a 
okolitým prostredím. rozvoj 
zasahuje do všetkých oblastí 
univerzitného života, prienik 
je zrejmý v oblasti vzdelávania 
a vedy ako hlavných atribútov 
univerzity. rozvoj univerzity zá-
visí od stupňa informatizácie a 
od kvality vedecko-výskumnej 
práce, od ktorej sa odvíja 
kvalita vzdelávania a výchovy 
budúcich učiteľov, vedeckých 
a odborných pracovníkov. v 
nadchádzajúcom období je 
nevyhnutné stanovenie priorít 
a zámerov rozvoja uKF v nitre, 
na aktualizácii ktorých vedenie 
univerzity v súčasnosti sys-
tematicky pracuje. z hľadiska 
ďalšieho progresívneho napre-
dovania a priaznivej pracovnej 
klímy je potrebná profilácia 
kompetencií na všetkých úrov-
niach univerzity. verím, že uKF 
v nitre má za sebou šťastnú 
minulosť, zdarnú súčasnosť a 
perspektívnu budúcnosť. S blí-
žiacimi sa najkrajšími sviatkami 
v roku prajem čitateľom nášho 
času a všetkým zamestnancom 
univerzity veľa pohody, spokoj-
nosti, zaslúženého relaxu a v 
novom roku 2015 veľa zdravia, 
osobných a pracovných úspe-
chov. 

doc. mgr. ivan Baláž, phd.

editoriál
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no.45s7 „austria – Slovakia: 
collaboration in Science and 
education – open Borders“. 
Ďalej bol, resp. je spoluriešite-
ľom viac ako desiatich hlavných 
projektov (veGa, KeGa) ÚluK 
FF univerzity Konštantína Filo-
zofa v nitre a Katedry hudobnej 
vedy FiF univerzity Komenské-
ho v Bratislave.

prednášal v california institute 
of arts a v arnold Schoenberg 
institute na South university of 
california v los angeles (uSa), 
na svetových muzikologických 
kongresoch icmS v imatre 
(Fínsko), v ríme (taliansko), 
v Krakove (poľsko), v louvain 
(Belgicko), na 8th World Semio-
tic congress v lyone (Francúz-
sko), v institut fuer Slawistik v 
Grazi (rakúsko), v GWzo uni-
versität v lipsku (nemecko), na 
akademii muzycznej v Krakowe 
(poľsko), na HtF akademie mú-
zických umění v prahe, na HF 
janáčkovej akademii múzických 
umění v Brne (česká republika), 
na Katedre hudby FiF univerzity 
Komenského v Bratislave a v 
Hudobnej a umeleckej akadé-
mii jána albrechta v Banskej 
štiavnici.

Koncertoval v mnohých štátoch 
európy a uSa, jeho skladby boli 
uvedené u nás i v zahraničí na 
troch kontinentoch. Bol členom 
alternatívnych rockových skupín 
teória odrazu, potopa a otras 
(1988-1998). v rokoch 2000-
2010 viedol hudobné experi-
mentálne zoskupenie teória 
otraSu (SK/cz) a spolupracoval 
s telesami The california ear 

unit (uSa), palinckx (nl/uK), 
zloději uší (cz), Žena s blchou 
(SK) a s jonom roseom (auS), 
veryanom Westonom (uK), 
Franzom Hautzingerom (a), 
zsoltom Sörésom (H), ludivine 
allegue (F), vladimírom mer-
tom, janou lewitovou, janom 
Kavanom, mikolášom chadi-
mom v duu XaFoo, s davidom 
šubíkom, ivanom acherom 
(všetci cz), mariánom vargom, 
zuzanou Homolovou, j. B. Kladi-
vom, Braňom jobusom, petrom 
Katinom, janou ambrózovou, 
andrejom pleštinským v triu 
ne:Bo:daj a i. jeho diskografia 
obsahuje viac než dvadsať cd, 
dvd, lp a mc titulov vyda-
ných v našich (Hevhetia, vlna, 
animartis, azyl) i zahraničných 
vydavateľstvách (Kunstradio 
Wien, Globus international a 
His voice praha).

Bol dramaturgom medzinárod-
ného cyklu súčasnej nekon-
venčnej hudby Hermovo ucho 
v nitre (1999-2007), na ktorý 
nadviazal komorným medziná-
rodným intermediálnym festi-
valom postmutart (zvukobraz/
gestotext) v nitrianskej galérii 
(od 2008). ako člen Kreatívne-
ho tímu projektu Kandidatúry 
mesta nitra na titul nitra eHmK 
2013 (2007-2008) bol autorom 
jeho ideového rámca, tzv. mul-
timosta kultúr(y) eHmK 2013. 
Bol členom medzinárodnej se-
miotickej spoločnosti (iSSS) so 
sídlom vo viedni, členom poroty 
medzinárodnej súťaže českého 
rozhlasu BoHemia priX 2010 
– sekcia radio art, poděbrady, 
cz (2010) a členom redakčné-

ho okruhu relácie ex-tempore 
rádia devín (2005 – 2009). od 
roku 2005 je členom redakčné-
ho okruhu časopisu o súčasnom 
umení a kultúre vlna a od roku 
2014 členom vedeckej rady 
nového odborného časopisu p-
-e-r-f-o-r-m-a-n-c-e (esthétique 
de la performance et des arts 
du spectacle, université paris 1 
panthéon-Sorbonne).

výsledky výskumu publikoval 
v 3 monografiách, v 4 vysoko-
školských učebniciach, resp. 
učebných textoch a vo viac než 
100 vedeckých a odborných 
článkoch v zahraničných i do-
mácich časopisoch, vedeckých 
a konferenčných zborníkoch. 
pre vedeckú komunitu majú 
výrazný prínos jeho monografie 
„musical correla(c)tivity (notes 
on un-conventional music 
aesthetics)“ (2005), „Sloven-
ské hudobné alternatívy“ (so 
spoluautormi m. Kalinkom a o. 
rehákom, 2006) a „margoná-
lie“ (2013), ako aj editorstvo 
zborníkov „convergences and 
divergences of existentional 
Semiotics“ (2007), „o perifér-
nosti trochu inak“ (s d. Kubalo-
vou, 2002) a „acta nitriensiae 
16 – interdisciplinárne dialógy“  
(s m. štúrom, 2014).

je nositeľom ceny dekana 
Filozofickej fakulty uKF v nitre 
za vzornú reprezentáciu v 
zahraničí (2005), ceny dekana 
Filozofickej fakulty uKF v nitre 
za mimoriadne aktivity v oblasti 
reprezentácie FF uKF nitra v 
zahraničí (2010), Bronzovej 
medaily udelenej dekanom FF 
uKF z príležitosti 20. výročia 
Filozofickej fakulty uKF v nitre 
(2013) a ceny rektora uKF v 
nitre za akuzmatickú kompozí-
ciu pentrofónia (2011). viaceré 
jeho knižné publikácie, ako aj 
hudobné diela, projekty a vyda-
né hudobné tituly boli ocenené 
prémiami Hudobného fondu, 
Bratislava.

prof. rndr. 
peter 
Chrastina, 
phd.
 
(neželal si zverejniť svoj profes-
ný životopis)

prof. rndr. 
Monika 
Martiniaková, 
phd.
(nar. v roku 1977)

•	 profesor v študijnom od-
bore biológia;

•	 pedagogická činnosť: 
Histológia živočíchov, 
morfológia živočíchov, 
mikroskopická anatómia 
živočíchov, imunobioló-
gia živočíchov a človeka, 
virológia a imunológia, 
cytológia, anatómia a 
morfológia živočíchov;

•	 vedecká angažovanosť: 
morfologická analýza 
kostného tkaniva rôz-
nych živočíšnych druhov 
z triedy cicavce; analýza 
vplyvu environmentálnych 
a genetických faktorov 
na štruktúru živočíšnych 

tkanív a biológiu kostí, 
výskum genetickej varia-
bility vo vzťahu k výskytu 
osteoporózy u človeka;

•	 členka odborovej komisie 
doktorandského štúdia 
študijného programu 
aplikovaná biológia na 
Fpv uKF v nitre, členka 
animal paleopathology 
Working Group (apWG) of 
the international council 
for archaeozoology (icaz), 
international osteoporosis 
Foundation (ioF), ameri-
can Society for Bone and 
mineral research (aSBmr) 
a Slovenskej antropologic-
kej spoločnosti.

po maturite na Gymnáziu jozefa 
miloslava Hurbana v čadci 
absolvovala štúdium učiteľstva 
všeobecno-vzdelávacích pred-
metov v kombinácii matematika 
- biológia na Fpv uKF v nitre. 
po skončení vysokoškolského 
štúdia nastúpila na internú 
formu doktorandského štúdia 
v študijnom odbore všeobecná 
biológia na Katedre zooló-
gie a antropológie Fpv uKF 
v nitre. výsledky dizertačnej 
práce súvisiace s morfologic-
kou analýzou kostného tkaniva 
rôznych živočíšnych druhov z 
triedy cicavce publikovala v 8 
zahraničných karentovaných 
časopisoch. v roku 2003 prijala 
miesto výskumného pracovníka 
na Katedre zoológie a antropo-
lógie Fpv uKF v nitre, kde ďalej 
pôsobila ako odborný asistent 
a od roku 2008 ako docent v 
odbore biológia. v roku 2014 na 
základe úspešne ukončeného 
vymenúvacieho konania získala 
vedecko-pedagogický titul 
profesor na Fpv uKF v nitre v 
odbore biológia.

od roku 2005 sa venuje prob-
lematike vplyvu environmen-
tálnych a genetických faktorov 
na štruktúru živočíšnych tkanív. 
výskum je orientovaný najmä 
na analýzu vplyvu vybraných 
ťažkých kovov, pesticídov, 
toxínov a genetických fakto-
rov vo vzťahu k morfologickej 
štruktúre kostného tkaniva 
experimentálnych zvierat. 
Sledovanie uvedených faktorov 
zahŕňa analýzu zmien kostného 
tkaniva na mikroštrukturálnej 
aj molekulárnej úrovni. výsled-
ky výskumu medzidruhových 
a vnútrodruhových rozdielov 
(podmienených environmentál-
nymi a genetickými faktormi) v 
mikroštruktúre skeletu cicavcov 
zhrnula v habilitačnej práci „dif-
ferences in bone microstructure 
of mammalian skeletons“, ktorú 
úspešne obhájila v roku 2008 
na Fpv uKF v nitre. osobitnú 
kapitolu jej vedeckej aktivity 
tvorí účasť na výskume genetic-
kej podmienenosti osteoporózy 
u človeka. 

absolvovala viacero vý-
skumných pobytov, kurzov 
a workshopov v zahraničí, z 
ktorých významné sú výskumné 
pobyty na Georg – augusto-
vej univerzity v Göttingene 
(Srn), lekárskej univerzite vo 
viedni (rakúsko), pedagogickej 

univerzite v Krakowe (poľsko) 
a endokrinologickom ústave v 
prahe (čr). Kurzy a worksho-
py, na ktorých sa menovaná 
zúčastnila, sa konali sa pod 
záštitou popredných medziná-
rodných organizácií (ioF, ectS, 
iBmS, icaz) v toronte, montre-
ale (Kanada), Kodani (dánsko), 
Kaunase (litva) a Göttingene 
(Srn). 

v pozícii vedúcej projektu riešila 
1 medzinárodný projekt, 3 ná-
rodné projekty (KeGa), 4 inšti-
tucionálne projekty a podieľala 
sa ako spoluriešiteľ na riešení 
ďalších 10 národných projektov 
(veGa, KeGa, apvv), 8 pro-
jektov zo štukturálnych fondov 
eÚ, 1 rozvojového projektu a 
5 inštitucionálnych projektov. 
Schválením 3 projektov v kto-
rých figurovala ako spoluriešiteľ, 
financovaných zo štrukturálnych 
fondov eÚ, získala uKF v nitre 
prestížnu značku „centrum 
excelentnosti“. 

je autorkou alebo spoluautor-
kou 49 príspevkov v karentova-
ných časopisoch, 47 príspevkov 
v nekarentovaných časopisoch 
a viac ako 100 príspevkov 
na domácich a zahraničných 
konferenciách. je tiež autor-
kou 3 vedeckých monografií, 
5 vysokoškolských učebníc, 1 
učebnice pre stredné školy a 
7 vysokoškolských učebných 
textov. na jej vedecké práce je 
evidovaných viac ako 100 citácií 
v databázach WoK a Scopus. 
prezentovala tiež viacero vyžia-
daných prednášok v zahraničí, 
napr. na Georg-augustovej 
univerzite v Göttingene (Srn), 
litovskej veterinárnej akadémii 
v Kaunase (litva), pedagogickej 
univerzite v Krakowe (poľsko), 
kde pôsobila v roku 2013 aj ako 
hosťujúci profesor. je členkou 
vedeckých výborov medzinárod-
ných konferencií, oponovala viac 
ako 25 vedeckých prác pre za-
hraničné karentované časopisy. 
za publikačné aktivity získala 
viacero cien rektora uKF v nitre 
a dekana Fpv uKF v nitre. 

je garantom bakalárskeho štu-
dijného programu biológia, štu-
dijného odboru 4.2.1 Biológia 
na Fpv uKF v nitre. zároveň je 
členkou odborovej komisie dok-
torandského štúdia študijného 
programu aplikovaná biológia 
a školiteľkou doktorandského 
štúdia na Fpv uKF v nitre. 

prof. phdr. 
Martina 
Mojtová, phd.

(nar. v roku 1975)

•	 profesorka v študijnom 
odbore sociálna práca;

•	 pedagogická činnosť: Soci-
álna práca v zdravotníctve, 
paliatívna a hospicová sta-
rostlivosť, Sociálna práca so 
závislými, Sociálna pato-
lógia, metódy a prístupy 
v sociálnej práci, Sociálne 
poradenstvo, Sociálna 
práca s vybranými cieľovými 
skupinami, profesijná etika, 
Klinické trialy a základy ve-
decko-výskumnej činnosti;

•	 vedecká angažovanosť: 
sociálne služby a kreovanie 
kompetencií sociálnych pra-

covníkov v zdravotníckych 
zariadeniach, klinická so-
ciálna práca, problematika 
zrodu života, nechcených 
tehotenstiev, zvyšovanie 
kvality života nevyliečiteľne 
chorých a zomierajúcich pa-
cientov, využitie moderných 
informačných technológií 
vo výučbe;

•	 členka asociácie vzdeláva-
teľov v sociálnej práci na 
Slovensku (2012-doteraz), 
redakčnej rady vedecko-od-
borného časopisu Sociálno-
-zdravotnícke spektrum (od 
r. 2013), rady kvality uKF v 
nitre (2012-doteraz), Komi-
sie pre vedeckovýskumnú 
činnosť a akreditáciu uKF v 
nitre (2012-2014), vedec-
kej rady FSvaz uKF v nitre 
(2011-doteraz), Komisie 
pre vzťahy s verejnosťou a 
sociálne veci uKF v nitre 
(2011-doteraz) a Komi-
sie č. 8 – Sociálne vedy a 
zdravotníctvo univerzitnej 
grantovej agentúry uKF 
v nitre (2013-doteraz), 
odborovej komisie pre 
obhajoby dizertačných prác 
vo vednom odbore sociálna 
práca (2009-doteraz), 
vedecká garantka a spolu-
organizátorka národných a 
medzinárodných konferen-
cií, seminárov a charitatív-
nych podujatí „dni sociálnej 
práce“, „i. vyšehradské 
stretnutie – Sociálne služ-
by ako pilier európskej 
spoločnosti“, „pomáha-
júce profesie – aktuálne 
trendy v teórii, výskume 
a praxi“, „obchodovanie s 
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ľuďmi – prevencia, výskum, 
prax”, „Harm reduction“ a 
„nitrianske univerzitné dni“, 
„týždeň vedy a techniky v 
Sociálnej práci“, „Hračka 
pre deti“.

po maturite na Gymnáziu sv. 
cyrila a metoda v nitre (1993) 
absolvovala štúdium sociálnej 
práce na Fakulte ošetrovateľstva 
a sociálnej práce trnavskej uni-
verzity v trnave (1993-1997). v 
roku 1997 po skončení štúdia 
pracovala v mimovládnej nezis-
kovej organizácii Spddd Úsmev 
ako dar v Bratislave ako vedúca 
sekretariátu a manažérka SoS 
projektu. po prijatí na dokto-
randské štúdium na Fakulte 
zdravotníctva a sociálnej práce 
trnavskej univerzity v trnave 
(1998) pôsobila ako asistentka 
na Katedre sociálnej práce, zís-
kala titul doktor filozofie (phdr.) 
v r. 1999 a v r. 2001 získala 
vedeckú hodnosť philosophiae 
doctor (phd.) v odbore 51-43-9 
verejné zdravotníctvo. následne 
pôsobila ako odborná asis-
tentka (do r. 2009) na Fakulte 
zdravotníctva a sociálnej práce 
trnavskej univerzity v trnave, 
od roku 2008 pôsobí na Fakulte 
sociálnych vied a zdravotníctva 
uKF v nitre ako docentka (ve-
decko-pedagogický titul docent 
v odbore Sociálna práca získala 
na vysokej škole zdravotníctva 
a sociálnej práce sv. alžbety v 
Bratislave), zastávala funkciu 

prodekanky pre vedecko-vý-
skumnú činnosť na FSvaz uKF 
(2011-2013) a v súčasnosti je 
vedúcou Katedry sociálnej práce 
a sociálnych vied (od septembra 
2013).

pedagogickej činnosti sa venuje 
16 rokov, pričom sa jej úspeš-
ne darí prepájať pedagogickú 
a vedeckú činnosť. v rámci 
komplexnej akreditácie v roku 
2014 vypracovala nový študijný 
program študijného odboru 
3.1.14 Sociálna práca. je garant-
kou študijného programu prvého 
stupňa v študijnom odbore 
3.1.14 Sociálna práca v Spišskej 
novej vsi a spolugarantkou 
študijného programu tretieho 
stupňa a habilitačných a inau-
guračných konaní na vymenú-
vanie profesorov v študijnom 
odbore 3.1.14 Sociálna práca na 
FSvaz uKF v nitre.
je školiteľkou doktorandské-
ho štúdia v študijnom odbore 
Sociálna práca so zameraním na 
témy: analýza zdravotnej a soci-
álnej starostlivosti o zomierajú-
cich v kontexte zvyšovania kva-
lity špecializovanej paliatívnej 
starostlivosti, špecifiká sociál-
neho pracovníka a jeho úloha v 
rezorte zdravotníctva, špecifiká 
práce sociálneho pracovníka v 
paliatívnej a hospicovej starost-
livosti, Komparácia modelových 
zariadení pre seniorov a riešenie 
ich potrieb v nitrianskom 
kraji, problematika osvojenia z 

pohľadu profesionálov v det-
ských domovoch, Kvalita života 
pacientov po laryngektómii, či 
uplatnenie absolventov odboru 
sociálnej práce na trhu práce vo 
vybranom regióne.

odbornú kompetenciu profesor-
ky mojtovej podporuje trojročné 
pôsobenie počas doktorand-
ského štúdia na onkologickom 
ústave sv. alžbety na Heydu-
kovej ulici v Bratislave, kde 
pracovala v kolektíve lekárov, 
onkológov, sociálnych pracov-
níkov, klinických farmaceutov, 
mikrobiológov a bola členkou 

subkatedry chemoterapie Spam. 
jej vedecko-výskumná činnosť 
bola v tom čase (1998-2001) 
zameraná najmä na oblasť 
verejného zdravotníctva. partici-
povala na viacerých epidemiolo-
gických štúdiách atB rezistencie 
so zameraním na nozokomiálne 
infekcie, v roku 2000 tiež na 
projekte: „correlation between 
patient outcome and antifungal 
suspectibility (in vitro) of yeasts, 
in fungaemia in non-cancer 
patients“. 

vo svojej dizertačnej práci skú-
mala problematiku možnej ko-
relácie alkoholizmu so vznikom 
zhubného bujnenia. Spolupraco-
vala so sociálnou pracovníčkou, 
ktorá v onkologickom ústave 
začala rozvíjať sociálnu prácu od 
roku 1999 a začala sa špeciali-
zovať na problematiku nevylie-
čiteľne chorých a zomierajúcich 
z pohľadu sociálnej práce 
(účasť na vizitách, sprevádzanie 
pacientov, uplatňovanie holis-
tického modelu uspokojovania 
potrieb, komunikácia zdravot-
níkov s pacientmi, otázky zdra-
votníckej etiky). počas doktorátu 
sa zúčastnila viacerých medzi-
národných aj domácich konfe-
rencií zameraných na klinických 
mikrobiológov, infektológov, 
onkológov a chemoterapeutov. 
zo zahraničných to boli napr.: 
8th Bicon Biennal conference 
on antiinfective agents and 
chemotherapy 12.-15. marec 
2000 mníchov, nemecko so 
štúdiou: „patient – staff com-
munication in a tertiary cancer 
center: How happy are cancer 

patients with communication 
skills of doctors and nurses?“ in 
antiinfective drugs and chemo-
therapy, vol 17, 2000, 1, p. 71. 
iSSn 0946-4832. Ďalej 3rd imti 
4.- 6. december 2000 Florencia, 
taliansko alebo 10th eccmid 
28.-31. máj 2000 štokholm, 
švédsko, kde získala medziná-
rodné ocenenie (young investi-
gator awards 2000) za štúdiu 
prospective study on fungemia 
in children with cancer: analysis 
of 35 cases and comparison 
to 130 fungemias in adults (in 
clinical microbiology and in-
fection, vol 6, 2000, 1). takisto 
patrila do tímu, ktorý v rokoch 
1999-2002 zabezpečoval 
plnenie početných logistických a 
organizačných úloh v projektoch 
zahraničných humanitárnych 
misií v africkej Keni a južnom 
Sudáne. 

Koordinovala a participovala, 
resp. participuje na vedecko-
-výskumných projektoch (veGa, 
KeGa): Bezdomovectvo ako 
sprievodný negatívny jav našej 
doby. teoretická analýza v 
aplikácii na využitie teórie pre 
študentov pomáhajúcich profe-
sií. percipovaná sociálna opora a 
spokojnosť so sociálnou sieťou 
u obyvateľov rómskych osídlení. 
Sémanticky orientovaná elektro-
nická učebnica etiky sociálnej 
práce. v projekte leonardo da 
vinci participovala na tvorbe 
programu špecializačného štú-
dia v komunitnej starostlivosti 
prostredníctvom modulového 
systému a príprave jednotlivých 
modulov pre e-learningovú for-

mu štúdia pre sestry a pôrodné 
asistentky, v projekte šF eÚ 
virtuálna fakulta – dištančné 
vzdelávanie na FSvaz uKF v 
nitre na vytvorenie nových vy-
sokoškolských učebných textov 
s využitím moderných informač-
ných technológií (e-learningové 
kurzy k predmetom), v SoS pro-
jekte na podporu odchovancov 
detských domoov a ako koordi-
nátorka projektu za FSvaz uKF 
podporeného šF eÚ Hodnotenie 
kvality výskumu na uKF v nitre. 
v súčasnosti sa zameriava na 
rozvoj katedry a medzinárodnú 
spoluprácu so zahraničnými 
univerzitami, organizáciami a 
inštitúciami v súvislosti s pro-
jektami, výmennými stážami a 
inými aktivitami.

prof. phdr. martina mojtová, 
phd., disponuje sociálnymi zruč-
nosťami a psychoterapeutický-
mi, sociálnymi a poradenskými 
kompetenciami, ktoré nado-
budla ďalším vzdelávaním, napr. 
absolvovaním psychosociálnych 
výcvikov „Sprevádzanie detí a 
rodín v smútení“ v detskom hos-
pici plamienok a „Skupinové a 
individuálne psychoterapeutické 
metódy“ v Slovenskej psychote-
rapeutickej spoločnosti. aktívne 
spolupracuje s neziskovými or-
ganizáciami (napr. oz šanca pre 
nechcených, Spddd Úsmev ako 
dar, plamienok, krízové centrum 
Slniečko, združenie Storm v 
nitre atď.), so zdravotníckymi 
zariadeniami (Fn nitra, onkolo-
gický ústav sv. alžbety v Brati-
slave, Hospic sv. Bernadetky) a 
zariadeniami sociálnych služieb 
v nitrianskom kraji.

v roku 2014 na základe úspeš-
ne ukončeného vymenúvacieho 
konania získala vedecko-peda-
gogický titul profesor v odbore 
sociálna práca na Fakulte soci-
álnych vied a zdravotníctva uKF 
v nitre. témou jej inauguračnej 
prednášky bola „Sociálna práca 
v zdravotníctve – realita a vízia“. 
absolvovala niekoľko študijných 
a prednáškových pobytov v 
zahraničí, z ktorých obzvlášť 
významný je – uSa v Scrantone 
(pennsylvania) – katolícko-je-
zuitská univerzita university of 
Scranton, northeast regional 
cancer institute, mercy Hospital 
a mercy Hospice (2001).

je autorkou a spoluautorkou 
viacerých publikácií, monografií, 
vysokoškolských učebníc, ve-

deckých a odborných článkov v 
zahraničných a domácich časo-
pisoch a vedeckých zborníkoch. 
medzi najvýznamnejšie patria: 
Sociálna práca v paliatívnej a 
hospicovej starostlivosti (2014), 
Sociálna práca v zdravotníctve 
(2008), Klinický sociálny pra-
covník (2013), emerging issues 
of social work in healthcare 
(2013), Supporting the deve-
lopment of palliative and Hos-
pice care – reality and visions 
(2013), research in Social Work 
in Slovakia (2014), alkoholizmus 
a možná korelácia so zhubným 
bujnením (2002), vybrané kapi-
toly z etiky pre študentov zdra-
votníckych a sociálnych odborov 
(2008), Sociálny pracovník v 
zdravotníckej praxi (2013).

prof. rndr. 
radoslav 
omelka, phd.
 
