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pred samotnou voľbou sa v 
univerzitnej aule zišla akade-
mická obec, pred ktorou sa 
odprezentovali štyria kandidáti 
na rektora, pričom jeden - prof. 
paeddr. alena Hašková, cSc. - 
na začiatku stretnutia oznámil 
svoju abdikáciu. 

program malých 
krokov
 
prof. paeddr. zdenka Gadušo-
vá, cSc., označila svoj program 

rozvoja univerzity ako „program 
malých krokov“ a ponúkla svoje 
skúsenosti z rôznych postov a 
funkcií, ktoré na uKF v nitre 
v priebehu rokov zastávala, 
svoje skúsenosti zo zahraničia, 
vzájomnú spoluprácu, zlepšenie 
komunikácie a zvýšenie efektív-
nosti administratívy.

za svoj prvý cieľ označila zame-
ranie sa na kvalitu vzdelávacej a 
vedeckej činnosti, pričom zdô-
raznila, že je potrebné zvýrazniť 
špecifiká jednotlivých fakúlt, 
ponúkať vzdelávacie programy a 

kurzy prostredníctvom e-lear-
ningu, rozvíjať vlastnú vedecko-
-výskumnú činnosť prostred-
níctvom riešiteľských tímov, a 
podporovať laboratóriá a centrá 
excelentnosti.

jej ďalším cieľom by bol rozvoj 
medzinárodných aktivít, kde by 
sa okrem iného zasadzovala za 
vytvorenie logistického zázemia 
pre prijímanie zahraničných štu-
dentov a zavedenie vzdelávacích 
programov v cudzom jazyku.
na záver svojej prezentácie prof. 
Gadušová spomenula niekoľko 

ďalších problematík, ako sú 
obnova infraštruktúry, zavedenie 
internetu vo všetkých univerzit-
ných zariadeniach, ubytovacie 
kapacity či zapojenie študentov 
do života univerzity.

marketing 
a imidž 

prof. rndr. juraj Hreško, cSc., 
zdôraznil vo svojom prejave 
najmä potrebu marketingu a 
budovania imidžu univerzity. 
za základné východiská jej 
menežmentu označil princíp 
kompetentnosti, menežérske 
schopnosti, reálny pohľad na 
súčasnú situáciu vysokých škôl 
na Slovensku a zachovanie 
integrity vzdelávania.

čo sa týka riadenia univerzity 
navonok, zameral by sa na 
budovanie jej imidžu, na medzi-
národné kontakty a spoluprácu 
a na zlepšenie spolupráce s 
okolitými krajinami. pri riadení 
univerzity dovnútra by napomá-

univerzita bude mať 
nového rektora a dekanov
v pondelok 7. apríla 2014 akademický senát univerzity 
Konštantína Filozofa v Nitre zvolil za nového rektora 
univerzity prof. rNdr. ľubomíra zelenického, csc.tiráž
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univerzita bude mať nového rektora a dekanov
Kultúrne dedičstvo Konštantína a metoda
etnologické dni
cena ondreja štefanka už aj v uSa
Slovinci na Slovensku
Sila snov
týždeň poľskej kinematografie a literatúry
dánsky veľvyslanec
otvorené dvere na FSš
expresne o aktivitách jazykového centra
Úspech po dvoch rokoch
výtvarné umenie pomáha pacientom
tea at Five
Biele miesta nitry a jej pamiatky
cyrano z predmestia
jedna promócia, dve publikácie
marcové besedy
dialógy v dabingu
trafolk
nové partnerstvo | valentínska kvapka krvi
partnerstvo s mariborom | ocenená prof. petrová
cena pre dekana FSš
študenti u3v vystavovali | americký ambasádor na uKF
rektor udelil ceny | švouč
projekt 7rp irSeS
práca lektora si žiada celého človeka
jediné, čo máme, je ľudský potenciál
zvyšujú kvalitu vzdelávania seniorov
„Bednárikov tovariš“
uKF ukončila pôsobenie v iBar-e
K jubileu doc. rndr. aleny dubcovej, cSc.
(ne)známy caen
erasmus türkiye
pomáhajú „erasmákom“ | partnerstvo s Kazachstanom
v zdravom tele zdravý duch

udalosti

editoriál
na univerzite bolo v posled-
ných mesiacoch rušno. okrem 
voľby nového rektora prebehli 
i štátne skúšky. vraví sa, že 
všetko má svoj začiatok a 
každý koniec musí byť začiat-
kom niečoho nového. to, čo je 
nové a nepoznané, vzbudzuje 
rešpekt, niekedy aj strach, ale 
tiež prináša veľa príležitostí na 
rozvoj a zdokonalenie sa na 
ceste k našim métam. 
Spomínam si, ako som prišla 
po prvýkrát v roku 2009 do 
neznámeho univerzitného 
prostredia a i keď som mala 
najlepšie očakávania, istá 
dávka strachu sa vo mne 
objavila. Strachu z nezná-
meho. rýchlo sa mi tu však 
zapáčilo, a tak som sa začala 
oboznamovať s predmetmi, 
spôsobom výučby, postupne 
som spoznala všetkých svojich 
spolužiakov a pedagógov. 
už od prvého ročníka sa mi 
naskytla možnosť praxovať v 
mediálnom centre Filozofic-
kej fakulty uKF v nitre. ako 
stredoškoláčka s minimálnymi 
novinárskymi skúsenosťami 

to bola pre mňa opäť výzva, 
pretože s neskúsenosťou ide 
ruka v ruke kritika a najmä tr-
pezlivosť učiť sa to, čo neviem 
dovtedy, kým sa to nenaučím. 
toto rozhodnutie však určite 
neľutujem, pretože viem, že 
všetka pozitívna energia, 
ktorú do niečoho vložíme, sa 
nám raz vráti. 

je na nás, ako pristupujeme k 
veciam vo svojom živote, a to 
aj k štúdiu. či ním preletíme 
ako povinnou jazdou, alebo si 
ho vychutnáme so všetkými 
prekážkami. prekážky vždy sú, 
niekedy to nie je jednoduché, 
ale to je súčasť každodenných 
procesov. podstatné je zame-
rať sa na to, čo je užitočné pre 
náš ďalší rozvoj. pre mňa to 
na univerzite boli jednoznačne 
mimoškolské možnosti, ktoré 
mi ponúkla, pretože mi dovolili 
nazrieť do mediálneho pros-
tredia a doplnili mi teoretické 
poznatky skúsenosťou. vysoká 
škola nie je o povinnosti, ale o 
dobrovoľnej voľbe. o vlastnej 
túžbe vzdelávať sa a rozvíjať. 
aj keď som bola spočiatku v 
mediálnom centre „stratená“, 
naučila som sa praktické veci, 
ktoré odo mňa pravdepodob-
ne budú v budúcej profesii 
požadovať.

verím, že moja alma mater 
bude naďalej podporovať 
svojich študentov a poskyto-
vať im to najlepšie, čo môže. 
vďaka patrí vedeniu univerzity 
a pedagógom, že nám, absol-
ventom, pomohli dotiahnuť 
päť nezabudnuteľných rokov 
do úspešného konca. Ďaku-
jem, že vďaka možnostiam, 
ktoré sme na univerzite dosta-
li, budeme môcť zažiť ešte 
krajšie, lepšie začiatky. 

mgr. petra Kováčová

mnohí už isto viete, že univerzitu Konštantína Filozofa v nitre 
nájdete aj na sociálnej sieti Facebook. popri webovej stránke 
univerzity je to ďalší priestor na odprezentovanie vašich pozvá-
nok a oznamov, ktoré sa aj týmto spôsobom môžu ľahšie dostať 
k vašej cieľovej skupine. posielať ich môžete na e-mailovú adre-
su info@ukf.sk. neváhajte nás kontaktovať a dajte nám vedieť,
čo zaujímavé pripravuje vaša katedra či fakulta. Ďakujeme.
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udalosti udalosti

hal skvalitňovaniu infraštruktúry 
pre študentov i zamestnancov, 
priestorových kapacít, stravova-
nia, a podporoval by garantov 
študijných odborov.

prof. Hreško sa dotkol aj otázky 
financovania univerzity, kde 
okrem iného načrtol vznik 
univerzitného centra výsku-
mu, ktoré by bolo prepojené 
s fakultami, a vyzval k väčšej 
prepojenosti univerzitných 
pracovísk s pracoviskami Slo-
venskej akadémie vied. zaviedol 
by tiež systémové opatrenia v 
doktorandskom štúdiu a lepšie 
podmienky pre zdravotne znevý-
hodnených študentov.

„chcem byť 
vypočutý, ale 
prijímať aj iné 
názory“ 

týmito slovami začal svoj prejav 
posledný z kandidátov prof. 
rndr. Ľubomír zelenický, cSc., 
ktorý vytýčil tri princípy, na 
ktorých chce budovať univerzitu: 
udržanie stability a harmónie 
na nej, zlepšenie komunikácie a 
spolupatričnosť s univerzitou, a 
predstavil deväť svojich cieľov.
prvým z nich je udržať uni-
verzitu atraktívnou z pohľadu 
vzdelávacích programov, jednak 
tých tradičných, a jednak nových 
atraktívnych študijných progra-
mov. nemenej dôležitou je podľa 
neho propagácia štúdia a zabez-
pečenie kvality vzdelávania, kde 
je veľký priestor pre spoluprácu 
s absolventmi a ich prepojenie s 
praxou. prof. zelenický sa vyslo-
vil tiež za realizáciu študijných 
programov v cudzích jazykoch.
ako uviedol, podporoval by tiež 
aktivity študentov, kde by si ve-
del predstaviť vznik študentské-
ho servisu, ktorý by napomáhal 
všetkým študentom – prichá-
dzajúcim, súčasne študujúcim i 
odchádzajúcim.

zasadzoval by sa o to, aby bola 
uKF v nitre vnímaná v domácich 
aj medzinárodných meradlách 
ako výskumná univerzita a aby 
dokázala flexibilne reagovať 
na požiadavky vonkajšieho 
prostredia. do riadenia by chcel 
zapojiť osobnosti, a tiež obnoviť 
a posilniť komisie. podľa neho 
silné fakulty znamenajú silnú 
univerzitu. 

za svoj posledný cieľ označil 
podporné procesy, pod ktorými 
si predstavuje napríklad vytvoriť 
ekonomickú, menežérsku a 
administratívnu podporu pre 
zamestnancov a pedagógov, 
sprehľadniť ekonomické toky a 
zjednodušiť verejné obstaráva-
nie.

po odprezentovaní kandidátov 
na rektora uKF v nitre a ich 
predstáv o ďalšom smerovaní 
univerzity nasledovala diskusia, 
týkajúca sa napríklad znižujú-
ceho sa počtu uchádzačov o 
štúdium, perspektívnosti uči-
teľských študijných programov, 
možností prepojenia študijných 

programov s praxou, potláčania 
umeleckých študijných smerov 
do úzadia či priestorových kapa-
cít katedier.

v popoludňajších hodinách po-
tom zasadol akademický senát 
uKF v nitre, ktorý spomedzi 
kandidátov vybral prof. rndr. 
Ľubomíra zelenického, cSc. 
Svojej funkcie sa ujme dňa  
2. júla 2014.

vymenovanie 
prezidentom Sr 

dňa 26. mája 2014 prezident 
Slovenskej republiky ivan 
Gašparovič vymenoval šiestich 
rektorov vysokých škôl. traja z 
nich túto pozíciu vykonávali už 
predtým, na troch školách bude 
viesť tento najvyšší akademický 
post nový človek.

na štvorročné obdobie zasadne 
do rektorského kresla univerzity 
Konštantína Filozofa v nitre 
od 2. júla prof. rndr. Ľubomír 
zelenický, cSc., Slovenskej zdra-
votníckej univerzity v Bratislave 
od 4. októbra prof. mudr. peter 
šimko, cSc., a vysokej školy 
manažmentu v trenčíne prof. 
ing. edita Hekelová, phd., ktorá 
bola poverená vedením školy od 
15. januára tohto roka.

za staronových rektorov zvolili 
akademické senáty Slovenskej 
poľnohospodárskej univerzity 
v nitre dr.h.c. prof. ing. petra 
Bielika, phd., Žilinskej univerzity 
v Žiline dr.h.c. prof. ing. tatianu 
čorejovú phd., a univerzity sv. 
cyrila a metoda v trnave dr.h.c. 
doc. ing. jozefa matúša, phd.
všetci si z rúk prezidenta pre-
vzali menovacie dekréty.

Hlava štátu je presvedčená o 
tom, že rektori dostali dôveru 
od akademických senátov preto, 
lebo preukázali svoje ľudské a 
osobné schopnosti, svoje vysoké 
postavenie v pedagogike, vede 
a v oblasti riadenia. „vašou 
povinnosťou a úlohou je, aby ste 
hľadali racionálne číslo medzi 
vzdelaním a potrebou jeho 
uplatnenia. v tomto nastáva 
zvrat, vysoké školy hľadajú 
spoluprácu s praxou, čo je 
nevyhnutné,“ konštatoval ivan 
Gašparovič.

mali by sme sa 
viac počúvať 
pri príležitosti zvolenia za 
nového rektora uKF v nitre sme 
poprosili prof. zelenického o 
krátky rozhovor.

Prečo ste sa rozhodli kandido-
vať na funkciu rektora  
UKF v Nitre?
naša univerzita pod vedením 
predchádzajúcich rektorov 
dosiahla pozoruhodné miesto 
medzi slovenskými univer-
zitami. transformovala sa z 
fakulty pripravujúcej učiteľov na 

štandardnú univerzitu s piatimi 
fakultami. Bola vybudovaná 
infraštruktúra – prekrásne výuč-
bové priestory, knižnica, učebne 
zabezpečené prostriedkami iKt, 
výskumné laboratória, ubyto-
vanie pre študentov.  zmenila 
sa kultúra života, vzťah k 
študentom, ale aj zameranie na 
vedecko-výskumnú činnosť.
Som presvedčený, že je potreb-
né pokračovať v nastúpenej 
ceste a posúvať univerzitu ďalej 
dopredu. všetci pedagogickí, 
vedeckí a administratívno-ria-
diaci pracovníci vynakladajú 
svoje úsilie na to, aby univerzita 
obstála v najbližšom čase v 
komplexnej akreditácií, ktorá 
nastaví objektívne zrkadlo našej 
práci. myslím si, že nie som sám, 
kto je presvedčený o tom, že 
túto univerzitu môžem nazvať 
mojou univerzitou. prial by som 
si, aby medzi študentmi a za-
mestnancami viacej rezonovala 
spolupatričnosť a aj myšlienka, 
že je to naša univerzita. 

dôvody mojej kandidatúry na 
post rektora vychádzajú práve z 
tohto postoja. mám predstavu 
o tom, že by som do procesov 
súvisiacich s rozvojom univer-
zity chcel zapojiť viac tvorivých 
osobností, vrátane študentov, 
delegovať im právomoci a 
samozrejme aj zodpovednosť 
a vytvoriť im k tomu náležité 
podmienky. práve aktivity a 
činnosti, ktorým som doteraz 
venoval pozornosť na katedre a 
fakulte, podľa môjho názoru, by 
mohli doplniť mozaiku univer-
zitného vývoja. to je aj hlavný 
dôvod mojej kandidatúry na 
post rektora.

Vyhrali ste vo voľbách s 
pomerne veľkým náskokom 
hlasov v porovnaní s ostatnými 
kandidátmi. Ako vnímate svoje 
víťazstvo?
i keď ma výsledky volieb potešili, 
v prvom rade ma presvedčili o 
tom, že program a presnejšie 
moje predchádzajúce pôsobe-
nie a aktivity presvedčili členov 
akademickej obce. nechápem to 
ako víťazstvo, skôr ako pocho-
penie snaženia sa všetkých 
pracovníkov univerzity a jej 
študentov. voľby potvrdili moje 
presvedčenie, že by sme sa mali 
viac navzájom počúvať, rešpek-
tovať a snažiť sa presadzovať 
myšlienky prijateľné pre celú 
akademickú obec univerzity. 
ciele akokoľvek ambiciózne a 

progresívne, pokiaľ nenájdu 
väčšinovú podporu, sa nám 
nepodarí dosiahnuť. ich napl-
nenie sa môže uskutočniť iba  
súdržnosťou a ochotou všetkých 
zúčastnených - všetkých učite-
ľov a študentov.

Ďakujem za rozhovor.
jana Krajčovičová 

foto: lB

na základe volieb uskutočne-
ných na zasadnutiach akade-
mických senátov príslušných 
fakúlt sa kandidátmi na dekana 
na nasledujúce funkčné obdobie 
stali: na pedagogickej fakulte 

uKF v nitre prof. phdr. eva Szó-
rádová, cSc. (zasadnutie aS pF 
sa konalo dňa 28. apríla 2014), 
na Fakulte prírodných vied prof. 
rndr. libor vozár, cSc. (zasad-
nutie aS Fpv sa konalo dňa 12. 
mája 2014), a na Filozofickej 
fakulte uKF v nitre prof. paeddr. 
Bernard Garaj, cSc. (zasadnutie 
aS FF sa konalo dňa 15. mája 
2014).

volilo sa aj na 
fakultách

foto: Google
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aktivít v rámci prebiehajúcich 
jubilejných osláv sa úspešne 
zhostila aj univerzita, ktorá už 
takmer dve desaťročia nosí 
meno jedného zo solúnskych 
bratov. univerzita Konštantína 
Filozofa sa vo svojich základných 
dokumentoch odvoláva na svoj 
vzor spôsobom nastúpenia na 
cestu rozvíjania cyrilo-metod-
skej tradície, ako i šírenia vzde-
lanosti, humanizmu, demokracie 
a tolerancie. teda ide o rovnaké 
atribúty ako tie, na ktorých sta-
val Konštantín Filozof, atribúty, 
na ktorých stoja záujmy prospe-
rujúcej spoločnosti.

v poslednej dobe predovšetkým 
Filozofická fakulta uKF v nitre 
zamerala pozornosť na kritické 

vedecké bádanie cyrilo-metod-
ského dedičstva v relatívne kon-
tinuálnej a komplexnej podobe. 
jej neveľké, no značne agilné 
pracovisko, ktoré sa špecializuje 
na bádanie cyrilo-metodskej 
problematiky, stálo za organi-
záciou viacerých konkrétnych 
výstupov k téme už predvečer 
výročia. v roku 2013 sa kapacity 
Ústavu pre výskum kultúrneho 
dedičstva Konštantína a metoda 
sústredili na vhodnú reprezentá-
ciu univerzity prioritne vo forme 
osvetovej činnosti, vydávania 
vedeckých publikácií, organi-
zovania odborných podujatí a 
prezentovania výsledkov svojich 
výskumov na vedeckých fórach 
doma i vo svete. pracovníci po-
stupne prednášali v Slovenskom 

národnom múzeu v Bratislave, 
v ponitrianskom múzeu, na 
prestížnej vedeckej konferencii v 
pražskom Karolíne, v Budapeš-
ti, na ochride v macedónsku, 
amsterdame a iných miestach, 
kde zdarne zastupovali našu 
univerzitu. odborný výklad 
poskytli aj učiteľom na konfe-
rencii organizovanej metodic-
ko-pedagogickým centrom v 
mojmírovciach, ako i žiakom na 
besedách na základnej škole 
Benkova a na piaristickom 
gymnáziu sv. jozefa Kalazanské-
ho v nitre. Svoje výsledky práce 
predostreli aj študentom v rámci 
výučby na našej univerzite a na 
výstave venovanej byzantskej 
misii. v súčasnosti vedú viaceré 
výskumné a mobilitné projekty. 
Stáli ako sprostredkovateľská 
inštitúcia tiež za vybudovaním 
pamätníka sv. cyrila a metoda 
pri zoborskom moste, ktorý 
je súčasťou cesty kresťanskej 
európy.

Keďže v tomto roku si part-
nerská univerzita sv. cyrila a 
metoda v Skopje pripomenula 
64. rokov svojej existencie, 
22. mája pri príležitosti 1150. 
výročia príchodu misie solún-
skych bratov na veľkú mora-
vu zorganizovala slávnostnú 
akadémiu, na ktorú boli pozvaní 
aj predstavitelia spriatelených 
univerzít. za univerzitu Kon-
štantína Filozofa sa jej zúčast-
nila delegácia vedená dekanom 
Filozofickej fakulty prof. paeddr. 
Bernardom Garajom, cSc., ktorej 
členmi boli aj martin Hetényi 
a peter ivanič. naši vyslanci sa 

mohli bezprostredne oboznámiť 
s priebehom cyrilo-metod-
ských osláv v jednej z krajín 
neodmysliteľne zviazaných s 
cyrilo-metodskou tradíciou. z 
bohatého programu slávností 
možno spomenúť úvodné prija-
tie rektorom skopskej univerzity 
prof. dr. velimirom Stojkovskim 
a spomienkovú pobožnosť pri 
monumentálnom súsoší sv. 
cyrila a metoda v priestoroch 
univerzitného kampusu, ktorú 
celebroval metropolita mace-
dónskej pravoslávnej cirkvi Ste-
fan. následne sa v priestoroch 
rektorátu odohral akt udelenia 
titulu doctor Honoris causa 
dlhoročnému rektorovi lomo-
nosovej moskovskej štátnej 
univerzity v. a. Sadovničijmu. vo 
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Kultúrne dedičstvo 
Konštantína 
a metoda
1150. rokov uplynulo od príchodu  
sv. cyrila a metoda na veľkú moravu. 
táto udalosť sa patrične slávila 
v slovanských i neslovanských 
krajinách. Je pochopiteľné, že 
výnimkou nemohlo byť ani Slovensko. 

večerných hodinách sa uskutoč-
nili dies academicus. prezident 
macedónskej republiky Gjorge 
ivanov tu vo svojom príhovore 
vyzdvihol špeciálne úlohu nitry 
v kontexte významu byzant-
skej misie pre dejiny európy. 
oficiálny program pokračoval 
návštevou inštitútu macedón-
skej literatúry. Slovensko-ma-
cedónska spolupráca, ktorej 
garantom na akademickej pôde 
je naša univerzita, sa neskôr 
prejavila v účasti petra ivaniča 
na prestížnej letnej jazykovej 
školy macedónskeho jazyka v 
ochride. výsledkom kooperácie 
medzi univerzitou Konštantína 
Filozofa v nitre a univerzitou sv. 
cyrila a metoda v Skopje bola aj 
novembrová dvojdňová medzi-
národná konferencia macedón-
sko-slovenské literárne, kultúrne 
a jazykové vzťahy, ktorú za 
slovenskú stranu zorganizovali 
pracovníci Ústavu pre výskum 
kultúrneho dedičstva Konštantí-
na a metoda.

výsledkom spolupráce s 
podobnými pracoviskami na 
riešení projektov a výskumov je 
niekoľko monografií a zborníkov, 
viacero štúdií a článkov publi-
kovaných doma aj v zahraničí 
s množstvom ohlasov. vydali 
napríklad reprezentatívne knihy 
cyrilo-metodské dedičstvo a 
nitra, The cyrillo-methodian 
mission, nitra and constanti-
ne the philosopher university, 
vysokoškolskú učebnicu Kapitoly 
z dejín západných Slovanov 
v ranom stredoveku, učebnú 
pomôcku po stopách sv. cyrila a 

metoda – výberová bibliografia 
českých a slovenských prác za 
roky 1945 – 2011. zostavili 
nové číslo medzinárodného 
časopisu Konštantínove listy, 

kolektívnu monografiu tradícia 
a prítomnosť misijného diela sv. 
cyrila a metoda. autorská dvoji-
ca peter ivanič a martin Hetényi 
v roku 2013 uviedla do života 

pútavú monografiu o dejinnom 
vývoji tekovskej obce Kozárovce. 

za významné obohatenie 
slovenskej literárnej tvorby a 
prezentáciu mesta nitry bol 
martinovi Hetényimu a petrovi 
ivaničovi udelený v máji 2013 
Ďakovný list primátora mes-
ta nitry. martin Hetényi si v 
novembri 2013 prevzal vyzna-
menanie ministra školstva, vedy, 
výskumu a športu Slovenskej 
republiky za mimoriadny prínos 
v oblasti vedy a techniky v 
kategórii „pamätný list minis-
tra školstva, vedy, výskumu a 
športu Slovenskej republiky“ 
udeľovaný mladým pracovníkom 
výskumu a vývoja do 35 rokov.
naše publikácie The cyrillo-
-methodian mission, nitra and 
constantine the philosopher 

university a cyrilo-metodské 
dedičstvo a nitra boli prezen-
tované v rámci podujatia auf 
den Spuren der Heiligen Kyrill 
und methodius, ktoré zorgani-

zoval 9. decembra Generálny 
konzulát Slovenskej republiky v 
mníchove v priestoroch ludwig-
-maximilians-universität. počas 
pobytu v mníchove sa dohodla 
aj konkrétna spolupráca medzi 
Filozofickou fakultou našej uni-
verzity a inštitútom slovanskej 
filológie v mníchove. 

do mozaiky podujatí, ktorými 
prispela naša univerzita do 
cyrilo-metodského roka, ideálne 
zapadli aj ďalšie mimoriadne 
úspešné vedecké konferencie, 
výstavy, koncerty, divadelné 
predstavenia či odhalenie sochy 
Konštantína Filozofa.

doc. phdr. martin Hetényi, phd.,
mgr. martin Husár, phd.,

doc. phdr. peter ivanič, phd.
Ústav pre v.k.d. Konšt. a metoda FF

Delegácia FF UKF v Nitre na slávnostných promóciách na 
Inštitúte macedónskej literatúry Univerzity sv. Cyrila a Metoda 
v Skopje 25. mája 2013

Účastníci úspešnej slovensko-macedónskej konferencie (28. – 29. 11. 2013)

Delegácia FF UKF v Nitre pri odbornom výklade v byzantskom kláštore Nerezi nad Skopje z 12. stor.