(nar. v roku 1976)

•	 profesor v študijnom odbo-
re biológia;

•	 pedagogická činnosť: 
metódy molekulárnej 
biológie, metódy analýzy 
génov a genómov, Geneti-
ka, molekulárna genetika, 
molekulárna biológia, vše-
obecná biológia, všeobecná 
genetika;

•	 vedecká angažovanosť: 
analýza genetickej varia-
bility vo vzťahu k vzniku 
osteoporózy človeka a 
farmakogenetický výskum, 
biológia kosti živočíchov a 
človeka, štúdium genetic-
kých markerov pre eko-
nomicky významné znaky 
hospodárskych zvierat;

•	 člen odborovej komisie 
doktorandského študijného 
programu aplikovaná bio-
lógia na Fpv uKF v nitre, 
člen american Society for 
Bone and mineral research 
(aSBmr), animal paleo-
pathology Working Group 
(apWG) of the internatio-
nal council for archaeozoo-
logy (icaz) a international 
osteoporosis Foundation 
(ioF), člen etickej komisie 
GHc Genetics (praha).

po maturite na Gymnáziu v 
Bánovciach nad Bebravou 

absolvoval štúdium učiteľ-
stva všeobecno-vzdelávacích 
predmetov v kombinácii biológia 
– chémia na Fpv uKF v nitre. 
po skončení vysokoškolského 
štúdia nastúpil na internú formu 
doktorandského štúdia v študij-
nom odbore všeobecná biológia 
na Katedre botaniky a geneti-
ky Fpv uKF v nitre. výsledky 
dizertačnej práce publikoval v 
4 zahraničných karentovaných 
časopisoch a 7 nekarentovaných 
časopisoch. v roku 2002 prijal 
miesto výskumného pracovníka 
na Katedre botaniky a geneti-
ky Fpv uKF v nitre, kde ďalej 
pôsobil ako odborný asistent 
a od roku 2008 ako docent v 
odbore biológia. v roku 2014 na 
základe úspešne ukončeného 
vymenúvacieho konania získal 

vedecko-pedagogický titul 
profesor na Fpv uKF v nitre v 
odbore biológia a v súčasnosti 
pôsobí na Katedre botaniky a 
genetiky Fpv uKF v nitre.

od roku 2005 sa venuje proble-
matike genetickej podmienenos-
ti osteoporózy človeka a biológii 
kosti. cieľom výskumu je odhaliť 
gény, podieľajúce sa na vzniku 
a úspešnosti liečby (farmakoge-
netický výskum) osteoporózy v 
populácii Slovenska. Genetický 
výskum tohto ochorenia je 
súčasťou širšieho výskumného 
zámeru v oblasti biológie kosti, 
kde sa venuje tiež výskumu 
mikroštruktúry kostného tkaniva 
cicavcov (vrátane človeka) v 
súvislosti s pôsobením envi-
ronmentálnych a genetických 
faktorov. okrem toho sa (predo-
všetkým v súvislosti s riešením 
viacerých projektov štruktu-
rálnych fondov eÚ) venuje aj 
štúdiu genetických markerov 
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pre ekonomicky významné 
znaky hospodárskych zvierat. v 
pozícii vedúceho projektu riešil 
1 medzinárodný projekt a 3 
národné projekty (veGa, KeGa) 
a podieľa sa nariešení ďalšieho 
medzinárodného projektu a 
16 národných projektov ako 
spoluriešiteľ. pod jeho vedením 
vzniklo na biologických kated-
rách centrum excelentnosti pre 
výskum genetických živočíšnych 
zdrojov. v rámci výskumnej 
činnosti absolvoval viacero 
výskumných pobytov, kurzov 
a workshopov v zahraničí, z 
ktorých významné sú výskumné 
pobyty na aristotelovej univer-
zite v Thessalonikách (Grécko), 
na Georg-augustovej univer-
zite v Göttingene (nemecko), 
v Biological research centre a 
univerzite v Szegedi (maďar-
sko), lekárskej univerzite vo 
viedni (rakúsko), mzlu v Brne 
(čr) a pedagogickej univerzite 
v Krakowe (poľsko). na pedago-
gickej univerzite v Krakowe pô-
sobil v roku 2013 ako hosťujúci 
profesor. 

od roku 2005 je autorom 
alebo spoluautorom viac ako 
50 príspevkov v karentovaných 
časopisoch, viac ako 40 príspev-
kov v nekarentovaných časopi-
soch a viac ako 100 príspevkov 
na domácich a zahraničných 
konferenciách. je tiež autorom 4 
vedeckých monografií, 7 vysoko-
školských učebníc, 2 učebníc pre 
stredné školy a 7 vysokoškol-
ských učebných textov. na jeho 
práce je evidovaných viac ako 
100 citácií v databázach WoK 
a Scopus. dlhodobý záujem 
o citované oblasti výskumu 
ocenila aj vedecká komunita. v 
roku 2005 získal cenu Sapv za 
článok publikovaný v zahranič-
nom karentovanom časopise a 
od rovnakého roku viacero cien 
rektora uKF v nitre a cien deka-
na Fpv uKF v nitre za publikač-
né aktivity. je členom vedeckých 
rád uKF v nitre a Fpv uKF v 
nitre. oponoval viaceré vedecké 
práce pre zahraničné karento-
vané časopisy. prezentoval tiež 
vyžiadané prednášky doma i 
v zahraničí a je členom vedec-
kých výborov medzinárodných 
konferencií. 

je spolugarantom doktorand-
ského študijného programu 
aplikovaná biológia na Fpv uKF 
v nitre. v rámci prebiehajúcej 
komplexnej akreditácie vypra-

coval spis pre doktorandský 
študijný program molekulárna 
biológia v pozícii garanta.

prof. paeddr. 
Silvia 
pokrivčáková, 
phd.
(nar. v roku 1971)

•	 profesorka v študijnom od-
bore odborová didaktika;

•	 pedagogická činnosť: 
lingvodidaktika, didaktika 
anglického jazyka a litera-
túry, metodológia vedeckej 
práce v didaktike jazykov, 
teória a dejiny anglofón-
nych literatúr.

•	 vedecká angažovanosť: 
lingvodidaktika, didaktika 
anglického jazyka a literatú-
ry, integrované vyučovanie 
cudzích jazykov (clil), 
vyučovanie cudzích jazykov 
u žiakov so špeciálnymi 
edukačnými potrebami, 
vyučovanie anglického 
jazyka v primárnom a 
predprimárnom vzdelávaní, 
teória a dejiny anglofón-
nych literatúr;

•	 člen odborovej komisie pre 
obhajoby dizertačných prác 
v odbore odborová didakti-
ka: didaktika anglického ja-
zyka a literatúry (2011-do-
teraz), vedecká garantka 
konferencií cudzie jazyky a 
kultúry v škole 1-10 (2002-
2013), language, literatu-
re and culture in education 
a international conference 
on language education and 
research; šéfredaktorka 
medzinárodného vedeckého 

časopisu jolace: journal of 
language and cultural edu-
cation (2013 – doteraz). 

po maturite na GjK v zlatých 
moravciach (1985-1989) 
absolvovala štúdium učiteľstva 
v kombinácii slovenský jazyk 
a literatúra – anglický jazyk 
a literatúra – pedagogika na 
FF uKF v nitre (1989-95). v 
roku 1995 pôsobila na pozícii 
asistentky na Katedre anglistiky 
a amerikanistiky FF uKF v nitre. 
v rokoch 1998-2002 pracovala 
ako odborná asistentka na Ka-
tedre pedagogiky a psychológie 
Fem Spu v nitre. od roku 2002 
pôsobí na Katedre lingvodidakti-
ky a interkultúrnych štúdií. 

prof. pokrivčáková má významný 
podiel na budovaní Kliš pF uKF 
ako pedagogického a vedecko-
-výskumného pracoviska. podie-
ľala sa na vytvorení koncepcie 
“jednopredmetového” študijného 
programu učiteľstvo anglického 
jazyka a literatúry na pF uKF v 
nitre, absolventi ktorého sú ako 
jediní na Slovensku pripravovaní 
na kvalifikované pedagogické 
pôsobenie na všetkých stupňoch 
vzdelávania od predprimárne-
ho po vzdelávanie dospelých a 
seniorov. didaktiku anglického 
jazyka a literatúry v národnom 
kontexte obohatila v oblastiach, 
ktorým sa predtým nevenovala 
systematická pozornosť, ako 
napr. vyučovanie cudzích jazykov 
v podmienkach inkluzívneho 
vzdelávania, lingvodidaktické 
osobitosti bilingválneho vzde-
lávania, integrované prístupy k 
vyučovaniu cudzích jazykov a 
implementácia metodiky clil 
do slovenskej pedagogickej 
praxe. Bola odbornou garantkou 
národného projektu experimen-
tálneho overovania didaktickej 
efektívnosti metódy clil na 1. 
stupni zš vo vyučovaní cudzích 
jazykov (špÚ Bratislava, 2009-
2013). Konkrétnymi výstup-
mi týchto aktivít sú početné 
práce uverejnené v domácich 
a zahraničných publikáciách a 
periodikách. prof. pokrivčáková 
je autorkou 4 vysokoškolských 
učebníc a skrípt, 4 vedeckých 
monografií, 14 vedeckých prác 
publikovaných vo vedeckých ča-
sopisoch (z toho 7 zahraničných 
a 2 karentovaných) a 10 ďalších 
prác publikovaných v domácich 
a zahraničných odborných časo-
pisoch. okrem toho je autorkou 
74 vedeckých a odborných 
prác publikovaných v recenzo-

vaných publikáciách. S veľkým 
záujmom vedeckej komunity 
sa stretli najmä vysokoškolská 
učebnica modern teacher of 
english (2010, 2012, 2014) a 
jej doplnok teaching techniques 
for modern teachers of english 
(2013). vedecká komunita oce-
nila monografie understanding 
literature (Brno, 2006; spolu s 
a. pokrivčákom) a clil research 
in Slovakia (Hradec Králové, 
2013) a výskumné štúdie 
Foreign language education of 
learners with Special educatio-
nal needs in Slovakia (2013) a 
Bilingual education in Slovakia: 
a case Study (2013). 

Spolupodieľala sa alebo sa stále 
spolupodieľa na riešení 18 vý-
skumných a pedagogických pro-
jektov, z toho 2 medzinárodných 
a v rámci svojej vedeckej a peda-
gogickej činnosti absolvovala 
10 zahraničných stáží vo veľkej 
Británii, taliansku, rakúsku a v 
českej republike.

vytvorila a viedla viacero pro-
fesijných diskusných formátov, 
ktorých cieľom je rozvoj lingvo-
didaktiky ako vednej disciplíny 
a výmena vedeckých skúseností 
v národnom a medzinárodnom 
kontexte. v rokoch 2002 až 
2013 vedecky a organizačne 
garantovala 10 ročníkov medzi-
národnej vedeckej konferencie 
cudzie jazyky a kultúry v škole. 
v súčasnosti členkou interna-
tional advisory Board inted14 
(valencia, španielsko, 2014) a 
vedecky a organizačne zastre-
šuje medzinárodné konferencie 
llce: language, literature and 
culture in education a clear: 
international conference on 
language education and rese-
arch. 

je garantkou študijného progra-
mu 3. stupňa didaktika anglic-
kého jazyka a literatúry. pod 
jej vedením štúdium doposiaľ 
úspešne ukončili 4 doktorandky, 
pričom všetky dnes pôsobia 
v danom odbore na rôznych 
slovenských univerzitách ako vy-
sokoškolské pedagogičky. v sú-
časnosti vedie 2 doktorandov. je 
spolugarantkou pre habilitačné 
konania a konania na vymenova-
nie profesorov v odbore 1.1.10 
odborová didaktika. 

je členkou vedeckej rady pF uKF 
v nitre a vedeckej rady pdF jču 
v českých Budejoviciach.

prof. rndr. 
Mária 
vondráková, 
CSc. 

(sa narodila v roku 1954)

•	 profesor v študijnom odbo-
re 4.2.1 biológia

•	 pedagogická činnosť : an-
tropológia, Biológia človeka, 
Histológia živočíchov a 
človeka

•	 vedecká angažovanosť: 
historická antropológia, 
paleopatológia, histológia 
kostného tkaniva

•	 podpredseda komisie 
medziodborového študijné-
ho odboru 4.2.5 zoológia, 
4.2.6 Botanika, študijného 
programu aplikovaná bioló-
gia, doktorandský študijný 
program (phd.).

po maturite na Svš v nitre 
(1970-1973) absolvovala 
štúdium biológie na prírodove-
deckej fakulte uK v Bratislave 
(1973-1978). v roku 1978 
nastúpila na miesto odborného 
asistenta (1978-1985) v oblasti 
historickej antropológie v arche-
ologickom ústave Sav v nitre, 
kde ďalej pôsobila s postupom: 
odborný pracovník i /1985-
1991/, samostatný odborný pra-
covník /1991-1996/, vedecký 
pracovník i /1996-1998/. v roku 
1998 prijala miesto pedago-
gicko-vedeckého pracovníka na 
Katedra zoológie a antropológie 
Fakulty prírodných vied univer-
zity Konštantína Filozofa v nitre, 
kde doposiaľ pôsobí s postupom: 
odborný asistent /1998-2003/, 
docent /2003 – 2014/, profesor 

/2014 - doposiaľ/, od roku 
2003 je vedúcou katedry. 
od ukončenia vysokej školy sa 
špecializuje vo vedeckej práci na 
oblasť antropológie so zamera-
ním na kostru a kostné tkanivo. 
Spracovala rozsiahle kostrové 
súbory z obdobia stredoveku na 
Slovensku s podporou viacerých 
grantov národného charakteru, 
výsledky publikovala zväčša sa-
mostatne vo vedeckých článkoch 
a monografiách. od roku 2000 
rozšírila svoj vedecký záber na 
histologický výskum kostného 
tkaniva, výsledky publikovala v 
spolupráci s výskumným tímom 
vo viacerých článkoch uverejne-
ných v karentovaných časo-
pisoch, naďalej pokračovala v 
publikovaní výsledkov historicko 
antropologických a paleopatolo-
gických výskumov formou mono-
grafií a odborných prác. pedago-
gickú činnosť zahájila nástupom 
na uKF výučbou predmetu 
Histológia živočíchov a člove-
ka, následne tiež predmetov 
Biológia človeka a antropológia 
a okrajovo i ďalších predmetov. 
výsledky dlhoročného pôsobenia 
v oblasti historickej antropológie 
prezentovala v habilitačnom 
spise interpopulačné rozdiely 
niektorých včasno- a vrchol-
nostredovekých populácií z úze-
mia Slovenska na báze metric-
kých výsledkov antropologického 
výskumu úspešne obhájenom v 
roku 2003 na Fakulte prírodných 
vied uKF v nitre. podieľala sa na 
riešení projektov eSF: „Slovenský 
učiteľ kompetentný pre európu“ 
/2007-2008; „nitrianska mladá 
veda. podpora vedeckej práce a 
ďalšieho odborného vzdelávania 
doktorandov a mladých vedec-

kých a pedagogických pracovní-
kov na Fakulte prírodných vied 
uKF v nitre“ /2007-2008/; “ 
elBien – english language in 
Biology and environmentalistics“ 
/2007-2008/. podieľala sa na 
vytvorení nových študijných a 
popularizačných materiálov – 
učebných textov s obsahovým 
zameraním na najnovšie výsled-
ky výskumov v oblasti biológie 
človeka a popularizácia nových 
poznatkov z biológie človeka v 
cieľových skupinách študentov 
vysokých škôl a tiež v cieľových 
skupinách učiteľov základných a 
stredných škôl v rámci ino-
vačného vzdelávania učiteľov 
podporovaných medzinárodným 
projektom 7rp - primaS.

v roku 2014 na základe úspešne 
ukončeného vymenúvacieho 
konania získala vedecko-peda-
gogický titul profesor na Fakulte 
prírodných vied uKF v nitre.
absolvovala viacero študijných 
a vedecko-výskumných pobytov 
v zahraničí: 1981 – výskumný 
pobyt na Sofijskej univerzite Sv. 
Klimenta ochridského v Sofii 
(Bulharsko); 1984 – výskumný 
pobyt v maďarskom prírodo-
vedno-historickom múzeu v 
Budapešti (maďarsko); 1988 – 
výskumný pobyt na pedagogic-
kej univerzite v Krakove (poľsko); 
1997 – výskumný pobyt v Ústa-
ve archeológie ucl v londýne 
(veľká Británia).
výsledky výskumu publikovala 
v 3 monografiách, v 1 vysoko-
školskej učebnici, v 4 odborných 
knižných prácach, v 15 vedec-
kých článkoch v zahraničných a 
domácich karentovaných časopi-
soch, v 122 vedeckých článkoch 

v zahraničných a domácich časo-
pisoch a vedeckých zborníkoch, 
v 10 učebných textoch a v ďal-
ších publikáciách. pre vedeckú 
komunitu majú významný prínos 
monografie: mária vondráková: 
malé Kosihy ii : antropologický 
rozbor pohrebiska z 10.-11.
storočia., mária vondráková a 
kol.: paleopatologické nálezy z 
vybraných archeologických vý-
skumov na Slovensku; Branislav 
Kolena, mária vondráková : 
nitra - dražovce : osteologická 
analýza jedincov zo stredoveké-
ho pohrebiska z okolia Kostola 
sv. michala archanjela v nitre - 
dražovciach a články publikova-
né v karentovaných časopisoch 
z oblasti histológie kostného 
tkaniva. ohlasmi na publikované 
práce ocenila uvedené práce i 
vedecká komunita v doma i v 
zahraničí.
je garantkou študijného 
programu učiteľstvo biológie v 
kombinácii pre druhý stupeň, 
predsedníčkou štátnicových 
komisií, komisií pre rigorózne 
konanie, podpredsedníčkou 
komisie medziodborového štu-
dijného odboru 4.2.5 zoológia, 
4.2.6 Botanika, študijného 
programu aplikovaná biológia, 
doktorandský študijný program, 
je predsedníčkou akademického 
senátu Fpv uKF v nitre, členkou 
aS uKF v nitre a členkou vedec-
kej rady Fpv uKF v nitre.

Bola riešiteľkou jedného medzi-
národného projektu 7rp, 3 veGa 
projektov, 5 KeGa projektov, 3 
eSF projektov, 2 rozvojových 
projektov a ďalších inštitucionál-
nych úloh.

-red-

udaloSti udaloSti
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jazykové centrum je národným 
skúškovým centrom ecl (euro-
pean consortium for the certi-
ficate of attainment in modern 
languages), ktoré už niekoľko 
rokov poskytuje možnosť vyko-
návať medzinárodne uznávané 
skúšky z cudzích jazykov a tiež 
absolvovať kurzy slovenského 
jazyka pre cudzincov. 

riaditeľka jazykového centra 
prof. paeddr. elena zelenická, 
phd., ktorá dlhodobo aktívne 
rozvíja spoluprácu s európskym 
konzorciom so sídlom v pécsi, je 
zároveň spoluautorkou nedávno 
vydanej zahraničnej publikácie 
Slovak (level B2) – ecl practice 
exams, ktorá vznikla v spolu-
práci s ďalšími autormi: phdr. 
mariánom machom, phd., mgr. 
renátou machovou, phd., a 
phdr. marcelom olšiakom, phd., 

ktorí aktívne participujú na 
činnostiach skúškového centra. 
viacročné skúsenosti autorov 
vyplývajúce z uvedeného faktu 
a stále viac rastúci záujem o 
slovenský jazyk ako cudzí jazyk 
zo strany záujemcov zo zahra-
ničia či tých, ktorí žijú na území 
Slovenska a ich materinským 
jazykom nie je slovenčina, ako 
ďalší, nemenej podstatný atribút 
pri zamýšľaní sa nad aktuálnos-

ťou vzniku tejto publikácie, mož-
no spolu považovať za primárne 
dôvody, ktoré viedli autorský 
kolektív k myšlienke vytvoriť 
toto dielo. 

ide o príručku na testovanie, 
ktorá zodpovedá reálnej skúške 
ecl zo slovenského jazyka na 
úrovni B2. jej text pozostáva 
z dvoch väčších častí. v prvej 
z nich, nazvanej Úvod, autori 
podávajú kľúčové informácie o 
jazykových skúškach ecl – ich 
priebehu, hodnotení, uznávaní 
skúšok, ako aj národných skúš-
kových centrách. druhá časť 
obsahuje konkrétne informácie 
o skúške ecl na úrovni B2 so 
zameraním sa na jednotlivé 
jazykové zručnosti, ktoré sú 
podmienkou pre jej úspešné 
absolvovanie. Kolektív autorov 
poskytuje recipientovi na strán-
kach tejto publikácie vzorové 
testy z nasledujúcich štyroch 
zručností: čítanie a počúvanie s 
porozumením, písaná komuni-
kácia a ústny prejav. pozitívne 
hodnotiacim znakom diela je 
tematická aktuálnosť pri výbere 
textov a prehľadnosť spraco-
vania textu. ide o fundovanú a 
modernú publikáciu s viac-
stranným využitím, ktorá bola 
vydaná v maďarsku. Krst knihy 
sa uskutočnil 21. mája 2014 v 
maďarskom meste nyíregyhá-
za za osobnej účasti riaditeľky 
vydavateľstva SzaBÓ nyelvis-
kola és Fordítóiroda Kft. Szilvie 
Szabó, phd. za priaznivý fakt v 
súvislosti so vznikom tejto pub-
likácie možno považovať mož-
nosť pokračovať v tvorbe ďalších 
vzorových testov jazykovej 
skúšky ecl zo slovenského jazy-
ka pre ďalšie znalostné úrovne v 
súlade so Spoločným európskym 
referenčným rámcom (ceF). 

nedávno vydaná publikácia 
paeddr. pavla Burcla, phd., pod 
názvom jazyk novinových titul-
kov: volume ii: analýza vzorky 

The Guardian, Sme, pravda 
je v poradí druhou vedeckou 
monografiou tohto autora, 
nadväzujúcou na prvý diel jazyk 
novinových titulkov: volume 
i. publikovaný v roku 2013. 
objektom výskumu prezentova-
ného v tomto diele je praktická 
analýza jazyka novinových 
titulkov, možnosti ich prekladu 
a využitie moderných softvéro-
vých nástrojov na analýzu textu. 
autorova orientácia výskumu 

smeruje k analýze a kompa-
rácii spomínaných titulkov v 
anglickej a slovenskej tlači s 
využitím originálnych tlačových 
materiálov. zaoberá sa samot-
ným procesom spracovania a 
prekladu publicistických textov. 
monografia je rozčlenená na 
trinásť proporčne vyrovnaných 
kapitol. autor logicky prechádza 
od stanovenia východísk a cieľov 
k podrobnej charakteristike 
výskumnej vzorky, definovaniu 
hypotéz až k analýzam textov. 
Konkrétne sa v samostatných 
kapitolách venuje sémantickej, 
morfologickej, syntaktickej, 
epigraficko-vizuálnej, fonetic-
kej, štylistickej a pragmatickej 
analýze novinových titulkov. v 
jeho výskume neabsentuje ani 
analýza čitateľnosti. v posled-
ných dvoch častiach práce sa 
venuje verifikácii stanovených 
hypotéz a teoretickým i praktic-
kým prínosom tohto diela. ide 
o prehľadnú publikáciu, podá-
vajúcu množstvo teoretických a 
praktických informácií prelínajú-
cich sa v harmonickom vzťahu.

arabský jazyk i. (Spisovná arab-
čina pre začiatočníkov) je názov 
vysokoškolskej učebnice phdr. 
evy al-absiovej, phd. už podti-
tul publikácie napovedá akému 
recipientovi sú predkladané 

informácie v diele určené. táto 
tematicky a logicky štruktúrova-
ná učebnica obsahuje dvanásť 
lekcií, v ktorých možno period-
icky nachádzať nasledovné štyri 
línie, ktoré autorka, na základe 
svojich niekoľkoročných skú-
seností z pedagogickej praxe, 
vhodným spôsobom skĺbila. v 
každej lekcii sa nachádza určitá 
suma teoretických informácií z 
oblasti vybraného gramatického 
materiálu, ktorá je doplnená sú-
visiacimi cvičeniami na okamžité 
precvičovanie prebratého učiva, 
ďalej je tu textový materiál 
obsahujúci súvislý text či dialóg. 
takmer všetky lekcie obsahujú 
ešte komplexný prehľad slovnej 
zásoby, ktorá sa nachádza v 
konkrétnej lekcii. v neposled-
nom rade treba poukázať na 
informácie prezentované v 
publikácii, týkajúce sa vytvore-
nia každodennej cudzojazyčnej 
komunikácie, ktorá predstavuje 
praktickú zložku využiteľnosti ja-
zyka, ktorej význam v súčasnosti 
zo strany používateľov cudzieho 
jazyka narastá. tento edukač-
ný materiál s určitosťou nájde 
široké uplatnenie u vysokoškol-
ských študentov predovšetkým 
nefilologického zamerania, no 
má predpoklad využitia i u širšej 
verejnosti prejavujúcej záujem o 
tento orientálny jazyk. 

okrem doposiaľ uvedených 
publikačných aktivít pracovníkov 
jazykového centra nemožno 
pozabudnúť na ich členstvo v 
redakčných radách vedeckých 
medzinárodne uznávaných peri-
odík a v porote súťaže „jazykový 
kvet“, ktorá je registrovaná na 
mš Sr. 

mgr. martina lukáčová, phd.,
jazykové centrum FF

v nitre sa v dňoch 18. až 20. 
septembra 2014 úspešne skon-
čila trojdňová medzinárodná 
konferencia, organizovaná Ústa-
vom maďarskej jazykovedy a 
literárnej vedy Fakulty stredoeu-
rópskych štúdií uKF v nitre. ak-
tuálnosť zacielenia konferencie 
dokazuje účasť 107 účastníkov 
z 15 krajín sveta. pozoruhodné 
plenárne prednášky – Susan 
Gal, istvána lanstyáka a Gábora 
tolcsvaia nagya – nastolili 
nielen nosné témy súčasných 
sociolingvistických výskumov, 
ale otvorili aj tematické okruhy 
príspevkov, prezentovaných v 
rámci jednotlivých sekcií. 
v prvých dvoch dňoch konfe-
rencie paralelne s rokovaniami 
v štyroch sekciách prebiehala 
i vzájomná výmena skúseností 
v rámci metodickej dielne s 
názvom „participácia, spoluprá-
ca a spoločenská zodpovednosť 
alebo reinterpretácia jazykového 
štandardu a jej prínos pre prax”.

medzinárodné konferencie 
venované výskumu štandardnej 
variety jazyka patria medzi naj-
dôležitejšie fóra v rámci výmeny 
vedeckých poznatkov i rozvoja 
užšej spolupráce medzi lingvis-
tami Karpatskej kotliny. Ústred-
nou témou konferencie, orga-
nizovanej Ústavom maďarskej 
jazykovedy a literárnej vedy FSš 
uKF v nitre s finančnou podpo-
rou maďarskej akadémie vied a 
nadácie pallas athéné domus 
concordiae v Budapešti, bola 
variantnosť štandardnej formy 
maďarského jazyka. v súvislosti 
s touto ústrednou témou boli 
prerokované aj ďalšie otázky: do 
akej miery sa zmenil samotný 
spisovný jazyk, štandardná va-
rieta? ako sa modifikovalo jeho 
postavenie, vnútorná štruktúra? 
čo vieme o vzťahu spisovného 
jazyka a ostatných variet? aký je 

tento vzťah: hierarchický alebo 
skôr ide o sieťovú štruktúru?

na konferencii odzneli tri 
plenárne prednášky: Susan Gal 
(university of chicago) vo svojej 
prednáške maďarský jazyk v eu-
rópe: postoje a ideológie, známy 
záber z diaľky (The Hungarian 
language in europe: perspecti-
ves and ideologies, a close-up 
view from far away), dostupnej 
prostredníctvom videozáznamu 
aj na webovej stránke Fakulty 
stredoeurópskych štúdií uKF v 
nitre analyzovala situáciu ma-
ďarského jazyka – ako spisov-
ného i menšinového jazyka – v 
kontexte multilingválnej európy 
i vo vzťahu k iným európskym 
jazykom. istván lanstyák sa vo 
svojej prednáške štandardizá-
cia jazyka a jej ťaživé problémy 
(Standardization as a wicked 
problem) zameral na také jazy-
kové problémy, ako napríklad 
otázky súvisiace s povýšením 
menšinových jazykov „na vyššiu 

úroveň”, prepínanie a výmena 
jazyka či „jazyková medzera“, 
ktorých riešenie sa tradične 
spája so štandardnou formou 
jazyka, hoci naopak práve štan-
dardizácia môže byť príčinou ich 
ďalšieho generovania. 
Gábor tolcsvai nagy vo svojej 
prednáške proces štandardizá-
cie jazyka: vývin maďarského 
jazyka zo súčasného pohľadu 
(ceaseless standardization: con-
temporary Hungarian formation 
process) upozornil na rôzne 
aspekty formovania jazykových 
variet v uplynulom tisícročí. pod-
ľa jeho zistení štandardná forma 
maďarského jazyka prešla za 
uplynulých 200 rokov zmenami, 
v rámci ktorých počiatočné roz-
šírenie jej funkcií vystriedalo ich 
obmedzenie a nárast jej prestíže 
bol na konci 20. storočia vystrie-
daný jej poklesom.
Súčasné procesy sprevádzané 
sebautváraním spoločenstva, 
presadzovaním individuálnej a 
kolektívnej identity, tvorivosťou 
spoločenstva (prejavujúcou 

sa dynamikou slovnej zásoby, 
pripisovaním významov výrazom 
a ich tvorivým uplatňovaním), 
interkultúrnymi vplyvmi posilňu-
jú disparátnosť jazykov a kultúr.

Súčasťou bohatého programu 
konferencie bolo predstave-
nie publikácie anny Borbély 
dvojjazyčnosť (Kétnyelvűség) a 
zborníka vedeckých štúdií výzvy 
výučby maďarského jazyka ako 
menšinového jazyka na pra-
hu 21. storočia (a kisebbségi 
magyar nyelvtantanítás kihívá-
sai a 21. század elején), ktorého 
editormi sú ilidkó vančová a 
istván Kozmács.
Sme presvedčení, že 18. ročník 
medzinárodnej konferencie 
svojím obsahom i kvalitou pred-
nášajúcich splnil nielen očaká-
vania účastníkov, ale prispel aj 
k riešeniu aktuálnych otázok 
vedeckého diskurzu.

dr.habil. Žofia Bárcziová, phd., 
prodekanka pre medzinárodné 

vzťahy a rozvoj FSš

Aktuálne dianie  
v Jazykovom centre

Jazyk ako 
spoločenský 
fenomén

publikačné aktivity pracovníkov 
Jazykového centra filozofickej fakulty „niekoľko“ pohľadov na štandardnú 

formu jazyka
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pri príležitosti osláv Svetové-
ho dňa turizmu sa študenti a 
pracovníci Katedry manažmentu 
kultúry a turizmu Filozofickej fa-
kulty uKF v nitre už deviatykrát 
rozhodli zorganizovať celodenné 
podujatie Svetový deň turizmu. 
po niekoľkomesačných prípra-
vách sa konalo 30. septembra 
2014 v budove študentského 
domova nitra (ul. B. Slančíkovej 
1) so snahou vzbudiť v náv-

števníkoch záujem o cestovanie 
doma i v zahraničí, poskytnúť 
študentom priestor rozvinúť 
svoje manažérske dispozície 
a zároveň zviditeľniť katedru. 
prednášky cestovateľov a od-
borníkov z odvetvia cestovného 
ruchu obohatili všetkých prítom-
ných predovšetkým o praktické 
poznatky. organizátori pripra-
vili taký program, aby splnil 
predstavy každého návštevníka. 

prednášky boli rozdelené do 
dvoch pomyselných tematických 
blokov. jeden poskytol priestor 
pre cestovateľské zážitky 
dobrodruhov, v druhom odzneli 
podnetné príspevky, vypraco-
vané na základe skúseností 
pracovníkov z rôznych rezortov 
a úrovní riadenia cestovného 
ruchu. najviac návštevníkov 
mala prednáška generálneho 
riaditeľa tatry mountain resorts 
Bohuša Hlavatého, ktorý pútavo 
priblížil činnosť spoločnosti 
v posledných rokoch. značnú 
pozornosť preplneného auditó-
ria aj externých priestorov, kde 
bola nainštalovaná projekcia v 
priamom prenose, vzbudil cesto-
vateľ peter Holly. Sugestívnym 
prejavom i vizuálnou prezen-
táciou priblížil svoju expedíciu 
Fjällräven polar 2014 za severný 
polárny kruh. tematicky ho 
doplnil nekonvenčný cestovateľ 
aj rozprávač tomáš Gríger a 
nezaostal za ním tomáš Kučírek, 
ktorý prezentoval nedávny eu-
roázijský projekt lada svetom. 
množstvo podnetných profe-
sijných skúseností predniesol 
michaj Gaj, sprievodca BuBo 
travel agency, s akcentom na 
zážitky zo Srí lanky. prezidentka 
asociácie informačných centier 
Slovenska ivona Fraňová načrtla 
jej vývoj a oboznámila s aktuál-
nymi aktivitami i perspektívami; 
o bohaté praktické skúsenosti z 
oblasti hotelového a destinačné-
ho manažmentu v čechách a na 
Slovensku sa podelila Simona 
Stavjaňová. 

Keďže hosťujúcou krajinou 
tohtoročných celosvetových 

osláv turizmu bolo mexiko, celo- 
denný sprievodný program, 
doplnený už spomenutou živou 
projekciou prednášok, sa niesol 
v duchu tejto krajiny. návštevní-
kov vítala mexická hudba, v me-
xickom stánku mohli ochutnať 
typické mexické pochúťky ako 
nachos, guacamole či salsa. or-
ganizátori pripravili aj degustá-
ciu mexickej kávy s profesionál-
nym baristom, ktorý poskytoval 
informačný servis o konkrétnej 
odrode kávy. Hostí zabával 
počas celého podujatia skvelý 
maskot „alejadro“. Súčasťou 
sprievodného programu bola aj 
prezentácia Katedry manažmen-
tu kultúry a turizmu FF uKF v 
nitre a projektu mikroregión ra-
došinka, na ktorom participuje. 
návštevníci mali možnosť zakú-
piť si domáce včelie produkty z 
mikroregiónu, ktorý tvoria obce 
radošinskej doliny aj ďalšie z 
povodia radošinky.

Stovky študentov z fakúlt uKF 
v nitre, zo stredných škôl v nit-
rianskom samosprávnom kraji 
i ďalší záujemcovia o podujatie 
mali v tomto roku príležitosť 
zapojiť sa až do troch súťaží. 
Snímky zaradené do súťaže o 

Svetový deň 
turizmu 2014 

prednášky cestovateľov a odborníkov 
z odvetvia cestovného ruchu obohatili 
všetkých prítomných

najlepšiu cestovateľskú fotogra-
fiu boli vystavené počas celého 
dňa a hlasovať mohol každý. 
návštevníci si testovali znalosti 

o káve v kávovom kvíze a dávali 
hlas najvtipnejším zážitkom z 
ciest. marketingovo inovované 
podujatie Svetový deň turizmu 

2014 prilákalo 712 registrova-
ných účastníkov. pre jubilejný 
10. ročník sľubujú organizátori 
ďalšie prekvapenia a pozitívne 
zmeny. už dnes sa zamýšľajú 
nad kvízom „turistické atrakti-
vity Slovenska pre stredoškolá-
kov“, riešia koncepciu študent-
skej vedeckej konferencie pre 
všetky stupne vysokoškolského 
štúdia i pre širšiu odbornú 
verejnosť.

phdr. roman zima, phd.,
Katedra manažmentu kultúry  

a turizmu FF, foto: autor

na Katedre slovenskej literatúry Filozofic-
kej fakulty uKF v nitre sa 17. septembra 
2014 uskutočnil druhý ročník medzinárod-
nej vedeckej konferencie literárne akcenty. 
Hlavnou témou podujatia bol pojem 
literárny život v teoretických a historických 
súvislostiach.

Konferenciu otvoril vedúci Katedry sloven-
skej literatúry doc. phdr. igor Hochel, phd., 
tajomník konferencie phdr. dušan teplan, 
phd. a v neposlednom rade aj dekan 
Filozofickej fakulty prof. paeddr. Bernard 
Garaj, cSc.

v prvej sekcii zameranej na literárny život 
ako taký vystúpili so svojimi príspevkami 
doc. mgr. jaroslav šrank, phd., z uK v 
Bratislave a phdr. petr Hrtánek, phd., z 
ostravskej univerzity. príspevok doc. mgr. 
jaroslava šranka, phd., mapoval vývoj lite-
rárneho života od konca minulého storočia 
po súčasné reklamné obchodné aktivity 
čitateľskej komunity. príspevok phdr. petra 
Hrtánka, phd., sa zaoberal problémom 
angažovanosti v českej literatúre a jej 
súčasným doznievaním v diele Skutečná 
událost od emila Hakla.

druhá sekcia bola venovaná starším 
obdobiam literárneho života. doc. mgr. 
ivona Kollárová, phd., zo Sav vystúpila s 

príspevkom jozefínske brožúry ako čita-
teľský fenomén, v ktorom veľmi podrobne 
vykreslila literárny život bez cenzúry za 
čias jozefa ii. paeddr. Katarína vilčeková, 
phd., z Ku v ružomberku v príspevku 
publicistické počiny andreja radlinského 
chronologicky opísala publicistický vývin 
tvorby autora 19. storočia. phdr. marián 
Kamenčík, phd., z ucm v trnave sa v 
rámci svojho príspevku zaoberal žánrovými 
podobami realizácie literárneho života v 
17. – 19. storočí. Konkrétne definoval zna-
ky príležitostnej a časovej poézie ako napr. 
panegrickosť, ódickosť, dedikatívnosť, 
didaktizmus a pod.

tretiu sekciu zameranú na literárny život 
20. storočia začal doc. phdr. igor Hochel, 
phd., s príspevkom Slovenské pohľady o 
Gejzovi vámošovi. príspevok bol zameraný 
na literárny život, ako ho odzrkadľovali 
Slovenské pohľady v čase ii. svetovej vojny 
a v období po nej. mgr. radoslav raffaj, 
phd., z trnavskej univerzity sa venoval lite-
rárnemu životu z prelomu 40. a 50. rokov 
20. storočia. upozornil aj na problém zapi-
sovania dejín slovenskej literatúry. Sekciu 
uzavrel phdr. ján Gallik, phd., z uKF v 
nitre referátom literárny život duchovnej 
tvorby. príspevok začal prehľadom literár-
nych súťaží na Slovensku a podrobnejšie 
predstavil súťaž jurinova jeseň – Kysucký 
festival duchovnej tvorby, ktorá potvrdzuje, 
že kresťanské náboženstvo je stále súčas-
ťou kultúry na Slovensku. 

štvrtú sekciu otvorila phdr. mária Kiššová, 
phd., z uKF nitra príspevkom o literárnom 
živote v anglosaskom období. príspe-
vok začal neobvykle predstavením troch 
historických artefaktov z 5. – 11. storočia. 
referát následne popisoval literárne špeci-
fiká spomenutej éry. mgr. veronika rácová, 
phd., z uKF v nitre prispela zaujímavým 
príspevkom o alternatívnych spôsoboch 
financovania literárnych projektov a oboz-
námila poslucháčov s novodobým pojmom 
– „crowdfunding.“ mgr. eliška Gunišová z 

masarykovej univerzity v Brne sa venovala 
problematike zrodu a formovania prvých 
ženských časopisov na slovenskej literárnej 
pôde. Hovorila o ťažkostiach, ktoré postre-
tli vznik a fungovanie dennice – jedného z 
prvých periodík pre ženy na Slovensku.

v piatej sekcii vystúpila mgr. lenka Hlavá-
čová, externá doktorandka z KSl na uKF 
v nitre, s príspevkom podoby a premeny 
literárneho života v piešťanskom regióne. 
príspevok vykresľoval literárny život v pieš-
ťanoch počas 20. storočia a interdiscipli-
nárne pripomenul prepojenie literatúry s 
inými umeleckými druhmi v rámci kul-
túrneho života v spomenutom kúpeľnom 
meste. mast. Filol ana Žikić z univerzity v 
Belehrade vystúpila zase s príspevkom o 
spracovaní biblického námetu v drámach 
Herodes a Herodias p. o. Hviezdoslava a 
Salomé oscara Wilda.
Stretnutie uzavreli svojimi príspevkami 
phdr. jozef Brunclík, phd. (ukrajina a ta-
liansko v osobnej a básnickej skúsenosti j. 
motulka) a phdr. dušan teplan, phd. („Kde 
je surrealista rudo Fabry?“ (na margo 
aféry okolo Fabryho ilegálnej činnosti v 
rumunsku)). 

Konferencia sa snažila prispieť k ob-
jasneniu pojmu literárny život, pričom 
príspevky analyzovali pojem z viacerých 
aspektov. organizátori sa snažili zapojiť do 
konferencie príspevky o vydavateľstvách, 
periodikách, súťažiach, ale aj autoroch a 
literárnohistorických súvislostiach. táto 
snaha bola opodstatnená pretože spomí-
nané prvky sú, ako sa ukázalo, ústrednými 
tvorcami a teda piliermi literárneho života. 
jednotlivé príspevky druhého ročníka kon-
ferencie literárne akcenty s podtitulom 
literárny život v minulosti a dnes budú 
zozbierané v zborníku s rovnomenným 
názvom.

mgr. ivona Gáborová,
doktorandka FF

literárne 
akcenty 
ii.

literárny život 
v minulosti a dnes
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dňa 17. októbra 2014 sa v 
Ústave stredoeurópskych 
jazykov a kultúr Fakulty 
stredoeurópskych štúdií uKF 
v nitre uskutočnil 2. ročník 
medzinárodnej konferencie 
česká literatúra a film. Ústred-
nou témou konferencie, ktorej 
odbornými garantmi boli prof. 
phdr. tibor Žilka, drSc. a prof. 
phdr. miloš zelenka, drSc., bol 
vzťah literatúry a filmu v českom 
kultúrnom kontexte. medziná-
rodnú konferenciu otvorili prí-
hovormi prorektor uKF paeddr. 
ladislav Baráth, phd., prodekan 
FSš rndr. ladislav Szekeres, 
phd., tajomník veľvyslanectva 
českej republiky v Bratislave 
mgr. marek pavlík a napokon i 
vedúci Ústavu stredoeurópskych 
jazykov a kultúr prof. phdr. 
tibor Žilka, drSc. podujatie bolo 
organizované v spolupráci s veľ-
vyslanectvom českej republiky 
v Bratislave a celým programom 
nás sprevádzal mgr. art. štefan 
timko, phd. z Ústavu stredoeu-
rópskych jazykov a kultúr.
Blok dopoludňajších prednášok 
otvoril paeddr. petr Kučera, 
phd., zo západočeskej univer-
zity v plzni, ktorý sa zameral vo 

svojom výklade na problematiku 
„symbolotvorného lyrizmu próz 
Bohumila Hrabala ako vzbu-
ry proti miznutiu vecí a ľudí“. 
zdôraznil, že filmové adaptácie 
režiséra jiřího menzela vyzdvi-
hujú do popredia len niektoré 
prvky textov Bohumila Hrabala, 
pričom ich veľmi zjednodušujú. 
môžeme to vidieť v menzelo-
vej filmovej adaptácii románu 
postřižiny (1980), ktorá sa snaží 
publikum predovšetkým zabaviť, 
no je v nej potlačené filozofické 
zamýšľanie sa nad miznutím ľudí 
a vecí. mgr. lucia lendelová z 
univerzity pavla jozefa šafá-
rika v Košiciach sa vo svojom 
výskume zamerala na teóriu 
adaptácie. Konkrétne definície 
demonštrovala na analýze filmo-
vej adaptácie poviedky Bohumi-
la Hrabala Baron prášil, ktorou 
(pod názvom Sběrné surovosti) 
v roku 1965 debutoval režisér 
juraj Herz. phdr. ján Gallik, phd. 
z ÚSjK FSš uKF v nitre analy-
zoval detskú knihu Broučci od 
jana Karafiáta a jej adaptáciu 
v animovanom filme. prednáš-
ka mgr. Hany timkovej bola 
venovaná poetike všednosti v 
československej kinematografii, 

konkrétne vo filme jána Kadára 
a elmara Klosa tam na koneč-
né (1957). autorka poukázala 
na prítomnosť neorealizmu v 
spomínanom filmovom diele a 
referovala aj o výrazovej kvalite 
cyklickosti, melancholickosti, 
detskom aspekte v tomto diele. 
mgr. anna šírová-majkrzak, 
phd., z ÚSjK FSš uKF v nitre sa 
vo svojej prednáške zamerala 
na vystihnutie motívu nábo-
ženstva v súčasnej literatúre a 
dokumentárnej filmovej tvorbe 
tomáša Halíka. v úvode nás 
oboznámila so životom tomáša 
Halíka, kňazom, ktorý patrí me-
dzi najpopulárnejších českých 
autorov v poľsku. priblížila nám 
i charakter jeho kníh, kto-
rých úspech spočíva v oživení 
literárnej eseje a prezentovaní 
tzv. „zlatej“ tretej cesty medzi 
náboženským fundamentaliz-
mom a militantným ateizmom.  
po obedňajšej prestávke sa v 
konferencii pokračovalo popo-
ludňajším blokom prednášok. 
ako prvý prezentoval svoj prí-
spevok prof. phdr. miloš zelenka 
drSc., z juhočeskej univerzity 
v českých Budějoviciach, ktorý 
nám priblížil tvorbu českého 
spisovateľa ladislava Fuksa, 
o ktorú sa zaujímal aj herec a 
režisér charlie chaplin. mgr. 
irena lehocká, phd., z ÚSjK FSš 
uKF priblížila tvorbu súčasného, 
komerčne úspešného spisova-
teľa michala viewegha. ponúkla 
nám podrobnú analýzu filmu 
Báječné léta pod psa režiséra 
petra nikolajeva z roku 1992 
a jej komparáciu s románovou 
predlohou. ako ďalší sa na 
konferencii predstavil odborník 
na populárnu kultúru mgr. juraj 
malíček, phd., z Ústavu literár-

nej a umeleckej komunikácie 
FF uKF. zúčastneným priblížil 
prostredníctvom tvorby miloša 
macourka, václava vorlíčka a 
oldřicha lipského výrazový pro-
striedok pastišu v českej, resp. 
československej kinematografii. 
mgr. art. štefan timko, phd., sa 
zaoberal vývojom a špecifikám 
klasických žánrových paródií v 
kontexte svetovej filmovej tvor-
by. neskôr sa osobitne venoval 
začiatkom filmovej paródie v 
československu. poslednou 
prednáškou, ktorá na 2. ročníku 
konferencie odznela, bola od 
mgr. art. pavla Száza z univer-
zity Komenského v Bratislave. 
priblížila nám poviedkovú knihu 
ivana olbrachta Golet v údolí a 
jej filmové spracovania, ktoré sú 
inšpirované kultúrou chasid-
ských židov. Konferencie sa 
zúčastnili okrem prednášajúcich 
i študenti bakalárskeho, ma-
gisterského a doktorandského 
štúdia. je potrebné poznamenať, 
že prednášky boli v mnohých 
smeroch podnetné a pútavé, 
čo dokazuje aj počet prítom-
ných návštevníkov podujatia. 
prezentované príspevky budú 
publikované v recenzovanom 
zborníku. Konanie konferencia 
česká literatúra a film sa stáva 
v Ústave stredoeurópskych ja-
zykov a kultúr tradíciou, a preto 
sa už teraz môžeme tešiť na jej 
3. ročník.

mgr. magdaléna Barányiová,
interná doktorandka Ústavu 
stredoeurópskych jazykov a 

kultúr FSš,
Bc. veronika Gulišová, študent-

ka 1. roč. mgr. SeaS,
lucia machalková (študentka 1. 

roč. Bc. SeaS)

česká literatúra 
a film ii. 
Ústrednou témou medzinárodnej 
konferencie bol vzťah literatúry  
a filmu v českom kultúrnom kontexte

pracovníci Katedry informatiky 
Fpv uKF v nitre martin drlík, 
martin cápay a júlia tomanová 
sa v rámci riešenia úloh pro-
jektu 7. rámcového programu s 
názvom international research 
network for Study and de-
velopment of new tools and 
methods for advanced peda-
gogical Science in the Field of 
ict instruments, e-learning 
and intercultural competences 
(irnet, marie curie actions, 
international research Staff 
exchange Scheme) zúčastnili v 
dňoch 12. až 15. októbra 2014 
výročného stretnutia účastní-
kov projektu v poľskom tešíne. 

výročné stretnutie projek-
tu irnet sa uskutočnilo pod 
patronátom domácej 
Sliezskej univerzity v 
Katowiciach za osobnej 
účasti pracovníkov spo-
lupracujúcich univerzít 
z ruska (Herzen State 
pedagogical university 
of russia), ukrajiny 
(dniprodzezhinsk State 
technical unversity, 
Borys Grinchenko Kyiv 
university), českej 
republiky (ostravská 
univerzita) a Slovenska 
(univerzita Konštan-
tína Filozofa v nitre). 
prostredníctvom video-
konferencie sa mítin-
gu zúčastnili ostatné 
univerzity zapojené 
do konzorcia projektu 
irnet. 

cieľom stretnutia bolo 
zhodnotiť aktuálny prie-
beh vedeckých aktivít 
projektu irnet, ktoré sú 
rozdelené do siedmich 
vzájomne prepoje-

ných pracovných balíkov. päť 
pracovných balíkov trvajúcich 
vždy osem mesiacov zastrešuje 
rôzne aspekty spoločného vý-
skumu všetkých zainteresova-
ných partnerov projektu. druhý 
pracovný balík (Wp2), ktorý 
bol ukončený v septembri, 
niesol názov analýza právnych, 
etických, ľudských, technických 
a sociálnych faktorov rozvoja 
informačných a komunikačných 
technológií vo vzdelávaní, e-
-learningu a interkulturálnych 
kompetencií v partnerských 
krajinách projektu. riešenie 
úloh definovaných vo Wp2 bolo 
koordinované partnerskou uni-
verzitou university of twente v 
Holandsku. Účastníci projektu 
irnet sa v priebehu Wp2 aktív-

ne venovali kritickému zhodno-
teniu dostupných informačných 
zdrojov, odbornej literatúry, 
právnych dokumentov, on-line 
zdrojov z výskumných oblastí 
projektu a vytvorili nástroje 
pre efektívny zber a analýzu 
právnych, etických, ľudských, 
technických a sociálnych 
aspektov rozvoja informačných 
a komunikačných technológií 
vo vzdelávaní, e-learningu a 
interkulturálnych kompetencií v 
partnerských krajinách. Formou 
diskusie pri okrúhlom stole a 
prostredníctvom neformálnych 
stretnutí bol vyhodnotený 
doterajší priebeh plánovaných 
vedeckých aktivít a publikač-
ných výstupov projektu zreali-
zovaných v rámci Wp2. 

zároveň účastníci stretnutia 
projektu irnet venovali veľkú 
pozornosť obsahovej náplni 
práve prebiehajúceho pracovné-
ho balíka Wp3, ktorého cieľom 
je hodnotenie dosiahnutej 
úrovne rozvoja informačných 
a komunikačných technológií, 
e-learningu a interkulturálnych 
kompetencií vo všetkých zú-
častnených krajinách. partneri 
projektu zhodnotia úroveň v 
každej partnerskej krajine po-
mocou overeného systému vý-
skumných nástrojov a zamerajú 
sa na identifikáciu existujúcich 
bariér v oblasti implementácie 
informačných a komunikačných 

technológií vo vzdelávaní, e-
-learningu a interkulturálnych 
kompetencií, pričom budú klásť 
dôraz na národné špecifiká, 
zahŕňajúce právne, ľudské, so-
ciálne a technologické aspekty 
ich implementácie.

výročné stretnutie projektu 
irnet bolo jedným z nosných 
podujatí medzinárodnej konfe-
rencie 6th annual international 
Scientific conference: Theore-
tical and practical aspects of 
distance learning s podtitulom 
e-learning and intercultural 
competences development 
in different countries, ktorá 
sa konala v rovnakom čase 
na pôde Sliezskej univerzity v 
Katoviciach. prezentácia vý-
sledkov na konferencii poskytla 
riešiteľom projektu neoceniteľ-
nú spätnú väzbu a ďalšie náme-
ty na skvalitnenie výskumných 
postupov a nástrojov. 
Účasť pracovníkov Katedry in-
formatiky na oboch podujatiach 
potvrdila dôležitosť medziná-
rodnej spolupráce pre ďalší 
rozvoj pracoviska a fakulty, a 
zároveň poskytla priestor pre 
získanie skúseností s prácou v 
medzinárodnom tíme odbor-
níkov. 