Prezentácia kníh v Mníchove 9. decembra 2013. Zľava: prodekan Filologickej fakulty Univerzity Ludwiga-
Maximiliana v Mníchove prof. Ulrich Schweier, dekan FF UKF prof. Bernard Garaj, autori kníh, bývalý minister 
medzinárodných vzťahov SR Pavol Demeš, generálna konzulka SR v Mníchove Veronika Lombardini
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etnologické dni je názov 
podujatia, ktoré od roku 2005 
každoročne organizuje Ka-
tedra etnológie a folkloristiky 
Filozofickej fakulty univerzity 
Konštantína Filozofa v nitre. 
podujatie je venované nielen 
študentom a pracovníkom uKF 
v nitre, ale aj širokej verejnosti. 
cieľom je atraktívnou a interak-
tívnou formou sprostredkovať 
širokej verejnosti poznatky z 
rôznych oblastí etnológie, folklo-
ristiky, antropológie, religionis-
tiky a mnohých iných vedných 
disciplín. dramaturgická 
štruktúra podujatia každoroč-
ne zahŕňa odborné prednášky 
pozvaných hostí, hudobné, 
tanečné a výtvarné workshopy, 
tanečnú zábavu, výstavy či náv-
števy zahraničných študentov. 
tohtoročné etnologické dni 

sa uskutočnili v termíne od 
31. marca do 3. apríla 2014. v 
pestrej a bohatej dramaturgii 
tohtoročného podujatia sa obja-
vili odborné prednášky, výstavy, 
tanečný a výtvarný workshop 
i exkurzia. prednášky boli spo-
jené nielen s audiovizuálnymi 
prezentáciami, ale objavila sa i 
dokumentárne ladená filmová 
tvorba. 

gajdy a gajdošská 
tradícia a ženy – 
baníčky

prvý deň etnologických dní sme 
v dopoludňajších hodinách otvo-
rili vernisážou výstavy zamera-
nej na gajdy a gajdošskú kultúru 

na území Slovenska. výstavu 
sme zrealizovali pri príležitos-
ti zápisu tohto hudobného 
nástroja do reprezentatívneho 
zoznamu nehmotného kultúrne-
ho dedičstva Slovenska, ktorý sa 
konal dňa 24. októbra 2013. pri 
koncipovaní a realizácii projektu, 
potrebného k zápisu nových 
prvkov, významne participovala 
aj naša študentka – Bc. alžbeta 
čadecká, ako členka cechu 
slovenských gajdošov. alžbeta 
čadecká návštevníkov obozná-
mila s vystavenými fotografia-
mi i exponátmi, ktoré zdobili 
vstupnú halu budovy univerzity 
viac ako dva týždne. vernisáž 
príjemne osviežili krátke tanečné 
vstupy študentov našej katedry 
– petra Hrabovského a martiny 
takácsovej, ktorí za sprievodu 
gájd názorne prezentovali prvky 
tanečnej gajdošskej kultúry. 
popoludňajší blok začal v Sieni 
Konštantína Filozofa vskut-
ku zaujímavou prednáškou o 
ženách – baníčkach v obdo-
bí socializmu. mgr. zuzana 
denková, odborná pracovníčka 
Slovenského banského múzea v 
Banskej štiavnici, v súčasnosti 
tiež externá doktorandka našej 
katedry, nás prostredníctvom 
pútavého rozprávania, obohate-
ného aj o vizuálnu prezentáciu, 
vtiahla do problematiky začiat-

kov a štandardizácie pracovných 
pozícií žien v rudobanskom 
podniku v Banskej štiavnici. vo 
svojej prednáške sa venovala 
dôvodom a legislatívnemu rám-
cu nástupu žien do banského 
priemyslu, zákazom práce žien 
v podzemí, nočnej práci žien a 
výnimkám, starostlivosti žien 
o rodinu a pod. po prednáške 
nasledovala voľná diskusia s 
účastníkmi, ktorých téma sku-
točne zaujala. 

program prvého dňa pokračo-
val na pešej zóne príjemným 
stretnutím pri filme v nitrianskej 

etnologické dni
v pestrej a bohatej dramaturgii 
tohtoročného podujatia sa objavili 
odborné prednášky, výstavy, tanečný 
a výtvarný workshop i exkurzia
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kaviarni a antikvariáte libresso 
pod vŕškom. Hosťom kaviarne 
sme premietli film režiséra ilju 
ruppeltda s názvom „Svadba 
– blízke stretnutia rómskeho 
druhu“ (nový zéland, 2012). 
Spomínaný snímok získal v roku 
2012 ocenenie Strieborný turoň 
na medzinárodnom festivale 
dokumentárnych filmov etnofilm 
čadca za vytrvalé dokumenta-
ristické a profesionálne spraco-
vanie snažení rómov z čiech a 
zo Slovenska dosiahnuť šťast-
nejší život na novom zélande 
a o ich postojoch k tamojšej 
multikultúrnej spoločnosti. 

nielen netradičné prostredie, 
ale aj zaujímavá diskusia, ktorá 
sa po filme rozpútala, umocnila 
atmosféru a pozitívne dojmy z 
úvodného dňa etnologických 
dní. 

liptovská teplička, 
východná  
i večerná škola 
tradičných tancov

program druhého dňa tohto-
ročných etnologických dní opäť 
odštartovala vernisáž, tentokrát 
v Galérii na schodoch v budove 
FF na Hodžovej ulici. inštalo-
vaná výstava, ktorú si môžu 
návštevníci pozrieť do konca 
apríla 2014, prezentuje foto-
grafický dokumentačný mate-
riál získaný počas dlhodobého 
terénneho výskumu katedry v 
obci liptovská teplička. po ver-
nisáži sme sa presunuli do Siene 
Konštantína Filozofa, kde sme 
premietali filmový dokument, 
ktorý vznikol pri príležitosti 100. 
výročia najstaršieho folklór-
neho kolektívu na Slovensku 
- folklórnej skupiny Kriváň z 
východnej. dokumentárny film 
zaznamenáva folklórnu skupinu 

Kriváň od vzniku až do súčas-
nosti a paralelne aj okolnosti 
vzniku a histórie Folklórneho 
festivalu východná. po projekcii 
nasledovala veľmi svieža, no 
nanajvýš plnohodnotná diskusia 
s autorom filmu, ing. Ľuborom 
patschom a jánom petrenkom z 
východnej, dlhoročným profe-
sionálnym tanečníkom SĽuK-u. 
diskusia, ktorú moderovala mgr. 
jana ambrózová, phd., bola 
chvíľami tak príjemne uvoľnená, 
že nikoho z prítomných nepre-
kvapilo, keď sa 67-ročný ján 
petrenka pri odpovedi na jednu 
z mnohých otázok preplazil 
popod stôl do stredu miestnos-
ti, aby mohol všetkým názorne 
predviesť prvky z autentickej ta-
nečnej motiviky obce východná. 
ako inak, diskusia bola ukonče-
ná bujarým potleskom. 
Bohatý program druhého dňa 
etnologických dní pokračoval 
podvečer odbornou prednáškou 
mgr. Barbory morongovej, phd., 
o výskume ľudového tanca 
v súčasnosti. Stredobodom 
prednášky bola odborná meto-
dológia a postupy pri realizácii 
terénneho výskumu zameraného 
na tanečnú tradíciu v súčasnom 
vidieckom prostredí. prednáš-
ka bola vedená interaktívnou 
formou, účastníci si mohli na 
vlastnej koži vyskúšať v impro-

vizovaných situáciách náročnosť 
realizácie terénneho výskumu. 
podujatie otvorili študenti  
1. ročníka, ktorí si pod odbor-
ným vedením mgr. art. agáty 
Krausovej, artd., naštudovali a 
interpretovali tance z obce zá-
mutov. po prednáške nasledoval 
tanečný workshop, na ktorom 
sa návštevníci, pod lektorským 
vedením študentov a študentiek 
Katedry etnológie a folkloristiky 
uKF, učili tancovať verbunk, čar-
dáš a folklorizované spoločenské 
tance z obce zámutov. škola 
tradičných tancov symbolicky 
uzavrela naozaj pútavý druhý 
deň, ktorý bol primárne venova-
ný folkloristike.

modrotlač 
skutočne žije 
naďalej

tretí deň tohtoročných et-
nologických dní sme začali v 
študentskom domove nitra zau-
jímavou prednáškou spojenou s 
workshopom s názvom „mod-
rotlač žije naďalej!“. Spolu s 
matejom rabadom, študentom 
Katedry textilnej tvorby všvu v 
Bratislave, sme si pripomenuli 
tradičnú farbiarsku techniku – v 
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minulosti veľmi obľúbený, no v 
súčasnosti takmer zabudnutý 
spôsob úpravy textilu farbením 
a vzorovaním – modrotlač. 
výtvarný workshop sa tešil 
vysokej návštevnosti nielen z 
radov študentov a pedagógov 
katedry, ale, čo nás naozaj veľmi 
teší, kvôli workshopu museli 
niektorí precestovať desiatky 
kilometrov, aby si prišli pozrieť, 
no najmä sami vyskúšať, túto 
archaickú farbiarsku techniku. 
tretí deň vyvrcholil v nitrianskej 
synagóge večerným koncertom 
s názvom „Žiale žien“, ktorého 
autorkou je andrea jágerová. 
Hlavní organizátori podujatia 
boli nitriansky samosprávny 
kraj, Krajské osvetové stredisko 
v nitre, oz Kultúra podzoboria 
a mesto nitra v spolupráci s na-
šou katedrou. Komorný koncert, 
venovaný ženskému smútku, 
bol vyskladaný zo slovenských 
ľudových piesní o trápení žien. 
obsahom piesní v podaní 
folklórnej skupiny dobrona z 
dobrej nivy, speváckej skupiny 
marína zo zvolena, margity 
jágerovej a jany ambrózovej, 
Svetlany Kollárikovej-zaujcovej a 
dušany mitterovej boli smutné 
témy, ako žiaľ dievok pri odcho-
de milého na vojenčinu, žiaľ nad 
nešťastnou láskou, žiaľ a slzy 
neviest a mnohé iné. atmo-
sféra koncertu bola umocnená 
príjemným prostredím synagógy 
a najmä úžasnými speváckymi 
výkonmi, ktoré diváci patrične 
ocenili – potleskom. 
 

záverečný deň tohtoročných 
etnologických dní bol venovaný 
niekoľkohodinovej exkurzii 
po nenápadnom a zároveň 
neobyčajnom nitrianskom 
múzeu. študenti katedry mali 
možnosť hlbšie „nakuknúť“ 
do zákutí Slovenského 
poľnohospodárskeho múzea 
v nitre, pri prehliadke 
ktorého sa okrem iného 
dozvedeli veľmi zaujímavé 
informácie o najstarších 
dejinách poľnohospodárstva, 
o poľnohospodárskych 
motívoch v umení, mali tiež 
možnosť oboznámiť sa s 
tradičnými remeslami i prezrieť 
si poľnohospodárske stroje, 
expozíciu venovanú letectvu a 
požiarnictvu a skanzen.
religionisticko-etnologickou 
prednáškou čerstvého absolven-
ta doktorandského štúdia našej 
katedry mgr. mateja Karáska, 
phd., v súčasnosti pôsobiaceho 
na Katedre etnológie a mimo-
európskych štúdií FF ucm v 
trnave, sme zavŕšili tohtoročné 
etnologické dni. prednáška s 
názvom „Konfrontácia kultúr 
a spor o podobu náboženskej 
tradície v indickom pútnickom 
meste vrindaván“, doplnená o 
vizuálnu prezentáciu, predstavi-

la účastníkom podmienky kon-
frontácie neindických višnuistov 
– členov hnutia Haré Krišna – s 
lokálnou višnuistickou tradíciou. 
prostredníctvom vybraných 
tematických okruhov mali štu-
denti možnosť oboznámiť sa so 
snahou medzinárodnej misie o 
formovanie miestnej religiozity 
a náboženskej praxe, ktorá je 
sprevádzaná sporom o autentic-
kú podobu višnuistickej tradície. 
pútavou a neformálnou formou, 
aj počas diskusie po prednáške, 
prednášajúci sprostredkoval 
množstvo nesmierne zaujíma-
vých informácií z terénnych 
výskumov v hinduistickom svete 
a vo svete hnutia Haré Krišna. 
našim zámerom do ďalších roč-
níkov je omnoho viac preniknúť 

s podujatiami do verejného 
priestranstva mesta a rozšíriť 
tak cieľovú skupinu, ktorú v 
súčasnosti tvoria primárne 
študenti a zamestnanci uKF v 
nitre. nadviazaním na pozitívne 
skúsenosti verejnosti s poduja-
tiami, ktoré Katedra etnológie a 
folkloristiky FF uKF organizuje 
už niekoľko rokov, môžeme v 
závere konštatovať, že aplikácia 
netradičných a interaktívnych 
prístupov skutočne napomáha 
ku kreovaniu vzťahu verejnosti k 
zachovávaniu kultúrnych hodnôt 
a posilňuje tak kultúrnu identitu 
zúčastnených. 

mgr. miriama Bošelová,
Katedra etnológie  

a folkloristiky FF, foto: lB 
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hnutie haré 
Krišna a potulky 
poľnohospodárskym 
múzeom v Nitre

v rozmedzí 21. – 22. marca 
2014 sa v rumunskom nadlaku 
konala medzinárodná vedecká 
konferencia s názvom Historic-
ké aspekty života dolnozem-
ských Slovákov. podujatie sa 
organizovalo už po šiestykrát s 
finančnou podporou Úradu pre 
Slovákov žijúcich v zahraničí, or-
ganizáciu podujatia zastrešovali 
Kultúrna a vedecká spoločnosť 
ivana Kraska v nadlaku a demo-
kratický zväz Slovákov a čechov 
v rumunsku (dzSčr). Súčasťou 
konferencie bolo aj udeľovanie 
ceny ondreja štefanka. Kultúr-
na a vedecká spoločnosť ivana 
Kraska udeľuje toto významné 
ocenenie osobnostiam žijúcim 
v slovenskom zahraničí alebo 
zo Slovenskej republiky, ktoré 
svojou činnosťou dlhodobo a 
výrazným spôsobom prispeli 
k rozvoju slovenského sveta 
v zahraničí. tento rok si cenu 
prevzali Katarína melegová–me-
lichová - predsedníčka matice 
slovenskej v Srbsku, nina Holá - 
krajanská aktivistka z prostredia 
Slovákov v uSa a doc. michal 
Babiak - pedagóg, literát a reži-
sér zo Slovenska. 
cena ondreja štefanka si od 
čias svojho ustanovenia získala 
v radoch zahraničných Slovákov 
rešpekt a prestížne postavenie. 
udeľuje sa v dvoch oblastiach 
činnosti, v ktorých sa najvýraz-
nejšie prejavoval aj štefanko – v 
literatúre a organizovaní spolko-
vého národného života zahra-
ničných Slovákov. toto prestížne 
ocenenie získal aj významný 
slovenský literárny vedec, proza-
ik a básnik peter andruška. ak 
by sme sa poohliadli do histórie 
udeľovania tohto významného 
ocenenia, získané informácie 
by sme mohli zosumarizovať 

nasledujúcim spôsobom. roku 
2009 boli udelené dve ocene-
nia (maďarsko, Srbsko), 2010 
putovala cena do rumunska a 
na Slovensko, 2011 do maďar-
ska a Srbska, v roku 2012 do 
maďarska a nemecka a v roku 
2013 ocenenie získali až traja 
laureáti z rumunska, Slovenska 
a Srbska. 

Historické aspekty života  
dolnozemských Slovákov  
otvorenie a zahájenie konfe-
rencie pripadlo na 21. marca. 
Slávnostné príhovory predniesli 
významní predstavitelia kultúr-
neho, politického i vedeckého 
života ako napríklad veľvyslanec 
Slovenskej republiky v Bukurešti 
ján Gábor, tatiana štefanko-
vá – dcéra ondreja štefanka, 
pavel Hlásnik, ivan miroslav 
ambruš, mária Katarína Hrkľová, 
poslanec slovenskej menšiny v 

parlamente rumunskej repub-
liky a predseda dzSčr adrián 
miroslav merka, predseda výbo-
ru národnej rady Sr pre kultúru 
a médiá dušan jariabek, člen 
výboru Ľubomír petrák a iní. 
pracovná časť konferencie bola 
rozdelená do piatich oblastí, v 
rámci ktorých boli prednesené 
príspevky z literatúry, jazyka, 
kultúry, histórie, etnografie, 
folkloristiky a mnohých iných 
vedných odborov. na základe 
toho je možné konštatovať, že 
zvolený názov podujatia ponúkal 
veľmi dobré podmienky uplatne-
nia sa rôznych vedných odborov 
a možnosť rozmanitého vedec-
kého uchopenia a prezentovania 
vybranej témy. o významnosti, 
ale aj značnej obľúbenosti, tohto 
podujatia vypovedá i počet 
účastníkov, ktorých bolo 52, ak-
tívne svoje príspevky prednieslo 
46 účastníkov. organizátori 
neskrývali radosť z hojnej účasti 
a sami označili počet účastníkov 
ako enormný. medzi prítomnými 
boli významní vedci a pedagó-
govia z rumunska, Slovenska,-

Srbska a maďarska, čo vypovedá 
o prestížnosti a medzinárodnom 
charaktere celého podujatia.

UKF bola reprezentovaná  
v Nadlaku
reprezentácie univerzity 
Konštantína Filozofa v nitre sa 
ujali prof. phdr. eva tučná, cSc., 
z Katedry slovenskej literatúry, 
ktorá predniesla príspevok s 
názvom „masmédium – akti-
vátor a dokumentátor rozvoja 
slovenského zahraničného 

sveta“. Katedru slovenského 
jazyka zastupovala doc. paeddr. 
zuzana Kováčová, phd., s 
názvom príspevku „jazyk a výraz 
dolnozemských Slovákov v pies-
ňach, rozprávkach a literárnych 
textoch z historického aspektu“. 
problematike „dolnozemského 
jazykovo-štylistického kontextu 
a novým pohľadom na umelecký 
a odborný text dvoch dolnozem-
ských spisovateľov“ sa venovala 
paeddr. renáta Hlavatá, phd. v 
reprezentácií uKF bola zapojená 
aj Katedra manažmentu kultúry 
a turizmu. prof. phdr. jaroslav 
čukan, cSc., a doc. phdr. la-
dislav lenovský, phd., predniesli 
príspevok tematicky ladený na 
„obdobie osídľovania dolno-
zemských enkláv a diaspór ako 
metodologický problém“. doc. 
phdr. Boris michalík, phd., spolu 
s phdr. michalom Kurpašom, 
phd., sa zamerali na problema-
tiku „vybraných historických 
udalostí ako determinánt vývoja 
dolnej zeme“. do reprezentácie 
našej alma mater boli zapojení 
aj doktorandi z Katedry sloven-
skej literatúry, Katedry sloven-
ského jazyka a Katedry etnoló-
gie a folkloristiky. problematike 
„rozprávok dolnozemských 
Slovákov a ľudových rozprávok 
v komparatívnom nazeraní“ sa 
venovala mgr. martina matyášo-
vá. mgr. ianko Gubani prednie-
sol referát na tému „aspekty 
jazykovej a kultúrnej identity 
obyvateľstva slovenských obcí v 
rumunsku na príklade spisu inv. 
č. 81 z 20 alu – SnK“ a mgr. 
marina Hrib vystúpila s príspev-
kom „dolnozemskí Slováci vo 
víre času a význam materin-
ského jazyka pre ich udržanie 
v inonárodnom prostredí“. mgr. 
miriama Bošelová pojednávala o 
„transformácií identít Slovákov 
žijúcich v nadlaku“. 

záver konferencie sa niesol v 
znamení diskusie a prezentá-
cie minuloročného zborníka 
dolnozemskí Slováci hranice 
určenia. organizátori ukončili 
podujatie poďakovaním sa všet-
kým zúčastneným za hodnotné 
informácie a poznatky, ktoré 
svojím vystúpením sprostredko-
vali a vyslovili želanie, že o rok 
sa budeme mať opäť možnosť 
vrátiť do nadlaku a možno ešte 
v hojnejšom počte, ako tomu 
bolo teraz. 

mgr. martina matyášová,
Katedra slovenskej literatúry FF

cena ondreja 
Štefanka už aj v usa 
už po šiestykrát sa v rumunskom 
nadlaku konala medzinárodná 
vedecká konferencia tematicky 
spojená so životom dolnozemských 
Slovákov a odovzdávaním ceny 
ondreja Štefanka
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v rámci programu ceepuS sme 
na našej alma mater privítali 
vzácnu návštevu zo slovin-
ského mariboru. počas troch 
dní, od 7. do 9. apríla 2014, 
čakal našich zahraničných hostí 
bohatý program, na ktorom sa 
podieľali predovšetkým študenti 
translatológie pod vedením dr. 
jozefa štefčíka. prvý deň bol 
viac-menej „deň zoznamovania 
sa“, kedy sa študenti, ale aj pe-
dagógovia navzájom spoznali a 
dozvedeli sa, čo ich v nitre čaká 
a neminie. 
v utorok odštartovala program 
krátka prezentácia našej univer-
zity v budove študentského do-
mova nitra. nemožno nespome-

núť, že Katedra translatológie 
vzbudila u našich zahraničných 
kolegov záujem, pretože mali 
možnosť vidieť spôsob a pod-
mienky výučby budúcich prekla-
dateľov a tlmočníkov a porovnať 
ich s podmienkami, v akých 
prebieha výučba v maribore. 
študentov zaujali najmä tlmoč-
nícke kabínky pre simultánne 
tlmočenie, pretože na ich domá-
cej univerzite takýmto vybave-
ním zatiaľ nedisponujú. viacerí 
z nich neváhali a hneď si svoje 
tlmočnícke kvality otestovali. 
prezentácia pokračovala krát-
kym videom o živote a spôsobe 
výučby našich študentov. toto 
video je výsledkom práce našich 

študentov, ktorí ho otitulkovali a 
informácie z neho tak sprístup-
nili zahraničnému publiku. na-
sledoval brušný tanec v podaní 
dvoch študentiek a potom sa 
slova ujal ďalší zahraničný hosť, 
tento raz však zo španielska. 
daniel lópez prior sa venuje 
prekladu audiovizuálnych médií, 
preto tejto problematike venoval 
aj svoju prezentáciu. predsta-
vil predovšetkým situáciu pri 
preklade tohto typu textov, čo 
sa od prekladateľa očakáva a 
akým problémom musí čeliť. vo 
všeobecnosti možno povedať, že 
kľúčovú úlohu v tomto prípade 
zohráva čas, ktorého nikdy nie je 
dostatok. čas, počas ktorého sa 
musí prekladateľ s textom oboz-
námiť, odhaliť možné zákutia, 
rozpoznať kultúrne i jazykové 
diferenciácie a nájsť ich adek-
vátne riešenia. proces prekladu 
pre audiovizuálne médiá je však 
ešte o čosi zložitejší, pretože 
prekladateľ musí narábať aj s 
technikou, musí vedieť titulky 
správne načasovať, synchronizo-
vať obraz a zvuk, vedieť správne 
komprimovať a zachovať pritom 
nielen informáciu samotnú, ale 
i charakteristické črty postavy, 
ktoré sa odzrkadľujú práve v jej 
prejave. pán lópez teóriu priblí-
žil aj na konkrétnom príklade, 
a síce pri titulkovaní známeho 
filmu django unchained. v krát-
kosti spomenul niektoré prob-
lémy, ktorým musel čeliť, napr. 
Black english, alúzie, cudzie 

slová v dialógoch, vulgarizmy 
a mnohé iné. mnohí z prítom-
ných si uvedomili náročnosť a 
zodpovednosť tejto profesie, pri 
ktorej je dôležité, aby ju človek 
vykonával s nadšením, húževna-
tosťou, trpezlivosťou a rados-
ťou.    
   
po informáciami nasýtenej 
prednáške sa slovinskí študenti 
a pedagógovia vybrali spoznávať 
krásy nitry. počasie bolo priaz-
nivé, preto neobišli významné 
pamätihodnosti, akými sú 
Synagóga, nitriansky hrad či 
diecézne múzeum nitrianskeho 
biskupstva. študenti translato-
lógie sa zhostili role tlmočníka 
a jednotlivými stanovišťami 
ich sprevádzali v anglickom i 
nemeckom jazyku. programom 
nabitý deň zavŕšilo divadelné 
predstavenie „dišputa verejná“ 
v podaní študentského divadla 
vydi a s anglickými titulkami. 

exkurzia s názvom tranS 
– tranSkulturelle Kommuni-
kation und tranSlation sa v 
nitre skončila a pokračovala do 
ďalších miest, napr. Bratislava 
či praha. Spokojné výrazy na 
tvárach našich hostí, pocity z 
dobre vykonanej práce našich 
pedagógov a pocit zadosťuči-
nenia študentov hovoria za celý 
priebeh návštevy Slovincov na 
Slovensku.

natália švolíková,
Filozofická fakulta

slovinci 
na slovensku
katedra translatológie vzbudila 
u zahraničných kolegov záujem, 
pretože mali možnosť vidieť spôsob 
a podmienky výučby budúcich 
prekladateľov a tlmočníkov a porovnať 
ich s podmienkami, v akých prebieha 
výučba v maribore

Sny, snívanie, sila nočných, ale aj 
denných snov ako odraz nášho 
podvedomia, či spracovávanie 
každodenných zážitkov ilustruje 
naše „ja“ zo širokospektrálnej 
perspektívy. širokospektrálnosť 
sa premietla nielen v téme 
divadelného festivalu, ale i v 
oslave jeho 15. výročia. v duchu 
snov a snívania sa niesol 15. 
ročník podujatia pre základ-
né, stredné a jazykové školy, 
ktorý predstavoval aj významnú 
zmenu v tradícii festivalu. zatiaľ 
čo štrnásť predchádzajúcich 
ročníkov bolo primárne ad-
resovaných predstaveniam v 
anglickom jazyku, v tomto roku 

sme mohli vidieť predstavenia 
aj v nemeckom, francúzskom a 
španielskom jazyku. 15. ročník 
podujatia zorganizovali v dňoch 
od 9. - 11. apríla 2014 Katedra 
anglistiky a amerikanistiky v 
spolupráci s Katedrou germa-
nistiky, Katedrou translatológie, 
Katedrou romanistiky FF uKF 
v nitre, Slovenskou asociáciou 
učiteľov francúzštiny a odborom 
školstva okresného úradu nitra. 
počas troch dní na festivale 
vystúpilo 27 hereckých kolektí-
vov. podujatie sa teší dlhoročnej 
podpore a vysokej účasti ako 
hercov, tak aj divákov, čomu 
nasvedčuje aj tohtoročný počet 
zúčastnených. v aule uKF sa 
vystriedalo takmer 700 žiakov a 
študentov. 