mgr. martin cápay, phd.,
mgr. martin drlík, phd.,

rndr. júlia tomanová, phd.,
Katedra informatiky Fpv

výročné stretnutie 
projektu irnet 

cieľom balíka Wp3 je hodnotenie 
dosiahnutej úrovne rozvoja 
informačných a komunikačných 
technológií, e-learningu  
a interkulturálnych kompetencií
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problematika objavovania 
znalostí z používania a štruk-
túry webu predstavuje jednu 
z primárnych oblastí výskumu 
na Katedre informatiky Fa-
kulte prírodných vied uKF v 
nitre. ako členovia katedry už 

niekoľko rokov publikujeme vý-
sledky výskumu na uznávaných 
medzinárodných konferenciách 
s výstupmi z pohľadu akredi-
tačnej komisie v najvyšších ka-
tegóriách publikačnej činnosti. 
v roku 2013 sme na konferencii 

international conference on 
computational Science (iccS) 
získali medzinárodné ocenenie 
Best paper Green Group award, 
čo pre nás znamenalo ocenenie 
doterajšieho systematického 
výskumu v oblasti objavova-
nia znalostí z webu, a zároveň 
predstavovalo záväzok aktívne 
ďalej rozvíjať túto oblasť. 
začiatkom roka 2014 nám 
boli akceptované a uverejnené 
dva príspevky v karentova-
nom časopise vydavateľstva 
natural Science publishing, v 
ktorých sme zosumarizovali 
doterajšie výsledky výskumu. 
v júni 2014 sme sa s príspev-
kom determining the time 
Window Threshold to identify 
user Sessions of Stakeholders 
of a commercial Bank portal 
zúčastnili ďalšieho ročníka 
konferencie iccS 2014 v aus-
trálskom cairns. Konferencia 
iccS2014 patrí podľa uznáva-
ného medzinárodného ratingu 
era dlhodobo do kategórie a. 
akceptované príspevky konfe-
rencie vychádzajú v časopise 
procedia computer Science vo 
vydavateľstve elsevier. 

ostatné výsledky výskumu 
realizovaného v rámci projektu 
veGa sme v septembri 2014 
prezentovali na medzinárod-
nej konferencii computational 
collective intelligence tech-
nologies and applications 
(iccci 2014) v kórejskom Soule. 
príspevok s názvom analysis of 
differences between expected 
and observed probability of 
accesses to Web pages bol 
opätovne vybraný medzi 30% 
akceptovaných príspevkov. ešte 
väčšmi nás teší skutočnosť, že 
náš príspevok bol recenzentmi 
odporučený pre publikovanie v 
knižnej sérií lecture notes in 
artificial intelligence vydávanej 
vo vydavateľstve Springer.
prezentované výsledky na 
významných podujatiach, 
diskusia v odbornej komunite a 
spätná väzba v podobe recenzií 
predstavujú neoceniteľný prínos 
pre ďalšie smerovanie výskumu 
a zároveň vytvárajú priestor pre 
rozvoj medzinárodne akceptova-
teľného výskumu a spolupráce. 
Účasť na oboch konferenciách 
by nebola možná bez kvalitnej 
projektovej činnosti, ktorou je 
momentálne riešenie projektu 
veGa modelovanie správania 
sa stakeholderov komerčnej 
banky počas ostatnej finančnej 
krízy a očakávania bazilej-
ských regulácií v rámci pilieru 
3 – trhová disciplína, projektu 
KeGa Sémanticky orientovaná 
elektronická učebnica etiky 
sociálnej prác, a, samozrejme, 
bez ochoty a podpory vedenia 
Katedry informatiky a Fakulty 
prírodných vied dofinancovať 
prezentovanie kvalitných výstu-
pov výskumu. 

mgr. martin drlík, phd.,
doc. paeddr. jozef Kapusta, 

phd.,
doc. rndr. michal munk, phd.,

paeddr. peter švec, ph.d.,
Katedra informatiky Fpv

Medzinárodné 
publikačné 
úspechy katedry 
informatiky

prezentované výsledky na významných 
podujatiach, diskusia v odbornej 
komunite a spätná väzba v podobe 
recenzií predstavujú neoceniteľný 
prínos

Katedra geografie a regionálne-
ho rozvoja Fakulty prírodných 
vied uKF v nitre v spolupráci s 
Katedrou geografie pdF mu v 
Brne usporiadala 22. medziná-
rodnú geografickú konferenciu 
pod názvom Stredoeurópsky 
priestor po 25 rokoch transfor-
mácie. podujatie, nad ktorým 
prevzal záštitu dekan Fpv uKF 
v nitre prof. rndr. libor vozár, 
cSc., sa konalo v dňoch 9. a 
10. októbra a jeho hlavným 
motívom bolo priniesť pohľad 
odbornej geografickej verej-
nosti na zmeny, ktoré sa udiali 
v strednej európe za posledné 
štvrťstoročie. Spoločensko-
-vedný význam a atraktívnosť 

konferencie podčiarkli účastníci, 
ktorí sa zišli zo širokej palety 
pracovísk zo Slovenska (Brati-
slava, Banská Bystrica, ružom-
berok, prešov), česka (Brno, 
praha, jihlava, plzeň, olomouc), 
poľska (Krakow, Bielostok, lodž) 
a ukrajiny (Ľvov).

Úvodný deň podujatia mal 
prevažne rokovací charakter. 
prvým bodom programu boli 
plenárne prednášky zamerané 
predovšetkým na hospodársku 
transformáciu regiónu, premeny 
genia loci česko-slovenského 
pohraničia či regionálne dispa-
rity vedomostnej ekonomiky na 
Slovensku. následne prebiehali 

rokovania v štyroch sekciách 
– humánna geografia, fyzická 
geografia, didaktika geografie a 
regionálna geografia. Účastníci 
prezentovali výsledky svojho 
vedeckého bádania a výskumu 
poukazujúc na procesy, ktorými 
prešla stredná európa po páde 
„Železnej opony“ po roku 1989. 
transformačné javy postihli pre-
dovšetkým oblasti socioekono-
mickej sféry (napr. demografický 
vývoj, sídelné zmeny, priemysel, 
obchod a cestovný ruch), no 
nevyhli sa ani prírodnej zlož-
ke krajiny, v ktorej získava na 
význame aplikácia geografických 
informačných systémov, napr. 
pri predchádzaní povodňových 
rizík. nemalou obmenou prešlo 
aj geografické vzdelávanie, ktoré 
sa obohatilo o mnohé moderné 
didaktické prvky. záver rokova-
cieho dňa sa niesol v uvoľnenom 
duchu na spoločenskom večeri, 
kde zúčastnení pokračovali v 
rozhovoroch o ich vedecko-vý-
skumnom zameraní.

vzhľadom na skutočnosť, že na 
konferencii participovali účastní-
ci, ktorí sa v našom meste ocitli 
po prvýkrát, cieľom druhého 
dňa bolo spoznanie kultúrno-
-historickej časti nitry formou 
atraktívnej exkurzie, na ktorej 

spolupracovala katedra s nit-
rianskou organizáciou cestov-
ného ruchu. prítomní spoznali 
zákutia Starého mesta, nitrian-
skeho hradu, vzhliadli ojedinelé 
publikácie v diecéznej knižnici, 
pričom významný historický 
odkaz a pozíciu nitry už od čias 
stredoveku dokazovali aj ex-
ponáty vystavené v diecéznom 
múzeu. zakončenie exkurzie 
sa nieslo v duchu regionálnych 
gurmánskych špecialít, a to v 
degustácii tradičnej slovenskej 
medoviny priamo od nitrian-
skeho výrobcu či ochutnávky 
miestneho gaštanového pyré v 
belgickej čokoláde.

Úspešnosť konferencie doku-
mentovala spokojnosť medzi 
zúčastnenými hosťami a ich 
záujem vrátiť sa do nitry pri 
príležitosti ďalších konferencií aj 
v budúcnosti. jedným z najdôle-
žitejších prínosov podujatia bolo 
získanie nových a prehĺbenie už 
existujúcich kontaktov medzi 
odborníkmi, čo predstavuje bázu 
na kvalitnejšie prepojenie vedy 
a výskumu v oblasti strednej 
európy a zvýšenie konkurencie-
schopnosti pracovísk v medziná-
rodnom kontexte.

mgr. marek civáň,
doktorand Fpv

Stretli sa geografi 
zo strednej európy 
Jedným z najdôležitejších prínosov 
bolo získanie nových a prehĺbenie 
už existujúcich kontaktov medzi 
odborníkmi
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letné mesiace sú „sezónou“ 
folklórnych festivalov a prehlia-
dok, interaktívnych worksho-
pov, školení a súťaží folklór-
nych kolektívov a sólistov. je 
to pre spevákov, tanečníkov, 
hudobníkov, ale i hudobných a 
tanečných pedagógov, chore-
ografov, režisérov, lektorov a 
odborných porotcov obdobie 
prezentácie často niekoľkoroč-
nej práce, čas neformálnych 
stretnutí i odborných diskusií 
a konštruktívnych vzdelávacích 

aktivít. Katedra etnológie a 
folkloristiky Filozofickej fakulty 
uKF v nitre mala v tomto roku 
vo „folkloristickej praxi“ naozaj 
bohaté zastúpenie – tak v 
polohách interpretačných, ako 
i pedagogických, metodických 
a organizačných. 

habovka
„Folkloristické leto“ u nás 
začalo už začiatkom júna na 

orave. celoštátna postupová 
súťaž a prehliadka detských 
ľudových hudieb, speváckych 
skupín, sólistov spevákov a in-
štrumentalistov, ktorá sa koná 
s dvojročnou periodicitou a jej 
účastníkmi sú najúspešnejšie 
kolektívy a sólisti postupujúci 
z regionálnych a krajských 
kôl, sa konala v dňoch 7. až 8. 
júna 2014 v Habovke. pred-
sedom odbornej poroty tohto 
vrcholného podujatia detského 
hudobného folklóru bol prof. 
paeddr. Bernard Garaj, cSc., 
dekan FF. členom odbornej po-
roty, ktorá početným účastní-
kom poskytla veľmi konštruk-
tívne rady a podnety, bol i náš 
absolvent mgr. michal noga z 
noc. večernú tanečnú školu 
pre vyše 250 detských účast-
níkov viedli naša doktorandka 
mgr. Katarína Babčáková a 
študent Bc. alfréd lincke. 

Myjava
jeden z najvýznamnejších fol-
klórnych festivalov na Sloven-
sku, medzinárodný folklórny 
festival myjava, sa konal v 
dňoch 19. až 22. júna 2014. 
pedagógovia a absolventi 
našej katedry na ňom mali 
bohaté autorské i interpretač-
né zastúpenie. toto folklórne 
podujatie organizuje mesto 
myjava v spolupráci s cen-
trom tradičnej kultúry (ctK) v 
myjave, ktorého riaditeľkou a 
zároveň predsedníčkou progra-
movej rady festivalu je naša 
absolventka mgr. viera Fe-
riancová. je zároveň autorkou 
obľúbených, pre tento festival 

charakteristických interaktív-
nych programov a prezentácie 
tradičnej gastronómie v mes-
tečku my-a-vy. 

jedným z najúspešnejších 
programov tohtoročného 
festivalu bol koncert ženskej 
speváckej skupiny vranky z 
nitry pod názvom „Kebi som já 
mala sokolové krídla“, ktorého 
autorkou bola vedúca našej 
katedry doc. phdr. margita 
jágerová, phd. Spolu s našou 
pedagogičkou, etnomuzikolo-
gičkou mgr. janou ambrózo-
vou, phd., a absolventkou mgr. 
janou zakopčanovou, meto-
dičkou pre folklór Krajského 
osvetového strediska v nitre, v 
emotívnom speváckom progra-
me v evanjelickom kostole 
účinkovali i ako interpretky. 

režisérom programu „Fol-
klórna škola mravov stodola 
– Hudobná výchova“ bol náš 
absolvent, etnomuzikológ mgr. 
peter obuch z ctK v myjave, 
ktorý spolu so svojou ľudovou 
hudbou sprevádzal i tanečné 
školy, večerné zábavy a inte-
raktívny program „o mijafskí 
kosjérek alebo koštofka taneč-
níckych schopností“. 

prvý z dvoch večerných od-
borne „podkutých“ a divácky 
úspešných programov autorsky 
pripravila Katarína Babčáková 
v spolupráci s mgr. art. lenkou 
šútorovou – Konečnou z ctK 
v myjave pod názvom „tisicro-
cietanca.my“. program folklór-
nych súborov reflektoval vývin 
tanečnej histórie na základe 
archívnych prameňov. 

naša pedagogička, etnochore-
ologička mgr. art. agáta Krau-
sová, artd., a absolvent Bc. 
ing. Slavomír ondejka boli reži-
sérmi nasledujúceho hlavného 
sobotňajšieho programu pod 
názvom „S kopaníc na dolnáki“. 
program, v ktorom autori púta-
vo spracovali námet sezónnych 
poľnohospodárskych prác a 
dožiniek, vytvoril v nočnom 
prostredí amfiteátra ojedinelú 
atmosféru. v predchádzajúcom 
programe si autori zatancovali 
i ako interpreti tradičnej formy 
ľudového tanca z parchovian. 
Spoluautorom nedeľného ga-
laprogramu pod názvom „Kde 
nebolo, tam nebolo“ bol náš 
absolvent Bc. ing. martin olas.

folkloristické leto 
festivalové leto katedry etnológie  
a folkloristiky filozofickej fakulty ukf  
v Nitre a jej absolventov primášikovia 

nasledujúci víkend patril nie-
koľkým podujatiam, na ktorých 
sme sa autorsky či organizačne 
podieľali. michal noga orga-
nizačne i lektorsky zabezpečil 
tvorivú hudobnú dielňu pre 
nadaných mladých primášov 
pod názvom „primášikovia 
2014“. vzdelávací workshop 
každoročne organizuje noc v 
spolupráci s oz rodon v rámci 
podujatia dni tradičnej kultúry 
(dtK) a v tomto roku sa konal 
v dňoch 23. až 29. júna 2014 v 
Klenovci. 
 

Spišské folklórne 
slávnosti 

Spišské folklórne slávnosti sú 
festivalom, ktorý v posledný 
júnový víkend každoročne 
organizuje Spišské osveto-
vé stredisko v spolupráci s 
mestom Spišské podhradie. 42. 
ročník podujatia sa uskutočnil 
v dňoch 28. až 29. júna 2014 v 
amfiteátri na Spišskom salaši. 
dramaturgičkou festivalu a 
autorkou programu spišských 
folklórnych skupín pod názvom 
„rok na Spiši“ bola Katarína 
Babčáková, autorsky pripravila 
i nedeľný galaprogram festi-

valu pod názvom „jormark v 
Ľevoči“. program reflektoval 
etnickú rozmanitosť spišské-
ho regiónu, vplývajúcu i na 
vývoj tradičného folklórneho 
materiálu. Spolu s alfrédom 
linckem a metodičkou regio-
nálneho osvetového strediska 
v leviciach esterou juhászovou 
režijne pripravili sobotňajší 
večerný program „partia a ka-
maráti“, v ktorom účinkovali i 
ako interpreti. agáta Krausová 
spolu so Slavomírom ondej-
kom režijne pripravili vynikajúci 
program detských folklórnych 
súborov pod názvom „Krížom 
– krážom“. Slavomír ondejka a 
Katarína Babčáková boli i lek-
tormi tanečnej školy pre deti. 
naša absolventka mgr. viktória 
Svetkovská sa vynikajúco 
osvedčila ako inšpicientka 
takmer všetkých scénických 
programov festivalu. 
ako interpret – hudobník 
a spevák – sa v programe 
predstavil i peter obuch, člen 
úspešnej world music kapely 
Banda, ktorá svojim koncertom 
uzatvorila divácky úspešný 
festivalový program. 

heľpa
v ten istý víkend sa v neďa-
lekej Heľpe uskutočnil už 49. 

ročník folklórneho festivalu 
Horehronské dni spevu a tan-
ca, ktorý organizuje Stredo-
slovenské osvetové stredisko 
(SoS) v Banskej Bystrici s 
finančným príspevkom mK Sr 
v spolupráci s obcou Heľpa. 
Sobotňajší program folklórnych 
skupín a sólistov pod názvom 
„na salaši“ autorsky pripravila 
naša absolventka phdr. andrea 
jágerová z podpolianskeho 
osvetového strediska (poS) 
vo zvolene a večerný sobotný 
program folklórnych kolektívov 
pod názvom „od kolieska do 
kolieska“ pripravila naša ab-
solventka mgr. mgr. art. vanda 
Krištofová z Horehronského 
múzea v Brezne. Bola i spolu-
autorkou výstavy o tradičnom 
ovčiarstve horného pohronia 
„pásli ovce valasi“. lektormi 
tanečnej školy na námestí boli 
naša študentka Bc. martina 
takácsová a doktorand mgr. 
peter Hrabovský. 

východná
60. ročník Folklórneho festivalu 
východná, ktoré je najvýznam-
nejším celoštátnym folklórnym 
podujatím na Slovensku, bol 
organizovaný noc a obcou 
východná s finančným prí-
spevkom mK Sr v dňoch 3. 

až 6. júla 2014. tajomníčkou 
festivalu bola naša absolvent-
ka mgr. dana Sihelská z noc 
a sprievodnú ľudovú hudbu k 
tanečným školám viedol michal 
noga z noc. 

piatkový hudobno – spevácky 
program jubilejného ročníka 
festivalu pod názvom „od 
slova k piesni“ autorsky pripra-
vil náš absolvent Bc. roman 
malatinec z ÚĽuv v spolupráci 
s mgr. art. Ľubicou meško-
vou a interpretačne sa v ňom 
predstavila i andrea jágerová. 
na réžii programu folklórnych 
kolektívov pod názvom „takto 
my tu žijeme“ spolupracoval i 
martin olas. tanečné školy lek-
torsky viedla naša absolventka 
mgr. marianna Svoreňová. 

Malí tanečníci
tvorivú dielňu pod názvom 
„malí tanečníci“ v rámci 
podujatia dtK každoročne 
organizuje noc. Konala sa v 
dňoch 7. až 12. júla 2014 v 
tatranskej Kotline. metodicky 
a organizačne ho v tomto roku 
pripravila metodička noc Ka-
tarína Babčáková a tanečnými 
lektormi týždňového podujatia 
pre detských tanečníkov z 
vybraných detských folklórnych 

hore: Tvorivá dielňa Muzičky 2014 |  dole: Tvorivá dielňa Mladí tanečníci 2014

Horehronské dni spevu a tanca. Škola tanca.
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dňa 14. novembra 2014 privítala 
Fakulta stredoeurópskych štúdií 
uKF v nitre študentov stredných 
škôl a ich pedagógov na súťaži 
„poznáš svojho suseda?“. Súťaž 
sa uskutočnila v rámci týždňa 
vedy a techniky na univerzite 
Konštantína Filozofa v nitre a 
jej hlavným organizátorom bol 
Ústav stredoeurópskych jazykov 
a kultúr. cieľom súťaže bolo 
preveriť vedomosti stredoškolá-
kov nitrianskeho kraja z rôznych 
oblastí súvisiacich s krajinami 
stredoeurópskeho areálu, resp. s 
krajinami v4. niekoľko otázok a 
téma koláže zase odkazovali na 
starobylú nitru. otázky tema-
ticky vychádzali z obsahových 
štandardov pre stredné školy. 
na súťaži prevažovali súťažné 
družstvá z nitry, no cestu na 
našu fakultu si našli aj študenti 
zo štúrova či levíc. nitru a svoje 
školy reprezentovali zástupcovia 
zo športového gymnázia, Hote-
lovej akadémie, Gymnázia Golia-
nova a z piaristického gymnázia 
sv. jozefa Kalazanského prišli až 

dve družstvá. z mimonitrian-
skych škôl sa prihlásili a svojich 
zástupcov vyslali Gymnázium 
sv. vincenta de paul levice a 
Súkromná stredná odborná škola 
– obchodná akadémia štúrovo. 
Súťaž sa konala pod záštitou 
Fakulty stredoeurópskych štúdií 
uKF s finančnou podporou uKF 
(dotácia na podporu kultúrnych 
a športových aktivít študentov 
uKF, projekt s názvom „nitra 
očami študentov FSš“). poľský 
inštitút na Slovensku venoval 
niektoré z cien pre výhercov (od-
borný časopis Historická revue 
č. 9 venovaný dejinám poľska, 
sladkosti a víťazom venoval 
poľský inštitút čokoládovú tortu). 
významnú rolu zohrala porota, 
ktorá bola zložená z pedagógov 
fakulty a jej predsedom bol prof. 
phdr. tibor Žilka, drSc. organi-
záciu, otvorenie a moderovanie 
priebehu celého podujatia mala 
na starosti mgr. irena lehocká, 
phd. Samotná súťaž sa skladala 
z troch kôl. v prvom kole súťa-
žiaci odpovedali na série otázok 

z oblasti kultúry, histórie, športu, 
geografie, pamiatok a nitry. 
všetky otázky boli zamerané na 
krajiny v4, čiže na Slovenskú 
republiku, českú republiku, ma-
ďarsko a poľsko. od začiatku bol 
priebeh veľmi vyrovnaný a správ-
ne odpovede padali jedna za 
druhou. študenti sa započúvali 
do tónov poľskej hymny, tipovali 
počty medailí krajín v4 z rôznych 
olympiád a podľa obrázkov 
pomenúvali významné kultúrne 
pamiatky. druhé kolo sa nieslo 
v znamení fantázie. Úlohou 
súťažných tímov bolo vytvoriť z 
materiálov (časopisy, prospekty 
o meste nitra, farebné papiere) 
koláž na tému „nitra – včera a 
dnes“. študenti predviedli obrov-
ský kus kreativity, tímovej práce, 
výsledkom čoho bolo dokonca 
udelenie až dvoch prvých miest. 
do posledného tretieho kola 
si každá škola vybrala jedného 
zástupcu a hrala sa hra s názvom 
„časovaná bomba“ známa aj z 
televíznej show milujem Sloven-
sko. študenti predviedli nielen 
svoj intelekt, ale aj pohotovosť a 
schopnosť rýchlo sa rozhodovať a 
bojovali o každý jeden bod až do 
konca. nakoniec došlo aj k rozho-
dujúcemu „rozstrelu“ o konečné 
druhé miesto. v bonusovom kole 
museli študenti dvoch tímov 
uhádnuť meno známej osobnosti, 
v koži ktorej sa nachvíľu ocitla 
moderátorka súťaže (išlo o pá-
peža jána pavla ii.). po vyrovna-
ných bojoch sa na prvom mieste 
umiestnili študenti z levíc. druhé 
miesto si vybojovali študenti zo 

športového gymnázia nitra a na 
treťom mieste skončili stredo-
školáci zo štúrova. nepopulárne 
štvrté miesto obsadila Hotelová 
akadémia a za nimi nasledovali: 
piaristické gymnázium 1, Gym-
názium Golianova a piaristické 
gymnázium 2. celé dopoludnie 
prebehlo vo veľmi príjemnej 
atmosfére, k čomu prispeli všetci 
zúčastnení. študenti stredných 
škôl sa zoznámili s našou fakul-
tou aj trochu inou formou ako 
je tomu počas dňa otvorených 
dverí. mali možnosť získať infor-
mácie o chode fakulty a mnohé 
nové poznatky zábavnou formou. 
v súčasnej spoločnosti, v ktorej 
dominujú nadnárodné koncerny 
rýchleho občerstvenia a do kina 
chodíme na americké komédie a 
horory, je veľmi príjemné a navy-
še aj osožné spoznávať kultúry, 
ktoré sú nám oveľa bližšie (česká, 
poľská, maďarská kultúra a his-
tória). prostredníctvom poznania 
blízkych, susedných štátov a 
ich kultúr si študenti vytvárajú 
pozitívny vzťah k našim suse-
dom. Súťažiaci odchádzali domov 
s úsmevom na tvári, s dobrou 
náladou a príjemnými zážitkami. 
prvý ročník súťaže sa vydaril a 
všetci sa tešia na ďalšie ročníky. 

radoslav Ďuračka, mário Ďurický,
študenti stredoeurópskych 

areálových štúdií na Ústave 
stredoeurópskych jazykov  

a kultúr FSš,  
spoluorganizátori súťaže

autor fotografií: jakub Kania

poznáš 
svojho 
suseda?

prostredníctvom 
poznania blízkych, 
susedných štátov 
a ich kultúr si 
študenti vytvárajú 
pozitívny vzťah  
k našim susedom

súborov boli agáta Krausová, 
Slavomírom ondejka a alfréd 
lincke.
 

detva
K najvýznamnejších folklórnym 
festivalom na Slovensku patria 
Folklórne slávnosti pod poľa-
nou v detve. Konali sa v dňoch 
11. až 13. júla 2014 v amfite-
átri v detve a boli organizova-
né mestom detva a Kultúrnym 
centrom a. Sládkoviča s finanč-
ným prispením mK Sr. 
režisérkou jedného z naj-
úspešnejších programov festi-
valu pod názvom „Živý oheň“ 
bola andrea jágerová z poS vo 

zvolene. emotívnym spôsobom 
v programe spracovala temati-
ku kalendárnych obradov. 
Sprievodný interaktívny 
program „Salaš na detve“ 
pripravil roman malatinec z 
ÚĽuv-u v Banskej Bystrici. 

koliesko
Festival ľudovej kultúry, 
stretnutie mladých folkloris-
tov KolieSKo v Kokave nad 
rimavicou sa konal v dňoch 
31. júla až 3. augusta 2014 
už po dvadsiatyštvrtý raz. 
toto folklórne podujatie bolo 
založené a roky organizované 
študentmi a absolventmi et-
nológie a národopisu FF uKF v 
nitre. patrili medzi nich i phdr. 
ivan murín, phd., z univerzity 
mateja Bela v Banskej Bystrici 

a mgr. rastislav andris z rádia 
devín, ktorí v tomto roku 
autorsky pripravili odborný 
diskusný program „viva cultura 
ethnica“ v miestnej synagóge. 
režisérkou sobotného det-
ského programu s valaskou 
tematikou pod názvom „čupči 
chlapci, čupči“ bola Katarína 
Babčáková, ktorá bola spolu 
s mgr. jakubom Filipkom lek-
torkou tanečnej školy tancov 
z východnej. v rámci festivalu 
sa konal i ďalší ročník úspeš-
ného vzdelávacieho worksho-
pu pod názvom „študentská 
letná škola“, ktorej témou bolo 
využitie labanovho písma v 
zápise a analýze ľudového tan-
ca. lektorkou workshopu bola 

agáta Krausová a účastníkmi 
i Slavomír ondejka a Katarína 
Babčáková, ktorá podujatie i 
organizačne zabezpečila. 
 

Augustová 
východná

alfréd lincke je členom občian-
skeho združenia dobrá východ-
ná, ktoré má za cieľ „oživiť“ 
prostredie obce a amfiteátra vo 
východnej celoročne, prostred-
níctvom odborných a zážitko-
vých aktivít na poli folklórneho 
hnutia a folkloristiky. tohtoročný 
august vo východnej patril trom 
podujatiam, na ktorých ako 
lektori či účastníci boli prítomní 
i naši pedagógovia a študenti 
s ich spoluorganizáto-
rom bol alfréd lincke. v 

dňoch 9. až 10. augusta 2014 
sa v areáli amfiteátra konal 
odborný seminár pre vedúcich 
folklórnych kolektívov pod 
názvom „Ľudové umenie a jeho 
história“. prednášajúcimi boli 
naše pedagogičky agáta Krau-
sová a mgr. jana rajniaková, 
phd., i absolvent peter obuch, 
účastníkmi vzdelávacieho pod-
ujatia medzi inými tiež Slavomír 
ondejka a Katarína Babčáková. 
počas nasledujúceho týždňa 
sa vo východnej konal detský 
tanečný tábor „Krpčekovo“, v 
ktorom lektorsky pôsobili agáta 
Krausová, Slavomír ondejka, 
vanda Krištofová a alfréd lin-
cke. Hudobnú tvorivú dielňu pod 
názvom „muzičky 2014“, ktorú v 

rámci podujatia dtK každoročne 
organizuje noc v spolupráci s 
oz rodon v Klenovci, pripravil 
michal noga z noc, ktorí ho 
i lektorsky viedli. vzdelávacie 
podujatie pre mladé ľudové 
hudby sa konalo v dňoch 11. až 
16. augusta 2014 v Kokave nad 
rimavicou. 

hrušov
Folklórny festival Hontianska 
paráda v Hrušove sa konal v 
dňoch 15. až 16. augusta 2014 
a naša katedra i tu mala svoje 
interpretačné zastúpenie – na 
koncerte gajdošského združe-
nia Spojené huky Slovenska sa 
predstavila i naša absolventka 
mgr. alžbeta čadecká. Folkloris-
tické leto uzavreli agáta Krau-
sová so Slavomírom ondejkom 
„tanečne“ – v rumunskej oradei 
boli lektormi tanečného tábora, 
ktorý bol v dňoch 1. až 7. sep-
tembra 2014 organizovaný pre 
našich dolnozemských krajanov. 
Bohatá žatva folkloristického 
leta našej katedry bola úspeš-
ne zavŕšená. Folkloristická 
jeseň priniesla ďalšiu „úrodu“ v 
podobe bohatého zastúpenia 
členov našej katedry v polohe 
odborných porotcov, lektorov 
i súťažiacich na celoštátnej 
postupovej súťaži a prehliadke 
choreografií folklórnych kolek-
tívov...

mgr. Katarína Babčáková,
doktorandka FF

foto: autorTvorivá dielňa Mladí tanečníci 2014

Hontianska paráda. Škola tanca.
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dňa 11. novembra 2014 sa na 
pôde Ústavu stredoeurópskych 
jazykov a kultúr Fakulty stredo-
európskych štúdií uKF v nitre 
uskutočnil odborný seminár 
nazvaný piráti krásy. cieľom 
odborného podujatia bolo 
pripomenutie si stého výročia 
narodenia troch významných 
osobností, patriacich do ume-
leckého zoskupenia autorov 
slovenskej katolíckej moderny – 
básnikov a kňazov pavla ušáka 
olivu (1914 – 1941), janka Si-
lana (1914 – 1984) a mikuláša 
šprinca (1914 – 1986). trojica 
umelcov, narodených v novem-
bri 1914, si počas svojho štúdia 
v spišskokapitulskom seminári 
v 30. rokoch 20. storočia vytvo-
rila literárnu skupinu s názvom 
piráti krásy, hľadajúc krásu v 
slove, prírode a Božom stvorení. 
do tejto skupiny kresťanských 
literátov patrili ešte tvorcovia 
štefan Schelling (1908 – 1959) 
– organizátor edície Slovo a 
augustínovský prekladateľ ján 
Kováč (1915 – 1998). 

iniciátorom a organizačným 
garantom tohto podujatia bol 
odborný asistent Ústavu stre-
doeurópskych jazykov a kultúr 
ján Gallik. vedeckým garantom 
seminára bol prof. tibor Žilka, 
ktorý jednotlivé prednášky 
uvádzal. na podujatí, ktoré 
otvoril dekan Fakulty stredoeu-
rópskych štúdií atilla Komzsík, 
sa zúčastnilo veľa vzácnych 
hostí – predseda rady KBS pre 
vedu, vzdelanie a kultúru mons. 
František rábek, prodekan uKF 
ladislav Baráth, významný lite-
rárny vedec a bývalý rektor uKF 
peter liba, podpredseda Spolku 
slovenských spisovateľov, 
básnik a šéfredaktor dvojtýž-
denníka Kultúra teodor Križka, 
pedagógovia a literárni vedci 
(mária Bátorová, ján Gavura, 
edita príhodová, jozef Brunclík, 
jaroslav vlnka) z viacerých 
slovenských univerzít i z poľska, 

ale aj spisovatelia či kultúrni 
pracovníci z rôznych inštitúcií. 
medzi účastníkmi nechýbali ani 
pedagógovia a študenti Fakulty 
stredoeurópskych štúdií. 

na seminári sa teda predstavili 
poprední odborníci na proble-
matiku kresťanskej literatúry, 
ktorá bola až do 90. rokov 
minulého storočia obchádzanou 
témou literárnovedných bádaní. 
dominovali príspevky venované 
jednému z najtalentovanejších 
predstaviteľov katolíckej mo-
derny jankovi Silanovi. v úvode 
podujatia bol prezentovaný 
dokument andráša Kelemena a 
jána Gallika o tomto básnikovi, 
ktorý bol nakrúcaný v Silanovej 
rodnej obci nové sady (časť 
Sila). mária Bátorová z uK v 
Bratislave sa venovala osob-
nosti janka Silana v kontexte 
udalostí 20. storočia, ján Ga-
vura z pu v prešove analyzoval 
motívy sily a slobody v Silano-

vej básnickej tvorbe a jaroslav 
vlnka z ucm v trnave upriamil 
pozornosť na špecifiká Silano-
vej tvorby v období rokov 1945 
až 1948. maɫgorzata dambek z 
univerzity adama mickiewicza 
v poznani sa v svojom príspev-
ku pokúsila o komparáciu urči-
tých motívov tvorby i životných 
osudov j. Silana s iným kres-
ťanským literátom a filozofom 
pavlom Straussom. aj teodor 
Križka svoj príspevok o odkaze 
katolíckej moderny v kontexte 
našich dejín doplnil osobnými 
spomienkami na stretnutia s 
týmto talentovaným básnikom. 

Účastníci podujatia nezabudli 
ani na ďalších dvoch jubilujú-
cich pirátov krásy. Biografiu a 
tvorbu mikuláša šprinca priblížil 
jozef Brunclík z FF uKF v nitre. 
osobnosť a dielo pavla ušáka 
olivu priblížila okrem margaréty 
partelovej (pri príležitosti stého 
výročia narodenia paľa ušáka 
olivu vydala básnickú zbier-
ku s názvom raj je jar) i jeho 
sestra Hana Kostolanská-ušá-
ková nielen prostredníctvom 
spomienok, ale aj ukážkami z 
jeho básní.
na seminári nechýbali ani kom-
plexnejšie pohľady na špecifiká 
i odkaz celej skupiny literárne 
činných absolventov bohoslo-
vectva. Ľuboslav Hromják z 
Kňazského seminára v Spišskej 
Kapitule priblížil formovanie sa 
skupiny pirátov krásy počas ich 

štúdia v spišskokapitulskom 
seminári a edita príhodová z 
Katolíckej univerzity v ružom-
berku predniesla príspevok o 
korešpondencii pirátov krásy 
ako umelcov, ktorých spájalo 
priateľstvo, láska k literatúre i 
spoločné sny. ján Gallik sa v zá-
verečnom príspevku podujatia 
zameral na mariánske motívy v 
tvorbe pirátov krásy. 

odborné podujatie malo aj svoj 
kultúrny rozmer. zaslúžili sa o 
to rozhlasová moderátorka a 
redaktorka Hilda michalíková 
a Hana Kostolanská-ušáková 
precíteným prednesom básní z 
tvorby pirátov krásy v úvode, v 
priebehu i v závere seminára. 
práve tieto umelecké vstupy  
napomohli účastníkom stretnu-
tia vytvoriť si plastický pohľad 
na dielo a odkaz doposiaľ málo 
popularizovaných slovenských 
literátov. vydarenému vedec-
ko-umeleckému podujatiu v 
nitre, výstupy z ktorého budú 
čoskoro publikované aj knižne, 
sa podarilo prehĺbiť a rozvíjať 
povedomie o hodnotnej kapi-
tole slovenskej literatúry 20. 
storočia, ktorá má i v treťom 
tisícročí svoj nesporný význam 
na formovaní nielen sloven-
skej, ale aj (stredo)európskej 
literatúry. 

mgr. art. štefan timko, phd.,
Ústav stredoeur. jazykov  

a kultúr FSš

ako je už dobrým zvykom, aj 
tento rok praskala 28. októbra 
miestnosť č. 211 v budove 
Filozofickej fakulty uKF na šte-
fánikovej ulici vo švíkoch. prečo? 
lebo dobrých ľudí a nadšencov 
prekladu sa všade veľa zmestí. 
rok prešiel ako voda a my sme 
sa dočkali už piateho ročníka 
tvorivých prekladateľských 
reflexií – tentoraz s podnázvom 
detský čitateľ, detský divák. 
podujatie pripravili Katedra 
translatológie a Katedra anglis-
tiky a amerikanistiky FF uKF v 
nitre a o tejto aktuálnej prob-
lematike nám prišli porozprávať 
naozaj vzácni hostia. Každý z 
nich sa zaoberá prekladom pre 
detského recipienta v rámci inej 
oblasti, preto nečudo, že záujem 
o vypočutie si ich cenných 
poznatkov a rád z praxe značne 
ovplyvnil aj zloženie publika. 
medzi prítomnými študentmi 
uKF sa tak objavili aj zvedavci z 
Bratislavy či Banskej Bystrice. 
po úvodných slovách sa podu-

jatie začalo prvou prednáškou 
zuzany lorkovej s názvom 
preklad súčasnej literatúry pre 
deti a mládež z anglofónneho 
prostredia. okrem všeobecného 
prehľadu o aktuálnom stave 
prekladu tohto typu zamestnala 
naša prvá prednášajúca hlavy 
prítomných aj konkrétnymi 
prekladateľskými orieškami z 
vlastnej praxe. 

druhý blok prednášok patril da-
nielovi Hevierovi. ten zapríčinil, 
že sa chvíle priam hurónskeho 
smiechu striedali s momentmi 
ticha, keď sa všetci započúvali 
do slov a na okamih dokonca i 
do melódií, ktorými pán Hevier 
priam opantal všetkých prítom-
ných. v rozhovore s emíliou 
perez nám prezradil viac o tom, 
ako sa prekladá pre deti, o tom, 
ako tvorí anglickú poéziu niekto, 
kto angličtinu neovláda, či o 
tom, že aj zdanlivo jednoduchý 
preklad z češtiny do slovenčiny 
má svoje úskalia. 

všetci sa plní očakávania tešili 
na príchod oľgy Kraľovičovej. 
táto významná slovenská 
prekladateľka totiž predsta-
vuje pre niektorých študentov 
prekladateľský vzor, keďže sa jej 
meno spája (napriek tomu, že 
preložila vyše stovku iných kniž-
ných titulov) najmä s knihami 
o Harrym potterovi. v diskusii, 
ktorá nasledovala po rozhovore 
vedenom našou absolventkou 
lenkou Kubušovou, mali štu-
denti možnosť klásť všakovaké 
otázky o preklade literatúry pre 
deti a mládež ako o súčasnom 
fenoméne.
Svojou návštevou nás poctila aj 
mirka Brezovská, ktorá nám zas 
priblížila preklad pre detského 
príjemcu z úplne iného pohľadu 
v prednáške s názvom Súčasný 
animovaný film ako preklada-
teľská výzva. Že ide skutočne 
o výzvu, s ktorou môže byť 
niekedy ťažké sa správne 
popasovať, sme sa presvedčili 
i na ukážkach, ktoré si pre nás 
pripravila. Keďže sa venuje ob-
lasti audiovizuálneho prekladu, 
obzory sme si vďaka nej rozšírili 
aj v tejto dnes veľmi populárnej 
sfére prekladateľskej činnosti. 

na záver by som sa chcela 
v mene všetkých nadšencov 
prekladu poďakovať tým, 
vďaka ktorým sa môžeme pýšiť 
tvorivými prekladateľskými 
reflexiami. Ďakujeme, že máme 
možnosť byť súčasťou takýchto 
inšpiratívnych, vzdelávacích a 
hlavne energiou a entuziazmom 

napĺňajúcich podujatí. a verím, 
že hovorím za všetkých, ak 
poviem, že sa už teraz teším na 
ďalší ročník.

podujatie sa uskutočnilo vďaka 
Grantu na podporu športových 
aktivít a kultúrnej činnosti 
študentov uKF a je výstupom z 
projektov: 
KeGa → 039uKF — 4/2012: 
vyučovanie súčasných anglofón-
nych literatúr ako prostriedok 
posilňovania kreatívneho a 
kritického myslenia 
veGa → 1/0547/14: titulkova-
nie pre nepočujúcich: štandardy 
a odporúčania

zuzana jánošíková,
študentka Katedry 

translatológie FF 

piráti krásy
Na stretnutí dominovali 
príspevky venované jednému 
z najtalentovanejších predstaviteľov 
katolíckej moderny Jankovi Silanovi

detský čitateľ, 
detský divák 
o aktuálnej problematike prišli 
na tvorivé prekladateľské reflexie 5 
porozprávať vzácni hostia

Katedra translatológie Filozo-
fickej fakulty uKF v nitre je po-
merne mladou katedrou, ktorá 
už stihla zaznamenať úspechy v 
rôznych oblastiach. okrem nich 
ju reprezentujú aj mnohí jej 
absolventi.
cenu 1. ročníka 2014 preklada-
teľskej agentúry aSap-transla-
tion o najlepšiu záverečnú 
prácu v odbore prekladateľ-
stvo a tlmočníctvo vyhrala 
naša študentka mgr. veronika 
Kozárová, ktorá obhájila svoju 
diplomovú prácu s názvom 
„špecifiká práce prekladateľa 

bez translatologického vzdela-
nia a prekladateľa s príslušným 
translatologickým vzdelaním 
z pohľadu prekladateľského 
procesu a výsledného produktu 
translátu“.
do tejto súťaže sa prihlásilo 43 
autorov diplomových a bakalár-
skych prác z piatich vysokých 
škôl. jej víťazka veronika Kozá-
rová mala možnosť prezento-
vať svoju prácu na školiacom 
podujatí prekladateľov „pro-
translator day“, kde si mohla 
zároveň prevziať cenu 205 eur, 
predplatné časopisu multilin-

gual (venované od multilingual 
computing inc. uSa), polročné 
predplatné klaudového nástroja 
pre počítačom podporovaný 
preklad „memsource“, venova-
né od spoločnosti memsource, 
s.r.o. a knihu  „How to Succeed 
as a Freelance translator” (ako 
uspieť ako nezávislý preklada-
teľ), ktorú venovala autorka 
corinn mcKay.
cenu literárneho fondu získala 
tiež naša bývalá absolvent-
ka mgr. lenka Kubušová za 
diplomovú prácu „jurij poľakov 
– majster slova a jazykovej 
(slovnej) hry (K prekladateľskej 
recepcii poľakovho románu Kráľ 
dubákov)“.
cenu literárneho fondu je 
možné vnímať ako prestížne 

uznanie tvorivého úsilia študen-
tov univerzít. literárny fond je 
národnokultúrna verejnoprávna 
inštitúcia, ktorá podporuje 
vznik nových diel z oblasti slo-
vesnej, divadelnej, rozhlasovej, 
televíznej a filmovej kultúry a 
ktorá tento rok vypísala súťaž 
o najlepšie práce študentskej 
vedeckej konferencie v súlade 
so svojim poslaním vytvárať 
vhodné podmienky pre vznik 
vedeckých a odborných literár-
nych diel a oceňovať významné 
výsledky tvorivej činnosti.
víťazkám srdečne blahoželá-
me a prajeme mnoho ďalších 
úspechov.

mgr. jozef štefčík, phd.,
Katedra translatológie FF

významné ocenenia 
študentiek translatológie
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združenie priateľov Hričovského 
hradu v spolupráci s Katedrou 
muzeológie Filozofickej fakulty 
uKF v nitre napísali počas leta 
2014 prvú kapitolu vzájomnej 
spolupráce, v rámci ktorej mohli 
študenti odboru muzeológie 
absolvovať svoju povinnú prax. 
zúčastnili sa jej traja študenti 
(j. Bajusová, m. Herdová a j. 
mihálik) a prebehla od 25. do 30. 
agusta na hrade Hričov. 
prax pozostávala z účasti na ar-
cheologickom výskume, ktorý sa 
konal v dvoch objektoch hradu, a 
to v strednom paláci a v priesto-
re rožnej veže. študenti získali 
prehľad a skúsenosti z archeolo-
gického výskumu v špecifických 

podmienkach hradnej zrúcaniny, 
čo mu predchádza a ako prebie-
ha jeho samotná realizácia. mali 
možnosť vyskúšať si aj ťažkú 
manuálnu terénnu prácu s nára-
dím ako krompáč a lopata, boli 
oboznámení so samotnou his-
tóriou Hričovského hradu, jeho 
jednotlivými vývojovými fázami 
až po jeho zánik, s činnosťou oz 
združenia priateľov Hričovského 
hradu, jeho budúcimi plánmi na 
záchrane hradnej zrúcaniny a 
samotnou problematikou záchra-
ny hradných zrúcanín. študenti 
okrem archeologického výskumu 
získali poznatky o špecifických 
metódach obnovy stredove-
kých stavebných pamiatok ako 

je napr. hasenie vápna, výroba 
vápennej malty, stavba lešenia a 
výškové práce. na záver praxe sa 
študenti zúčastnili exkurzie po 
pamiatkach žilinského regiónu 
(Strečno, Starý hrad). podmien-
ky, za ktorých prax prebehla, 
dokumentuje aj čiastočný kolaps 
muriva zadného paláca v noci z 
28. na 29. augusta. našťastie sa 
nočný incident zaobišiel bez zra-
není, pritiahol však pochopiteľnú 
pozornosť regionálnych aj celo-
slovenských médií, vďaka čomu 
snáď v rámci hesla, že všetko zlé 

je na niečo dobré, vyvolá odozvu 
v podobe opatrení zodpovedných 
orgánov v oblasti pamiatkovej 
starostlivosti. veríme, že na 
úspešný štart spolupráce katedry 
a občianskeho združenia nad-
viažeme aj budúce leto a prax 
našich študentov na Hričovskom 
hrade sa stane tradíciou, užitoč-
nou pre obe strany, najmä však 
pre hrad samotný.

jozef mihálik, 
phdr. pavol šteiner, phd.,

Katedra muzeológie FF 

v dňoch 17. až 18. septembra 
2014 sa na Filozofickej fakulte 
uKF v nitre konala v poradí už 
piata medzinárodná vedecká 
konferencia preklad a kultúra 

venovaná problematike prekladu 
ako súčasti dejín kultúrneho 
priestoru a otázkam najnovších 
trendov translatologického 
výskumu. podujatie zastrešovala 

Katedra translatológie FF uKF 
v nitre v spolupráci s Ústa-
vom svetovej literatúry Sav v 
Bratislave. o vysokej odbornej 
úrovni a kvalite podujatia svedčí 
aj fakt, že sa na ňom zúčast-
nili nielen poprední domáci 
teoretici prekladu a tlmoče-
nia, ale aj vedeckí odborníci z 
česka, Slovinska, talianska a 
ruska. rokovacími jazykmi bola 
slovenčina, čeština a angličtina, 
pre zahraničných hostí bolo 
zabezpečené tlmočenie, ktorého 
sa úspešne chopili študenti 
Katedry translatológie. 
program konferencie prebiehal 
v dvoch sekciách, prvá bola 
venovaná problematike vše-
obecnej translatológie a dejinám 
prekladu, v druhej sa účastníci 
zamerali na umelecký preklad 
a jeho didaktiku. v prvej sekcii 
sa diskutovalo o aktuálnych 
otázkach na poli translatoló-
gie, v popredí stáli témy ako 
dejiny umeleckého prekladu na 
Slovensku či preklad ako výraz 
dobových premien slovenskej 
kultúry. záujem vzbudil aj menej 
známy literárny verizmus v 
translatológii, pričom v centre 

pozornosti stála slovenská (pri-
jímajúca) kultúra. druhá sekcia 
poskytla obraz analýzy prekladu 
slovenskej literatúry do cudzích 
jazykov, reklamných textov a 
ich didaktického potenciálu vo 
vyučovaní jazykov a mnohých 
iných. Účastníci mali dostatok 
priestoru na podnetnú diskusiu, 
otázky či pripomienky, hodnot-
nými sa javili najmä vytýčenie 
problematiky a skúsenosti z kru-
hov odborníkov. na druhý deň 
bol pre zahraničných účastníkov 
pripravený kultúrny program 
v podobe prehliadky pracovísk 
univerzity a historických pamia-
tok nitry. Katedra translatológie 
ponúkla výborne zorganizované 
vedecké podujatie, ktoré sa 
postupne stáva tradíciou. preto 
veríme, že budúci rok, teda 
šiesty ročník konferencie, zožne 
v translatologických kruhoch 
rovnaký úspech.  

mgr. andrej zahorák, 
interný doktorand Katedry 

translatológie FF uKF

medzinárodná vedecká konferencia je výstupom 
projektu veGa: preklad ako súčasť dejín kultúr-
neho priestoru. číslo projektu: 2/0169/11.

v dňoch 14. – 21. septembra 
2014 Katedra techniky a infor-
mačných technológií pedagogic-
kej fakulty uKF v nitre privítala 
28 zahraničných účastníkov 
letného kurzu medzinárodného 
projektu tempuS zameraného 
na oblasť spolupráce vo vzdelá-
vaní s názvom development of 

embedded System courses with 
implementation of innovative 
virtual approaches for integra-
tion of research, education and 
production in ua, Ge, am (deSi-
re). cieľom školenia s názvom „ 
nové prístupy výučby techniky“ 
bolo oboznámiť vysokoškolských 
pedagógov z partnerských 

univerzít so skúsenosťami 
pedagógov Katedry techniky a 
informačných technológií pF uKF 
v nitre s aplikovaním virtuálneho 
prostredia do výučby. Účastníci z 
ukrajiny, arménska a Gruzínska 
získali poznatky z e-learningo-
vých metód vzdelávania, apliká-
cie vzdialených experimentov vo 
výučbe a využitia interaktívnej 
metódy s podporou výpočtovej 
techniky vo vzdelávaní. v rámci 
kurzu odznelo sedem kľúčových 
prednášok a bolo uskutočne-
ných päť workshopov. okrem 
vzdelávacej časti, zástupcovia 
jednotlivých krajín podieľajúcich 
sa riešení úloh projektu roko-
vali na zasadaní „consortium 
meeting“ o súčasnom stave 
riešenia projektu a o úlohách na 
najbližšie obdobie. Spoločenské-
ho stretnutia s účastníkmi kurzu 
sa zúčastnil rektor univerzity 

Konštantína Filozofa v nitre 
prof. Ľ. zelenický s manželkou a 
prorektorka prof. G. miššíková. 
pozvanie prijali aj zástupcovia pF 
uKF prodekanka doc. a. récka, 
poverená zastupovaním dekanky 
pedagogickej fakulty uKF prof. 
e. Szórádovej a prodekanka doc. 
j. duchovičová. na záver boli ab-
solventom slávnostne odovzdané 
certifikáty o úspešnom absolvo-
vaní školenia na pF uKF v nitre.
na letnom kurze boli prítomní 
aj pedagógovia z Thomas more 
university college Ku leuven 
Belgicko, ing. dirk van merode, 
mSc. a dr. ing. peter arras, z 
univerzity, ktorá je hlavným ko-
ordinátorom riešeného projektu 
tempuS.