Festival slávnostne otvorili pro-
dekani FF mgr. jozef palitefka, 
phd., a phdr. Ľuboš török, phd. 
vo svojich príhovoroch zdôraznili 
význam festivalu ako platformy, 
ktorá pozoruhodne - najmä z 
pragmatického hľadiska - pre-
pája akademické prostredie s 
výchovno-vzdelávacou praxou. 
prepojenie je o to významnejšie, 
že na príprave i počas celého 
podujatia vo výraznej miere par-
ticipovali študenti uKF - budúci 
pedagógovia. v tomto smere 
podujatie prispieva nielen k 
šíreniu dobrého mena univerzity, 
ale v prvom rade poukazuje na 

dôležitosť prieniku univerzitné-
ho vzdelávania do pedagogickej 
praxe. prvý deň festivalu otvorili 
hudbou a spevom študenti an-
glistiky a amerikanistiky Žofia 
vodová a daniel tuček a pod-
ujatie moderovali Karol Filo a 
marianna lörinczová zo základ-
nej školy mojmírovce. otvorenie 
druhého dňa festivalu magickým 
predstavením v nemeckom jazy-
ku spríjemnili študenti germa-
nistiky pod režisérskym vedením 
Simony Ďurkovej. v historickej 
inscenácii herecky účinkovali 
marieta musitzová, jana Kala-
futová, Kamil Strišovský, lucia 
raučinová, lenka pošteková, 
dominika richtáriková, erika 
Kocmanová, jana paulová a erik 
Hudcovič. druhý a tretí deň 
festivalu moderovali študentky 
anglistiky a amerikanistiky, ger-
manistiky a translatológie: petra 
prikrylová, marieta musitzová, 
Simona Ďurková a lenka pošte-
ková. Spestrením festivalu bola 
aj spätná väzba detskej poroty, 
ktorá vo svojej reflexii vnímala 
predstavenia z iného uhla pohľa-
du ako dospelý divák. 

Spektrum predstavení bolo 
nesmierne bohaté. diváci mali 
možnosť vidieť spracovania 
klasicky snových rozprávkových 
príbehov (napr. peter pan, zš 
Stará turá; alice’s adventures 
in Wonderland, zš nábrežie 

mládeže), temnejšie, no ne-
menej zaujímavé inscenácie s 
netradičnou pointou (How Grim 
reapers Swapped a Hunchback, 
zš cabaj-čápor), ale aj – občas 
sladko-trpké – sny reálneho ži-
vota (dreaming is Believing, SSš 
štúrovo, org. zložka Súkromná 
obchodná akadémia, nitra; 
dreamcatcHer, Soš veteri-
nárna, nitra; our dream, zš G. 
Bethlena, nové zámky). 

touto cestou by sme sa chceli 
úprimne poďakovať kolegom a 
kolegyniam, ktorí svojou profe-
sionalitou a prístupom prispeli 
k vytvoreniu nesmierne pod-
netnej, motivujúcej a príjemnej 
atmosféry pre všetkých zúčast-
nených. na realizácii podujatia 
participovali: mgr. Silvia Hvozdí-
ková, phd., doc. jana Harťanská, 
phd., mgr. Ľudmila pánisová, 
phd., mgr. diana Židová (Kated-
ra anglistiky a amerikanistiky); 
doc. jana Bírová, phd., mgr. 
lýdia čechová, phd. a mgr. jozef 
štefčík, phd. (Katedra transla-
tológie); mgr. radovan Glovňa, 
phd., mag. lena Sonemann a 
daniel Krause, phd. (Katedra 
germanistiky). 

Ku komplexnému zážitku účin-
kujúcich každoročne prispievajú 
taktiež záznamy z podujatia, 
ktoré pripravuje mediálne 
centrum FF uKF v nitre pod 
vedením ing. jaroslava dóczyho, 
phd. 

divadelný festival 2014 bol 
organizovaný ako súčasť pro-
jektu KeGa 039uKF-4/2012: 
vyučovanie súčasných anglofón-
nych literatúr ako prostriedok 
posilňovania kreatívneho a 
kritického myslenia a projektu 
veGa 1/0677/12: Kľúčové 
kompetencie uvádzajúceho 
učiteľa nevyhnutné pre úspešné 
vedenie začínajúceho učiteľa. 
podujatie podporilo aj zastú-
penie európskej komisie na 
Slovensku. 

Účinkujúci i diváci podujatia od-
chádzali z festivalu s príjemnými 
pocitmi, pozitívnou energiou 
a elánom do nasledujúceho 
ročníka.

phdr. mária Kiššová, phd.,
Katedra anglistiky 

a amerikanistiky FF,
doc. paeddr. eva Stranovská, phd.,

Katedra germanistiky FF,
organizátorky podujatia

Sila snov
„do ríše divov 
každé sa zatúlalo,
sníva, kým čas 
tam za oknom letí 
cvalom, sníva,  
a všetko len akoby 
sa zdalo...“

lewis carroll
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v dňoch od 18. marca až do 
21. marca 2014 sa na Fakul-
te stredoeurópskych štúdii 
uskutočnila séria prednášok 
venovaná poľskej kinemato-
grafie a literatúry. podujatie 
sa konalo pod záštitou Ústavu 
stredoeurópskych jazykov a 
kultúr. ako prvý z prednášajú-
cich hostí sa predstavil prof. 
Boguslaw Bakula z univerzity 
adama miczkiewicza v pozna-
ni, ktorý nám priblížil tvorbu 
významného poľského režiséra 
Krzysztofa zanussiho. zanussi 
je jedným z najvýznamnejších 

režisérov poľskej a svetovej 
kinematografie. jeho filmové 
začiatky sa spájajú s amatér-
skymi filmovými klubmi, v rámci 
ktorých nakrútil aj niekoľko 
filmov. neskôr sa však dostal k 
profesionálnemu filmu a zaradil 
sa medzi hlavných predstavite-
ľov „kina morálneho nepokoja“, 
ktoré kriticky vykresľovalo stav 
spoločnosti v socialistickom 
poľsku. na svojom konte má 
veľa významných scenárov, jeho 
diela získali ocenenia na prestíž-

nych filmových festivaloch, ako 
napríklad v Benátkach, cannes, 
Berlíne, rotterdame, locarne, 
tokiu, moskve atď. vo svojich 
dielach kladie dôraz na pozna-
nie zmyslu života a správnych 
hodnôt. jeho celovečerní debut 
z roku 1969 s názvom štruktúra 
kryštálu konfrontuje dva odlišné 
životné postoje dvoch bývalých 
spolužiakov. veľký ohlas mala 
jeho psychologická dráma s 
názvom ochranné sfarbenie 
(Barwy ochronne, 1976), dielo 
špirála (1978), v ktorom vystu-
puje hrdina, ktorý má možnosť 

voľby prijať alebo odmietnuť isté 
hodnoty, ďalej diela Konštanta 
(1980) alebo imperatív (1982). 
nasledujúci deň sa predstavila 
mgr. Hana timková (ÚluK FF) s 
príspevkom motivické štruktúry 
vo filmoch Krzysztofa Kieślow-
ského. prednáška bola zameraná 
na interpretáciu filmu Krzysztofa 
Kieślowského dvojaký život 
veroniky (la double vie de ve-
ronique, 1991). Film nám vyroz-
práva príbeh dvoch žien, ktoré 
sa nikdy nestretli a pritom jedna 

druhú cítia. dráma balansuje na 
hranici reality a sna, medzi intuí-
ciou a spomienkou... v krásnom 
farebne ladenom obrazu, ktorý 
je zložený zo zelenej, červenej a 
žltej farby sa nám premieta prí-
beh, plný detailov a drobností, 
plný ľahkých cinknutí a úžasnej 
hudby... po odzení príspevku 
mgr. Hany timkovej nasledo-
vala prednáška mgr. malgor-
zaty dambek, doktorandky 
z poznane, ktorá predstavila 
tvorbu jedného z najvýznam-
nejších poľských hudobných 
skladateľov Wojciecha Kilara. 

cieľom príspevku bolo zmapovať 
životné medzníky Wojciecha 
Kilara ako v osobnom tak i v 
pracovnom živote. poznamenala 
skutočnosť, že tento významný 
hudobný skladateľ skomponoval 
hudbu k filmom SŮl černÉ 
zemĚ – 1970 , loutKa – 
1980, pan tadeÁš – 1999, 

pianiSta – 2002 a k drakulovi. 
album s hudbou k filmu pan 
tadeáš získal platinovú dosku za 
20 tisíc predaných kusov.
veľkolepý záver týždňa predsta-
vovalo stretnutie študentov a 
vyučujúcich z Ústavu stredoeu-
rópskych jazykov a kultúr s re-
žisérom Krzysztofem zanussim. 
prednáška a následná diskusia 
sa konala na pôde vysokej školy 
múzických umení v Bratislave. 
režisér predstavil niekoľko krát-
kych filmových útvarov, najviac 
času však venoval rozsiahlym 
fragmentom svojho najnovšieho 

filmu s názvom vonkajšie telo 
(obce ciało). takmer štvorho-
dinové stretnutie prebehlo vo 
veľmi priateľskej atmosfére. 
zanussi uviedol, že práca ho 
nesmierne baví, a preto ani na-
priek hustému programu, ktorý 
vyžaduje neustále cestovanie, 
nie je vyčerpaný.

V marci sa na Ústave stredoeu-
rópskych jazykov a kultúr Fakul-
ty stredoeurópskych štúdií UKF 
v Nitre sa uskutočnil týždeň 
venovaný Poľskej kinematografii 
a literatúry. Čo Vás motivovalo 
usporiadať toto medzinárodné 
vedecké podujatie?

prvotný impulz na usporiadanie 
tohto podujatia vzišiel od mojej 
manželky mgr. Hany timkovej, 
ktorá sa dlhodobo venuje tvorbe 
významného poľského režisé-
ra Krzysztofa Kieślowského. 
našou ambíciou bolo predstaviť 
študentom našej fakulty poľskú 
kultúru prostredníctvom vý-
znamných diel poľskej kinema-
tografie. tento nápad zaujal aj 
našu kolegyňu, odborníčku na 
poľskú kultúru i jazyk mgr. annu 
šírovú-majkrzak, phd., ktorá 
nám významne pomohla pri 
organizácii akcie. oslovila našich 
hostí z poznanskej univerzity 
prof. Bogusława Bakułu a mgr. 
małgorzatu dambek a navrhla, 
aby sa časť ich prednášok 
dotkla aj novodobej poľskej 
literatúry.

Stretli ste sa pri realizovaní 
konferencie s nejakými kompli-
káciami?

je pravdou, že pôvodne sme 
plánovali osloviť väčší počet 
odborníkov na poľskú kinema-
tografiu a našou ambíciou bolo 
tiež predstaviť viac atraktívnych 
poľských filmových diel. Keďže 
sme však boli limitovaní časom, 
priestormi a financiami, rozhodli 
sme sa pripraviť skromnejší 
program s nádejou, že po dob-
rých ohlasoch budeme v tejto 
akcii pokračovať, snáď aj so 
širším okruhom prednášajúcich. 

V čom spočívala výnimočnosť 
tohto podujatia?

naši študenti i pedagógovia 
mali možnosť navštíviť pred-
nášky na vysokej odbornej 
úrovni prezentované špičkový-
mi odborníkmi napríklad prof. 
Bogusław Bakuła je medziná-
rodne uznávaným literárnym 
vedcom. Hoci je častým hosťom 
konferencií organizovaných FSš, 
väčšina našich študentov sa s 
ním zoznámila až vďaka jeho 
prednáške o kine morálneho 
nepokoja. Súčasťou týždňa 
poľskej kultúry bol navyše aj 
výlet so skupinou študentov 
FSš do Bratislavy, kde sme sa 
stretli s legendárnym režisérom 
Krzysztofom zanussim. pre 

každého fanúšika poľského filmu 
musela byť prezentácia jeho naj-
novšieho filmu i diskusia s ním 
výnimočným zážitkom.

Dostávate spätnú väzbu aj od 
študentov?

Keďže vediem semináre venova-
né stredoeurópskej kinemato-
grafii, mám skúsenosť, že pri in-
terpretácii európskych filmových 
diel sú študenti často limitovaní 
neznalosťou historických reálií 
i spoločenského a kultúrneho 
kontextu, v ktorom dielo vzniklo. 
Spomínané prednášky pomohli 
objasniť študentom historické 
kontexty i okolnosti vzniku via-
cerých umeleckých diel. zhodou 
okolností sa momentálne na 
seminároch venujeme práve poľ-
skej kinematografii, takže živší 
záujem o túto problematiku i 
skvalitnenie študentských prác 
som zaregistroval takmer okam-
žite po akcii. verím, že poznatky 
zo spomínaných prednášok 
využijú študenti i naši kolegovia 
aj pri štúdiu iných predmetov, 
keďže skúmanie reálií, kultúry, 
histórie i jazyka stredoeuróp-
skych národov je dominantným 
poslaním nášho Ústavu stredoe-
urópskych jazykov a kultúr. 

Rozmýšľali ste už nad tým, že 
by ste konferenciu zorganizovali 
aj v budúcnosti?

Áno, samozrejme. Sme v kon-
takte s kolegami z poznanskej 
univerzity, s ktorými by sme radi 
pripravili ďalšie literárno-filmolo-
gické stretnutie, našou ambí-
ciou je taktiež vydanie zborníka 
o súčasnej stredoeurópskej 
kinematografii. naše pozvanie 
do nitry neodmietol ani režisér 
Krzysztof zanussi. popri poľskej 
sa chceme venovať aj iným ná-
rodným kultúram. v septembri 
tohto roku nás s kolegami čaká 
2. ročník konferencie česká lite-
ratúra a film, ktorú na základe 
dobrých ohlasov z premiérového 
ročníka finančne podporilo aj 
veľvyslanectvo čr na Slovensku. 
v budúcom roku by sme na 
našej katedre radi pripravili aj 
Seminár maďarského filmu, kde 
by sme chceli priblížiť tvorbu 
špičkových maďarských tvorcov 
akými sú Béla tarr, Benedek 
Fliegauf či Gyorgy pálfi.

mgr. magdaléna Barányiová,
mgr. anna Haniczková,

mgr. anna šírová – majkrzak, phd.,
Fakulta stredoeurópskych štúdií

dňa 18. decembra 2013 bola v 
rámci 200. výročia osláv dán-
skeho mysliteľa Sørena Kier-
kegaarda slávnostne otvorená 
výstava o Kierkegaardovom  
živote a diele v priestoroch 
pedagogickej fakulty uKF  v 
nitre. celoeurópska výstava s 
názvom  Svetový dán - Søren 
Kierkegaard  sa uskutočnila v  

spolupráci s veľvyslanectvom 
dánska v Bratislave, Stredoeu-
rópskeho výskumného ústavu 
Sørena Kierkegaarda (ceri-SK) 
v nitre  a Filozofickej fakulty  
uKF v nitre. výstava obsahuje 
16 plagátov z Kierkegaardovho 
života a veľkú zásluhu na jej 
uskutočnení má prodekan pre 
medzinárodné vzťahy a rozvoj 
dr. Ľuboš török, ktorý pripravil a 
zorganizoval výstavu. 
okrem výstavy si dánsky veľ-
vyslanec christian Kønigsfeldt  
prezrel pracovisko ceri-SK a ne-

formálne sa stretol s dekanom 
prof. Bernardom Garajom,  
s ktorým  diskutovali o projek-
toch a aktivitách. pán veľvysla-
nec sa stretol tiež aj  s vedúcimi 
katedier prof. cyrilom diatkom 
(Katedra všeob. a aplikovanej 
etiky) a doc. petrom Kondrlom 
(Katedra náboženských štúdií)  
a bol oboznámený s publikačný-
mi aktivitami a medzinárodnou 
spoluprácou ústavu. 

doc. dr. roman Králik, Thd.,
riaditeľ ceri-SK FF

týždeň poľskej 
kinematografie 
a literatúry
našou ambíciou bolo predstaviť 
študentom našej fakulty poľskú 
kultúru prostredníctvom významných 
diel poľskej kinematografie
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mgr. art. štefan timko, phd., 
v roku 2000 absolvoval štú-
dium dramaturgie a scénaris-
tiky na Filmovej a televíznej 
fakulte všmu v Bratislave. od 
roku 2001 bol dramaturgom 
rozhlasových hier v košickom 
štúdiu Slovenského rozhlasu, 
kde doposiaľ pripravil vyše 50 
rozhlasových dramatických 

titulov. v roku 2008 nastúpil na 
doktorandské štúdium (ÚluK) 
Filozofickej fakulty univerzity 
Konštantína Filozofa. v sú-
časnosti pôsobí ako interný 
vedecký pracovník na Ústave 
stredoeurópskych jazykov a 
kultúr Fakulty stredoeurópskych 
štúdií, uKF v nitre. 

pri príležitosti 
konania konferencie 
sme oslovili jej 
iniciátora mgr. art. 
Štefana timka, phd.

Krysztof Zanussi, foto: GoogleObce ciało (2013), foto: fdb

aKtivity Katedier

v sKratKe

dánsky 
veľvyslanec 
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Návšteva dr. 
rozálie somogyi – 
Jakab (maďarsko) 

v dňoch 23. – 28. septembra 
2013 bola v rámci mobili-
ty campus projekt hosťom 
jazykového centra dr. rozália 
Somogy-jakab, cSc. pracovné 
stretnutie s pracovníkmi jc FF 
uKF sa nieslo v duchu hľadania 
možnosti spolupráce s európ-
skym konzorciom pre certifiká-
ciu znalosti moderných jazykov 
v pécsi. perspektívy a nové sme-
rovanie národných skúškových 
centier ecl, to boli témy, ktoré 
rezonovali na stretnutí spolu s 
návrhmi na ďalšie skvalitnenie 
certifikácie. 

bratislavské 
stretnutia 2013 

9. - 13. októbra 2013 sa prof. 
paeddr. elena zelenická, 
phd., a mgr. pavol adamka, 
phd., zúčastnili významného 
rusistického podujatia, ktoré 
pravidelne organizuje asociácia 
rusistov Slovenska – Bratislav-
ské stretnutia 2013. Stretnutie 
vyústilo do nadviazania spolu-
práce s viacerými univerzitami 
v rusku.

Jazyky a kultúry: 
súčasné rusko 

30. októbra 2013 jazykové 
centrum zrealizovalo prvú 
prednášku v rámci cyklu jazyky 
a kultúry pod názvom „Súčas-
né rusko“. o historických i 
aktuálnych procesoch v ruskej 
federácii prednášal mgr. pavol 
adamka, phd. analyzoval poza-
die posledných rokov existencie 
Sovietskeho zväzu a následného 
vývoja dnešného ruska. 

24. apríla 2014 sa konala druhá 
prednáška v rámci cyklu jazyky 
a kultúry pod názvom „jazyk 
v zbližovaní kultúr“. v podaní 
doc. paeddr. jany Waldnerovej, 
phd., odzneli témy: rozumieme 
si navzájom? ako prekonávať 
bariéry? východ a západ. 

Jazykový kurz pre 
zamestnancov 

v zimnom semestri zorganizova-
lo jazykové centrum kurz anglic-
kého jazyka pre zamestnancov 
Filozofickej fakulty. tento kurz 
bude pokračovať aj v letnom 
semestri a môžu sa ho zúčastniť 
ďalší záujemcovia, predpokla-
daná úroveň kurzu – mierne 
pokročilí. 

prezentácia jazykovej skúšky 
toeic® a ecl® (medzititulok)
dňa 25. novembra 2013 jazyko-
vé centrum FF uKF v spolupráci 
s etS Global – Slovakia zorga-
nizovalo prezentáciu jazykovej 
skúšky toeic® (test of english 
for international communica-
tion). Skúška toeic® listening 
& reading zisťuje, ako si viete 
poradiť v autentických situáci-
ách v pracovnom prostredí a v 
každodennom živote. je v súčas-
nosti najčastejšie vykonávanou 
skúškou z anglického jazyka v 
pracovnom prostredí. test toe-
ic je test z pracovnej angličtiny, 
ktorú využívajú zamestnávatelia 
na celom svete pri prijímaní 
nových zamestnancov. podľa 
výsledku testu dokážu zamest-
návatelia presne určiť, aká je 
úroveň uchádzačov.

jazykové centrum je od roku 
2005 národným skúškovým 
centrom ecl (european con-
sortium for the certificate of 
attainment in modern langua-
ges – európske konzorcium pre 
certifikáciu znalosti moderných 
jazykov) a je jednou zo štyroch 
organizačno-administratívnych 
úrovní európskeho konzorcia so 
sídlom v pécsi (maďarsko). 
Spolupráca jazykového centra 
FF uKF ako národného skúško-
vého centra ecl so slovenskými 
univerzitami, resp. jazykovými 
inštitútmi vyústila do založe-
nia trinástich regionálnych 
skúškových centier oprávnených 
vydávať jazykové certifikáty ecl 
(prešovská univerzita v prešove, 
inštitút pre odborné vzdelávanie 
a vzdelávanie dospelých, n.o. v 
Komárne, auStraliS HouSe 
oF enGliSH v Komárne, vallis 
– jazykové vzdelávanie, s.r.o. 
v trnave, trnavská univerzita 
v trnave; your´scool, s.r.o. v 
trnave, duna nová jazykové 
škola, s.r.o. v Košiciach, inFinity 
lanGuaGe inStitute, s.r.o. v 
Bratislave, international House 
Bratislava, e-Ku inštitút jazyko-
vej a interkultúrnej komunikácie 
v nitre, inschool Slovakia, s.r.o. 

v nitre, premier class, s.r.o. v 
nitre, luminosus, n.o. vo veľ-
kých Kapušanoch).

monografia 
dr. pavla burcla 

Burcl, p: jazyk novinových 
titulkov: volume i. nitra: FF uKF, 
2013. 150 s. iSBn 978-80-558-
0348-7.
téma uvedenej vedeckej mono-
grafie jazyk novinových titulkov: 
volume i spája v sebe pohľad 
translatologickej, lingvistickej a 
žurnalistickej praxe na prob-
lematiku novinových titulkov. 
autor sa zameriava na charak-
teristiku základných vlastností 
a funkcií novinových titulkov 
podľa domácej a zahraničnej 
odbornej tlače, a princíp ich vý-
stavby v originálnych britských a 
slovenských denníkoch (mien-
kotvorných). overuje zhodu v 
ich stavbe a možnosť priamo 
doslovne prekladať novinové 
titulky z anglického do sloven-
ského jazyka. výsledky hĺbkovej 
analýzy novinových titulkov 
uvedie v pripravovanej druhej 
samostatnej časti vedeckej mo-
nografie s názvom jazyk novi-
nových titulkov: volume ii, ktorá 
vyjde začiatkom roka 2014. 

vedecké príspevky 
v Xlinguae 

viacerí pedagógovia (mgr. 
adamka, phd., phdr. al-absiová, 
phd., mgr. michelčíková, phd., 
mgr. csalová, phd., paeddr. 
Waldnerová, phd.) publiko-
vali svoje vedecké výsledky v 
časopise X linguae: european 
Scientific language journal, 
ktorý je registrovaný v databáze 
ScopuS.

paeddr. pavol Burcl, phd.,
jazykové centrum FF

aKtivity Katedier

v roku 2013 sa v Jazykovom centre 
Filozofickej fakulty konalo viacero 
zaujímavých stretnutí a podujatí

expresne 
o aktivitách 
Jazykového centra 

Stretnutie s mladými potenci-
álnymi študentmi sa konalo v 
maďarskom jazyku i v sloven-
čine pod taktovkou prodekana 
paeddr. ladislava Barátha, 
phd.. dekan fakulty rndr. attila 
Komzsík, phd., prostredníctvom 
audiovizuálnej prezentácie 
predstavil profil fakulty. študenti 
mali možnosť oboznámiť sa 
s možnosťami štúdia v rámci 
jednotlivých študijných progra-
mov pracovísk FSš. dôležitou 
informáciou bola aj skutočnosť, 
že fakulta ponúka semestrálne 
študijné pobyty v zahraničí, 
spolupracujúc s viacerými reno-
movanými domácimi a zahranič-
nými inštitúciami. po spoločnom 
úvode nasledovala prehliadka 
priestorov FSš a sprievodné 
akcie jednotlivých pracovísk. Svoj 
program predstavil aj Ústav stre-
doeurópskych jazykov a kultúr. 
informácie o možnostiach štúdia 
poskytol riaditeľ pracoviska pán 
prof. phdr. tibor Žilka, drSc. mgr. 
irena lehocká, phd. predstavila 
jednotlivé kultúrne inštitúcie, kde 
študenti môžu praxovať v rámci 
bakalárskeho i magisterského 
stupňa, a phdr. ján Gallik, phd., 
oboznámil záujemcov o štúdium 
s fakultným webmagazínom. 
„Kniha je nositeľom kultúry“, 
poznamenal doc. paeddr. peter 
andruška, phd., a študentov 
oboznámil s predmetmi ako napr. 
textológia a editorstvo, ktoré sú 
súčasťou študijného programu 
stredoeurópske areálové štúdiá, 
a taktiež nezabudol upozorniť 
na bohatú a kvalitnú publikačnú 
činnosť pracoviska. ÚjSK vydáva 
vedecký zborník KultÚra a 
SÚčaSnoSŤ, ktorý má dlhoroč-
nú tradíciu. mgr. anna šírová, 
phd., odborníčka na poľský a 
český jazyk, upozornila na fakt, 
že štúdium je orientované aj na 
regionálne jazyky, medzi ktoré 
patrí český, poľský a maďarský 
jazyk. Keďže nitra je bohatá na 
kultúrne inštitúcie či podujatia, 
mgr. art. štefan timko, phd., 

nám predstavil nitru s možnos-
ťami kultúrneho vyžitia. 
„štúdium je také, aké si ho sami 
spravíte“, tieto slová odzneli z 
úst súčasných študentiek (lucia 
Kučerová a patrícia Háleková) 
druhého ročníka bakalárskeho 
štúdia stredoeurópske areálové 
štúdiá, ktoré predstavili študent-
ský život na akademickej pôde. 
Ústav stredoeurópskych jazykov 
a kultúr ponúka aj tretí stupeň 
štúdia – doktorandské štúdium. 
doktorandky mgr. magdaléna 
Barányiová a mgr. anna Hanicz-
ková predstavili doktorandské 
štúdium, ktoré prebieha v 
programe Hungarológia. po od-
znení poslednej informácie mohli 
budúci študenti získať komplex-
nejší obraz o študijnom progra-
me Stredoeurópske areálové štú-
dia. približne 25 až 30 študentov 
prejavilo záujem o prezentáciu 
študijných programov, ktoré za-
bezpečuje Ústav pre vzdelávanie 
pedagógov FSš. viedol ju riaditeľ 
ústavu rndr. štefan Balla, phd. 
prezentovali sa študijné progra-
my predškolská elementárna pe-
dagogika s vyučovacím jazykom 
maďarským (pep) a učiteľstvo 
pre primárne vzdelávanie s 
vyučovacím jazykom maďarským 
(zSpm), ako aj študijné progra-
my matematika a Biológia, ktoré 
sú síce akreditované na Fpv uKF 
v nitre, ale zamestnanci Úvp sa 
aktívne podieľajú na ich usku-
točnení v maďarskom jazyku. 
na prezentácii boli prítomní aj 
študenti 2. a 3. ročníka študij-
ného programu pep. odpovedali 
na otázky 
záujemcov 
a krátko 
prezento-
vali život na 
univerzite zo 
študentské-
ho hľadiska. 
odzneli 
informácie o 
ubytovacích 
možnostiach, 

o organizácii rozvrhu hodín 
na univerzite, o možnostiach 
trávenia voľného času, ako aj o 
kultúrnych aktivitách študentskej 
organizácie juGyiK. 
riaditeľ Ústavu maďarskej 
jazykovedy a literárnej vedy 
doc. Benyovszky Krisztián, phd., 
prezentoval činnosť ústavu, ktorý 
zabezpečuje prípravu budúcich 
učiteľov maďarského jazyka a 
literatúry, tlmočníkov a preklada-
teľov zameraných na maďarský 
jazyk a kultúru, maďarsko-slo-
venských bilingválnych mediá-
torov, hungarológov, ugrofínske 
štúdium, a tiež doktorandské 
štúdium v rámci teórie vyučova-
nia maďarského jazyka a litera-
túry. Ďalej sa ústav zúčastňuje aj 
na realizácii študijných progra-
mov predškolská a elementárna 
pedagogika a učiteľstvo pre pri-
márne vzdelávanie s vyučovacím 
jazykom maďarským. v prezen-
tácii činnosti ústavu pokračoval 
paeddr. Bauko jános, phd., ktorý 
hovoril o výučbe a výskume lin-
gvistiky. vo vedeckom výskume 
v rámci jazykovedy sa pracovisko 
zaoberá otázkami dialektológie, 
socio- a psycholingvistiky, ono-
mastiky, kognitívnej lingvistiky a 
translatológie. pracovníci ústavu 
skúmajú používanie jazyka v 
maďarsko-slovenskom bilingvál-
nom prostredí na Slovensku. 
Svoje vedeckovýskumné výsledky 
ústav prezentuje na rôznych ve-
deckých podujatiach a prostred-
níctvom vedeckých publikácií. 
paeddr. presinszky Károly, phd., 
poukázal na to, že aj študenti 
môžu preukázať svoje vedecké 
znalosti a iné odborné schop-
nosti. Spomenul nasledovné 
podujatia organizované ústavom: 
študentská vedecká konferencia, 
rétorická súťaž Kossutha, Krásna 
maďarská reč – výslovnostná 
súťaž, recitačná súťaž tompa 
mihálya, legere – literárnovedná 
súťaž pre stredoškolákov, orto-
grafická súťaž imploma józsefa 
pre stredoškolákov. v prezentácii 
ústavu pokračovali dvaja študen-
ti Ústavu maďarskej jazykovedy 

a literárnej vedy, ktorí hovorili o 
vlastných skúsenostiach počas 
štúdia na Fakulte stredoeu-
rópskych štúdií. a napokon sa 
v rámci dňa otvorených dverí 
konala i prezentácia najmlad-
šieho pracoviska FSš – Katedry 
cestovného ruchu a akreditova-
ného bakalárskeho študijného 
programu regionálny cestovný 
ruch, ktorý katedra zabezpečuje. 
pri tejto príležitosti pracovníci 
katedry pripravili pre záujemcov 
bohatý program. vedúca Katedry 
cestovného ruchu phdr. zuzana 
palenčíková, phd., predstavila 
študijný program a jeho špecifi-
ká, profil absolventa i možnosti 
uplatnenia absolventov štúdia na 
trhu práce. Súčasne prebiehal na 
pracovisku workshop, zameraný 
na prezentáciu praktickej výučby 
informačných systémov v ces-
tovnom ruchu pod vedením ing. 
rastislava Žitného, phd. uchá-
dzači o štúdium mali možnosť 
vyskúšať si prácu s informačnými 
systémami v intranetovom pro-
stredí uKF. Súčasťou programu 
bola aj prednáška regionálneho 
sprievodcu phdr. mateja šišku, 
phd., ktorý predstavil mesto nit-
ra z pohľadu cestovného ruchu 
ako mesto bohatých možností na 
trávenie voľného času. záverom 
môžeme konštatovať, že deň 
otvorených dverí na Katedre 
cestovného ruchu splnil svoj cieľ 
a ponúkol potenciálnym uchá-
dzačom o štúdium regionál-
neho cestovného ruchu mnoho 
inšpirácie a dôvodov, prečo prísť 
študovať cestovný ruch práve k 
nám. 

mgr. magdaléna Barányiová, 
Ústav stredoeur.jazykov a kultúr,
rndr. štefan Balla, phd., Ústav 

pre vzdelávanie pedagógov,
paeddr. Bauko jános, phd., 

Ústav maďarskej jazykovedy a 
literárnej vedy,

phdr. zuzana palenčíková, phd., 
Katedra cestovného ruchu
foto: mgr. andráš Kelemen

otvorené dvere 
na FSŠ
dňa 20. februára 2014 sa univerzitného 
dňa otvorených dverí zúčastnila 
aj Fakulta stredoeurópskych štúdií
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lekári už v dávnych dobách a 
histórii pozorovali liečivý účinok 
farieb a kultúry na zdravie a 
funkcie ľudského tela. viaceré 
národy mali dômyselný, sofisti-
kovaný systém využívania farieb 
implementovaných do kultúry 
a umenia. Farba a umenie sa 
používali ako liečebný prostrie-
dok na obnovu životnej sily a 
energie. podstatou pôsobenia 
farieb na zdravie spočíva v 
tom, že farby svojim účinkom 

spôsobujú zmeny v bunkách 
organizmu a ovplyvňujú tak ich 
funkciu. musia sa však používať 
rozumne a vedome, s jasným 
cieľom ich pozitívneho pôsobe-
nia na zdravý život a prostredie, 
v ktorom človek žije. 

človek má svoje osobitné 
vlastnosti, ktoré ovplyvňujú jeho 
prežívanie, správanie, prejavy a 
reakcie. tieto sa menia počas 
jeho individuálnej existencie. 

u človeka v roli pacienta je 
správanie ovplyvnené chorobou 
a počas hospitalizácie zmenou 
prostredia. takáto realita vyvolá 
zmenu a vytvorenie, ktoré nemal 
v stave zdravia. 
človek si udržiava svoju hemo-
dynamiku na základe interakcie 
medzi ním a prostredím. táto 
súvzťažnosť organizmu a pros-
tredia je vyjadrená pojmom po-
treba. pri uspokojovaní deficitov 
v potrebách pacienta v nemoc-
ničnom prostredí kladú zdra-
votníci často výrazný dôraz na 
biologické potreby. v hierarchii 
potrieb je však rovnako dôležitá 
aj potreba vytvárania kultúrneho 
prostredia. táto potreba zahŕňa 
v nemocničnom prostredí nielen 
sledovanie televízie, čítanie 
knihy atď., ale aj estetiku pro-
stredia s umeleckou výzdobou 
s vhodným farebným zladením 
stien, nábytku, čistota a upra-
venosť prostredia a pod. všetky 
možné podoby týchto potrieb je 
potrebné uspokojovať s cieľom 
odvrátiť pozornosť pacientov od 
negatívnych dôsledkov prehna-
ného sebapozorovania. Biologic-

ké potreby nemožno izolovať od 
spoločenských potrieb – vždy 
na seba v určitej miere nad-
väzujú, hranice medzi nimi sú 
plynulé a záleží na subjekte, aký 
stupeň naliehavosti tej ktorej 
potrebe prikladá. 

projekty typu „obrazy v ne-
mocniciach“ majú napríklad v 
rakúsku, uSa, veľkej Británii 
dlhodobú tradíciu. rôzne donor-
ské a charitatívne organizácie 
vytvárajú interaktívne umelecké 
projekty pre ľudí, pohybujúcich 
sa v nemocničnom prostredí. 
myšlienky a úmysly podobného 
charakteru sú na Slovensku 
iba v začiatkoch. projekt „vplyv 
výtvarného umenia na uspo-
kojovanie potrieb pacientov 
v nemocničnom prostredí“ je 
spoločným dielom, ktoré vzniklo 
v rámci spolupráce Fakulty 
sociálnych vied a zdravotníctva 
a pedagogickej fakulty uKF v 
nitre v období akademického 
roka 2012 – 2013. Garantmi 
projektu boli phdr. Ľuboslava 
pavelová, phd., z Katedry ošet-
rovateľstva a doc. mgr. adriana 

medzinárodný vedecký časo-
pis topics in linguistics, ktorý 
dvakrát ročne vydáva Katedra 
anglistiky a amerikanistiky FF 
uKF v nitre, bol akceptovaný na 
zaradenie do databázy Scopus. 

Hodnotiaci proces trval dva roky 
a veľmi nás teší, že priniesol po-
zitívny výsledok. v podpornom 
stanovisku zdôraznila hodnotia-
ca komisia najmä tri aspekty: 
1) časopis má presvedčivú edič-
nú politiku, 2) prináša kvalitný 
a relevantný obsah v danom 
odbore a 3) je ľahko dostupný 
on-line. 

Ako sme začali 
časopis topics in linguistics vy-
chádza od roku 2007, primárne 
sa orientuje na všeobecnú lin-
gvistiku, interkultúrnu komuni-
káciu, kritickú analýzu diskurzu, 
pragmatiku, sociolingvistiku, 
komparatívnu lingvistiku a 
príbuzné oblasti lingvistického 
výskumu. Hlavným cieľom je 
podporovať interdisciplinárne, 
medzijazykové a interkultúrne 
prístupy k skúmaniu jazyka. 
vydávanie časopisu sa viaže na 
tradíciu medzinárodných vedec-
kých lingvistických konferencií, 
ktoré Kaaa organizuje od roku 

2006 a sú známe v odbornej 
komunite anglistov pod názvom 
nitra discourse Studies. 

Vytvorenie tradície a sieť kvalit-
ných medzinárodných kontaktov 
vysoký odborný štandard 
časopisu garantuje redakčná 
rada, ktorej členmi sú uznávaní 
odborníci lingvisti z univerzít 
a vedeckých inštitúcií celého 
sveta. za všetkých spomeňme 
aspoň niektorých: prof. anita 
Fetzer z univerzity v augsburgu 
(nemecko), autorka významných 
prác v oblasti štúdia diskurzu 
a hlavnú editorku medzinárod-
ného vydavateľstva Benjamins, 
prof. jane Gaskell z univerzity 
v toronte (Kanada), autorka 
prác o edukačnej a jazykovej 
politike, prof. agustín Gravana 
z univerzity v Buenos aires 
(argentína), špecialista na po-
čítačovú lingvistiku, prof. reima 
al-jardf z univerzity v King Saud 
(Saudská arábia), autorka prác 
v oblasti konfrontačnej štylistiky 
a prof. josé igor prieto arranza z 
univerzity Baleárskych ostrovov 
v palme de mallorca (španiel-
sko), uznávaný odborník na 
interkultúrne a (inter)jazykové 
aspekty štúdia a osvojovania si 

cudzích jazykov. pri zakladaní 
a rozvíjaní časopisu sme využili 
kvalitné odborné vzťahy so 
zahraničnými univerzitami, ktoré 
sme získali prostredníctvom 
bilaterálnych dohôd uKF (naprí-
klad s univerzitami v londýne, 
v poľskej lodži, v nemeckom 
chemnitzi, maďarskom pécsi a 
pod.). a následne cielene rozví-
jali prostredníctvom medziná-
rodných vedeckých konferencií, 
pozvaných prednášok, študij-
ných a prednáškových pobytov 
a podobných špecializovaných 
podujatí. rovnako si vážime 
kvalitnú spoluprácu kolegov zo 
slovenských univerzít, ústavov 
Sav a pracovísk domovskej 
Filozofickej fakulty uKF. 

Čo dávame a získavame
netreba zdôrazňovať, že práca 
na príprave časopisu vždy bola a 
stále je mimoriadne náročná, a 
hoci zainteresovaným pracovní-
kom katedry po mnohé roky na 
jednej strane energiu výrazne 
uberala, na strane druhej priná-
šala radosť z kvalitne pripra-
vených, obsahom aj formou 
originálnych zväzkov časopisu. 
počas ostatných rokov, keď v 
zmysle platných kritérií publi-

výtvarné umenie 
pomáha pacientom 

Úspech 
po dvoch rokoch

Človek žije vo farebnom prostredí, 
ktorý má zásadný vplyv na našu 
náladu, vnútornú pohodu, psychiku, 
podvedomie, emócie a telesnú 
výkonnosť

Našou ambíciou je posunúť časopis 
na kvalitatívne vyššiu priečku a snažiť 
sa o vstup do ďalších významných 
databáz

récka, phd., vedúca Katedry 
výtvarnej tvorby a výchovy pF. 
originálne diela vznikli zadaním 
voľnej témy pre študentov Ka-
tedry výtvarnej tvorby a výchovy 
na praktických – maliarskych 

disciplínach tým, že im bolo 
oznámené, v akom prostredí 
budú diela umiestnené a aký 
zámer sledujú. časť obrazov vy-
tvorili študenti doma vo svojom 
voľnom čase. Krajinkárske mo-

tívy, resp. ich inšpirácie vznikli 
počas týždňového kurzu kresby 
a maľby v prírode, ktorý študen-
ti tradične absolvujú v maleb-
nom prostredí na pieninách, v 
červenom Kláštore, v rámci zim-

ného semestra, zvyčajne kon-
com septembra. Koordinátorom 
realizácie obrazov boli mgr. jozef 
Baus, doc. mgr. adriana récka, 
phd., a akad. mal. jozef dobiš, 
ktorý súčasne prispel jedným 
obrazom – vlastným dielom, 
vytvoreným počas kurzu kresby 
a maľby v červenom Kláštore, 
kde lektoroval študentov. o 
ideovú koncepciu a adekvátne 
rozmiestnenie v priestoroch 
nemocnice, technickú prípra-
vu a koordináciu sa postarali 
doc. mgr. adriana récka, phd., 
paeddr. janka Satková, phd., 
libor chrenko a Bc. zuzana mi-
chaľáková (pracovníci Kvtv pF) 
a mgr. mária šabíková, mgr. jana 
Saková, mgr. mária dumančičo-
vá (chirurgická klinika Fn nitra). 

aj takúto podobu môže mať 
participácia dvoch rozdielnych 
študijných odborov jednej uni-
verzity vo verejný prospech. 

phdr. Ľuboslava pavelová, phd.,
phdr. jozefína mesárošová, phd.,

Katedra ošetrovateľstva FSvaz

aKtivity Katedier aKtivity Katedier

kačnej činnosti bolo hodnotenie 
časopisu nízke, sme čerpali mo-
tiváciu na prípravu ďalších čísel 
najmä z mimoriadne kladného 
ohlasu medzinárodnej odbornej 
verejnosti. v čase, keď vzhľa-
dom na metodiku hodnotenia 
publikačnej činnosti nebolo pre 
slovenských a českých kole-
gov publikovanie príspevkov 
v našom časopise zaujímavé, 
publikovali u nás svoje štúdie 
také významné osobnosti ako 
prof. Henry Widdowson, prof. 
piotr cap, prof. lászló Komlósi, 
prof. richard repka, prof. Billy 
clark, prof. anita Fetzer a mnohí 
iní. uznanie kvality časopisu 
formou akceptácie do databázy 
Scopus je preto zadosťučinením 
pre nás všetkých. vnímame ho 
ako adekvátne ohodnotenie kva-
lity našej doterajšej práce ako 
aj vytrvalosti našich snažení. 
tradíciu nitrianskej anglistiky 
a funkčnú sieť významných 
medzinárodných kontaktov tak 
môžeme ďalej rozvíjať a posunúť 
na kvalitatívne vyššiu úroveň.
 
Výzvy a perspektívy
časopis od svojho vzniku vychá-
dza v elektronickej a tlačenej 
podobe v anglickom jazyku, 

v súčasnosti je indexovaný v 
medzinárodných databázach eb-
sco a Scopus. našou ambíciou 
je posunúť časopis na kvalita-
tívne vyššiu priečku a snažiť sa 
o vstup do ďalších významných 
databáz. Samotné odhodlanie a 
potenciál pracovníkov katedry 
by iste nestačili na dosiahnutie 
takýchto ambicióznych cieľov, 
preto si veľmi vážime všestran-
nú podporu vedenia fakulty, 
ktorej sa nám v tomto smere 
dlhodobo dostáva. 

Katedrový časopis v kontexte 
fakulty a univerzity 
časopis poskytuje priestor 
jazykovedcom, ktorí sa venujú 
komparatív-
nemu a/alebo 
konfrontačné-
mu výskumu ja-
zykových javov, 
pričom výskum 
anglického 
jazyka nemusí 
byť súčasťou 
skúmaného 
jazykového 
materiálu. viac 
informácií po-
skytuje webová 
stránka časopi-

su, na návštevu ktorej pozývame 
všetkých záujemcov. dozviete 
sa tu ďalšie podrobnosti vrátane 
pokynov a možnosti elektro-
nického vkladania príspevkov 
na http://www.kaa.ff.ukf.sk/
en/2012-01-19-16-21-04/to-
pics-in-linguistics.