prof. ing. tomáš Kozík, drSc.,
koordinátor projektového tímu 

pF

prax na hričove
Študenti získali prehľad a skúsenosti  
z archeologického výskumu  
v špecifických podmienkach  
hradnej zrúcaniny

preklad a kultúra 5
Sekcie sa venovali všeobecnej 
translatológii a dejinám prekladu,  
a umeleckému prekladu a jeho didaktike

letný kurz 
projektu teMpuS 

Účastníci z ukrajiny, arménska  
a Gruzínska získali poznatky  
z e-learningových metód vzdelávania

naša univerzita sa prostredníc-
tvom Katedry anglistiky a ameri-
kanistiky Filozofickej fakulty 
spolupodieľala na organizovaní 
štvrtého ročníka medzinárodnej 
vedeckej konferencie „central 
european conference in linguis-
tics for postgraduate Students”, 
ktorá sa konala v dňoch 21. až 
22. augusta 2014 v lubline. jej 
organizátormi boli Ústav anglic-
kej filológie Katolíckej lublinskej 
univerzity jána pavla ii. (instytut 
Filologii angielskiej Katolickiego 
uniwersytetu lubelskiego jana 
pawła ii) a Ústav strednej a vý-
chodnej európy (instytut europy 
Środkowo-Wschodniej). Konfe-

rencia bola spolu financovaná 
fondom international visegrad 
Fund. na stretnutí sa zúčastnilo 
37 študentov doktorandov a 
mladých vedeckých pracovníkov 
z viac ako desiatich zemí sveta, 
zvlášť členov vyšehradskej 
skupiny. Účastníci prišli okrem 
iného zo Slovenska, talianska, 
Grécka, dánska, švajčiarska, 
nemecka, Francúzska, čiech, 
maďarska a tiež zo Spojených 
štátov. plenárne prednášky 
predniesli vedci svetového 
významu: Ángel l. jiménez-Fer-
nández z univerzity zo Sevilly a 
markus a. pöchtrager (Boğaziçi 
university) z turecka. 
dvojdenný program konferencie 
zahrňoval vystúpenia z rôznych 
oblastí teoretickej a aplikovanej 

jazykovedy. udalosť bola príle-
žitosťou pre zdieľanie výsled-
kov výskumnej práce, výmenu 
názorov a nadviazanie medzi-
národnej spolupráce. organizá-
tori naplánovali tiež praktické 
workshopy, počas ktorých sa 
účastníci zoznámili s najnovšími 
metódami tvorenia a využívania 
korpusov údajov v súčasnej ja-
zykovede. v závere konferencie 
boli udelené odmeny za najlepší 
referát a poster. odmeny dostali 
veronica pap a annemarie van 
dooren. najlepšie referáty sa 
dostanú k čitateľovi prostred-
níctvom pripravovanej mono-
grafie („young minds versus old 
questions in linguistics”), ktorá 
bude podľa úmyslu redaktorov 
zhrnutím doterajších lingvistic-

kých výskumov, ako aj zbierkou 
novátorských riešení početných 
výskumných problémov z oblasti 
teoretickej a aplikovanej jazyko-
vedy. viac informácií o vedeckej 
publikácii a samotnej udalosti 
je možné nájsť na stránke kon-
ferencie http://cecils.webclass.
co/.

doc. mgr. štefan Beňuš, phd.,
Katedra anglistiky 

a amerikanistiky FF

CeCil’S 4 
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dňa 16. a 17. októbra 2014 sa 
na pôde veľvyslanectva Slo-
vinskej republiky v literárnej 
kaviarni, priamo v romantickom 
centre Starého mesta prahy, 
uskutočnila prezentácia prác 
slovenských autorov z Filozofic-
kej fakulty uKF v nitre a diela 
Sørena Kierkegaarda. vedeckú 
komunitu z Filozofickej fakul-
ty reprezentovali doc. peter 
Kondrla, doc. roman Králik a 
doktorandka phdr. martina pav-
líková, ktorí vystúpili s hlavnými 
príspevkami. predstavili svoje 
vlastné publikácie a prezentovali 
aj diela svojich kolegov z fakulty 
- prof. cyrila diatku, prof. dali-
míra Hajka a dr. martina štúra. 
podujatie sa uskutočnilo pod 
záštitou pani veľvyslankyne Slo-

vinskej republiky Smiljany Knez 
a vydavateľstva Kud apokalip-
sa, ktoré reprezentoval vedec a 
prekladateľ dr. primož repar a 
ktorý bol spolu s nami moderá-
torom celého podujatia.  

na oboch podujatiach bolo prí-
tomných viac než 90 účastníkov. 
K najvýznamnejším akademic-
kým hosťom patrili profesor 
tomáš Halík (tohtoročný nositeľ 
templeton prize), docenti 
alenka doležal a michal valčo, 
dr. václav umlauf a najznámejší 
prekladateľ súčasnosti zdeněk 
zacpal, s ktorými spolupracuje 
Stredoeurópsky výskumný ústav 
Sørena Kierkegaarda v nitre. 
medzi najzaujímavejších hostí 
patril Stanislav diatka, ktorý 

plynule rozprával slovinsky a 
česky a tiež mvdr. jan jelšík, 
s ktorými plánujeme vysadiť 
lipu spoločného česko-sloven-
sko-slovinského priateľstva v 
ljubljane.

podujatie sa nieslo v akademic-
kom duchu a v duchu Kierkega-
ardovskej tradície. po oficiálnych 
vystúpeniach sa rozprúdila živá 
odborná debata, ktorej výsled-
kom bolo dohodnutie ďalších 
projektov, ktoré budeme spo-
ločne realizovať (preklady diel, 
spoločné konferencie, a pod.).

veľvyslankyňa Knez vyjadrila 
veľkú spokojnosť s podujatím a 
prisľúbila zorganizovanie ďalších 
podujatí v spolupráci s vedením 

ceri-SK, ako aj s dr. reparom, 
najbližším spolupracovníkom a 
členom ceri-SK, bez usilovnej 
práce ktorých by ústav nedosa-
hoval také výsledky a medziná-
rodné uznanie, aké dosahuje, 
a to aj v čase akreditačných 
povinností a aj napriek tomu, že 
pracovníci ústavu nemajú štatút 
vedeckých pracovníkov.

doc. Thdr. paeddr. roman Králik, 
Thd.,

riaditeľ ceri-SK FF 

Úmysel vytvoriť pre našich 
talentovaných študentov/spe-
vákov platformu na konfrontáciu 
svojich interpretácií a chápaní 
troch rôznych štýlov nonarti-
ficiálnej hudby, sa javí byť aj 
po druhom roku usporiadania 
speváckej súťaže Bluenote 
mimoriadne úspešný. 
napriek udelenému rektor-
skému voľnu sme 31. októbra 
mali možnosť vidieť a počuť 
dvadsaťjeden ambicióznych 
vysokoškolákov zo slovenských 
univerzít v povzbudení plného 
univerzitného tvorivého ateliéru 
v študentskom domove uKF 
nitra. študenti svojím záujmom, 
účasťou a samotnou inter-
pretáciou na tomto podujatí 
potvrdili organizátorom zmysel 
prekonať všetky prekážky v 
usporiadaní a príprave tohto 
podujatia. odmenou bol nielen 
vyšší záujem oproti nultému 

ročníku zo strany študentov, ale 
aj vyššia interpretačná úroveň 
súťažiacich. mimoriadne prínos-
né boli aj cenné rady odbornej 
poroty v podobe hodnotiaceho 
seminára v závere súťaže. rady 
a odporúčania v oblasti vokálnej 
techniky nonartificiálneho spevu 
nám poskytla lenka paulíko-
vá, ktorá popri pedagogickej a 
divadelnej práci sa ako odborný 
a hlasový poradca podieľa na 
mnohých televíznych projektoch 
ako napr. Hodina deťom, modré 
z neba, česko-Slovensko má 
talent, X factor a spolupracuje 
s mnohými hercami i spevákmi 
v slovenskom šoubiznise. v 
oblasti muzikálového spevu a 
prejavu nám poradil muzikálový 
herec, hlasový pedagóg neoper-
ného spevu na Konzervatóriu 
v Bratislave a na muzikálovej 
akadémií pri divadle nová 
scéna ján Hyža. Ku celkovému 

speváckemu prejavu a herecké-
mu podaniu jednotlivých piesní, 
ako aj k práci s mikrofónom sme 
si mali možnosť vypočuť cenné 
rady Ľudmily trenklerovej, 
herečky radošinského naivného 
divadla, Slovenského národné-
ho divadla a divadla andreja 
Bagara v nitre. tohto ročnou 
víťazkou Bluenote 2014 a maji-
teľkou sošky Bluenote z dielne 
Ľubomíra Bereša sa stala nikola 
jankovýchová, druhé miesto 
patrilo marcelovi chropúvkovi a 
tretie miesto zuzane Feketeovej. 
toho roku sa porota rozhodla 
na základe vynikajúcich výkonov 

oceniť aj ďalších študentov a 
udelila štvrtú cenu damiáne 
juráškovej z Katedry hudobnej a 
výtvarnej výchovy pF prešovskej 
univerzity a cenu poroty Soni 
meliškovej a radke Bujnovej. 
všetkým výhercom úprimne 
gratulujeme a prajeme veľa po-
dobných úspechov. dúfajme, že 
sa tvorivá a podnetná atmosféra 
prvého ročníka ešte zopakuje a 
stretneme sa na ďalšom ročníku 
celoslovenskej speváckej súťaže 
Bluenote 2015. 

mgr. iveta štrbák pandiová, phd.,
Katedra hudby pF

Súčasný mediálny priestor sa 
spája so širokým spektrom 
problémov a otázok, pred-
stavujúcich témy početných 
diskusií i výskumných projektov. 
na viaceré z nich poukázala aj 
medzinárodná vedecká konfe-
rencia Úskalia žurnalistickej a 
masmediálnej komunikácie v 
súčasnosti, ktorú 22. októbra 
2014 zorganizovala Katedra žur-
nalistiky Filozofickej fakulty uKF 
v nitre. príspevky z oblasti žur-
nalistiky, masmediálnej komuni-
kácie, jazykovedy a informačnej 
vedy na nej prezentovali hostia 
z univerzít a vedeckých inštitúcií 
zo Slovenska, českej republiky a 
veľkej Británie. 

Konferencia za aktívnej účasti 
študentov a pedagógov prebie-

hala v štyroch sekciách. Sekcia 
Žurnalistika a masmédiá sa za-
merala na problematiku premien 
žurnalistickej a masmediálnej 
komunikácie, súvisiacich s ne-
ustále sa meniacimi spoločen-
sko-politickými, ekonomickými 
a technologickými podmienkami 
mediálnej produkcie, ako aj na 
problematiku reakcie recipientov 
na súčasnú situáciu a na otázku 
vplyvu aktuálnych premien me-
diálnej produkcie na formovanie 
spoločnosti. 
obsahom sekcie mediálne právo 
a etika v médiách boli otázky 
právnej regulácie printových, 
elektronických a nových médií 
z pohľadu profesijnej etiky a 
samoregulácie práce žurnalistov, 
problémy súvisiace so vzdeláva-
ním študentov – budúcich pra-

covníkov médií v oblasti práva a 
potreba zvyšovania ich právneho 
povedomia. 
Sekcia umenie v médiách sa 
orientovala na rôzne formy 
využitia umeleckých druhov a 
žánrov v printových, auditív-
nych, audiovizuálnych a nových 
médiách, na vzájomné vzťahy a 
súvislosti v rámci masmediálnej 
a umeleckej komunikácie, na 
estetický rozmer mediálnych 
produktov a špecifiká mediálnej 
a umeleckej komunikácie. 
cieľom sekcie reklama, marke-
ting a pr bolo reflektovať nové 
trendy v súčasnej marketingovej 
komunikácii, ako aj v procese 

tvorby reklamy a práce v oblasti 
pr a hľadať riešenia aktuálnych 
technologických, ekonomických 
a spoločenských otázok, vplýva-
júcich na rôzne marketingové, 
reklamné a pr komunikáty.
podnetné diskusie a nastolené 
otázky sa stali východiskom pre 
nasledujúce ročníky konferencie, 
v rámci ktorých chce katedra 
žurnalistiky vytvoriť priestor 
na analýzu a riešenie ďalších 
úskalí súčasnej žurnalistickej a 
masmediálnej komunikácie. 

phdr. jitka rožňová, phd.,
Katedra žurnalistiky FF 

Foto: mgr. martin Kabíček

dôkladným plnením všetkých 
študentských a vedeckých po-
vinností počas doktorandského 
štúdia nezostáva študentom 
veľa voľného času. príkladom 
toho, ako zmysluplne sa tento 
čas dá využiť, je doktorand 
Katedry ekológie a environ-
mentalistiky Fakulty prírodných 
vied uKF v nitre mgr. peter 
Klimant, ktorý vo voľnom čase 
už piaty rok vedie ľudovú hudbu 
matičiarik v nových zámkoch. 
Hudobnú zložku novozámocké-
ho detského a mládežníckeho 
folklórneho súboru (damFS) 
matičiarik pred vznikom ľudovej 
hudby tvorili viacerí harmoniká-
ri, vznikom a postupným zrením 
kapely sa k nim pridali malé 
talentované huslistky, ktoré 
prebudili vášeň pre folklór aj u 
ďalších detských a dospelých 
hudobníkov. v kapele, ako živej 
sústave sa vystriedalo viacero 
skvelých muzikantov, ktorí aj 
napriek iným povinnostiam zo-

stali verní folklóru. v súčasnosti 
toto ľudové teleso tvorí desať 
členov: prvé husle (zuzana Kli-
mantová, rebeka Haládiková), 
druhé husle (miriam Hamra-
nová, Beáta póčová), violová 
kontra (laura abrhanová, milan 
németh), kontrabas (Stanislav 
révay), cimbal (peter Klimant), 
akordeón (František meliška), 
klarinet (albín Blaho). vystupujú 
hlavne v rámci nitrianskeho 
kraja pri rôznych príležitostiach, 
no zavítali viackrát aj do okoli-
tých krajín: česká republika, ma-

ďarsko, rakúsko a chorvátsko. 
medzi najväčšie úspechy pova-
žujú vystúpenie v národnej rade 
Sr, v prezidentskom paláci pre 
prezidenta Sr, či účinkovanie 
v živom vysielaní v Slovenskej 
televízií. dňa 3. októbra 2014 sa 
v nových zámkoch konalo pre-
miérové vystúpenie pri príleži-
tosti 5. výročia založenia kapely, 
na ktorom si s kapelou zahrali 
takmer všetci hudobníci, ktorí 
v damFS matičiarik účinkovali 
od jeho vzniku v roku 1993. na 
programe sa slávnostne pokrsti-

lo aj prvé cd s názvom „ĽH ma-
tičiarik – čo sa stalo v dolnom 
konci“. ide o súbor ich srdcu 
najmilších piesní, ktoré ľudová 
hudba počas svojej existencie 
vytvorila. Gratulujeme k výročiu, 
prajeme veľa ďalších úspešných 
rokov a súčasne ďakujeme mgr. 
petrovi Klimantovi za vzornú 
reprezentáciu a šírenie dobrého 
mena uKF v nitre.

doc. mgr. ivan Baláž, phd.,
prorektor pre rozvoj  

a informatizáciu uKF v nitre

o úskaliach 
žurnalistov
priestor na analýzu a riešenie úskalí 
súčasnej žurnalistickej a masmediálnej 
komunikácie 

Matičiarik 
Ľudová hudba 
pod vedením 
doktoranda 
katedry ekológie  
a environmentalistiky

kierkegaardove dni v prahe

bluenote 2014
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nové výzvy masmediálnej a 
marketingovej komunikácie 
organizovala Katedra masme-
diálnej komunikácie a reklamy 
Filozofickej fakulty uKF v nitre 
už štvrtý rok. tematická oblasť 
tohto vedecko-odborného 
seminára predstavuje hľadanie 
odpovedí na rozsiahle otázky z 
oblasti masových médií, ako aj 
z marketingovej komunikácie.  
doktorandi a mladí vedeckí 
pracovníci si už štyri roky vymie-
ňajú poznatky zo svojej vedeckej 

činnosti. tento rok sa seminár 
uskutočnil dňa 3. októbra. 
Garanciu tohto ročníka prevzali 
prof. ing. jaroslav Světlík, phd., 
spolu s doc. phdr. evou Fande-
lovou, phd. Spoločne seminár 
otvorili a podnietili diskusiu 
k mnohým príspevkom. celý 
priebeh seminára moderovali 
mgr. Hana Kiková a mgr. zuzana 
Bačíková. ako prvá vystúpila 
so svojim príspevkom phdr. 
miroslava pilati. referovala o te-
oretických poznatkoch na tému 

„mediálna gramotnosť ako pro-
striedok zlepšovania kultúrneho 
vyjadrovania a komunikácie“. 
následne predniesla svoj prí-
spevok mgr. zuzana Bačíková. 
poukázala v ňom na fenomén 
využívania stránok „priznaní“ 
na sociálnej sieti Facebook. v 
rámci svojho výskumu podrobila 
obsahovej analýze 99 stránok 
tohto typu a vytvorila ich typo-
lógiu. navrhla ich využiteľnosť 
pre prax a nastolila k diskusii 
niekoľko negatívnych dôsledkov 
ich využitia. príspevok s názvom 
„prehľad konceptu cSr a per-
cepcia spotrebiteľov“ predniesla 
mgr. Hana Kiková. vo svojom 
vystúpení sa venovala prehľadu 
aktuálnych výskumov z oblas-
ti cSr, ktoré boli realizované 
doma a v zahraničí. ing. mgr. mi-
roslava adámeková prezentovala 
príspevok s  názvom „etické di-
lemy a komunikácia v letectve“ , 
kde sa venovala komunikačným 
modelom využívaným v letectve. 
posledný príspevok s názvom 
„tvorba obrazu Slovenska v 
zahraničí“ predniesla phdr. Kata-
rína Bratková, ktorá sa venovala 
otázke vnímania Slovenska v 
zahraničí. tematická diverzifiká-
cia tohto ročníka nových výziev 
masmediálnej a marketingovej 
komunikácie sa týkala skutoč-
ných výziev – mediálna gramot-

nosť, koncept cSr či digitálny 
marketing. všetky referáty, ktoré 
na vedecko-odbornom seminári 
odzneli, budú publikované v 
recenzovanom zborníku. celé 
podujatie prebiehalo v príjemnej 
atmosfére. poďakovanie za jeho 
úspešný priebeh patrí členom 
organizačného výboru ako i sa-
motným účastníkom, vďaka kto-
rým ,,nové výzvy masmediálnej 
a marketingovej komunikácie“ 
boli aj v tomto roku priesto-
rom pre náhľady a diskusiu o 
aktuálnych problémoch v oblasti 
masmediálnej a marketingovej 
komunikácie.   

mgr. zuzana Bačíková,
interný doktorand Katedry 

masmediálnej komunikácie  
a reklamy FF

Foto: mgr. zdenko mago

nové výzvy 
masmediálnej 
a marketingovej 
komunikácie iv.
tematická diverzifikácia sa týkala 
skutočných výziev – mediálna 
gramotnosť, koncept cSr či digitálny 
marketing

vo štvrtok 6. novembra 2014 sa 
na pôde Filozofickej fakulty uKF 
v nitre konala medzinárodná 
vedecká konferencia „Kumšt 
(k) smrti“ pod záštitou prof. 

paeddr. Bernarda Garaja, cSc., 
dekana FF uKF v nitre. vedecká 
konferencia bola prolegomenou 
k rámcovej téme projektu veGa 
1/0410/14 (de)tabuizácia smr-
ti v súčasnej kultúre, realizova-
nej na pôde Katedry kulturológie 

FF uKF v nitre (hlavný riešiteľ: 
prof. phdr. dalimír Hajko, drSc., 
zástupca hlavného riešiteľa: 
mgr. erika moravčíková, phd.). 
jej vytýčenými zámermi  sa stalo 
redefinovanie kategórie smrti 
ako negácie života v súčasnej 
kultúre. v popredí záujmu bola 

jednoznačne „evidencia“ smrti v 
rozličných, novodobých varian-
toch jej nebývalej fascinácie, až 
po kompletné vytesnenie tabui-
zovania, démonizovania a pod. 
Účastníci konferencie naze-
rali na fenomén smrti najmä 

z interdisciplinárnych hľadísk 
vo viacerých sekciách: “Smrť, 
antropológia, náboženstvo”, 
“Sociologicko-kulturologický a 
etnologický pohľad na smrť”, 
“Smrť cez prizmu médií/ filozo-
ficko-kulturologický háhľad na 
smrť”, “reflexia smrti v umení”.
vedeckú konferenciu raritne 
obohatil i spestril bohatý sprie-
vodný program. organizátori 
konferencie na čele s mgr. e. 
moravčíkovou, phd., usporia-
dali deň pred konferenciou 
panelovú diskusiu s názvom 
„(de)tabuizácia smrti v súčas-
nej kultúre“ v univerzitnom 
tvorivom ateliéri pri FF uKF v 
nitre. diskutujúcimi boli mgr. a. 
madlena rjabininová (psycho-
terapeutka), doc. phdr. margita 
jágerová, phd. (etnologička) 
a Thdr. juraj Sedláček, phd. 
(teológ, odborník na pastorálnu 
medicínu). na panelovú diskusiu 
tematicky nadviazala vernisáž 
s názvom „podobizne obrazov 
z ich cintorína“ kysuckého 

výtvarníka rudolf dička (1958 
- 2014), ktorej kurátorom sa 
stal doc. phdr. július Fujak, phd. 
Bezprostredne po skončení 
medzinárodnej vedeckej konfe-
rencie sa v Galérii na schodoch 
pri Katedre kulturológie FF uKF 
v nitre (foyer, Hodžova 1) usku-
točnila unikátna výstava s ná-
zvom „Kumšt (k) smrti“ ako off 
program rovnomennej konferen-
cie. išlo o vernisáž kolekcie diel 
viacerých výtvarníkov: Ľudovít 
Bebjak, pavol Bebjak, Henrieta 
rojková, denisa des, jaroslav 
pásler a neformálne združenie 
výtvarníčok Bod G. Kurátor-
kou výstavy bola paeddr. eva 
lehoťáková, phd., a hudobným 
hosťom Kristián révay (poslu-
cháč 1. ročníka kulturológie). 
Konferencia vzbudila mimoriad-
ny ohlas zo strany študentov i 
širšej odbornej verejnosti ako aj 
záujem médií.

doc. mgr. miroslav Ballay, phd.,
Katedra kulturológie FF

autor foto: tomáš špánik

kumšt (k) smrti

v dňoch 14. až 21. júla 2014 
navštívili Filozofickú fakultu uKF 
v nitre akademickí pracovníci 
z univerzity v Guadalajare v 
mexiku. cieľom návštevy bolo 
ďalej rozšíriť začatú spoluprácu 
s Filozofickou fakultou, ktorú 
iniciovali profesor Humberto 
ortega villaseñor a docent 
roman Králik. mexickí vedci 
dr. Wolfgang vogt a dr. celina 
vázquez z centra sociálnych a 
humanitných vied sa stretli s 
kolegami z Katedry romanistiky 
a Katedry náboženských štúdií a 

rozprávali sa o ďalších možnos-
tiach spolupráce, ktorá sa bude 
orientovať na vytváranie spo-
ločných vedeckých tímov, ktoré 
dokážu využiť lokálne špecifiká 
a implementovať ich do širšieho 
kontextu religionistiky, filozofie, 
kulturológie a recepcie mexickej 
literatúry v slovenskej kultúre v 
súvislosti s výskumom nitrian-
skej školy v oblasti intertextua-
lity. Ďalšou formou spolupráce, 
ktorý bol navrhnutý profesorom 
villaseñorom je to, aby sa nitra 
stala organizátorom Svetového 
kongresu mexickej kultúry v roku 
2016. ukazuje sa, že napriek 
veľkej vzdialenosti oboch krajín, 
doterajšia vzájomná spolupráca 
(publikovanie vedeckých štúdií 
v mexiku, Kanade a v slovinskej 
pobočke Stredoeurópskeho 
výskumného ústavu Sørena 

Kierkegaarda) je prínosom pre 
obe strany a podpísaná zmluva 
z roku 2013 (na fotografii) má 
svoje konkrétne výsledky. 

doc. phdr. paeddr. peter Kondrla,
vedúci Katedry náboženských 

štúdií FF 

novembrové podujatia pre štu-
dentov sa na Katedre anglistiky 
a amerikanistiky FF uKF stali 
už tradíciou. v tomto roku sme 
priestor venovali téme History 
and Fiction (História a fikcia).
vo svojich prezentáciách sa 
prednášajúci zamýšľali nad 

vzťahom histórie a zobrazenia 
udalostí, resp. faktov, v rôznych 
umeleckých podobách. 

v pondelok 10. novembra 
prednášala doktorandka Katedry 
anglistiky a amerikanistiky 
natália čechová o význame 
histórie v románe súčasnej brit-
skej autorky zadie Smith White 
teeth. Svojím diskurzom veľmi 
podnetne otvorila podujatie, o 
čom svedčili aj početné odkazy 
ďalších prednášajúcich na jej 

vystúpenie. marek urban si 
pripravil prezentáciu o charak-
teristikách dokumentárnych 
filmov. So študentmi diskutoval 
o možnostiach zobrazenia „sku-
točného“ sveta, o objektivite a 
subjektivite umeleckej výpove-
de, aj o manipuláciách, ktoré 
sú súčasťou (nielen) filmových 
obrazov. 

utorok sa tematicky venoval 
literárnym výpovediam o 11. 
septembri. prednáška marca 

powella poskytla kompetentný 
prehľad o súčasnej americkej 
próze, zuzana tabačková sa 
sústredila na poéziu arabsko – 
amerických autoriek. 

v stredu svojou prednáškou za-
ujal david Schauffler. vo svojom 
príspevku predstavil známeho 
amerického autora nathaniela 
Hawthorna. Konkrétne ana-
lyzoval vinu a slobodu v jeho 
historických legendách, pričom 
poukázal na snahu Hawthor-
na reflektovať nielen osobnú 
(rodinnú) minulosť, ale aj širšie 
kontexty duchovného odkazu 
puritanizmu. 

podujatie ukončila prednáška 
richarda Witta History is from 
mars, Fiction is from venus. 
profesor Witt v nej priblížil 
tvorbu írskeho klasika jame-
sa joyca, venoval sa joycovej 
koncepcii histórie a nevynechal 
ani problematiku komplexnosti 
jeho jazyka. 

podujatie sa uskutočnilo v rámci 
projektu KeGa 039uKF-4/2012 
vyučovanie súčasných anglo-
fónnych literatúr ako prostrie-
dok posilňovania kreatívneho 
a kritického myslenia. ako v 
minulosti, tak aj v tomto roku 
bolo organizované v spolupráci 
so študentskou komunitou. 

phdr. mária Kiššová, phd.,
mgr. Simona Hevešiová, phd.,

Katedra anglistiky 
a amerikanistiky FF 

Spolupráca 
s univerzitou 
v Guadalajare

history 
and fiction
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projekt 7rp primaS, riešený 
na Fakulte prírodných vied uKF 

v nitre v rokoch 2010-2013, 
bol európskou komisiou vyhod-
notený ako úspešný projekt 
7rp v rámci grantovej schémy 
veda a spoločnosť.
vedecká štúdia, vytvorená 
v rámci vedeckých výstupov 
projektu - Guide of supporting 
actions for teachers in promo-

ting iBl (Sprievodca podpor-
nými aktivitami pre učiteľov 
v implementovaní objavného 
vyučovania) - získala cenu eu-
rópskej komunity pre vyučova-
nie prírodovedných predmetov 
ScientiX.
autormi štúdie sú: doc. 
paeddr. Soňa čeretková, phd., 
paeddr. janka melušová, phd., 
a paeddr. ján šunderlík, phd., 
z Katedry matematiky Fpv 
uKF v nitre. ocenená štúdia 
sa zaoberá vedeckou analýzou 
aktivít pre učiteľov matematiky 
a prírodovedných predmetov, 
ktoré boli organizované v dva-
nástich partnerských krajinách 
eu počas riešenia projektu. 
vedecká štúdia je dostupná na 
web stránke projektu primaS 
www.primas-project.eu.

doc. paeddr. Soňa čeretková, phd.,
zodpovedná riešiteľka projektu 

na uKF v nitre

Katedra informatiky Fakulty prí-
rodných vied uKF v nitre v spo-
lupráci so Strednou odbornou 
školou v leviciach realizovala 
dňa 12. novembra 2014 vzdelá-
vaciu aktivitu s názvom tvorivé 
aktivity s mobilnými techno-
lógiami. cieľom aktivity bolo v 
rámci týždňa vedy a techniky na 
Slovensku ukázať, že mobilné 
technológie sa nemusia využívať 

len konzumným spôsobom. 
ukázať, že s použitím vhodných 
nástrojov sa môžu sami stať 
tvorcami digitálneho obsahu. 
v úvodnej časti sme štrnástich 
žiakov maturitného ročníka 
študijného odboru Hotelová 
akadémia formou prednášky 
oboznámili s princípmi satelitnej 
navigácie a poukázali na tradič-
né, ako aj netradičné možnosti 
využitia GpS prijímača (napr. 
navigácia v teréne, GpS kresle-
nie, geolokačné hry). nakoniec 
sme všetci, vybavení tabletmi 
s GpS prijímačom, absolvovali 
geolokačnú poznávaciu hru s 
nájdením pokladu vo finále, 
ktorá je súčasťou celosvetových 
outdoorových hier Wherigo a 
Geocaching. Žiaci počas hry 

navštevovali zaujímavé objekty 
v centre levíc, hľadali odpovede 
na otázky viažuce sa k histo-
rickým budovám, aby nakoniec 
našli skrytý poklad. ukázalo sa, 
že orientácia v priestore pomo-
cou navigačného softvéru bola 
pre niektorých žiakov náročná. 
prejdenú trasu sme si zazname-
návali pomocou aplikácie v mo-
bilnom zariadení a po návrate 
sme získané dáta analyzovali. 
realizovaný workshop mal u 
žiakov pozitívne ohlasy: „dozve-
deli sme sa zaujímavé veci a po 
návrate do školy sme si pozreli 
štatistiku nášho „výletu“. Bolo 
zaujímavé zistiť akou rýchlos-
ťou sme išli, za aký čas sme to 
zvládli a akú nadmorskú výšku 
sme prekonali a koľko kalórii 

sme spálili. prednáška bola 
veľmi zaujímavá a všetci by sme 
si ju radi zopakovali.“ 
veríme, že účastníci našej akti-
vity získali na základe vlastných 
skúseností vedomosti, ktoré 
budú pre nich užitočné v ich 
ďalšom živote. niektorých žiakov 
exteriérová aktivita zaujala 
natoľko, že sa podľa ich slov 
rozhodli stať aktívnymi hľadačmi 
geoskrýš. 