Poďakovanie šéfredaktora
na tomto mieste by som sa 
chcela v mene katedry, re-
dakčného tímu, ako aj v mene 
svojom, ešte raz úprimne 
poďakovať vedeniu fakulty za 
všestrannú podporu našich 
snažení. zároveň treba vyjadriť 
úprimné poďakovanie pracovní-
kom knižnice uKF za cenné rady, 

ktoré nám poskytli v súvislosti 
so vstupom do akceptovaných 
databáz. 
v neposlednom rade by som 
chcela verejne prejaviť uznanie 
a vyjadriť poďakovanie mojim 
kolegom z katedry, menovite dr. 
elene cipriánovej, dr. martinovi 
mačurovi a doc. štefanovi Beňu-
šovi. Bez ich vytrvalej podpory a 
kvalitnej spolupráce by úspech 
časopisu nebol možný. 

prof. phdr. Gabriela miššíková, 
cSc.,

hlavná editorka časopisu til
a vedúca Katedra anglistiky a 

amerikanistiky FF
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„Konečne možnosť preveriť 
si svoje vedomosti o nitre,“ 
povedali si študenti 2. ročníka 
magisterského štúdia odbo-
ru cudzie jazyky a kultúry na 
Fakulte stredoeurópskych štúdií 
univerzity Konštantína Filozofa 
v nitre lukáš Žiačík, veronika 
cimrová a lucia auxtová. v rám-
ci odbornej praxe pod dohľadom 
mgr. ireny lehockej, phd., uspo-
riadali súťaž nesúcu príznačný 
názov Biele miesta nitry. na 
súťaži, ktorá sa konala v priesto-
roch fotogalérie trafačka dňa 
24. marca 2014, sa zúčastnilo 
päť družstiev, pozostávajúcich 
zo študentov vyššie uvedeného 
odboru. Súťažili vo vedomost-
nom kvíze, ktorý pozostával z 
otázok zameraných na rozmani-

té aspekty mesta nitry ako sú 
História nitry, nitra v literatúre, 
Geografia nitry, šport v nitre, 
Kultúra a umenie nitry a Život 
na uKF. organizátori dopriali 
súťažiacim možnosť vyberať si z 
otázok rôzneho bodového ohod-
notenia, ktoré sa im na konci 
súťaže spočítali. navyše si mohli 
vybrať takzvané bonusové otáz-
ky, ktorými mohli svoju neute-
šenú bodovú situáciu zvrátiť vo 
svoj prospech alebo aj naopak. 
Súperenie sa nieslo vo veselom 
priateľskom duchu a zo strany 
divákov mali súťažiaci o povzbu-
denie a podporu postarané. 
výsledky súťaže sú nasledovné: 
na prvom mieste sa umiestnil 
čierny súťažný tím marek varga, 
matúš Holý, štefan Baláž. z 

druhého miesta sa tešil tím 
žltých – lucia vašová, Simona 
trenčanská a nikola Žáčiková. 
tretí skončil modrý tím radko 
čurný, michal zlatý a roman 
Klačanský. 

veľkým prínosom pre celú akciu 
bola prítomnosť pána prof. 
phdr. tibora Žilku, drSc., ktorý 
odovzdal ceny víťazom a na 
záver povedal pár slov o súťaži. 
Sponzormi podujatia bola 
Fakulta stredoeurópskych štúdií, 
ktorá venovala víťazom svoje 
publikácie, a občianske zdru-
ženie trafačka, ktoré poskytlo 
priestory, a takisto venovalo 
darčeky víťazom (umelecké 
pohľadnice). 

vďaka moderátorským schop-
nostiam lukáša Žiačíka sa súťaž 
niesla v znamení uvoľnenej 
nálady a nadšenia pre súťaženie. 
prostredníctvom súťaže Biele 
miesta nitry sa organizátori 
snažili spropagovať výstavu, 
ktorá sa uskutoční toto leto 
v trafačke. Bude už tradične 
zameraná na nitru vyobrazenú 
na starých pohľadniciach. 

Spropagovať výstavu starých 
a nových fotografií nitry sa 
rozhodli študenti Ústavu stre-
doeurópskych jazykov a kultúr 
aj ďalšou akciou vo fotogalérii 
trafačka, v ktorej mnohí z nich 
absolvujú povinnú prax. Úlohou 
študentov je skúsiť si na vlast-

nej koži úskalia, ale ja radosti 
organizácie kultúrnych akcií a 
podujatí. Sami pocítili ťarchu 
zodpovednosti, príprave súťaže 
Biele miesta nitry venovali dlhé 
hodiny príprav, podobne ako aj 
príprave večera plného inova-
tívnych prezentácií o nitre a jej 
pamiatkach.

dňa 31. marca 2014 sa študenti 
1. ročníka magisterského študij-
ného programu Stredoeurópske 
areálové štúdiá prezentovali v 
roli sprievodcov. na súťažnej 
prezentácii, ktorú pod názvom 
najznámejšie pamiatky nitry 
očami študentov FSš v rámci 
svojej odbornej praxe v ob-
čianskom združení trafačka 
zorganizovali ich o rok starší 
kolegovia, sa predstavilo celkovo 
8 tímov. jednotlivé družstvá 
veľmi originálnym a nekon-
venčným spôsobom predstavili 
najznámejšie architektonické 
dominanty Horného a dolného 
mesta, a teda nitriansky hrad 
a Kostol sv. ladislava. študenti 
a študentky nás previedli aj 
národnou kultúrnou pamiatkou 
v Kostoľanoch pod tríbečom 
a dražovským kostolíkom. 
zaujímavá bola aj prezentácia 
týkajúca sa športu v nitre, ktorá 
poukázala nielen na významné 
úspechy nitrianskych športovcov 
v individuálnych a kolektívnych 
športoch, ale aj na súčasný stav 
miestnych športovísk. Hlasujúcu 
porotu najviac zaujali inovatívne 
prezentácie o divadle andreja 
Bagara, ďalej o problematike 
židovstva v nitre a v nepo-
slednom rade aj prezentácia 
dôležitého pútnického miesta 
celoslovenského významu, akým 
je nitrianska Kalvária. Hodnotil 
sa hlavne výber témy, originalita 
a grafická stránka spracovania. 
študenti najmladšej fakulty 
univerzity Konštantína Filo-
zofa v nitre si takto prakticky 
vyskúšali nielen svoju kreativitu 
a šikovnosť, ale aj schopnosť 
vystupovať. cieľom akcie bolo 
nielen prezentovať schopnos-
ti študentov, ale aj načrtnúť 
budúcu možnú spoluprácu s 
trafačkou a mestom nitra v 
spoločnom záujme vytvorenia 
propagačných materiálov adek-
vátnych k vysokému kultúrnemu 
potenciálu regiónu.

Bc. lenka tkáč-zabáková,
Bc. lucia auxtová,

Fakulta stredoeurópskych štúdií 

univerzita Konštantína Filo-
zofa aktívne podporila projekt 
ďalšieho vzdelávania študentov 
nitrianskych univerzít s názvom 
„tea at Five“. aktivity projektu 
boli cielené na rozvoj komuni-
kačnej kompetencie v anglickom 
jazyku u 92 študentov uKF a 28 
študentov Spu prostredníctvom 

priamej komunikačnej interakcie 
s troma lektormi - stážistami 
z malajzie, egypta a indoné-
zie. vzdelávanie sa začalo 17. 
februára 2014 a realizovalo 
sa v rozsahu piatich týždňov. 
zamerané bolo na interakčné 
poznávanie krajín a kultúr, z 
ktorých pochádzajú lektori a na 
komunikáciu o témach z bežné-
ho života - od životného štýlu, 
cez stravovanie, cestovanie, 
záľuby a pod. s tým, že lektori 
reflektovali vzdelávacie potreby 
študentov v jednotlivých oblas-
tiach komunikácie v anglickom 

jazyku. Hlavným organizátorom 
a realizátorom projektu bola 
študentská organizácia aieSec 
nitra, za uKF v nitre záštitu nad 
jeho uskutočnením prevzala doc. 
paeddr. marcela verešová, phd., 
prorektorka pre celoživotné 
vzdelávanie, a organizačne pro-
jekt na pôde univerzity zabez-
pečilo oddelenie pre celoživotné 
vzdelávanie a medzinárodné 
vzťahy s podporou dekanky 
FSvaz prof. phdr. evy Sollárovej, 
cSc., dekanky pF prof. phdr. evy 
Szórádovej, cSc., a dekana FF 
prof. paeddr. Bernarda Garaja, 

cSc. dňa 19. marca 2014 sa 
uskutočnilo záverečné stretnutie 
organizátorov a podporovateľov 
projektu s cieľom vyhodnotenia 
splnenia zámeru projektu a rea-
lizácie vzdelávania. z hodnotení 
a názorov študentov, ktorí sa 

vzdelávania zúčastnili: „môžem 
povedať, že na začiatku kurzu 
som sa trochu obával aké to 
bude, pretože som v podstate 
nikdy nebol v situácii, kedy som 
musel hovoriť po anglicky. iné je 
to keď konverzujete po anglicky 
so Slovákom a iné s cudzincom. 
vďaka tomuto projektu som vo 
vyjadrovaní oveľa sebavedomej-
ší.“ hovorí o projekte študent 
marcel. 

študentka denisa hodnotí pro-
jekt nasledovne: „Spokojnosť je 
slovo, ktorým by som vyjadrila 

aký bol tea at five. Super lektor, 
s ktorým zostanem v kontakte. 
tiež som si našla kamošov, s 
ktorými ideme pokračovať v 
stretnutiach, aj keď amr tam 
už nebude. veľká vďaka tomuto 
projektu za pár babiek.“
teší nás, že v oblasti ďalšie-
ho vzdelávania, sme aj touto 
aktivitou podporili spoluúčasť 
a kooperáciu študentov oboch 
nitrianskych univerzít na rozvoji 
ich komunikačnej kompetencie 
v anglickom jazyku uvedomujúc 
si, že práve spôsobilosť aktívne 
komunikovať v svetovom jazyku 
je jednou z priorít stratégie celo-
životného vzdelávania. 

doc. paeddr. marcela verešová, 
phd.,

prorektorka pre celoživotné 
vzdelávanie uKF v nitre,
natália packová, aieSec

foto: lB

tea 
at Five
spôsobilosť 
aktívne 
komunikovať 
v svetovom 
jazyku je jednou 
z priorít stratégie 
celoživotného 
vzdelávania

zazNameNali sme aKtivity Katedier

biele miesta Nitry 
a jej pamiatky
Spropagovať výstavu starých 
a nových fotografií nitry sa rozhodli 
študenti Ústavu stredoeurópskych 
jazykov a kultúr aj ďalšou akciou 
vo fotogalérii trafačka, v ktorej 
mnohí z nich absolvujú povinnú prax
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cyrano 
z predmestia
umeleckým vyvrcholením tohtoročných 
nitrianskych univerzitných dní bol 
pôvodný slovenský muzikál cyrano 
z predmestia, zrealizovaný Katedrou 
hudby pedagogickej fakulty univerzity 
Konštantína Filozofa v nitre v produkcii 
mgr. aleny čiernej, phd., a pod 
režisérskou taktovkou doc. phdr. pavla 
Smolíka, artd. 

premiéra muzikálu, ktorá sa konala 
4. mája 2014 v Starom divadle Karola 
Spišáka v nitre, i jeho reprízy (5., 6.  
a 7. mája 2014) zožali u divákov veľký 
úspech.           foto: lB
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v nedeľu 4. mája 2014 v dome 
kultúry v  Soľanoch boli uvedené 
do života dve monografie o 
soľanských Slovákoch - Soľany 
– Kultúrne tradície Slovákov v 
Slavónii a transformácia kultúry 
Slovákov v Soľanoch – vizuálna 
prezentácia. podujatia svojou 
účasťou podporili mirko vávra 
– predseda zväzu Slovákov v 
chorvátsku, rastislav Surový – 
podpredseda a čestný predseda 
matice slovenskej v Srbsku, Gra-
cijela Stiba – podpredsedníčka 
okresu vrbanja, Sandra Kralj 
vukšić – riaditeľka Slovenského 
kultúrneho centra v našiciach, 
milan pucovský – predseda 
rady slovenskej národnostnej 
menšiny vo vukovarsko-sriem-
skej župe a ján Slávik, predseda 
rady miestneho spoločenstva v 
Kysáči. prezentácie sa zúčast-
nili aj zástupcovia autorov z 
Katedry manažmentu kultúry 
a turizmu FF uKF v nitre: prof. 
phdr. jaroslav čukan, cSc., doc. 
phdr. Boris michalík, phd., phdr. 
roman zima, phd. prítomní boli 
aj domáci spoluautori mgr. Svet-
lana vojnićová Feldyová – zbo-
rová farárka a tomislav lunka 
– dipl. pedagóg. pri príležitosti 
prezentácie bolo medzi Sloven-
ským kultúrnym centrom v naši-

ciach a Katedrou manažmentu 
kultúry a turizmu FF uKF v 
nitre podpísané memorandum o 
spolupráci. cieľom memoranda 
je rozvíjať aktivity na zachováva-
nie tradičnej slovenskej kultúry 
a výskumná činnosť. Koordiná-
torom za Katedru manažmentu 
kultúry a turizmu FF uKF v nitre 
je doc. phdr. Boris michalík, 
phd. a za Slovenské kultúrne 
centrum v našiciach riaditeľka – 
dr.sc. Sandra Kralj vukšić.
podujatie moderovala miluška 
Besek – predsedníčka miestnej 
organizácie matice slovenskej v 
chorvátsku. Kultúrny program 
zabezpečila folklórna skupina 
KuS ondrej pekár. v mene 
Katedry manažmentu kultúry a 
turizmu FF uKF v nitre vyjadru-
jeme poďakovanie Soľančanom 
za pohostinnosť a ústretovosť 
pri terénom výskume i prezen-
tácii publikácií, menovite pani 
farárke Svetlane vojnićovej 
Feldyovej.

O publikáciách:
monografia Soľany – Kultúrne 
tradície Slovákov v Slavónii 
obsahuje kapitoly o histórii 
dediny, praktizovaní evanjelic-
kej zbožnosti, medzilokálnych 
kontaktoch, vysťahovalectve, 

zamestnaní obyvateľstva, tradič-
nej gastronómii, transformácii 
tradičnej architektúry, obyča-
jových tradíciách a  spolkovej 
činnosti. Súčasťou publikácie je 
spevník soľanských piesní, vrá-
tane etnomuzikologickej analýzy 
piesňového folklóru. autormi 
publikácie sú prof. phdr. jaroslav 
čukan, cSc., ing. marián járek, 
paeddr. jozef Hrušovský, phd., 
doc. phdr. ivana Kontriková 
šusteková, phd., phdr. michal 
Kurpaš, phd., doc. phdr. la-
dislav lenovský, phd., tomislav 
lunka, dipl. pedagóg,  doc. 
phdr. Boris michalík, phd., mgr. 
Svetlana vojnićová Feldyová.
autorom druhej – elektronic-
kej publikácie je phdr. roman 
zima, phd. vizuálna prezentácia 
tradičnej kultúry a procesov kul-
túrnych zmien dopĺňa predchá-
dzajúce kolektívne monografické 
dielo. cieľom publikácie je pred-
stavenie tradičného sveta ako 
živého/dynamického a transfor-
mujúceho sa systému. využi-
tím hovoreného aj písaného 
slova a vizuálnej dokumentácie 

autor sprostredkováva možnosť 
revitalizácie slovenského jazyka 
a etnokultúrnej identity vo všet-
kých generačných aj sociálnych 
vrstvách slovenského obyvateľ-
stva Solian. rozširuje poznatky 
a dokumentačný potenciál o 
Slovákoch v chorvátsku aj na 
dolnej zemi.

phdr. roman zima, phd.,
Katedra manažmentu kultúry 

a turizmu FF, foto: autor

Jedna promócia, 
dve publikácie 
do života boli uvedené dve 
monografie o soľanských Slovákoch

zazNameNali sme

cieľom stretnutí bolo priblížiť 
vybrané problémy geografie do-
pravy, resp. politickej geografie, 
ktoré KGrr študijne zabezpeču-
je. významným prínosom týchto 
besied bolo, že na ne prijali 
pozvanie odborníci priamo z 
praxe. v utorok 18. marca 2014 
sa konal už 2. ročník besedy 
mHd pre študentov, študenti v 
mHd, ktorá ozrejmila zákulisie 
fungovania verejnej autobusovej 
dopravy v nitre a jej okolí. po-
zvánku na pôdu našej univer-
zity prijali hostia (Bc. vladimír 
šimko, ing. juraj raučina, mgr. 
zuzana vilčeková) z dopravných 
spoločností arriva nitra, a.s. a 
nitravel s.r.o., ktoré sú domi-
nantnými dopravcami v našom 
regióne. zástupcovia spoločnos-
tí informovali zvedavé publikum 
o zákutiach, ktoré sprevádza 
trasovanie liniek, navrhovanie 
konkrétnych spojov či ich vzá-
jomných nadväzností. študenti 
sa z prvej ruky dozvedeli po-
znatky o financovaní či posta-
vení verejnej dopravy a jej úlohe 
v zabezpečovaní dopravnej 
obslužnosti obyvateľstva. naši 
hostia ozrejmili prítomnému 
auditóriu, aké všetky systémové 
kroky sú potrebné k zavedeniu 
či posunutiu jedného spoja 
tak, aby bol uspokojený dopyt 
čo najširších vrstiev cestujúcej 
verejnosti. následne sa k slovu 
dostali samotní študenti, ktorí 
sa aktívne zapájali do diskusie 
a vyjadrovali svoje postoje k 
fungovaniu autobusovej dopravy 
v nitre. zástupcom dopravných 
spoločností adresovali podnety, 
ktoré sa ich priamo týkajú, ako 
napr. prevádzkovanie nočných 
spojov, možnosť dobíjania 
kreditu na iSic kartu (resp. elek-
tronickú zálohovú čipovú kartu 
dopravcu) prostredníctvom 
internet bankingu či námet na 

zavedenie časových cestovných 
lístkov. Keďže vysokoškoláci tvo-
ria významnú zložku cestujúcich 
v nitrianskej mHd, stretnutie 
bolo obojstranne užitočné 

a plodné na nové inšpirácie. 
študenti získali možnosť vyjadriť 
sa k témam, ktoré ich zaujímajú 
a dopravcovia vďaka tomu na-
dobudli lepší obraz o potrebách 
univerzitných poslucháčov v 
nitre. Ďalšie, nemenej atraktívne 
podujatie sa konalo v pondelok 

24. marca 2014 pod názvom 
mocenské hry v geopolitike 
a pozícia ruska, ktoré svojou 
prítomnosťou obohatil phdr. 
Ľubomír Huďo. išlo o vzácneho 
hosťa, ktorý v minulosti pracoval 
na pozíciách zahranično-poli-
tického redaktora v mnohých 
celoštátnych médiách, najdlhšie 
v Slovenskej televízii, pričom v 
súčasnosti pôsobí ako redaktor 
spoločenského časopisu zem&-
vek. Keďže téma stretnutia bola 
veľmi aktuálna, oslovila široké 
spektrum študentov z prostre-
dia rôznych fakúlt uKF v nitre. 
okrem nich si svoje miesto v 
publiku našli aj mnohí zamest-
nanci, ktorí sa chceli dozvedieť 
čosi viac o pozadiach minulých 
i aktuálnych geopolitických 
machinácií, ktoré sa odrážajú v 
rôznych častiach politickej mapy 

sveta. pán Huďo v úvodnej 
časti vyjadril, na základe svojich 
bohatých vlastných skúseností, 
pohľad na priemet svetových 
udalostí od konca Studenej voj-
ny až po súčasnosť, pričom sa 
často venoval aj menej mediali-
zovaným otázkam. vzhľadom na 

svoj široký rozhľad porovnával 
náš hosť pohľady významných 
geopolitikov so stratégiami a 
aktivitami svetových mocností 
na ich naplnenie v praxi. násled-
ná diskusia priniesla rozsiahle 
spektrum otázok a názorov od 
prítomných študentov, ktoré 
vyvolali nejeden podnet na 
zamyslenie nad udalosťami de-
júcimi sa vôkol nás. potešiteľnou 
bodkou za udalosťou bolo, že 
vzájomné rozhovory pokračovali 
aj po oficiálnom skončení bese-
dy, čo dokumentovalo vzájomný 
interes zúčastnených strán.
záver oboch podujatí ozdobil 
potlesk od prítomných štu-
dentov v zaplnenom hľadisku. 
môžeme len dodať, že nás veľmi 
teší váš záujem o besedy na 
celospoločenské témy a budeme 
radi, ak na túto tradíciu úspešne 

nadviažeme a ponúkneme vám 
aj v budúcnosti mnohé ďalšie 
stretnutia s inými atraktívnymi 
hosťami a pútavými témami.

mgr. marek civáň,
doc. mgr. ivan Baláž, phd.,

Fakulta prírodných vied

marcové 
besedy
Katedra geografie a regionálneho 
rozvoja Fpv uKF v Nitre pripravila pre 
široké spektrum poslucháčov našej 
univerzity počas mesiaca marec dve 
podujatia

zazNameNali sme
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je známe, že človek – i keď je 
to tvor učenlivý – sa v profesii, 
ktorú vykonáva alebo sa o to 
snaží, nemôže stále zlepšo-

vať bez účasti spätnej väzby. 
niekedy mu treba pomôcť, 
poradiť, usmerniť ho. práve toto 
je myšlienkou tzv. workshopov, z 

ktorých jeden, i keď iba menších 
rozmerov, sa uskutočnil 18. mar-
ca 2014 na Katedre translato-
lógie Filozofickej fakulty uKF v 
nitre. jeho témou bol problém 
v súčasnosti značne rezonu-
júci prekladateľskou obcou, a 
vo veľkej miere ovplyvňujúci 
širokú verejnosť – audiovizuálny 
preklad.

pravda, spomínaná tvorivá diel-
ňa bola iba jednou z dvoch častí, 
ktoré podujatie tvorili: na úvod 
mali prítomní možnosť vypočuť 
si prednášku prekladateľky mgr. 
lucie Kozákovej, pôsobiacej v 
Bratislave, pod taktovkou ktorej 
sa celá akcia niesla. prednáška 
obsahovala všeobecné informá-
cie, ale i konkrétne špecifiká, 
ktoré preklad pre audiovizuálne 
médiá oddeľujú od iných druhov 
translácie. treba však pozname-
nať, že nešlo iba o suchopárny 
prednes textu. prednášateľka 
sa snažila zapájať študentov 
do diskusie kladením otázok 
o nastolenej problematike. 
Kto pozorne počúval, mohol 
sa miestami dozvedieť veľmi 
dôležité poznatky, napríklad, 
aký je rozdiel medzi „klasickým“ 
prekladateľom a úpravcom 
dialógov v dabingu, ako aj to, že 
obe tieto profesie nezriedka pod 
vplyvom snahy o šetrenie finan-
cií a času splývajú v jednu.

druhá polovica podujatia sa už 
niesla v praktickejšom duchu. 
zúčastnení študenti mali ešte 
doma podľa vlastného uvá-
ženia vypracovať dve úlohy. 
prvou bolo dosadiť postavám 
v krátkej scénke bez zvuku „do 
úst“ dialógy tak, aby pôsobili 
čo najvernejšie. pri následnej 
kontrole toho, ako sa s týmto 

zadaním študenti popasovali, 
vznikli naozaj komické situácie, 
ktoré len umocňovali odľahčenú 
atmosféru celej akcie. opäť sa 
raz ukázalo, že ľudská kreativita 
nepozná hranice, keďže každý 
danú scénku poňal po svojom – 
a ako sa ukázalo potom, čo sa 
odhalilo pôvodné znenie scénky, 
nik nebol ani len blízko pravde.
Ďalšie zadanie pre študentov 
bolo upraviť predložený scenár, 
aby synchronizačne koreš-
pondoval s krátkou ukážkou 
talianskej telenovely, čo bolo 
napokon omnoho náročnejšie, 
než sa sprvu zdalo. v tomto 
bode sa ukázali skúsenosti 
slečny Kozákovej v tejto oblasti 
ako nesmierne cenné, keďže 
nielen poskytla svoje vlastné i 
opravené verzie scenára, aby 
prítomní videli, k akým zmenám 
pri úprave dochádza, ale tiež 
podala vysvetlenie niekoľkých 
základných špecifík tvorby 
scenárov. podelila sa aj o pár 
„zákulisných“ informácií z pros-
tredia dabingových štúdií, ktoré 
nezainteresovaným študentom 
umožnili utvoriť si aspoň pred-
stavu o tejto branži.

podujatia sa zúčastnila aj 
vedúca Katedry translatológie 
prof. phdr. edita Gromová, cSc., 
a zdalo sa, že sa jej páčilo rov-
nako ako študentom. Hlavnými 
pozitívami tejto udalosti boli 
jednoznačne svieži, moderný 
prístup k aktuálnej tematike, 
obohatenie teoretického o 
praktický aspekt a možnosť pre 
prípadných záujemcov dozvedieť 
sa čo-to o ich potenciálnom 
budúcom zamestnaní.

adam valenčík,
študent Katedry translatológie FF 

zazNameNali sme

posledné dva aprílové dni sa 
konal prvý ročník folklórneho 
podujatia s názvom „trafolk“. 
dejiskom trafolku bola Galéria 
trafačka v nitre. počas dvoch 
dní mohli návštevníci spo-
znať kultúrne prvky z rôznych 
regiónov Slovenska. v utorok 
29. apríla vystúpila ženská 
spevácka skupina vranky, na-
sledovala škola vyšívania, ktorú 
viedli modrovanky - Krojovanky 
z modrovej pri piešťanoch. 
Hlavným bodom utorkového 
programu bola netradične tra-

dičná módna prehliadka, ktorú 
pripravili študentky Katedry 
etnológie a folkloristiky FF uKF 
v nitre a študentky Katedry ma-
nažmentu kultúry a turizmu FF 
uKF v nitre. študentky taktiež 
zhotovili výstavu fotiek, ktorá 
poukazovala na regionálne roz-
diely v odievaní z dôb minulých. 

Streda, 30. apríl, bola zame-
raná na ľudový tanec a jedlo z 
rôznych regiónov na Slovensku. 
návštevníci sa s profesionál-
nymi tanečnými pedagógmi 
naučili základné tanečné kroky 
z troch typov ľudových tancov, 
pričom sa nešetrilo smiechom a 
zábavou. ak počas tancovania 

vyhladli, zasýtiť sa mohli dobro-
tami typickými pre rozličné re-
gióny Slovenka, ako napr. mod-
rovské zázvorníky, vynikajúca 
haruľa, lahodná máčanka, sladké 
kapustníky a mnohé ďalšie. 
všetky tieto pochúťky pripravo-
vali študentky oboch katedier 
spolu s ich rodinnými príslušník-
mi. Svoje tanečné umenie nám o 
pol siedmej predviedol FS inovec 
zo zlatých moraviec. po nich na-
sledovalo hudobné zoskupenie 
„páni času“. vďaka nim si mohli 
návštevníci vychutnať tradič-
nú ľudovú hudbu v sprievode 
pôvodných hudobných nástrojov 
a gitary. záverečným bodom 
programu bola tancovačka so 
živou hudbou.

podujatie dopadlo nadmieru 
dobre, čomu vďačíme nielen 
krásnemu počasiu, ale aj spo-
kojným návštevníkom. návštev-
níci ocenili najmä originalitu a 
vhodne zvolený program. celé 
podujatie sa nieslo priateľskou 
atmosférou a veselosťou. trafolk 
sa mohol uskutočniť vďaka Ga-
lérii trafačka, Katedre etnológie 
a folkloristiky a Katedre ma-
nažmentu kultúry a turizmu, za 
čo im patrí obrovské ďakujem.

phdr. roman zima, phd.,
Katedra manažmentu kultúry 

a turizmu FF
foto: František Kolář

trafolk
hlavným bodom 
utorkového 
programu bola 
netradične 
tradičná módna 
prehliadka, 
ktorú pripravili 
študentky ukF 
vnitre

zazNameNali sme

dialógy 
v dabingu
témou workshopu bol problém 
v súčasnosti značne rezonujúci 
prekladateľskou obcou, a vo veľkej 
miere ovplyvňujúci širokú verejnosť – 
audiovizuálny preklad



2/2014 | Náš čas | 2928 | Náš čas | 2/2014

dňa 27. februára 2014 sa v 
priestoroch vestibulu na pe-
dagogickej fakulty uKF v nitre 
uskutočnilo podujatie valentín-
ska kvapka krvi. zúčastnilo sa 
jej 59 študentov a zamestnan-
cov univerzity, za čo im patrí 
vrelé poďakovanie. ocenenie 
patrí tiež študentkám, členkám 
miestneho spolku Slovenského 
červeného kríža nitrianskych 

univerzít, martine Filovej, janke 
škodovej a anne Kmecovej, 
ktoré svojou aktivitou prispeli k 
úspešnému priebehu odberov. 
pracovníci národnej transfúz-
nej stanice vyjadrili radosť zo 
začínajúcej spolupráce, ktorá sa 
perspektívne črtá v danej oblasti 
a tiež nádej, že by mohla mať v 
blízkej budúcnosti celouniverzit-
ný rozmer.

mgr. andrea juhásová, phd.,
Katedra pedagogiky 

a školskej psychológie pF 

dňa 21. januára 2014 sa pra-
covníci Katedry germanistiky 
FF uKF v nitre phdr. roman 
trošok, cSc., a paeddr. oľga 
Wrede, phd. stretli s predsta-
viteľmi vysokej odbornej školy 
FH Burgenland v rakúskom 
eisenstadte za účelom nad-
viazania spolupráce pri orga-
nizovaní letnej jazykovej školy 
(Sommerkolleg). letná jazyková 
škola organizovaná každoročne 
v rámci projektu akcia rakúsko 
– Slovensko tak získala nového, 
atraktívneho zahraničného 
partnera. FH Burgenland je mo-
derná a renomovaná vzdelávacia 
inštitúcia, ktorá záujemcom o 
štúdium ponúka študijné odbory 
so zameraním na hospodárstvo 

Strednej a východnej európy, 
informačné technológie, ma-
nažment životného prostredia, 
zdravotníctvo a sociálne vedy. 
o úspešnom vzdelávacom kon-
cepte FH Burgenland svedčí aj 
mimoriadne vysoké uplatnenie 
jej absolventov v praxi. FH Bur-
genland je zároveň príkladom 
vzdelávacej inštitúcie, ktorá si 
zakladá na využití potenciálu 
geografickej, historickej a do 
istej miery i kultúrnej blízkosti 
rakúska a jej bezprostredných 
susedov – Slovenska, maďarska, 
chorvátska a Slovinska. letnej 
jazykovej školy, známej ako 
tandemový jazykový kurz, ktorá 
sa uskutoční v júli 2014, sa zú-
častnia rakúski a slovenskí vyso-
koškolskí študenti. počas dvoch 
týždňov strávených v nitre sa v 
kurzoch slovenského a nemec-
kého jazyka budú môcť vzdelá-
vať nielen po jazykovej stránke, 

ale budú môcť spoznať aj blízke 
či širšie okolie nitry a v nepo-
slednom rade nadviazať nové 
osobné a profesijné kontakty. 
na pracovnom stretnutí boli o. 
i. prítomní aj prof. ludmila Wa-
schaková, koordinátorka letnej 
jazykovej školy na FH Burgen-
land, predstavitelia rakúskeho 

ministerstva vedy a výskumu a 
dr. ian innerhofer, rakúsky lektor 
pôsobiaci na Katedre germanis-
tiky FF uKF v nitre.

paeddr. oľga Wrede, phd.,
Katedra germanistiky FF

v sKratKe

valentínska 
kvapka krvi

nové 
partnerstvo 

dňa 3. marca 2014 Filozofickú 
fakultu uKF v nitre navštívila 
mimoriadna a splnomocnená 
veľvyslankyňa Slovinska v Sr 
Bernarda Gradišnik. prijal ju 
dekan fakulty prof. paeddr. 
Bernard Garaj, cSc., a ich 
rozhovory sa týkali najmä 
spolupráce Filozofickej fakulty 
so slovinskými inštitúciami a 
veľvyslanectvom v Bratisla-
ve. pani veľvyslankyňa ďalej 
navštívila priestory pracoviska 
Katedry všeobecnej a aplikova-
nej etiky. Spolu s dr. primožom 
reparom a ďalšími vystúpili s 
prednáškami o Slovinsku a Kier-
kegaardovi. pri tejto príležitosti 
prodekanka pre vedu a výskum 
prof. paeddr. zdenka Gadušová, 
cSc., odovzdala dr. reparovi 

medailu Sørena Kierkegaarda 
za jeho prínos a spoluprácu so 
Stredoeurópskym výskumným 
ústavom Sørena Kierkegaarda 
v nitre. Boli predstavené ďalšie 
monografie pracovníkov Filo-
zofickej fakulty (doc. Kondrla, 
dr. štúr, dr. turčan, doc. Králik), 
ktorí mali možnosť publikovať 
svoje monografie v zahraničnom 
vydavateľstve Kud apokalipsa. 
zaujímavosťou spolupráce je, že 
pracovníci až z piatich katedier 
Filozofickej fakulty participujú 
na spoločných projektoch. 
Súčasťou návštevy pani veľ-
vyslankyne bola tiež návšteva 
primátora nitry doc. dvonča a 
na návrh doc. Králika sa mesto 
maribor stane partnerským 
mestom nitry. pani veľvyslan-
kyňa bola veľmi spokojná s 
prijatím, ako aj spoločnými akti-
vitami medzi vedcami a vyjadrila 
podporu spoločným slovensko-
-slovinským projektom. mesto 

nitra ako aj vÚc v minulosti 
finančne podporili publikácie 
ústavu. o úprimnosti slov pani 
veľvyslankyne sme sa mohli 
onedlho presvedčiť na stretnutí 
so Slovenským veľvyslancom 
v Slovinsku pánom migašom 
v Ľubľane, ktorý informoval o 
aktivitách pani veľvyslankyne a 

ďalšom jednaní s primátorom 
mesta maribor. Spolupráca s 
dr. primožom reparom a pani 
veľvyslankyňou tak má nielen 
vedecký, ale aj spoločenský 
prínos. 

 doc. dr. roman Králik, Thd.,
 Stredoeurópsky výskumný 

ústav Sørena Kierkegaarda FF

dňa 5. mája 2014 sa za účasti 
verejného zboru maďarskej 
akadémie vied v Budapešti 
uskutočnilo už v poradí 185. 
zasadnutie maďarskej akadé-
mie vied (mav), na ktorom 
józsef pálinkás, prezident mav 
v Budapešti, ocenil 9 osobností 
maďarského vedeckého života 

zo zahraničia. toto vzácne oce-
nenie, pamätnú medailu jánosa 
aranya, získal aj rndr. attila 
Komzsík, phd., dekan Fakulty 
stredoeurópskych štúdií uKF v 
nitre, za svoju záslužnú prácu 
a mimoriadny prínos v rozvoji 
vedy. 

toto významné ocenenie, 
ktoré sa udeľuje výskumníkom, 
pedagógom a osobnostiam z 
kruhov zahraničných maďarov, 
vykonávajúcich dôležitú prácu v 
oblasti rozvoja maďarskej vedy, 
odzrkadľuje dlhodobé úsilie atti-

lu Komzsíka o podporu vedeckej 
a organizačnej činnosti vedecko-
-výskumných inštitúcií maďarov 
na Slovensku.                    -red-

minister školstva, vedy, výsku-
mu a športu Sr dušan čaplovič 
ocenil 91 úspešných pedagógov 
pri príležitosti dňa učiteľov. 
desiatky osobností si dňa 28. 
marca 2014 z jeho rúk prevzali 
veľké medaily sv. Gorazda, malé 
medaily sv. Gorazda a Ďakovné 
listy. morálne ocenenia v rezorte 
školstva nesúce meno svätého 
Gorazda – veľká medaila a malá 
medaila sú najvyšším stupňom 
ocenenia v rezorte a tradujú sa 
od roku 1999. udeľujú ho minis-

tri školstva pri príležitosti dňa 
učiteľov pedagógom, školským 
pracovníkom a pracovníkom v 
iných oblastiach spoločenského 
života, ktorí vykonali záslužnú 
prácu pre školy a žiakov. medzi 
ocenenými bola aj prof. phdr. 
Gabriela petrová, cSc., z peda-
gogickej fakulty univerzity Kon-
štantína Filozofa v nitre. malú 
medailu sv. Gorazda jej minister 
čaplovič udelil za dlhoročnú 
riadiacu, tvorivú a pedagogickú 
prácu vo vysokom školstve. mi-
nister školstva dušan čaplovič 
(Smer-Sd) učiteľom poďakoval 
a požiadal ich, aby pre žiakov 
boli zázemím a druhou rodi-
nou. „Buďte pre našich žiakov 

a mladú generáciu naďalej tou 
najlepšou druhou rodinou, ktorá 
dokáže deti podporovať, viesť a 
odovzdávať im nielen múdrosť v 
podobe poznatkov a zručností, 
ale aj správne postoje a všetko, 
čo budú v živote potrebovať,“ 
adresoval oceneným učiteľom. 
rodičov poprosil, aby učiteľom a 
vychovávateľom pomáhali, vážili 
si ich a svoje deti viedli k úcte 
k pedagógom. veľkú medailu 
sv. Gorazda udelili spolu 35 
pedagógom, malú medailu 32 a 
ďakovné listy dostali 24 učitelia 
a pracovníci v školstve. okrem 
medailí dostali aj symbolické 
finančné ocenenie.

-red-

v sKratKe

partnerstvo 
s mariborom

cena 
pre dekana 
FSŠ

ocenená 
prof. petrová
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v sKratKe

dňa 3. apríla 2014 sa uskutoč-
nila vernisáž výstavy prác štu-
dentov vzdelávacieho programu 
univerzity tretieho veku „digi-
tálna audio – video technika“. 
podujatie sa uskutočnilo pod 
záštitou doc. paeddr. marcely 
verešovej, phd., prorektorky pre 
celoživotné vzdelávanie uKF v 
nitre a prof. phdr. evy Szórádo-
vej, cSc., dekanky pedagogickej 
fakulty uKF v nitre. 

Kurátorom výstavy je mgr. miro-
slav šebo, phd., lektor vzdeláva-
cieho programu „digitálna audio 
– video technika“. 

-red-, foto: lB

rektor uKF v nitre prof. rndr. 
libor vozár, cSc., opäť udelil 
cenu rektora za medzinárod-
ne akceptovanú publikačnú 
činnosť zamestnancom na 
ustanovený pracovný čas a 
doktorandom v dennej forme 
štúdia za publikácie evidované 
v medzinárodných databázach 
Web of Knowledge a Scopus. 

podmienkou pre udelenie ceny 
je evidencia publikácie v kniž-
ničnom informačnom systéme 
uKF (KiS) a uvedenie adresy 
uKF v publikácii.

ocenenie obdržali zamestnan-
ci formou priznania odmien a 
doktorandi formou motivač-
ných štipendií v máji 2014. 
v prípade spoluautorstva sa 
odmena, resp. motivačné šti-
pendium delí počtom spoluau-
torov z uKF.

-red-

dňa 29. apríla 2014 Katedra 
manažmentu kultúry a turizmu 
FF uKF v nitre usporiadala prvý 
ročník celoslovenskej prehliad-
ky súťažných prác študentskej 
vedecko-odbornej a umeleckej 
činnosti v oblastiach cestovný 
ruch, kultúra, ekonomika a ma-
nažment. cieľom podujatia bolo 
vytvoriť priestor pre prezentáciu 
prác študentov a doktorandov v 
študijných programoch kultu-
rológia, etnológia, muzeológia, 

marketingová komunikácia, ma-
nažment, ekonomika, regionálny 
rozvoj, geografia i v ďalších prí-
buzných študijných programoch. 
Súťaž bola rozdelená na dve 
hlavné sekcie - pre študentov 
1. a 2. stupňa vysokých škôl a 
pre doktorandov. na švouč sa 
zúčastnili študenti z 5 univerzít. 
v sekcii pre študentov bolo pre-
zentovaných 23 prác, na ktorých 
sa podieľalo 31 študentov. v 
doktorandskej sekcii vystúpilo 
12 prezentujúcich s 12 prácami. 
Úroveň prác bola vysoká.

-red-

Študenti u3v 
vystavovali

ŠvouČ

dvadsať rokov diplomatických 
vzťahov medzi uSa a Sr je ná-
zov výstavy, ktorú dňa 24. apríla 
2014 na univerzite Konštantína 
Filozofa v nitre otvoril splno-
mocnený veľvyslanec uSa v Sr 
so sídlom v Bratislave Theodore 
Sedgwick.

výstava mapuje významné 
medzníky vo vzájomných vzťa-
hoch, ako podpisy bilaterálnych 
zmlúv, oficiálne štátne návštevy, 
projekty v oblasti ekonomickej 
spolupráce, výmenných progra-
mov, kultúry a vzdelávania a 
prezentuje aj všetkých veľvy-
slancov uSa, ktorí pôsobili v 
týchto rokoch na Slovensku. 

Snímky približujú napríklad 
bratislavský summit Bush-pu-
tin, vstup Slovenska do nato, 
návštevu madeleine albrigh-
tovej či Hillary clintonovej. 
výstava, ktorá putuje po celom 
Slovensku, vznikla z archívnych 
materiálov veľvyslanectva uSa v 
Sr  a taSr.

pri tejto príležitosti splnomoc-
nený veľvyslanec uSa v Sr 
Theodore Sedgwick vystúpil 
pred študentmi s prednáškou 
na tému „The u.S. Slovak ties – 
past, present and Future“. počas 
nej hovoril o väzbách medzi 
Slovákmi a američanmi, ktoré sú 
hlboké a siahajú mnoho generá-
cií dozadu. v následnej diskusii 
sa dotkol aj otázky etnických 
komunít, teroristického útoku 
na Svetové obchodné centrum, 
úlohy médií, situácie na ukrajine 
či štipendií.

-red-, foto: lB

Americký 
ambasádor 
na ukF

úspeŠNÉ proJeKty

Katedra informatiky Fakulty prí-
rodných vied uKF v nitre sa od 
januára tohto roku aktívne za-
pojila do projektu 7. rámcového 
programu s názvom irnet - 
international research network 
(international research network 
for Study and development of 
new tools and methods for 
advanced pedagogical Science 
in the Field of ict instruments, 
e-learning and intercultural 
competences). 
projekt je realizovaný v rámci 
medzinárodnej schémy marie 
curie international research 
Staff exchange Scheme (irSeS), 
ktorá je jedným z výskumných 
programov financovaných 
európskou komisiou v rám-
ci 7. rámcového programu. 
irSeS pomáha výskumným 
organizáciám vytvoriť alebo 
posilniť dlhodobú spoluprácu s 
inými výskumnými inštitúciami 
prostredníctvom koordinovanej 
výmeny vedeckých a pedagogic-
kých pracovníkov.

Hlavným cieľom medziná-
rodného projektu irnet je 
vytvoriť podmienky pre multi-
disciplinárny výmenný program 
vysokoškolských pedagógov 
a výskumníkov, zameraný na 
výmenu poznatkov a skúseností 
v oblasti inovatívnych metód 
vzdelávania, na návrh účin-
ných stratégií implementácie 
informačných a komunikačných 
technológií do vzdelávania, na 
vývoj metodík pre hodnotenie 
kvality e-learningu a interkul-
túrnych kompetencií v krajinách 
európskej únie, ruska, ukrajiny 
a austrálie. 
Úlohu koordinátora v projek-
te prevzala The university of 
Silesia in Katowice (poľsko). 

Ďalšími partnerskými univerzi-
tami v rámci európskej únie sú 
university of twente (Holand-
sko), university of extremadura 
(španielsko), lisbon lusíada 
university (portugalsko), univer-
sity of ostrava (česká republika) 
a univerzita Konštantína Filozo-
fa v nitre (Slovenská republika). 
partnermi mimo európskej 
únie sú curtin university in 
perth (austrália), Herzen State 
pedagogical university of russia 
(rusko), Borys Grinchenko Kyiv 
university a dniprodzerzhin-
sk State technical university 
(ukrajina).
z našej univerzity sú v projekte 
zapojení pracovníci Katedry 
informatiky Fpv, menovite 
mgr. martin cápay, phd., mgr. 

martin drlík, phd., paeddr. jozef 
Kapusta, phd., a rndr. júlia 
tomanová phd. 

jedným z prvých aktívnych vý-
stupov projektu bol májový pra-
covný pobyt pracovníkov jednej 
z najstarších vysokoškolských 
inštitúcií v rusku (Herzen State 
pedagogical university of rus-
sia) sídliacej v petrohrade, ako aj 
pracovníkov z univerzity sídliacej 
v dneproderzinsku na ukrajine 
(dniprodzerzhinsk State techni-
cal university). v rámci mesiac 
trvajúceho pracovného pobytu 
sa zahraniční kolegovia oboz-
námili s výskumom v oblasti 
inovatívnych metód vzdelávania, 
s metodikou tvorby e-learningo-
vých kurzov a implementáciou 
univerzitného e-learningového 
vzdelávacieho portálu, absolvo-
vali viacero pracovných stretnutí 
so študentmi, s predstaviteľmi 
Katedry informatiky, Fakulty 

prírodných vied a univerzity, 
a navštívili viacero pracovísk 
univerzity. Formou okrúhlych 
stolov diskutovali s pracovníkmi 
Katedry informatiky o jednotli-
vých cieľoch projektu a spoločne 
vypracovali základné myšlienky 
ďalšieho spoločného výskumu a 
publikačných výstupov projektu. 
ich program bol obohatený o 
mnoho ďalších neformálnych 
stretnutí a poznávacích výletov 
do okolia nitry.
výmena pracovníkov bude 
pokračovať aj v júni návšte-
vou výskumných pracovníkov 
z ukrajiny, konkrétne z Borys 
Grinchenko Kyiv university a 
dniprodzerzhinsk State techni-
cal university. 

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

paeddr. jozef Kapusta. phd., 
rndr. júlia tomanová, phd.,

Katedra informatiky Fpv

projekt 
7rp irSeS 
zahraniční kolegovia sa oboznámili 
s výskumom v oblasti inovatívnych 
metód vzdelávania, s metodikou 
tvorby e-learningových kurzov 
a implementáciou univerzitného 
e-learningového vzdelávacieho portálu

rektor 
udelil ceny
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Vážený pán profesor, vrátili ste 
sa po štvorročnom pôsobení 
v Srbsku na svoju alma mater. 
Aké tam bolo Vaše poslanie? 

Bol som lektor slovenského 
jazyka a kultúry na oddelení 
slovakistiky Filozofickej fakulty 
univerzity v novom Sade. odde-
lenie slovakistiky (odsek za slo-
vakistiku) je samostatná katedra 
v štruktúre fakulty. pripravuje 
pedagógov materinského jazyka 
pre slovenské národnostné škol-
stvo. ako je známe, vo vojvodine 
žije slovenská minorita vyše 
dvestosedemdesiat rokov. prišli 
sem za čias márie terézie, ktorá 
osídľovala úrodné roviny dolnej 
zeme – spustošené turkami. 
Slováci vo vojvodine patria 
medzi najživotaschopnejšie 
slovenské komunity v zahraničí. 
zachovali si silný pocit sloven-
skej etnicity. 

Ako sa dá vysvetliť tento 
fenomén, keď vieme, že počas 
takého dlhého obdobia boli 
Slováci v iných častiach sveta 
asimilovaní?

odborníci pomenúvajú tento 
fakt ako etnokonfesionálny 
fenomén. Slováci prichádzali z 
rozličných slovenských stolíc, 
najmä z južnej časti stredného 
Slovenska. Boli prevažne evanje-
lického vierovyznania. prinášali 
si so sebou učiteľa a farára a po 
príchode budovali fary a školy, v 
ktorých pestovali slovenčinu. Žili 
v dedinách v enklávach a vďaka 
ľudovému umeniu, zvykom, tra-
díciám, náboženskému životu si 
udržiavali silný pocit slovenskos-
ti. ovládali pritom v minulosti a 
ovládajú najmä dnes na dobrej 
úrovni srbčinu – štátny jazyk v 
republike Srbsko. majú bohatú 
ľudovú kultúru: početné fol-
klórne súbory, spevácke zbory, 
vydávajú umeleckú aj odbornú 
literatúru, týždenník Hlas ľudu, 
mesačník rovina, združujú sa 
v rozličných spolkoch, fungujú 
tu amatérske divadlá, aj dve 
profesionálne, sú tu galérie. vo 
svete sú známi nielen maľbami 
insitných maliarov z Kovači-
ce, lež aj modernými dielami 
svetoznámych výtvarných 
umelcov, napríklad miry Brtkovej 
či pavla popa, ktorý je žiakom 

rudavského a Hložníka. rád v 
tejto súvislosti pripomínam, že 
etnografickým výskumom voj-
vodinských Slovákov sa úspešne 
zaoberá bádateľský tím prof. 
phdr. jaroslava čukana, cSc., z 
Katedry manažmentu a turizmu.

Vráťme sa k jazyku. Aká je 
slovenčina vojvodinských Slo-
vákov?

treba tu rozlišovať dve veci. 
Bežná slovenčina, ktorú 
používajú Slováci na každoden-
nú komunikáciu, má viaceré 
archaické prvky, najmä v slovnej 
zásobe. nám sa zdá vďaka 
dôslednému, ba až prehnanému 
mäkčeniu (ľiťeratúra, ťeľefón) 
a stredoslovenskej intonácii 
veľmi ľubozvučná. („aká krásna 
slovenčina, takú už na Sloven-
sku nepočuť“, sú bežné reakcie 
hostí zo Slovenska.). táto 
hovorová slovenčina má však 
veľa srbských slov. na druhej 
strane slovenčina  printových 
aj elektronických médií (slo-
venské vysielanie v rozhlase a v 
televízii), ďalej jazyk verejných 
prejavov v kostoloch, v úradoch 

a v školách, na prekvapenie 
mnohých odborníkov zo Sloven-
ska,  má znaky kultivovanej a 
kodifikovanej spisovnej slovenči-
ny. teda predstavitelia vojvodin-
ských Slovákov používajú a plne 
rešpektujú normu a kodifikáciu 
platnú na Slovensku. uvedomu-
jú si jej silnú integračnú funkciu 
v prostredí, v ktorom je hovoro-
vá slovenčina značne rozkolísa-
ná vplyvom srbčiny a nárečí.