Workshop bol jedným z výstu-
pov projektu KeGa 055uKF-

4/2014: mobilné technológie v 
škole pre 21. storočie.

mgr. martin cápay, phd.,
doc. Gabriela lovászová, phd.,

Katedra informatiky Fpv

európska 
komisia ocenila 
projekt primas 

tvorivé 
aktivity  
s mobilnými 
technológiami

hachette
dňa 19. novembra 2014 
sa v priestoroch Spolo-
čenskej sály v budove štu-
dentského domova zobor 
konala prezentácia kníh 
vydavateľstva Hachette. 
Účastníci, ktorými boli 
pedagógovia z univerzi-
ty Konštantína Filozofa 
v nitre, stredoškolskí 
pedagógovia a budúci 
učitelia, získali zdarma 
knižné exempláre. akcia sa 
konala vďaka oddeleniu 
pre jazykovú spoluprácu 
Francúzskeho inštitútu a 
spolupráci Slovenskej aso-
ciácie učiteľov francúzšti-
ny, Katedry romanistiky a 
Katedry translatológie.

doc. mgr. jana Bírová, phd.,
Katedra translatológie

cheltenham, mesto mnohých 
pôvabov na juhozápade veľkej 
Británie, sa už mnoho rokov 
honosí veľkou popularitou u 
návštevníkov rôzneho druhu. v 
minulosti si sem britská aristo-
kracia chodila liečiť zdravotné 
neduhy do miestnych kúpeľov a 
pobaviť sa na dostihoch. dnes 
sa sem turisti hrnú obdivovať 
vychýrené krásy cotswoldu a 
tiež navštíviť niekoľko festiva-
lov, ktoré mesto každoročne 
poriada. 
pravidelne v októbri sa chelten-
ham mení na raj milovníkov lite-
ratúry a kníh. tradícia literárne-
ho festivalu začala v roku 1949 
a odvtedy sem ľudia prichádza-
jú, aby si prelistovali nové knihy, 
vypočuli autorov, ako rozprávajú 
o svojej tvorbe či inšpirácii a 
spýtali sa zopár otázok. 

aj my sme sa cítili ako v kniž-
nom raji, keď sme 3. októbra 
pricestovali do cheltenhamu 
na festival, ktorý už tradične 
nesklamal. veď jeho organizátori 
majú mnohoročné skúsenosti a 
sú schopní každoročne pripraviť 
pestrú programovú ponuku, 
z ktorej by si dokázal niečo 
vybrať snáď každý, vrátane 
tých, čo knihy vôbec nečítajú. 
nový program býva zverejnený 
na webovej stránke festivalu 
už začiatkom augusta, čo sa 
zdá dosť skoro, vzhľadom na 
októbrový termín konania. aj tak 
sa však pre niektoré podujatia 
treba rozhodnúť okamžite, ak 
sa chceme vyhnúť problému s 
vypredanými vstupenkami - to 
sa stalo aj nám, a tak sme sa 
nemohli zúčastniť stretnutí 
so spisovateľskými osobnos-
ťami margaret atwoodovou a 
Kazuom ishigurom. aj napriek 
tomu bolo v ponuke ešte dosta-
tok iných zaujímavých podujatí, 
a to nielen z oblasti literatúry, 

ale aj žurnalistiky, kultúry, histó-
rie, umenia, médií, náboženstva, 
filozofie, atď. a tak sme okrem 
debaty s nickom Hornbym 
mohli navštíviť napríklad 
verejné zasadnutie redakčnej 
rady denníka The times, kde jej 
členovia predviedli, ako reálne 
prebieha výber najdôležitejších 

článkov, ktoré budú uverejnené 
na titulnej strane novín nasledu-
júceho dňa, rovnako tiež besedu 
o stave britského školstva, 
alebo stretnutie so známym 
politickým spravodajcom spolu s 
ďalšími. náš program bol naozaj 
pestrý a bohatý.
jednotlivé podujatia festivalu 
sa tradične konajú v budove 

mestskej radnice a dvoch priľah-
lých parkoch (imperial Sqare a 
montpellier Gardens), ktoré sa 
v tom čase menia na stanové 
mestečká. vo veľkých stanoch s 
kapacitou niekoľko sto návštev-
níkov sa paralelne konajú rôzne 
besedy, prezentácie, debaty za 
okrúhlym stolom, alebo pred-
stavenia. okrem toho v menších 
stanoch sídlia zástupcovia 
rôznych zainteresovaných orga-
nizácií, univerzít, vydavateľstiev 
a televíznej stanice Sky arts. po 
každom podujatí je vo veľkom 
stane vydavateľstva Watersto-
nes autogramiáda. tam si môžu 
návštevníci kúpiť nové knihy 
svojich obľúbených autorov a 
dať ich podpísať. ale najskôr si 
musia odstáť chvíľku v rade. Ľu-
dia na Slovensku sú z vyčkáva-
nia v rade obyčajne znechutení 
a ani my nie sme výnimkou. v 
cheltenhame sme si však užívali 
aj toto, veď anglické „queuing“ 

je súčasťou britskej kultúry. píše 
o tom kultúrna antropologička 
Kate Fox, tiež hosť festivalu, v 
publikácii Watching the english. 
rady v Británii sú však iné 
ako na Slovensku. Briti totiž 
neholdujú typickému slovenské-
mu predbiehaniu, ale pokojne 
čakajú. ak by sa niekto neriadil 
týmto nepísaným zákonom, dajú 

mu zreteľne najavo, ako sa má 
správať, obyčajne bez slov, ale 
každý priemerne inteligentný 
človek ich veľavravné pohľady 
určite pochopí. na festivale bolo 
dosť veľa radov trpezlivo čaka-
júcich návštevníkov, čo je dosť 
prekvapujúce, ak si uvedomíme 
celosvetové trendy úbytku či-
tateľov. na festivale však akoby 
bolo všetko inak. Ľudia rôznych 
vekových kategórií stáli v rôzne 
dlhých radoch na lístky, potom 
zasa na jednotlivé podujatia, 
pri autogramiádach v stane vy-
davateľstva, aby si kúpili knihy, 
a tak sa zdá, že ohrozený druh 
„čitateľ“ prežije. teda aspoň vo 
veľkej Británii, kde je ochotný 
zaplatiť nielen za knihy, ale aj 
za besedu s ich autorom a na 
všetko si pekne počkať.
naša návšteva festivalu sa 
mohla uskutočniť vďaka práci na 
grantovej úlohe KeGa 013uKF-
4/2014 s názvom tvorba a 

implementácia inovačných 
modulov výučby anglického a 
ruského jazyka pre žurnalistov.

doc. paeddr. jana Waldnerová, 
phd.,

mgr. martina Szabóová, phd.,
jazykové centrum FF

literatúra 
v Cheltenhame
organizátori pripravia každoročne 
pestrú programovú ponuku, z ktorej 
by si dokázal niečo vybrať snáď každý, 
vrátane tých, čo knihy vôbec nečítajú
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jazykový odbor matice sloven-
skej v spolupráci s Katedrou 
slovenského jazyka Filozofickej 
fakulty univerzity Konštantína 
Filozofa na sklonku júna 2014 
exkurziu na pamätné miesta 
spojené s životom našich spi-
sovateľov a dejateľov z obdobia 
prvých pokusov o kodifikáciu 
slovenčiny. organizačným ga-
rantom podujatia bola predsed-
níčka jazykového odboru matice 
slovenskej paeddr. renáta Hla-
vatá, phd., z Katedry sloven-
ského jazyka FF uKF. exkurzia 
sa uskutočnila v rámci projektu 
Spoznávanie a propagácia kul-
túrneho a jazykového dedičstva 
trnavy a okolia. cieľom bolo nie-
len prejsť chodníky, po ktorých 
kráčali nohy našich dejateľov, 

pokochať sa pohľadmi, ktoré 
inšpirovali veľkého slovenského 
básnika jána Hollého, ale hlavne 
odovzdať odkaz tejto generácie 
mladým ľuďom. exkurzie sa totiž 
zúčastnili aj študenti Gymnázia 
sv. cyrila a metoda v nitre. 

začíname tam, kde sa stretla 
minulosť s prítomnosťou. dobrá 
voda, malebná dedinka v náručí 
malých Karpát, je posledným 
pôsobiskom jána Hollého. tu 
sa s básnikom, používajúcim 
Bernolákov kodifikovaný jazyk, 
radili mladí štúrovci o budúc-
nosti Slovenčiny. na bývalej fare 
je zriadená pôsobivá expozícia 
a pri jej prehliadke sme sa aj 
zásluhou kvalitného výkladu 
preniesli do čias, keď v tichu 

a samote farár ján Hollý čelil 
chudobe a postupujúcej ničivej 
chorobe kĺbov. Starodávnou ale-
jou sme sa dostali na miestny 
cintorín, na miesto posledného 
odpočinku jána Hollého. vďační 
Slováci mu na tomto tichom 
romantickom mieste postavili v 
štyridsiatych rokoch 19. storočia 
pomník. tieto udalosti a ich 
význam priblížil zúčastneným 
odborný asistent mgr. tomáš 
Bánik, phd., z Katedry sloven-
ského jazyka uKF.

naháč – niekdajšie pôsobisko 
najväčšieho popularizátora ber-
nolákovčiny juraja Fándlyho. tu 
je expozícia bernolákovcov spo-
jená s národopisnou výstavou. 
prechádzame hospodárskymi 
budovami, obdivujeme včelíny 
pripomínajúce Fándlyho ľudo-
výchovné diela Slovenskí včelár, 
piľní domajší aj poľní hospodár. 
Fándly vraj toto chudobné 
miesto dostal za trest, preto-
že otvorene kritizoval neduhy 
v cirkvi, no on tento „trest“ 
premenil na zisk, pretože ťažká 
situácia ho nútila uvažovať o 
zlepšení života v tomto kraji, a 
tak pôsobil medzi ľuďmi nielen 
ako farár, ale aj ako propagátor 
moderných myšlienok, technolo-
gických postupov a hlavne čistej 
slovenčiny.
v lesoch nad obcou naháč ležal 
v minulosti kláštor sv. Kataríny. 
tu čerpal juraj Fándly podnety 
na svoje kľúčové dielo dúverná 
zmlúva mezi mňíchom a diáb-

lom. dnes v týchto miestach 
archeológovia odkrývajú a 
rekonštruujú ruiny kostola a 
kláštorných budov a každý toto 
čarovné miesto nazýva jednodu-
cho – Katarínka. tu na Katarínke 
sa dozvedáme veľa zaujímavých 
skutočností i mýtov o vzniku 
tohto pútnického miesta, o osu-
doch františkánov a pôvodnom 
majestáte a význame tunajšieho 
kostola. 

ešte s čerstvými zásobami 
kyslíka v pľúcach sa vraciame 
serpentínami na žírnu trnav-
skú rovinu a čaká nás ďalšia 
zastávka dolné dubové. už 
na prvý pohľad je to iný svet. 
namiesto lesných chodníčkov 
prechádzame cez družstevné 
lány, kraj bohatý aj vo feudálnej 
minulosti. tu pôsobil významný 
slovenský spisovateľ a národ-
ný buditeľ jozef ignác Bajza, 
odveký rival a kritik Bernoláka a 
jeho slovenčiny. o tejto rozpo-
ruplnej osobnosti sa dozvedáme 
doteraz nepoznané skutočnosti 
v miestnej, úplne novej expo-
zícii, ktorú nám predstavila jej 
autorka mgr. Katarína Žeňucho-
vá, phd., zo Slavistického ústavu 
jána Stanislava Sav. v dolnom 
dubovom nás vítajú skutočne 
ako vzácnych hostí, pri prehliad-
ke obce nás sprevádzajú správca 
farnosti ing. pavol Stanko a 
starosta ing. marek Hrčka a 
prijímame dokonca pozvanie na 
obed v spolupráci s pdp dolné 
dubové.

poslednou zastávkou na našej 
púti je obec madunice, miesto, 
kde pôsobil ján Hollý a kde 
pod stáročným dubom v háji 
mlíč vytvoril najkrajšie básne 
slovenského klasicizmu. v obci 
je vybudovaná pamiatková 
zóna jána Hollého a jej súčas-
ťou je aj zaujímavo výtvarne 
riešená pamätná izba. Bohatý a 
zaujímavý odborný výklad nám 
poskytol riaditeľ základnej školy 
jána Hollého v maduniciach mgr. 
ladislav škrabák.

je neuveriteľné, koľko sa dá 
za taký krátky čas stihnúť, 
prechádzka storočiami za jeden 
jediný deň a všetko medzi 
váhom a malými Karpatmi, na 
území, kde v prevej polovici 19. 
storočia kráčala história. 

mgr. tomáš Bánik, phd.,
Katedra slovenského jazyka FF

po stopách 
bernolákovskej 
generácie
pamätné miesta spojené s životom 
našich spisovateľov a dejateľov 
z obdobia prvých pokusov 
o kodifikáciu slovenčiny

Každoročne sa študenti Katedry 
geografie a regionálneho rozvoja 
Fakulty prírodných vied  uKF 
v nitre študenti vydávajú na 
spoznávanie okolitých krajín. 
nebolo to inak ani tento zimný 
semester akademického roka 
2014/2015. študenti 3. ročníka 
bakalárskeho štúdia,  učiteľstva 
akademických predmetov, v 
rámci predmetu zahraničná 
exkurzia z regionálnej geografie 
absolvovali týždňový výlet v 
pozoruhodných kútoch južných 
čiech a šumavskej prírody. ex-
kurzia sa uskutočnila od 13. do 
17. októbra 2014 pod vedením 
doc. rndr. alfreda Krogmanna 
a mgr. mareka civáňa, ktorí 
pôsobia na Katedre geografie a 
regionálneho rozvoja Fpv uKF 
v nitre.

počas prvého dňa cestovania 
sa študenti na svojej ceste k 
cieľu šumavských hôr zastavili 
na inšpiratívnu prechádzku po 

historickom centre mesta telč. 
Spomínaná časť mesta patrí 
k cenným mestským pamiat-
kovým rezerváciám a v roku 
1992 bola zapísaná na zoznam 
Svetového dedičstva uneSco. 
nová výstavba 20. storočia na 
okrajoch mesta rešpektovala 
hodnotnú mestskú panorámu a 
nebola narušená konštrukciou 
panelových domov. študenti už 
v tento deň mohli pozorovať ne-
gatívny jav cestovného ruchu, a 
to turistifikáciu. centrum mesta 
zapĺňali obchody určené priamo 
pre turistov, no ktoré sú vo 
vlastníctve ázijských prisťaho-
valcov. v týchto predajniach sa 
dajú zakúpiť suveníry i rozličné 
darčekové produkty. prevádzky 
určené miestnemu obyvateľstvu 
sa objavili len v malom počte. 
počas tranzitu vysočinou, pova-
žovanou za vnútornú perifériu 
čiech, spozorovali špecifiká sí-
delnej štruktúry s ňou súvisiacu 
kvalitu a kvantitu infraštruktúry. 

druhý deň bol venovaný regiónu 
třeboňska. Účastníci navští-
vili miestny pivovar Bohemia 
regent. iba máloktorý pivovar 
v strednej európe sa môže po-
chváliť takou tradíciou ako tento 
třeboňský podnik. Bol založený 
už v 14. storočí a pre región 
už roky prináša hospodársky 
význam a tradíciu. prehliadku 
po pivovare viedla sprievodkyňa, 
ktorá postupovala výrobným 
procesom piva od jeho prvot-
ného spracovania až po finálny 
proces fľaškovania. počas výkla-
du sa dozvedeli o lokalizačných 
predpokladoch výroby piva v 
tomto regióne. deň pokračoval 
menšou turistikou po význam-
ných okolitých rybníkoch. 
rybníky sa v tomto regióne 
zakladali od 16. storočia a sú 
dodnes unikátnym dokladom 
technických zručností miest-
neho obyvateľstva a jedným z 
rozhodujúcich prvkov tvoriacich 
miestnu identitu. 

tretí deň exkurzie bola reali-
zovaná turistika v np šumava. 
cieľom bol prameň rieky vltava 
a obec Bučina, ktorá ako mnoho 
ďalších obcí na česko-nemec-
kom pohraničí po ii. svetovej 
vojne zanikla. pre študentov 
bol určite atraktívny pamätník 
Železnej opony, tvorený vyhliad-
kovou vežou ostnatým drôtom 
a protitankovými zátarasami 

(foto). Ďalší deň študenti absol-
vovali túru k černému jazeru, 
ktoré vzniklo pôsobením ľadovca 
a jeho max. hĺbka dosahuje 39,8 
m. popoludnie bolo venované 
skúmaniu špecifík česko-nemec-
kého pohraničia, konkrétne v 
obci Folmava. prítomní pozoro-
vali silné prejavy turistifikácie, a 
to vo forme bezcolných obcho-
dov, kasín, ázijských trhov a 
ďalších objektov, ktoré generujú 
rôzne pseudoformy cestovného 
ruchu, typické pre pohrani-
čie. počas tohto dňa študenti 
navštívili v meste Železná ruda 
aj náučnú trasu zameranú 
na obranu hraníc vtedajšieho 
československa. v posledný 
deň, v ktorý sa cestovalo naspäť 
na Slovensko, sa po tejto trase 
zastavili v meste český Krumlov, 
kde zrealizovali prechádzku po 
historickom centre mesta a 
zámockých záhradách.

študenti si počas celého týždňa 
zafixovali, resp. získali poznatky 
z fyzickej a humánnej geografie. 
program celého týždňa bol po-
značený príjemnou atmosférou, 
ktorá zanechala v zúčastnených 
mnoho zážitkov. 

eva Kováčiková, 
študentka 3. roč. uap GeSjb,

mgr. marek civáň, 
doc. rndr. alfred Krogmann, phd.,
Katedra geografie a reg. rozvoja Fpv

expedícia Šumava
Študenti si počas celého týždňa 
zafixovali, resp. získali poznatky 
z fyzickej a humánnej geografie
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dňa 8. augusta 2014 nás po 
zákernej chorobe opustil vo veku 
53 rokov doc. phdr. ivan dub-
nička, phd. zosnulý sa narodil v 
púchove. študoval na Strednej 
umeleckopriemyselnej škole v 
Kremnici, na Strednej škole pre 
umeleckoremeselné práce v Bra-
tislave a na Filozofickej fakulte 
univerzity Komenského. pracoval 
na Ústredí umeleckých remesiel 
a Stredisku environmentálnej vý-
chovy v Bratislave. od roku 1999 
pôsobil externe a od roku 2004 
interne na Katedre politológie a 
európskych štúdií FF uKF v nitre. 
o tri roky sa stal jej vedúcim 
a úspešne ukončil habilitačné 
konanie v odbore kulturológia.
Bol mimoriadne pracovitým člo-
vekom, odborníkom na svojom 
mieste – originálnym vedcom 
s pozoruhodnými postrehmi, 
pedagógom, manažérom a 
človekom, ktorý miloval plnohod-
notný život, poznávanie prírody 
a spoločnosti. ako tvorivá bytosť 
sa stal protikladom ľudskej 
lenivosti, meštiackej plytkosti a 

hlúposti. do posledného dychu 
bojoval proti nespravodlivosti, 
pretvárke a imidžizmu. zásadné 
pozitívne zmeny, ktoré presadil 
na katedre, si získali po čase 
uznanie aj v širšom okolí. Stal sa 
členom akademického senátu 
fakulty a univerzity, vedeckých 
rád Ústavu politických vied Sav 
v Bratislave, Fakulty masme-
diálnej komunikácie a Fakulty 
sociálnych vied ucm v trnave, 
slovenských i českých vedeckých 
spoločností a redakčných rád 
viacerých odborných časopisov. 
Bol autorom piatich monografií, 
desiatky odborných a vedeckých 
štúdií, učebníc, recenzií, komen-
tárov a článkov popularizujúcich 
vedu. všímal si genézu envi-
ronmentálnej krízy, jej vplyv na 
kultúru, spoločnosť a politické 
dianie. Funkčne spájal kulturo-
logické a politologické prístupy. 
na post univerzitného učiteľa 
ho prijímal zakladateľ katedry 
doc. juraj Kučírek, cSc., ktorý 
tragicky zahynul pod malým 
pyšným štítom v tatrách. ivan 

dubnička stal sa jeho pokračo-
vateľom nielen vo funkcii, ale aj 
vo vedeckom bádaní. vo svojich 
textoch nadviazal na základy 
kritickej nitrianskej školy enviro-
mentalizmu a vo svojich dielach 
ju výrazne prehĺbil. ako politológ 
spracoval niekoľko kultúrnych a 
politických osobností spätých s 
osudmi Slovenska (t. G. masaryk, 
v. šrobár, F. juriga, m. rázus, i. 
dérer, l. novomeský). 
v bežnej politickej praxi mu pre-
kážalo vytrácanie sa ľudskosti. aj 
preto sa usiloval vnímať výučbu 
politických vied ako výučbu o 
človeku a až potom o inštitúci-
ách. za najvýznamnejšie dielo 
Kultúra a environmentálna kríza 
(nitra: uKF FF, 2007. 486 s.) 
získal prémiu literárneho fondu 
za vedeckú a odbornú literatúru 
v kategórii spoločenské vedy. 
nielen v mladosti sa rád túlal po 
našich horách. azda najviac ho 
priťahovala muránska planina. 
nebolo jesene, kedy by si nepri-
šiel vypočuť tamojší orchester 
jeleňov. Spoznal aj hory Krymu a 
arménskej vysočiny. tešil sa, že 
po akreditačnom roku, po tom, 
čo na katedre skončí obhajoby 
prvá generácia doktorandov, sa 
vyberie ďalej a vyššie do srdca 
Ázie. porovnávanie blízkych a 
vzdialených prírodných svetov, 
kultúr a politických hodnôt 

nepovažoval iba za pracovnú 
povinnosť, ale aj za veľkú vášeň. 
Žiaľ, osud rozhodol inak. ivan 
dubnička bol priamy čestný 
chlap s rovnou chrbticou. rodine, 
priateľom, kolegom, študentom i 
prírode bude chýbať.

prof. phdr. Svetozár Krno, cSc.,
Katedra politológie  

a európskych štúdií FF

rozhovor SpomíName

V dňoch 29. septembra až 
3. októbra 2014 sa uskutoč-
nil jubilejný tridsiaty ročník 
Medzinárodného filmového 
festivalu Agrofilm 2014 a UKF 
v Nitre participovala na jeho 
organizácii. Na podrobnosti sme 
sa spýtali Mgr. Mareka Civáňa, 
doktoranda Katedry geografie 
a regionálneho rozvoja Fakulty 
prírodných vied.