Aká je náplň práce lektora slo-
venského jazyka?

lektor vyučuje predmety, ktoré 
úzko súvisia práve s kultivova-
ním jazyka poslucháčov: foneti-
ku a fonológiu, lexikológiu, šty-
listiku a rozličné formy jazykovej 
kultúry. študenti prichádzajú z 
rozličných častí Báčky, Sriemu 
či Banátu. prinášajú si so sebou 
rozličné varianty slovenčiny. no 
a tie treba zjednotiť, aby jazyk 
mohol plniť dôležitú komuni-
kačnú aj integrujúcu funkciu. 
študenti sú budúci nositelia 
spisovnej slovenčiny nielen ako 
učitelia v školách, ale aj  v ostat-
ných inštitúciách spolkového 

práca lektora 
si žiada celého 
človeka

dlhoročný pedagóg katedry 
slovenského jazyka prof. phdr. Juraj 
Glovňa, cSc., pôsobil v rokoch 2009  
-  2013 ako lektor slovenského jazyka 
a kultúry v novom Sade (Srbsko). 
predtým bol lektorom v inštitúte 
slavistiky humboldtovej univerzity 
v berlíne, v Slavistickom ústave 
univerzity v kolíne nad rýnom  
a v inštitúte slavistiky viedenskej 
univerzity. v súvislosti s jeho 
pôsobením v novom Sade sme  
ho požiadali o rozhovor.

rozhovor rozhovor

života. pomoc od lektora očaká-
vajú aj univerzitní pedagógovia. 
Hoci hovoria spisovne, predsa 
im treba v niektorých sporných 
prípadoch poradiť. Sú za to 
vďační. 
počas štyroch rokov som viedol 
aj kurzy jazykovej kultúry pre 
redaktorov a hlásateľov sloven-
ského vysielania vojvodinského 
rozhlasu a televízie. lektor 
slovenčiny je zároveň kultúrnym 
„vyslancom“. organizuje rozličné 
kultúrne podujatia, spolupracuje 
so slovenskou ambasádou, za-
pája sa do vedeckovýskumných 
projektov katedry, vystupuje 
na konferenciách  a podobne.v 
roku 2012 navštívili oddelenie 
slovakistiky kolegovia z Katedry 
slovenskej literatúry na čele s 
prof. phdr. evou tučnou, cSc., a 
diskutovali s pracovníkmi kated-
ry aj so študentmi. na požiada-
nie Filologickej fakulty Beleh-
radskej univerzity som externe 
prednášal slovenskú lexikológiu 
a dejiny slovenského jazyka na 
tamojšej Katedre slavistiky. 

Na výberovej prednáške o jazy-
ku a kultúre Slovákov vo Vojvo-
dine ste nám ukázali nádhernú 
encyklopédiu Slováci v Srbsku 
z aspektu kultúry, ktorá spĺňa 
vysoké kritériá grafickej úpravy 
aj jazykového stvárnenia.

je to významný edičný počin 
Ústavu pre kultúru vojvodin-
ských Slovákov v novom Sade 
pod vedením jeho riaditeľky 
miliny Sklabinskej, keď bolo 
prvýkrát počas takmer tristo-
ročnej existencie Slovákov vo 
vojvodine vydané komplexné 
dielo o dejinách, živote, kultúre, 
zvykoch, spolkovom živote, 
historických pamiatkach našich 
rodákov. mal som tú česť 
redakčne aj jazykovo pripraviť 

toto dielo do tlače. patrí totiž k 
nepísaným povinnostiam lektora 
pomáhať slovenským  tvorcom 
pri lektorovaní, štylistickej aj 
ortografickej úprave textov. 
jazykovo som tak upravil viacero 
kníh z jazykovedy aj beletrie. 
Spomínaná kniha Slováci v 
Srbsku má veľký úspech, jej prvá 
prezentácia bola na Slovensku v 
Bratislave, potom aj v Kanade či 
austrálii. Bola okamžite vypre-
daná, vyšla už v druhom vydaní. 
dobre propaguje vojvodinských 
Slovákov. na medzinárodnom 
knižnom veľtrhu v novom Sade 
získala špeciálnu cenu za grafic-
kú úpravu a celkový dizajn.

Vyučuje sa okrem slovakistiky 
ako odboru aj slovenčina ako 
cudzí jazyk?

tu by som rád zdôraznil, že 
novosadské oddelenie slova-
kistiky plní dôležitú úlohu aj vo 
vyučovaní slovenského jazyka 
ako cudzieho jazyka. Srbskí 
študenti, ale aj študenti iných, 
najmä slovanských národností, 
si s obľubou vyberajú slovenčinu 
ako voliteľný predmet, najmä 
preto, že je to pre nich blízky a 
komunikačne relatívne zrozu-
miteľný jazyk. študenti všet-
kých šestnástich odborov na 
novosadskej Filozofickej fakulte 

majú možnosť zvoliť si ako cudzí 
jazyk slovenčinu. pre študentov 
rusinistiky, slavistiky a srbisti-
ky je slovenský jazyk voliteľný 
slovanský jazyk. študenti žur-
nalistiky slovenskej národnosti, 
pripravujúci sa na pôsobenie v 
národnostných masmédiách, 
sú povinní absolvovať časť ja-
zykovedných disciplín (dôraz na 
jazykovú kultúru) zo slovenské-
ho jazyka. Slovenčinu ako cudzí 
jazyk absolvuje v uvedených 

formách ročne okolo osemde-
siat študentov. tak sa zaraďuje 
novosadská katedra v rámci 
slovakistiky v svetovom meradle 
medzi katedry s najväčším poč-
tom študentov.

Má slovakistika v Novom Sade 
dlhú tradíciu?

v roku 2011 oslavovala novo-
sadská slovakistika päťdesiate 
výročie. na slávnostnú aka-
démiu prišlo vyše šesťdesiat 
absolventov, ktorí dnes tvoria 
intelektuálnu špičku vojvodin-
ských Slovákov a sú zastúpení 
vo všetkých oblastiach spolkovej 
činnosti. Katedra slovenského 
jazyka a literatúry je personál-
ne dobre vybudovaná, má päť 
univerzitných profesorov, dvoch 
docentov,  troch odborných 
asistentov. patrí medzi najkva-
litnejšie slovakistické praco-
viská mimo územia Slovenska. 
lektorát slovenského jazyka a 
kultúry je dôležitou súčasťou 
katedry. jej dlhoročným vedúcim 
bol do odchodu na dôchodok 
prof. dr. michal Harpáň, známy 
na Slovensku aj ako autor 
učebnice teória literatúry, ktorá 
je odporúčanou literatúrou na 
slovakistických katedrách na 
Slovensku. z vyslaných lektorov 
tu pôsobili napríklad prof. phdr. 
jozef mlacek, cSc., doc. phdr. 
miloslav darovec, cSc., prof. 
phdr. zuzana Hurtajová, cSc., 
doc. phdr. emil Horák, cSc., a 
iní.teraz je lektorkou prof. phdr. 
marta Součková, phd., z Filozo-
fickej fakulty v prešove.

Z Katedry slovenského jazyka aj 
z  Katedry slovenskej literatúry 
našej fakulty už úspešne pôso-
bilo na lektorátoch slovenského 
jazyka niekoľko pedagógov...

na svete máme v súčasnosti 
36 lektorátov slovenského 
jazyka a kultúry. z oboch kate-

dier pôsobilo na významných 
svetových univerzitách viacero 
našich učiteľov: prof. phdr. juraj 
vaňko, cSc., bol na lektorátoch 
v Berlíne na Humboldtovej uni-
verzite, ďalej v londýne, v Kolíne 
nad rýnom, na pandžábskej 
univerzite v čambigarhev indii, v 
Ľubľane v Slovinsku, v užhoro-
de, na univerzite K. ochridského 
v Sofii, kde pôsobil aj doc. phdr. 
igor Hochel, phd. Ďalej prof. 
phdr. marta Keruľová, cSc., bola 
lektorkou v neapole (taliansko), 
doc. phdr. marta Bugárová, 
cSc., v pilíšskej čabe (maďar-
sko), prof. phdr. František Koli, 
cSc.,  v pécsi (maďarsko), v 
lipsku (nemecko), na vieden-
skej  univerzite, phdr.  Katarína 
Balážiková, cSc., v Segedíne 
(maďarsko). teraz reprezentuje 
našu katedru phdr. marián ma-
cho, phd., v pekingu (čína), vo 
francúzskom clermont-Ferrand 
pôsobí mgr. martin pukanec, 
phd. na lektoráte vo viedni 
vyučuje prof. phdr. František 
Koli, cSc., z Katedry slovenskej 
literatúry a v Kolíne nad rýnom 
je lektorkou mgr. renáta macho-
vá, phd.,z jazykového centra.

práca lektora je náročná, žiada 
si celého človeka. cudzina „si 
ukrajuje“ z jeho energie. Stráca 
kontakt s  prostredím rodiny, 
priateľov aj kolegov a tiež s 
domácou vedeckou komunitou. 
na druhej strane získava nové 
skúsenosti, kontakty a možnosť 
vedecky sa etablovať v zahrani-
čí. Sú to tie „známe“ dve strany 
jednej mince. naši lektori robia 
dobré meno obom katedrám, 
fakulte aj univerzite.

Ďakujem, pán profesor, za 
rozhovor a želám vám veľa 
úspechov v ďalšej práci.

mgr. mária matiová, 
Katedra slovenského jazyka FF
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celoslovenské vyhodnotenie 
súťaže matematický B-deň sa 
uskutočnilo 10. apríla 2014 na 
Fakulte prírodných vied uKF 
v nitre a bolo naň pozvaných 
desať najlepších tímov z celého 
Slovenska spolu so svojimi uči-
teľmi matematiky. vyhodnotenie 
súťaže osobnou účasťou a tiež 
finančne podporil dekan Fpv 
prof. rndr. Ľubomír zelenický, 
cSc., z fondu Fpv určeného na 
popularizáciu vedy a prírodo-
vedného vzdelávania. najlepším 
tímom odovzdal diplomy a hod-
notené publikácie zamerané na 
objavné vyučovanie matematiky 
a prírodovedných predmetov. 
vo svojom príhovore povzbudil 
žiakov do ich ďalšieho štúdia 
matematiky a prírodovedných 
predmetov. 

matematická súťaž trojčlen-
ných alebo štvorčlenných tímov 
zložených z 15-19 ročných 

žiakov matematický B-deň sa na 
Slovensku uskutočnila v rokoch 
2011, 2012 a 2013. v novem-
bri 2013 si svoje vedomosti z 
matematiky a schopnosti riešiť 
otvorené matematické problé-
my vyskúšalo 127 žiakov z 15 
gymnázií na Slovensku.
pilotné kolo súťaže matematický 
B-deň bolo na Slovensku prvý-
krát uskutočnené v roku 2011 
v rámci riešenia projektu 7rp 
primaS. v Holandsku, nemecku 
a Belgicku má súťaž už niekoľ-
koročnú tradíciu a súťaže sa v 
uvedených krajinách zúčastňuje 
okolo 5 000 žiakov. názov súťa-
že B-day je odvodený od B-for-
my osnov predmetu matematika 
na stredných školách v Holand-
sku. B-formu si vyberajú žiaci s 
orientáciou na prírodovedné a 
technické vzdelávanie, a-forma 
osnov predmetu matematika je 
určená žiakom s orientáciou na 

humanitné predmety. pre zaují-
mavosť uvádzame, že v Holand-
sku organizujú aj matematickú 
a-lympiádu. na Slovensku bol 
ponechaný pôvodný názov súťa-
že matematický B-deň, pismeno 
„B“ v názve znamená „Bádateľ-
ský“. Žiaci skutočne bádajú v 
matematike, experimentujú s 
odporúčaným reálnym materiá-
lom a skúmajú problémy a úlohy 
predložené v zadaní súťaže.
Súťaž matematický B-deň je 
zaujímavá nielen kontextom 
úloh, ktorý v roku 2013 tvorili 
problémy odvodené od fyzi-
kálneho zákona odrazu, ale aj 
formou organizácie samotnej 
súťaže. zadanie začínalo výzvou 
k experimentovaniu so zrkad-
lami a zrkadlovými priestormi 
vytvorenými z viacerých zrkadiel. 
v ďalších častiach zadania žiaci 
reagovali na výzvy matematizo-
vať pozorovanú reálnu situáciu. 
K dispozícií mali i špeciálne 
vytvorený aplet, pomocou kto-
rého vznikali zaujímavé výsledky 
experimentov podľa presných 
pravidiel. výstupom, ktorý každý 
tím odovzdal, bol odborný člá-
nok s výsledkami experimento-
vania a matematického skúma-
nia úloh a problémov, ktoré im 
boli predložené v texte zadania. 

Súťaž je tímová vo všetkých 
svojich dimenziách: tím exper-
tov v Holandsku, ktorý vedie 
koordinátor Henk van der Kooij 
z Freudenthalovho inštitútu 

pre vyučovanie prírodovedných 
predmetov a matematiky uni-
verzity v utrechte, pripravuje od 
roku 1999 každoročne zada-
nie problémov. Henk van der 
Kooij je medzinárodne uznávaný 
expert v tvorbe učebných osnov 
predmetu matematika pre 
rôzne typy stredných škôl. Súťaž 
vznikla v roku 1999 ako reakcia 
na požiadavku holandskej vlády 
a ministerstva školstva hodnotiť 
v matematike nielen faktické 
vedomosti, ale hodnotiť najmä 
procedurálne vedomosti. teda 
hodnotiť nielen to, čo sa každý 
žiak dokáže naučiť podľa predpí-
saných osnov v predmete mate-
matika, ale hodnotiť i schopnosť 
tvorivo pristupovať k riešeniu 
problémov, najmä takých, 
ktoré majú kontext v realite a 
tiež schopnosť tvoriť riešenia 
tímovo, spolupracovať, dokázať 
sa dohodnúť na spoločnom 
vyjadrení postupu riešenia, ar-
gumentovať, zdôvodňovať, pred-
pokladať a dokazovať. všetko 
sú to kompetencie užitočné pre 
život, kompetencie, ktoré skúma 
i testovanie oecd piSa, ale 
testy piSa testujú jednotlivých 
žiakov. na rozdiel od testovania 
piSa, matematický B-deň sa 
svojou koncepciou viac približuje 
k reálnemu životu, v ktorom 
jednotlivec nerieši problémy 
izolovaný, ale v spolupráci s 
ostatnými kolegami. výsledkom, 
ktorý žiaci odovzdajú, je spoloč-
ná záverečná práca, v ktorej sú 

Jediné, čo máme, 
je ľudský potenciál
medzinárodná porota vyhodnotila 
prácu slovenských žiakov ako najlepšiu 
zo všetkých desiatich najlepších 
predložených prác
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zhodnotené a zladené vedomos-
ti každého člena tímu. zadanie 
súťaže tvorí súvislý odborný 
text, doplnený obrázkami, ktorý 
má zvyčajne viac ako desať 
strán. zadania súťaže v rokoch 
2011, 2012 a 2013 sú dostupné 
v slovenskom jazyku na stránke 
http://www.primas.ukf.sk/
bday.html. Súťaž trvá jeden celý 
deň, presnejšie sedem hodín. 
Žiaci majú pri riešení k dispozícií 
internet, odbornú literatúru a 
môžu i telefonovať „priateľovi na 
telefón“. v Holandsku sú práce 
najlepších tímov žiakom uznané 
ako externá časť maturitnej 
skúšky z matematiky.

na Slovensku súťaž koordinuje 
Katedra matematiky Fakulty 
prírodných vied univerzity 
Konštantína Filozofa v nitre. 
tím vysokoškolských učiteľov a 
doktorandov Fpv uKF v nitre 
sa podieľa na preklade textov 
zadania, na organizácií súťaže a 
na oprave žiackych riešení. Sil-
nou motiváciou žiakov zúčastniť 
sa súťaže matematický B-deň 
2013 bol pobyt víťazného tímu 
z roku 2012, štyroch gymnazis-
tov a ich učiteľov z Gymnázia 
jozefa Gregora tajovského z 
Banskej Bystrice, v holandskom 
utrechte a vynikajúce 5. miesto 
v medzinárodnom hodnotení zá-
verečnej správy, ktorú predložili 
gymnazisti zo Slovenska.

v novembri 2013 sa súťaž ko-
nala v nitre, Bratislave, Banskej 

Bystrici, Košiciach, Sučanoch 
a v Žiline. Spolu sa súťaže 
zúčastnilo 15 škôl z miest: nitra, 
Bratislava, šaľa, topoľčany, 
levice, Žilina, Sučany, Košice, 
michalovce. 127 žiakov vytvorilo 
31 tímov a tiež 31 záverečných 
odborných matematických 
prác s riešeniami predloženého 
zadania. 26 záverečných prác 
bolo hodnotených (z každej 
školy práce maximálne dvoch 
najlepších tímov) odbornou dva-
násťčlennou porotou zloženou z 
vysokoškolských učiteľov, ktorí 
sa venujú vzdelávaniu učiteľov 
matematiky a doktorandov v 
študijných programoch teória 
vyučovania matematiky a teória 
vyučovania fyziky z Katedry 
matematiky a z Katedry fyziky 
Fakulty prírodných vied univer-
zity Konštantína Filozofa v nitre. 
na prvom mieste sa v súťa-
ži matematický B-deň 2013 
na Slovensku umiestnil tím z 
Gymnázia poštová 9 Košice. tím 
tvorili žiaci maturitnej triedy 
so zameraním na matematiku: 
jakub dargaj, marko puza, miro-
slav Stankovič a patrik turzák. 
ich záverečná práca, preložená 
do anglického jazyka, postúpila 
do medzinárodného hodnotenia 
v Holandsku. medzinárodná 
sedemčlenná porota, zložená 
z univerzitných profesorov 
matematiky a učiteľov mate-
matiky z Holandska a Belgicka, 
vyhodnotila prácu slovenských 
žiakov ako najlepšiu zo všetkých 
desiatich najlepších predlože-
ných prác (šesť najlepších prác 
z Holandska, dve z nemecka, 
jedna z Belgicka a jedna zo 
Slovenska). 
Žiaci sa spolu s učiteľom mate-
matiky mgr. ottom révészom 
a koordinátorkou súťaže na 
Slovensku doc. paeddr. Soňou 
čeretkovou, phd., z Katedry 
matematiky Fpv uKF v nitre, 
zúčastnili slávnostného vyhod-
notenia, ktoré sa konalo v pia-
tok 21. marca 2014 na univerzi-
te v utrechte. okrem diplomu a 
slovného hodnotenia poroty do-
stali i hodnotné odborné knihy 
podľa vlastného výberu. pobyt 
v Holandsku a knihu, v hodnote 
do 30 eur pre každého žiaka, 
hradila univerzita v utrechte. 
letenky pre žiakov a učiteľa a 
doprava vlakmi v Holandsku boli 
uhradené z fondu dekana Fpv 
uKF v nitre prof. rndr. Ľubomí-
ra zelenického, cSc., určeného 
na popularizáciu vedy. 

Súťaž matematický B-deň je veľ-
mi pozitívna svojim „duchom“ a 
možnosťami, ktoré poskytuje. je 
úžasné pozorovať žiakov, ako sú 
úplne ponorení do riešenia úloh, 
ako diskutujú a spolupracujú. 
Samozrejme, nájdu sa i tímy, 
ktorým trvá dlhšie, kým sa zla-
dia a sú i také tímy, ktoré nedo-
kážu spolupracovať. pre žiakov 
je súťaž veľkou a netradičnou 
skúsenosťou. v dotazníku, ktorý 
vypĺňali po odovzdaní závereč-
nej správy, označili práve schop-
nosť dohodnúť sa na formulácií 
riešenia, ako najproblematickejší 
moment celej súťaže. druhým 
problémom bola neschopnosť či 
neochota prečítať na začiatku 
súťaže celý text zadania. ako 
sme už uviedli, text má dĺžku 
okolo desať strán a je doplnený 
obrázkami a ilustráciami, prípad-
ne odkazmi na webovské strán-
ky a v ostatných rokoch bol k 

zadaniu tiež vytvorený špeciálny 
aplet. Žiaci tiež často podceňujú 
experimentovanie s reálnym 
materiálom. v roku 2012 to boli 
prúžky papiera, v roku 2013 
zrkadlové dlaždice. Žiaci však 
súťaž dominantne hodnotia ako 
pozitívnu a zaujímavú skúsenosť 
a príjemne prežitý deň s mate-
matikou, ktorá sa na začiatku 
javí ako hra a potom nadobudne 
rozmery skutočného matematic-
kého bádania. v každom meste, 
v ktorom sa súťaž konala, sa po-
tvrdilo sa pravidlo, že bolo treba 
žiakov prosiť, aby už odovzdali 
riešenie a opustili miestnosť. 
Konfrontovali s organizátor-
mi každú záverečnú minútu v 
snahe odovzdať čo najviac a čo 
najkvalitnejších výsledkov svojho 
bádania. 

záverečné riešenia sú pre 
hodnotiteľov výzvou. predsta-
vujú bohatý materiál na analýzu 

vedomostí z matematiky, 
odborného vyjadrovania sa, 
schopnosti písať odborný text 
doplnený obrázkami a ilustrácia-
mi. Hodnotitelia sa tiež pokú-
šajú o slovné hodnotenie textu. 
nie je to oprava „klasickej“ 
písomky z matematiky, v ktorej 
sa pomerne jednoducho, podľa 
jednotlivých krokov riešenia 
štandardných úloh identifikuje, 
čo žiak vie či nevie z požado-
vaného matematického učiva. 
v prípade hodnotenia správy 
súťaže matematický B-deň je 
nutné ponoriť sa do myšlienko-
vých procesov žiakov a dokázať 
odhaliť ich hĺbku, korektnosť a 
správnosť. a to nie je jednodu-
ché, i v tejto zručnosti či kompe-
tencii je potrebné sa cibriť. 
Súťaž matematický B-deň priná-
ša na Slovensko nový pohľad na 
predkladanie matematický úloh, 
na ich riešenie a na hodnotenie 

matematických textov, výsled-
kov matematického skúmania 
žiakov strednej školy. prináša iný 
pohľad na vyučovanie matema-
tiky a hodnotenie matematic-
kých vedomostí. organizátori 
súťaže na Slovensku majú am-
bíciu pokračovať ďalej, pozitívne 
ohlasy žiakov a záujem ich uči-
teľov organizátorov povzbudzuje 
a dodáva energiu v hľadaní 
finančných zdrojov potrebných 
na organizovanie súťaže v roku 
2014. majúc na pamäti výrok 
jedného z holandských expertov: 
„Sme malá krajina, nemáme prí-
rodné zdroje. jediné, čo máme, 
je ľudský potenciál. musíme 
byť vzdelaní, ak sa chceme mať 
dobre.“ 

doc. paeddr. Soňa čeretková, phd.,
koordinátorka súťaže matema-

tický B-deň na Slovensku,
Katedra matematiky Fpv

foto: lB

Zľava: Patrik Turzák, Jakub Dargaj, Miroslav Stankovič a Marko Puza 
s diplomami, knihami, medailami a pohárom pre víťazov 
na Univerzite v Utrechte | foto: KM UKF
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Na úvod spomeňme, kedy 
projekt odštartoval a čo vás 
inšpirovalo k jeho podaniu.

primárnym podnetom bolo 
samozrejme uverejnenie výzvy č. 
opv-2012/2.1/03-Soro vrám-
ci op vzdelávanie s názvom 
„aktívne starnutie prostredníc-
tvom rozširovania vedomostí 
a zručností zvyšujúcich kvalitu 
života seniorov“. Keďže univer-
zita má etablované vzdelávanie 
seniorov od roku 1995 a usku-
točňuje ho z úrovne manažmen-
tu univerzity za spoluúčasti 
viacerých fakúlt pod hlavičkou 
univerzity tretieho veku pri uKF 
v nitre (ďalej u3v), tak som sa 
ako prorektorka zodpovedná za 
manažment u3v rozhodla zistiť 
záujem fakúlt o participáciu na 
perspektívnej realizácii takto 
orientovaného projektu. vízia 
etablovania systému kvality aj 
pre oblasť ďalšieho vzdelávania 
existovala v mojej predstave už 
dlhodobejšie a túto výzvu som 
vnímala ako možnosť dôsled-
ne sa zaoberať tak na úrovni 
edukačného, ako aj vedeckého 
prístupu implementáciou sys-
tému kvality do jednej z oblastí 
ďalšieho vzdelávania, konkrétne 
vzdelávania seniorov. Bola som 
potešená záujmom troch fakúlt 
(pedagogická fakulta, Fakulta 

sociálnych vied a zdravotníctva 
a Fakulta prírodných vied) na 
perspektívnej participácii na 
realizácii projektu, tak som sa 
s plným nasadením pustila do 
jeho prípravy. naša prípravná 
činnosť a následné podanie 
projektu vyústilo po zdĺhavom 
procese hodnotenia projektov 
podaných k danej výzve do jeho 
schválenia a podpisu zmluvy 
(schválené oprávnené výdavky 
projektu: 193 635,54 €). od 
22.8.2013 tím 62 riešiteľov (42 
z uFK a 20 z externého pros-
tredia – Sr a veľká Británia) 
začal riešenie projektu na úrovni 
paralelne bežiacich 9 aktivít.