Čomu sa festival venuje? 
Festival agrofilm predstavuje, 
pri pohľade na širokospektrál-
nosť svojho tematického zame-
rania, unikátne podujatie. ako 
prezrádza už názov, hlavným 
ťažiskom festivalu je problema-
tika agropotravinárstva, ktorá je 
vzhľadom na minulú i súčasnú 
poľnohospodársku povahu Slo-
venska veľmi aktuálna. okrem 
toho prináša agrofilm pútavé 
snímky orientované na zdravý 
životný štýl, komparáciu života 
ľudí v urbánnom a rurálnom 
prostredí, problémy výživy či 
ekologické formy pestovania 
plodín. v rámci podujatia môže 
verejnosť vzhliadnuť aj filmy, 
ktoré sa venujú otázkam ohro-
zenia jednotlivých rastlinných 
či živočíšnych druhov, poznania 
a významu miestnej prírodnej 
krajiny, pričom v ponuke nechý-
bajú ani obľúbené cestopisy. 
celkovým poslaním agrofilmu je 
rozšírenie obzoru odbornej i la-
ickej verejnosti o poznatky vedy, 
výskumu a praktické skúsenosti 
s cieľom prispieť k zlepšeniu 
stavu životného prostredia a 
zvýšenia kvality života (nielen) 
obyvateľstva.

Ktoré aktivity boli pripravené na 
tento rok?
Festival disponuje viacerými 
sprievodnými aktivitami (me-
dzinárodné odborné sympóziá, 
výstavy umeleckej tvorby), ktoré 
sa konajú na miestach jeho spo-
luorganizátorov. naša univerzita 
v rámci 30. ročníka participovala 

vo forme premietania filmov, 
ktoré boli prístupné pre záu-
jemcov v dňoch 30. septembra 
do 2. októbra v miestnosti p2 
(na hlavnej budove uKF v nitre) 
vždy od 9:00 do 12:00 hod. 
potešiteľným zistením bolo, že 
medzi návštevníkmi neboli iba 
univerzitní poslucháči rôznych 
ročníkov a študijných progra-
mov, ale cestu na festival si našli 
aj študenti Strednej priemysel-
nej školy potravinárskej z nitry.

Akí tvorcovia sa ho zúčastnili a 
aké filmy boli na ňom premiet-
nuté?
ako býva už zabehnutou 
tradíciou, festival sa niesol 
v medzinárodnom duchu. 
prítomní mali možnosť vidieť 
filmy od producentov nielen zo 
Slovenska, česka či rakúska, ale 
svoje zastúpenie mali tvorcovia 
z nemecka, veľkej Británie a 
ďalších krajín. vítaným príno-
som bola lingvistická originalita 
premietania, čo v praxi zname-
nalo, že filmy boli prezentované 
v pôvodnom jazyku a v prípade 
cudzojazyčných snímok boli 
k dispozícii titulky. aj týmto 
spôsobom mali diváci možnosť 
rozšíriť si jazykové poznatky a 
zručnosti. z hľadiska divácke-
ho záujmu oslovil študentov 
predovšetkým film polárnik od 

známeho slovenského bádateľa 
pavla Barabáša.

Koľko a aké ceny udelila medzi-
národná porota?
v celkovom súčte bolo ocene-
ných dovedna 22 filmov. na 
úvod je nutné ale povedať, 
že sa vyberalo zo všetkých 
premietaných filmov, t.j. aj z 
tých, ktoré boli uvádzané mimo 
našej univerzity. prvou cenou 
porota ohodnotila film s názvom 
„päť najdôležitejších hubových 
chorôb kukurice“, ktorý po-
chádzal z nemeckej produkcie, 
pričom cenu rektora univerzity 
Konštantína Filozofa v nitre 
si odniesol rumunský snímok 
„vrch“. najlepším slovenským 
filmom sa stala snímka „zomie-
rajú postojačky“, ktorá sa veno-
vala situácii slovenských lesov 
pod vplyvom lykožrúta v oblasti 
postihnutou ničivou kalamitou v 
novembri 2004. 

Aký je prínos tohto partnerstva 
medzi výskumnou a vzdeláva-
cou inštitúciou pre študentov?
Budovanie partnerských vzťa-
hov takéhoto druhu je veľmi 
významným prvkom v oblasti 
prepojenia univerzitného vzdelá-
vania s praxou. Samotný festival 
prináša študentom unikátnu 
možnosť priblížiť sa reálnym 
problémom a aplikáciám ich 
riešení, s ktorými sa stretávajú 
na prednáškach, seminároch 
či cvičeniach. Spolupráca našej 
alma mater na festivale taktiež 
demonštruje jej iniciatívu v 
oblasti aktívneho zapájania 
vysokoškolského života do pod-
ujatí, ktoré sa konajú v našom 
regióne a dotýkajú sa nejedného 
študijného odboru, ktorý poslu-
cháči navštevujú. myslím si, že 
nehovorím len za seba, ale aj za 
mnohých študentov, že som rád, 

že uKF v nitre ponúka svojim 
poslucháčom nielen akademickú 
výučbu, ale aj nadväzujúce ak-
tivity, ktoré ich dokážu obohatiť 
vedomostne i osobnostne. 

Je zvykom, že vždy po ukonče-
ní festivalu sa plánuje budúci 
ročník. Čo by ste chceli na ňom 
zmeniť, pripraviť ako nové, na 
základe súčasných skúseností?
aj keď možno označiť nedáv-
no skončený ročník festivalu 
za skutočne úspešný, snom 
každého člena organizátorského 
tímu je do budúcnosti vydvihnúť 
latku vždy o kúsok vyššie. osob-
ne si želám, aby aj v ďalšom 
ročníku zdobili agrofilm pútavé 
snímky od rôznych autorov z 
rozličných krajín, ktoré oslovia 
široké publikum poslucháčov 
svojou kvalitou a poslaním. z 
pohľadu diváckej obce by bolo 
do budúcnosti veľmi atraktívne, 
ak by sa premietania na našej 
univerzite zúčastnil aspoň jeden 
z producentov (napr. vo forme 
besedy) a záujemcovia by tak 
získali priamy kontakt s ľuďmi, 
ktorí stoja za celým procesom 
tvorby filmu od jeho námetu až 
po finálny produkt na plátne.

Ďakujem za rozhovor.

projekcia vybraných titulov z fil-
mového festivalu na uKF v nitre 
prebiehala aj v rámci pofestiva-
lového premietania v dňoch 15. 
a 29. októbra 2014. pofestivalo-
vé premietanie má na pôde na-
šej univerzity už niekoľkoročnú 
tradíciu, ktorá sa začala datovať 
od roku 2008 účasťou doc. mgr. 
ivana Baláža, phd., v národnej 
porote filmového festivalu. 

mgr. jana Krajčovičová, 
ilustračné foto: lB

Agrofilm 2014 
z hľadiska diváckeho záujmu oslovil 
študentov predovšetkým film polárnik 
od známeho slovenského bádateľa 
pavla Barabáša

odišiel docent 
ivan dubnička

dňa 17. novembra 2014 sa v 
Bratislave na štadióne v. dzurilu 
uskutočnil celoslovenský hoke-
jový turnaj univerzít, na ktorom 
sa zúčastnila aj naša univerzita 
so svojím hokejovým druž-
stvom. tomuto celoslovenskému 
turnaju predchádzal regionálny 
hokejový turnaj ako kvalifikačné 
kritérium pre postup na celoslo-
venský turnaj. regionálny turnaj 
organizovala Katedra telesnej 
výchovy a športu pedagogickej 
fakulty uKF v nitre. tohto kola 
sa zúčastnili univezity Spu 
nitra, univerzita alexandra 
dubčeka trenčín a uKF v nitre. 
družstvo uKF regionálne kolo 
vyhralo a spolu s ním postúpilo 
aj družstvo univerzity alexandra 
dubčeka trenčín. v Bratislave sa 
hokejového turnaja zúčastnilo 8 

najlepších družstiev zo Sloven-
ska: uKF nitra (pod vedením 
peaddr. jaroslava Krajčoviča, 
phd.),  uK a Stu Bratislava, 
umB Banská Bystrica, Žilinská 
univerzita, prešovská univerzita, 
univerzita p.j. šafárika Košice a 
univerzita a. dubčeka trenčín. 
družstvá boli rozlosované do 
dvoch skupín, z ktorých víťazi 

hrali finále o prvé miesto a druhí 
v skupinách hrali o tretie miesto. 

naše družstvo v skupine prehra-
lo po tuhom boji  jeden zápas s 
uK Bratislava a skončilo v skupi-
ne na druhom mieste. v zápase 
o 3. miesto sa naše družstvo 
stretlo  s prešovskou univer-
zitou a po nervydrásajúcom 

zápase družstvo uKF vyhralo 
a získalo 3. miesto. všetkým 
chlapcom gratulujeme a ďaku-
jeme za úspešnú reprezentáciu 
univerzity.

paeddr. jaroslav Krajčovič, phd.,
Katedra telesnej výchovy 

a športu pF

Šport

hokejisti ukf 
tretí
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Keď som prvý raz počula názov 
tejto knihy – muchy (v treťom 
roku okupácie) – vôbec som ne-
vedela, čo mám očakávať. zvykla 
som si, že názvy kníh nevyjadrujú 
ich podstatu, najmä u súčasných 
autorov to tak je, ale pri slove 
muchy mi naozaj nenapadla 
žiadna rozumná myšlienka. 
rovnako záhadne ma mňa pô-
sobila aj obálka knihy, konkrétne 
obrázok na nej. Bude to zrejme 
tým, že študujem aj biológiu, a 
preto mi pripomínal ulitu, čo mi 
nešlo dokopy s muchami. o to 
viac ma potom prekvapil obsah 
jednotlivých poviedok. prekvapil v 
dobrom zmysle slova.

Kniha je prozaickým debutom 
igora Hochela, skúseného autora 
viacerých básnických zbierok. 
mala som možnosť prečítať si 
jeho knihu v čase, keď sa ešte len 
postupne dostávala do kníhku-
pectiev. obsahuje dovedna 11 
obsahovo kratších, ale i dlhších 
poviedok. tieto poviedky zachy-
távajú väčšinou kratší úsek zo 
života hlavných protagonistov. 
ide zväčša o jednu zvláštnu uda-
losť, pri ktorej sa Hochel opiera o 
realitu, ale snaží sa ju ozvláštniť 
niečím absurdným, záhadným a 
iracionálnym. 
poviedky na prvý pohľad zdanlivo 
nemajú spoločného žiadneho 
menovateľa, no opak je pravdou. 

ním je hlavný hrdina, ktorý je 
obyčajný človek, žijúci si svoj 
život, niekedy šťastný a spokoj-
ný, inokedy zas menej. Hochel 
prostredníctvom jeho rozprávania 
v každej poviedke poukazuje na 
bežný život ľudí, avšak čitateľ sa 
ponára do najtajnejších zákutí 
hrdinovej duše, zdôveruje sa so 
svojimi myšlienkami, túžbami a 
snami. 
v poviedkach sa odzrkadľujú aj 
spoločensko-politické pomery 
v našej krajine – presnejšie sú 
tu vykreslené 50. roky minulého 
storočia, obdobie tzv. normalizá-
cie, a tiež neľahké časy po nežnej 
revolúcii. o absurdné a neuveri-
teľné zážitky nebola v tejto dobe 
núdza a Hochel ich postupne 
odkrýva prostredníctvom rozprá-
vania dospievajúceho chlapca, 
pracovníčky knižnice, spisovateľa, 
jazykovedca cestujúceho za svo-
jou priateľkou alebo muža pova-
žovaného za niekoho úplne iného 
a nemilosrdne vypočúvaného v 
poviedke zlaté roky päťdesiate. 
tiež chce zdôrazniť fakt, ako sa 
jednotliví ľudia museli vyrovnávať 
s dobovým politickým ovzduším. 
zobrazuje najmä bezmocnosť 
a bezradnosť ľudí v niektorých 
situáciách, ale aj ich malé, či 
väčšie osobné vzbury, ktorými 
síce nedosiahli nič významné, 
ale majú veľký význam pre ich 
osobnú dôstojnosť. rovnako, 
ako to bolo v poviedke obrcian 
a vydarená, kde sa knihovníčka, 
ktorá nemala kvôli politickému 
režimu šťastný život, prostred-
níctvom knihy tajne prinesenej 
do knižnice, metaforicky vzoprie 
svojmu osudu a zabojuje zaň.

to, že igor Hochel doteraz pub-
likoval a tvoril najmä básnické 
zbierky, je vidieť aj v tejto zbierke 
poviedok. veľmi dobre narába s 
jazykom a používa rôzne metafo-
ry, prirovnania, či prívlastky, ale aj 
iné básnické prostriedky na pres-
nejšie dokreslenie situácie. pres-
ne tak je to v poviedke zvláštne, 
tajomné posolstvo mŕtvych psov, 

kde dokonale opisuje mŕtvolu 
zrazeného psa na ceste prostred-
níctvom hlavného protagonistu, 
ktorý práve prechádza okolo. celý 
výjav v ňom zanechal tak silný 
dojem, že sa jeho posolstvo, ako 
to nesie aj názov poviedky, s ním 
nesie celým textom. máme tak 
možnosť vytvoriť si lepšiu pred-
stavu na základe svojej fantázie.
Hochel pravdepodobne čerpal 
námety pri niektorých momen-
toch v poviedkach aj z vlastných 
skúseností, a tak nájdeme v 
niektorých pasážach aj auto-
biografické prvky. Keďže je sám 
spisovateľom, určite sa zúčastnil 
viacerých besied, možno podob-
ne v knižnici ako jeho hrdina v už 
spomínanej poviedke.

veľmi dobre pracuje s napätím 
v poviedke Kam čert nemôže, 
pošle básnika. mladý jazykovedec 
spomína pri čítaní básne na jed-
nu zvláštnu udalosť z jeho cesty 
vlakom. čitateľ musí byť plne sú-
stredený a hľadať skryté indície 
alebo šifry medzi riadkami, pokiaľ 
chce pochopiť hlbší význam 
jednotlivých poviedok. dej je 
väčšinou jednoduchý, no predsa 
miestami nepredvídateľný.

zbierka týchto poviedok je vhod-
ná nielen pre staršieho čitateľa, 
ktorý si možno zaspomína na 
nedávne časy a svoju mladosť, 
no zaujme aj čitateľa vekovo 
mladšieho. rozhodne si tak urobí 
lepšiu predstavu o situácii a sta-
ve v spoločnosti z tohto obdobia, 
ako v školskej lavici, kde mu ne-
povedia, ako to naozaj vyzeralo – 
ako obyčajní ľudia žili, pracovali, 
zabávali sa a trávili voľný čas. ta-
kéhoto čitateľa by mohla zaujať 
poviedka Hemingway, ja a puška. 
príbeh je o mladom chlapcovi, 
ktorý sa rozhodne odísť počas 
leta stanovať neďaleko domu do 
lesa a vyrozpráva čitateľovi svoje 
príhody, ako čítal knihy ernesta 
Hemingwaya a dlhé chvíle si krá-
til strieľaním z dedovej pušky.
pozitívne vnímam aj spôsob ako 
celkovo poviedky pôsobia na 
čitateľa. pokiaľ je to pre nieko-
ho prvá kniha poviedok, ktorá 
sa mu dostala do rúk, bude ju 
vnímať ako jednoduché čítanie 
na večer, porozumie, čo autor 
chcel jednotlivými postavami a 
ich príbehmi povedať. Spočiatku 
nebude mať pocit, že v jednot-
livých poviedkach môžu byť 
odkazy na úplne iné situácie a 
niektoré poviedky môžu ako ce-
lok vyznievať ako veľké metafory 

na spoločnosť. to už však viac 
závisí od skúseností jednotlivých 
čitateľov. 

ak však ide už o skúsenejšieho 
čitateľa, nebude mu stačiť takto 
sa pozerať na jednotlivé príbehy, 
ale bude za každou vetou hľadať 
hlbší význam. Každý počin hlav-
ných postáv možno chápať ako 
snahu igora Hochela o psycho-
logizáciu postáv a snahu zmiasť 
percipienta pri čítaní. práve tou 
atmosférou absurdity a miestami 
tajomna ho udržiava v strehu 
počas čítania celej poviedky. 
charakter poviedok sa strieda, 
niekedy ide len o vyrozpráva-
nie jednoduchého príbehu, pri 
ktorom sa dlhšie nezdržíme, a 
ani sa k nemu už nevrátime, ako 
možno pri príbehu mestského 
človeka alebo Huby pri teplárni. 
ale prekvapia nás aj také príbehy 
ako Walter egon, Where are 
you flying?, či muchy (v treťom 
roku okupácie). čitateľa donútia 
na chvíľu vypnúť a nevnímať 
svet okolo, len sa zamyslieť nad 
životom, nad spoločnosťou a nad 
samým sebou.

po mnohých úspešných básnic-
kých zbierkach, možno považo-
vať počin igora Hochela vydať 
zbierku poviedok za odvážny, no 
rozhodne nie mylný. poviedky sú 
kvalitné, dokážu čitateľa zaujať, 
upútať jeho pozornosť a udržať 
ho v napätí až do posledného 
riadku. Knihu by som odporúčala 
si prečítať – je určená pre širšie 
vrstvy čitateľov, ako som spo-
mínala, či už pre čitateľa, ktorý 
s poviedkami začína, ale aj pre 
toho skúsenejšieho, pre ktorého 
to môže byť výzva. predpokla-
dám, že ním autor odštartoval 
rovnako úspešnú prozaickú ako 
predtým umeleckú i básnickú 
tvorbu. 

Keď sa spätne zamyslím, už mi 
názov a obálka knihy neprídu 
také tajomné a možno nezmys-
lené. neviem, či si ich takto 
vysvetľujem iba ja, ale všetci 
sme predsa ako malé muchy, 
ktoré zvádzajú každodenný boj o 
prežitie vo veľkom a neľútostnom 
svete. je iba na nás, či zabojuje-
me alebo sa zbabelo schováme 
do svojej ulity ako slimák a 
prečkáme ,,zlé časy”.

michaela Kamencayová,
študentka 2. ročníka učiteľstva 

biológie a slovenského jazyka  
a literatúry

keď básnik píše 
poviedky...
igor hochel – muchy  
(v treťom roku okupácie)

Hĺbková interpretácia semiotic-
kého komplexu s multidimenzi-
onálnou povahou, akým je jazyk 
dramatického textu, je možná 
prostredníctvom interdisciplinár-
neho prístupu a rešpektovania 
antropologických charakteristík, 
ktoré tvoria jeho imanentnú 
súčasť. uvedený prístup, vedúci 
k prehlbovaniu poznania jazyka 
dramatického textu, je uplat-
nený v monografii Kataríny 
dudovej s názvom Kognitívna 
schéma prameň - cesta - cieľ v 
jazyku dramatického textu. 

východiskom knižnej publikácie, 
ktorú vydala v rámci projektu 
vzdelávanie divadlom Filozofická 
fakulta univerzity Kon-
štantína Filozofa v nitre 
v roku 2013, je jeden z 
výdobytkov kognitívnej 
gramatiky - myšlienková 
schéma premiestňovania 
(obsahujúca elementy 
prameň - cesta - cieľ). 
ako uvádza autorka (s. 
7), daná kognitívna sché-
ma, tvoriaca metodolo-
gickú bázu monografie, 
podlieha rozmanitým mo-
difikáciám, ktoré odrážajú 
naše poznávanie, spôsob, 
akým konkrétnej udalosti 
rozumieme. 
Ústredným cieľom 
tejto rozsahom útlej, ale 
myšlienkovo nesmierne 
bohatej knihy je výskum 
modifikácie poznávacej 
schémy prameň - cesta 
- cieľ v podobe interpre-
tačných sond do troch 
slovenských dramatic-
kých textov: drámy valin od 
predstaviteľa katolíckej moderny 
rudolfa dilonga, inscenácie 
najväčšie cigánstvo od ondreja 
Spišáka a hry Kliatba čierneho 
anjela od petra Glocka.
primárnym zámerom autorky 
bolo nájsť a pomenovať mo-
menty, v ktorých sa naša reflexia 
o konkrétnom dramatickom 

diele dotýka jednotlivých prvkov 
kognitívnej schémy premiest-
ňovania. zároveň sleduje, ako 
je uvažovanie o dramatickom 
texte determinované myslením 
v slovenskom jazyku. odborná 
publikácia odhaľuje spôsob, 
akým človek - hominis prenáša 
komplex preferovaných hodnôt 
do dramatického textu a jeho 
následnej reflexie.

Úvodná kapitola umožňuje 
čitateľovi preniknúť do hĺbky 
poznania kognitívnej schémy 
premiestňovania a jej prvkov. 
poukazuje pritom na myšlienko-
vý prameň daných dramatických 
textov, ktorým sú individuálne 

či kultúrne hodnoty čerpajúce z 
kresťanského náhľadu na svet, 
z ľudových rozprávok a zo slo-
venskej literárnej tradície. cesta 
a cieľ reflexie o dramatických 
dielach sú v monografii osvet-
lené v súvislosti s autorskou 
stratégiou a intertextuálnym 
nadväzovaním. interpretačnú 
časť publikácie otvára analýza 

a interpretácia hry valin od 
rudolfa dilonga. do popredia 
sa dostáva prameň uvažovania 
zameraný na autorov životný 
pocit a postoj ku kresťanským 
hodnotám, ktoré sa integrujú v 
tej najvyššej. je ňou Boh. pro-
stredníctvom analýzy diela sa 
autorka pokúsila získať odpoveď 
na otázku, s čím musel umelec 
v sebe bojovať, aby v slovenskej 
literatúre s kresťanskými základ-
mi vytvoril nadčasové dielo.
nemenej pútavou a hodnotnou 
časťou práce je kapitola koncen-
trovaná na modifikáciu koncep-
tuálnej schémy, ktorej bázou 
je cesta. autorka poukazuje na 
jej dominantné postavenie v 
rozprávke a inscenácii najväč-
šie cigánstvo. v interpretačnej 
sonde sa opiera o komparáciu 
autorskej stratégie dvoch auto-
rov - Sama czambela v písom-
nom zázname ľudovej rozprávky 
a ondreja Spišáka v inscenačne 
realizovanom dramatickom tex-
te. Katarína dudová poukazuje 
na posun medzi rozprávkou a 
jej dramatizáciou, ktorý nastal v 
rozvíjaní deja. vychádza pritom 
z analýzy tematicko-rematické-
ho členenia výpovede a textu, 

ako aj reflektovania 
diferencií medzi ústnou 
a písomnou komunikač-
nou situáciou.
Súhlasíme s posu-
dzovateľkou knihy 
profesorkou Žilkovou, 
ktorá považuje poslednú 
interpretáciu s názvom 
cesta k intertextuálne-
mu nadväzovaniu v hre 
Kliatba čierneho anjela 
alebo neskutočne prav-
divý príbeh o večnom 
hľadaní diabla a anjela, 
ukrytých v každom z 
nás za vyvrcholenie 
monografie (uvede-
né na obálke knihy). 
autorka v nej poukazuje 
na ďalšiu modifikáciu 
kognitívnej schémy, v 
ktorej má dominantné 
postavenie cesta k cieľu. 
predmetom jej skúma-
nia je román Kliatba od 

terézie vansovej a hra petra 
Glocka Kliatba čierneho anjela. 
napriek tomu, že sa dané diela 
v mnohých aspektoch odlišujú, 
Katarína dudová medzi nimi 
eviduje významné paralely, čo ju 
vedie k intertextuálnej interpre-
tácii oboch diel. 

v publikácii nájdeme uspokojivú 

a odborne podloženú odpoveď 
aj na otázku, ako determinuje 
cieľavedomé textové nadväzo-
vanie čitateľský zážitok recipien-
ta. analýzou intertextuálnych 
posunov v šiestich determinan-
tách nám monografia ponúka 
komplexnú a kompaktnú inter-
pretáciu. poslednú časť interpre-
tačných sond dopĺňa a uzatvára 
rozhovor autorky s petrom Gloc-
kom, ktorý implicitne naznačuje 
ekvivalentnú kognitívnu schému 
premiestňovania (s dôrazom 
na cestu k cieľu), a to z pozície 
autora.
Katarína dudová sa neuspoko-
juje s povrchovou analýzou dra-
matického textu. jej primárnym 
zámerom je preniknúť do hĺbky 
poznania daných diel, do bázy 
ich životaschopnosti. Kľúčom k 
dosiahnutiu tohto cieľa je kogni-
tívna schéma premiestňovania. 
jednotlivé interpretačné sondy 
na seba myšlienkovo nadvä-
zujú. Krok za krokom odhaľujú 
rôzne modifikácie prototypovej 
kognitívnej schémy, ktorá nám 
umožňuje preniknúť do útrob 
jazyka dramatických diel.
Úroveň odborného spracova-
nia kompaktnej práce Kataríny 
dudovej potvrdzuje jej výbornú 
orientáciu v poznatkoch kogni-
tívnej gramatiky koncentrova-
nej na sémantické štruktúry 
jazykových jednotiek, textovej 
lingvistiky či literárnej vedy. 
Spôsob, akým autorka pristu-
puje k interpretácii jednotlivých 
textov, prekračuje hranice 
teatrologického alebo filologic-
kého uvažovania. Skúmaním 
dramatických diel odkrýva 
nielen materiálový stavebný 
kameň tvarujúci vybrané texty, 
ale najmä prameň hodnôt, ktorý 
formuje ich dramatickú cestu a 
vedie k prehlbovaniu poznania. 

odborná publikácia Kognitívna 
schéma prameň - cesta - cieľ 
v jazyku dramatického textu 
poskytuje inšpiračný zdroj pre 
hĺbkové poznávanie fenoménu, 
akým je jazyk dramatických tex-
tov. výberom jazykových pros-
triedkov a spôsobom myšlienko-
vého spracovania je monografia 
prínosná nielen pre akademickú 
obec, ale pre každého čitateľa, 
v ktorom sa ukrýva neutícha-
júca túžba poznávať hodnoty 
implicitné v jazyku dramatických 
textov.

mgr. mária matiová,
doktorandka  

Katedry slovenského jazyka FF

prameň - cesta - cieľ
Úroveň odborného spracovania 
kompaktnej práce kataríny dudovej 
potvrdzuje jej výbornú orientáciu  
v poznatkoch kognitívnej gramatiky
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nitrianskych univerzít 2014
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