Základným cieľom projektu je 
zvýšiť kvalitu ďalšieho vzdelá-
vania seniorov. Prostredníctvom 
akých opatrení sa tento cieľ 
zatiaľ realizoval?

Strategickým cieľom projektu 
je prispieť k zvýšeniu kvality 
života seniorov prostredníctvom 
naplnenia ich potreby rozširova-
nia a prehlbovania vedomostí, 
zručností a kompetencií s dôra-
zom na skvalitnenie vzdelávania, 
inovácie už existujúcich vzdelá-
vacích programov a poskytnutie 
nových vzdelávacích programov 
podporujúcich aktívne starnutie 
prostredníctvom ďalšieho vzde-

lávania na univerzite tretieho 
veku pri uKF v nitre. špecifický-
mi cieľmi projektu sú: a) zvýšiť 
kvalitu vzdelávania poskytova-
ného vrámci ďalšieho vzdeláva-
nia seniorom na u3v prostred-
níctvom inovácie obsahu, foriem 
a metód vzdelávania seniorov 
v už existujúcich vzdelávacích 
programoch (dejiny výtvarné-
ho umenia a tvorba, Ľudové 
remeslá, digitálna fotografia a 
kamera, informačné technoló-
gie, psychológia tretieho veku, 
anglický jazyk pre začiatočníkov, 
anglický jazyk pre mierne pokro-
čilých); b) vytvoriť, realizovať a 
pilotne overiť nové vzdelávacie 
programy pre seniorov na u3v 
podporujúce ich aktívne starnu-
tie (drahé kamene a drahé kovy, 
zdravotno-sociálne aspekty 
života seniorov); c) posilniť sys-
tém kvality vzdelávania seniorov 
prostredníctvom monitoringu 
a hodnotenia kvality posky-
tovaného vzdelávania vrámci 
vzdelávacích programov na u3v 
s tým, že monitoring a hodnote-
nie kvality vzdelávania senio-
rov sú koncipované na báze 
definovania, merania a evaluácie 
očakávaných a dosiahnutých 
výsledkov vzdelávania, hodnote-
nia vybraných indikátorov kvality 
vzdelávania seniorov na u3v, 
identifikovaných a uspokoje-
ných potrieb seniorov v prvom 
roku realizácie vzdelávacích 
programov (novovytvorených aj 
inovovaných) a sebaevaluácie 
pedagogickej činnosti lektorov. 
všetky doposiaľ realizované 
aktivity sýtiace plnenie všetkých 
troch špecifických cieľov zatiaľ 
aktívne plníme. za zatiaľ naj-
významnejšie výstupy považu-
jem takmer ukončenú prípravu 
spisov vzdelávacích programov, 
ktoré budú v júni 2014 do-
stupné verejnosti na web-sídle 
uKF (https://www.ukf.sk/
dalsie-vzdelavanie/univerzita-
-tretieho-veku), zostavenie a 
publikovanie učebných textov 
pre všetky vzdelávacie programy 
zaradené do realizácie projektu, 
vypracovanie batérie nástrojov 
na hodnotenie kvality vzdelá-
vania a sebaevaluáciu lektorov, 
analýzu potrieb seniorov pred 
začiatkom vzdelávania, ukon-
čený proces hodnotenia kvality 
vzdelávania na u3v samotnými 
seniormi. uvedené výstupy 
riešenia projektu si vyžadovali 
nemalú investíciu (časovú a 
odbornú) zo strany všetkých 
riešiteľov projektu, za čo im 

chcem aj touto cestou srdečne 
poďakovať. 

Aké kroky budú nasledovať  
v blízkej budúcnosti?

ako som už naznačila, aktuál-
ne finalizujeme podobu opisu 
vzdelávacích programov na 
úrovni expertného externé-
ho posúdenia a následného 
zverejnenia, čaká nás prípra-
va opisu indikátorov kvality 
ďalšieho vzdelávania seniorov a 
ich implementácie do uskutoč-
ňovania vzdelávacích programov 
na u3v v podobe elektronickej 
publikácie, detailná analýza 
systému kvality vzdelávania na 
u3v na úrovni vedeckej analýzy 
meraných uspokojených potrieb 
seniorov po ukončení prvého 
roku vzdelávania spojeného s 
pilotným overením inovova-
ných a nových vzdelávacích 
programov, analýza hodnotenia 
percipovanej kvality vzdelávania 
samotnými účastníkmi – senior-
mi a vyhodnotenie procesu a 
obsahov sebaevaluácie lektorov 
po ukončení jednotlivých vzdelá-
vacích jednotiek. Finále rieše-
nia projektu bude viazané na 
záverečnú prezentáciu výsledkov 
riešenia projektu (budú publiko-
vané aj v záverečnej monografii) 
za účasti vzdelávaných seniorov, 
riešiteľov projektu a pozvaných 
hostí (plánované na začiatok 
decembra 2014). oficiálne 
ukončenie projektu je datované 
na január 2015.

Ďakujem za rozhovor. 
jana Krajčovičová

na univerzite konštantína Filozofa  
v nitre je v plnom prúde projekt  
s názvom zvyšovanie kvality ďalšieho 
vzdelávania seniorov na univerzite 
tretieho veku pri ukF v nitre.  
na svete sú učebné texty, preto sme 
poprosili o rozhovor garantku projektu 
doc. paeddr. marcelu verešovú, 
phd., prorektorku pre celoživotné 
vzdelávanie ukF v nitre.

zvyšujú kvalitu 
vzdelávania 
seniorov

úspeŠNÉ proJeKty úspeŠNý absolveNt

V marci bratislavské Divadlo 
Nová scéna uviedlo európsku 
premiéru amerického muziká-
lu Obchod na korze, ktorý si 
režíroval. Ako vznikol nápad 
modifikovať novelu Ladisla-
va Grosmana a rovnomenný 
oscarový film do tejto podoby? 
Resp. ako si sa dostal k tomuto 
projektu?

mne tento muzikál priniesol 
z Kanady pán profesor pavol 
mešťan, ktorý je riaditeľom ži-
dovského múzea. je to americký 
muzikál, napriek tomu, že sa 
odohráva na Slovensku. prinie-
sol mi ho pred piatimi rokmi, s 
tým, že by bol rád, keby som to 
niekedy robil. prešiel som si ho, 
páčil sa mi, ale nejako som sa 
k tomu nedostal. založil som si 
to do „šuflíka“ a potom asi rok 
a pol dozadu mi pán generálny 
riaditeľ juraj Ďurdiak povedal, 
že by sme mohli spraviť niečo 
s takou témou. mne napadlo, 
že mám v zásuvke ten obchod 
na korze, vytiahlo sa to a začali 
sme na tom robiť. vtedy ešte 
žil jozef Bednárik, ktorý nám to 
celé odobril a povedal nám, že 
bude kmotrom celého projektu. 
ale žiaľbohu odišiel ešte skôr 
ako sme začali skúšať.

O čom je muzikál? Kde sa 
odohráva jeho dej? Aký je jeho 
odkaz, myšlienka?

obchod na korze je pôvodne 
novela, ktorá bola sfilmovaná. 
v roku 1966 získal oskara za 
najlepší zahraničný film. Hlavné 
postavy vtedy stvárnil pán jozef 
Kroner a poľská herečka ida 
Kaminská. 
je to príbeh obyčajného človeka, 
stolára antona Brtka, ktoré-
ho švagor poverí, aby sa stal 
arizátorom židovského obchodu 
rozálie lautmanovej. on to 
chudák na začiatku zoberie, 
nevie do čoho ide. až neskôr 
zistí čo sa od neho žiada, a čo 
má robiť. začína si uvedomo-
vať ľudskosť a vybuduje si so 
židovkou priateľstvo. Keď začnú 
prichádzať transporty židov, 
snaží sa ju zachrániť. 
a odkaz, myšlienka? írsky politik 
Burke povedal, „na to, aby 
vyhralo zlo stačí aby dobrí ľudia 
nerobili nič“. Hra je o deformá-
cii spoločnosti, spoločnosť sa 
nepostavila, ľudia boli mlčiacou 
väčšinou a pozerali sa na utrpe-
nie. to je tá tragédia. pravdu-
povediac, obávam sa ako túto 
hru príjmu Slováci, je to ostro 
nastavené zrkadlo. uvidíme, ako 

to príjmu ľudia, zatiaľ sú celkom 
dobré ohlasy. je to riadna výzva 
adaptovať oscarový film, ktorý je 
geniálny. 

Ako prebiehala príprava? S kým 
si na tomto muzikáli spolu-
pracoval? Čo bolo pre teba 
najnáročnejšie?

od januára sme začali skúšať 
s hercami, ale samozrejme 
tvorivá príprava bola v pod-
state skoro rok. prekladalo sa, 
janko štraser prebásňoval texty 
piesní, pripravovali sme hudbu 
s dirigentom Ľubom dolným, 
vymýšľali sme výtvarnú kon-
cepciu (výtvarník scény pavol 
andraško, výtvarníčka kostýmov 
Ľudmila várossová), upravovali 
sme scenár s dramaturgičkou 
Slavkou civáňovou. americký 
scenár bol taký nadnesený, ne-
chápu celý kontext doby, bolo to 
potrebné lepšie vysvetliť. preto 
sme tam museli nanovo dostať 
slovenský kontext. inšpirovali 
sme sa novelou a filmom. musel 

som si naštudovať strašne veľa 
historických vecí, filmov, kníh, 
aby som získal prehľad a kon-
text. a potom sme si s drama-
turgičkou spolu sadli a povedali 
si ako to chceme robiť, zhodli 
sme sa na koncepcii. následne 
sa pripájajú textári, hudobníci, 
dirigent, výtvarníci, choreograf 
(marián Hlavatý). Spoločne sa 
rozprávame, vymýšľame ako by 
sa ten kľúč, tá koncepcia, dala 
zrealizovať. takýmto spôsobom 
sa to nabaľuje a nabaľuje. Keď 
už začneme s hercami skúšať, 
už musíme mať všetko na kom-
plet pripravené.

Neobával si sa porovnávania 
s filmom?

Samozrejme, že som sa bál. 
a išiel som do toho s veľkou 
pokorou. ale zároveň to bola aj 
ohromná výzva. Film a divadlo 
sú úplne rozličné média a my 
sme sa snažili vyhnúť sa filmo-
vým prostriedkom, či situáciám. 
Hľadali sme výsostne divadelné.. 

„bednárikov 
tovariš“
Je absolventom Filozofickej fakulty našej 
univerzity, odbor história – estetika. 
v roku 2007 ukončil doktorandské 
štúdium a v súčasnosti pôsobí ako 
vysokoškolský pedagóg v ústave 
literárnej a umeleckej komunikácie FF.  
v roku 2012 mal premiéru  
v bratislavskom divadle Nová scéna 
výpravný rodinný muzikál pre malých 
aj veľkých divákov „princ a večernica“, 
ktorý režíroval. v marci tohto roka tam 
realizoval muzikál obchod na korze, 
ktorý žne veľký úspech. peter oravec.
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uKF v nitre ako jedna so 
siedmych koordinujúcich vzde-
lávacích inštitúcií eÚ aktívne 
participovala na trojročnom 
medzinárodnom výskumnom 
projekte iBar (identifying bar-
riers in promoting The european 
Standards and Guidelines for 
Quality assurance at institutio-
nal level and making recommen-
dations as to how these might 
be addressed). 

Hlavným zámerom tohto projek-
tu bolo identifikovať prekážky 
implementácie európskych 
štandardov a noriem (european 
Standards and Guidelines) - 
eSG - v rámci interného zabez-
pečovania kvality vzdelávania 
na inštitucionálnej, národnej 
a medzinárodnej úrovni a for-
mulovať odporúčania k úprave 
štandardov a s nimi súvisiacich 
usmernení s cieľom zlepšenia 
systémov zabezpečovania inter-
nej kvality na vysokých školách 
a rozvoja spolupráce vysokých 
škôl so strednými školami. 

výskum realizovaný v rámci 
projektu sa dotýkal nasledov-
ných tém:

•	 uplatňovanie systémov 
interného zabezpečovania 
kvality na vysokých školách 
v Sr 

•	 interné zabezpečovanie 
kvality vzdelávania v oblasti 
dostupnosti vysokoškolské-
ho štúdia na Slovensku 

•	 interné zabezpečovanie 
kvality vzdelávania v oblasti 
hodnotenia študentov na 
vysokých školách v Sr 

•	 interné zabezpečovanie 
kvality vzdelávania v oblasti 
riadenia a „governance“ 
vysokých škôl  

•	 interné zabezpečovanie 
kvality vzdelávania v oblasti 
vplyvu „stakeholderov“ na 
proces vzdelávania 

•	 interné zabezpečovanie 
kvality vzdelávania v oblasti 
hodnotenia kvality vysoko-
školských učiteľov 

•	 interné zabezpečova-
nie kvality vzdelávania v 
oblasti zberu, spracovania 
a poskytovanie informácií 
pre riadenie vš ako aj pre 
verejnosť 

•	 interné zabezpečovanie 
kvality vzdelávania v oblasti 
prepojenosti vysokoškol-
ského a stredoškolského 
vzdelávania

do medzinárodného projektu 
bolo zapojených sedem krajín 
eÚ - česká republika, Holand-
sko, lotyšsko, poľsko, portugal-
sko, Slovenská republika a veľká 
Británia. ako zdroj pre zber a 
analýzu výskumných údajov na 
národnej úrovni slúžilo 28 vyso-
kých škôl z týchto krajín. 
metodológia projektu iBar bola 

uKF ukončila 
pôsobenie 
v ibar-e
univerzita koordinovala spracovanie 
medzinárodnej štúdie na tému 
„interné zabezpečovanie kvality 
vzdelávania v oblasti zberu, 
spracovania a poskytovanie informácií 
pre riadenie vŠ ako aj pre verejnosť”

úspeŠNý absolveNt

a snáď sa nám to aj podarilo.. 
a porovnávať, ak je čo, budem 
len rád...

Aký je tvoj vzťah k muziká-
lom?

mnohí ma za to odsudzujú, 
pretože muzikál na Slovensku 
je braný niekedy príliš prís-
ne. považuje sa za komerciu, 
odpad... niektorí zasa muzikál 
milujú... a ja som jedným z 
tých... poznám muzikál vo 
svete, pravidelne navštevujem 
mekku muzikálu – londýn, 
Budapešť, viedeň, prahu či 
new york..., a práve aj muzi-
kálom obchod na korze som 
chcel dokázať, že to nemusí 
byť len „piesonka“, „taneček“, 
ale že muzikál môže rozoberať 
aj vážne a diskutabilné témy.
vo svete existujú aj muzikály, 
ktoré sa zaoberajú tragickými 
záležitosťami. napríklad mu-
zikál evita je politický muzikál 
alebo najnovší muzikál andrew 
lloyd Webbera Stephan Ward, 
či Billy elliot s hudbou eltona 
johna... teraz je v londýne a v 

new yorku trend politických a 
sociálnych muzikálov. muzikál 
má rôzne žánre, obchod na 
korze je dráma- muzikál. 

Vráťme sa späť v čase – kde a 
kedy začala tvoja prepojenosť 
s divadlom?

od malička som mal možnosť 
byť v divadle, pretože moja 
mama marika pracovala v daB 
nitra ako inšpicientka. a tak 
som sa dostal ako trojročný 
chalan k pánovi Bednárikovi. 
Sedel som pri ňom a „žral 
som ho“, učil som sa od neho. 
Hovoril o mne, že som jeho 
tovariš. v jednom rozhovore 
spomenul, že ho budem nasle-
dovať. veľmi som si ho vážil, 
mal som ho rád, veľa som sa 
od neho naučil. pomáhal mi pri 
príprave obchodu na korze s 
obsadzovaním postáv.

Ako si spomínaš na svoje štu-
dentské časy? Čo si študoval 
na UKF? Ako sa ti tu páčilo? 

štúdium na univerzite (štu-
doval som estetiku – históriu, 
potom doktorandské štúdium 
na tému výrazové prostried-
ky súčasného muzikálu) mi 
dalo veľmi veľa. v prvom rade 
som získal ohromný prehľad v 
histórii, v umení, v teórii... mo-
mentálne pôsobím v Ústave 
literárnej a umeleckej komu-
nikáciu na Filozofickej fakulte 
uKF, kde učím dejiny divadla, 
interpretáciu divadelného diela 
a dejiny muzikálu. a som aj zá-
stupca vedúcej katedry, takže 
z každého rožku trošku... uKF 
sa od mojich študentských 
čias veľmi posunula. Stala sa 
skutočnou univerzitou, takže 
som spokojný.

Čomu všetkému sa venuješ 
v súčasnosti a kam by si sa 
chcel posunúť v budúcnosti?

tak ako som už povedal, učím, 
organizujem, pripravujem nové 
predstavenie... Bude to veľké 
prekvapenie. a teším sa na 
prázdniny a oddych. aj keď 
počas nich musím napísať 
novú monografiu na tému 
dejín muzikálu. takže stále v 
jednom kole...

Ďakujem za rozhovor.
jana Krajčovičová. foto: lB

úspeŠNÉ proJeKty

postavená na troch stupňoch 
získavania a analýzy údajov. 
v prvom kroku boli údaje získa-
vané a analyzované na inštitu-
cionálnej úrovni, to znamená 
na úrovni konkrétnej vysokej 
školy. v kontexte Slovenka na 
inštitucionálnej úrovni boli 
do tohto procesu zapojené 
štyri verejné vysoké školy, a to 
univerzita Konštantína Filozofa 
v nitre, univerzita mateja Bela 
v Banskej Bystrici, Žilinská uni-
verzita v Žiline a vysoká škola 
výtvarných umení v Bratislave. 
výsledkom analýzy údajov bolo 
vytvorenie inštitucionálnych 
správ za každú vysokú školu.
v ďalšom kroku projektu 
sa inštitucionálne správy z 
jednotlivých vysokých škôl v 
danej európskej krajine stali 
zdrojom údajov pre analýzu na 
národnej úrovni. Údaje získané 
na inštitucionálnej úrovni boli 
komparované v rámci národných 
správ, ktoré popisovali procesy 
implementácie eSG štandardov 
v rámci sledovaných vysokých 
škôl v príslušnom národnom 
kontexte a zároveň identifiko-
vali príklady dobrej praxe, ako 
aj bariéry spomaľujúce proces 
implementácie eSG štandardov 
v konkrétnej sledovanej krajine.
v poslednom kroku sa údaje z 
národných správ spracovali do 
medzinárodnej komparatívnej 
štúdie, ktorej cieľom bolo popí-
sať a porovnať procesy imple-
mentácie eSG v jednotlivých 
európskych krajinách vzhľadom 
na kontext vysokoškolského 
vzdelávania príslušnej krajiny. 
Kľúčovým výstupom bola iden-
tifikácia bariér implementácie 
eSG v sledovaných európskych 
krajinách ako aj identifikácia 
príkladov dobrej praxe.

výstupy projektu 
Hlavným výstupom projektu je 
32 inštitucionálnych, 8 ná-
rodných a 8 medzinárodných 
štúdií, pričom každý z partne-
rov projektu bol zodpovedný 
za spracovanie medzinárodnej 
komparatívnej štúdie v da-
nej tematickej oblasti. uKF v 
nitre koordinovala spracovanie 
medzinárodnej štúdie na tému 
„interné zabezpečovanie kvality 
vzdelávania v oblasti zberu, 
spracovania a poskytovanie 
informácií pre riadenie vš ako 
aj pre verejnosť”. výsledky a 

závery všetkých národných a 
inštitucionálnych správ vš na 
Slovensku, ktoré hodnotili situá-
ciu v implementácii eSG v rámci 
interného zabezpečovania kvali-
ty vzdelávania  boli spracované 
do monografie „zabezpečovanie 
kvality vzdelávania na vysokých 
školách“, ktorú vydala uKF v 
nitre v roku 2013.

K ďalším, nemenej dôležitým 
výstupom projektu, na ktorých 
mali možnosť členovia vý-
skumného tímu uKF v nitre ak-
tívne participovať, patrí vydanie 
monotematického čísla medzi-
národného časopisu „journal of 
the european Higher education 
area 4/2013“, ako aj vydanie 
medzinárodnej monografie „dri-
vers and Barriers to achieving 
Quality in Higher education”. 
časopis „journal of the euro-
pean Higher education area 
4/2013“ poskytuje globálny 
pohľad na výstupy projek-
tu iBar. autori jednotlivých 
článkov porovnávajú národný a 
inštitucionálny kontext v rámci 
ôsmich nosných tém projektu 
s cieľom poukázať na potrebu 
implementácie eSG pri internom 
hodnotení kvality vš vzdeláva-
nia vzhľadom na nárast diverzity 
v európskom vysokoškolskom 
vzdelávacom priestore. 

v medzinárodnej monogra-
fii „drivers and Barriers to 
achieving Quality in Higher 
education” je diskutovaný celý 
rad zistení, ktoré boli dosiah-
nuté v rámci projektu. témy sú 
zamerané na také oblasti kvality 
terciárneho vzdelávania, akými 
sú dostupnosť vysokoškolského 
vzdelávania, systémy hodnote-
nia študentov na vysokých ško-
lách, úloha informácií v riadení 
vysokoškolských inštitúcií, sta-
tus a zodpovednosti stakehol-
derov v inštitúciách terciárneho 
vzdelávania, ako aj zmapovanie 
prienikov a potenciálu prepoje-
nia medzi oblasťami sekundár-
neho a terciárneho vzdelávania. 
autori príspevkov prezentujú v 
monografii konkrétne aspekty 
výskumných cieľov projektu 
iBar so zámerom identifikovať 
nástroje na iniciovanie procesov 
interného zabezpečenia kvality 
vzdelávania a prekonávanie pre-
kážok pri implementácii eSG.

výsledky 
projektu 
a záver 

získané vý-
sledky projektu 
poukazujú na 
skutočnosť, že 
v rámci Sloven-
ska je systému 
zabezpečovania 
kvality vzdelá-
vania venovaná 
náležitá pozor-
nosť. vysoké 
školy deklarujú 
záujem o kvali-
tu vzdelávania 
v oficiálnych 
dokumentoch. 
tieto strategic-
ké dokumenty 
sú prevažne 
orientované len 
na niektorú z 
oblastí kvality 
vzdelávania. 
menej často 
sa objavujú 
komplexné a 
systémovo za-
vedené procesy, 
ktoré by pokrývali celú oblasť 
systému zabezpečovania kvality 
vzdelávania.
Bariéry v oblasti implementá-
cie interného zabezpečovania 
kvality vzdelávania boli identi-
fikované tak na národnej, ako 
aj na inštitucionálnej úrovni. 
poukázali najmä na veľkú závis-
losť inštitucionálnych politík od 
národnej legislatívy, nedostatok 
autonómie vysokých škôl pri 
tvorbe a implementácii inter-
ných systémov hodnotenia kva-
lity, nesystémové a časté zmeny 
v národnej legislatíve v tejto 
oblasti, nedostatočnú interakciu 
národnej politiky a inštitucio-
nálnych politík, nedostatočné 
zapojenie stakeholderov z iného 
ako akademického prostredia do 
tvorby týchto politík tak na ná-
rodnej, ako aj na inštitucionálnej 
úrovni, nedostatočnú implemen-
táciu prijatých stratégií v oblasti 
hodnotenia kvality vzdelávania 
do praxe, rozporuplnosť kritérií 
zameraných na zabezpečenie 
kvality vzdelávania, ako aj nedo-
statočnú komunikáciu pri tvorbe 
a implementácii systémov 
zabezpečovania kvality vzdelá-
vania na všetkých úrovniach.

K zisteným bariéram treba 
poznamenať, že kvalitatívny 
výskum v rámci projektu iBar 
bol realizovaný pred zavedením 
novely vysokoškolského zákona 
v Sr, ktorý v súčasnosti exaktne 
vymedzuje povinnosť vysokých 
škôl implementovať interné 
systémy na zabezpečenie kvality 
vzdelávania na báze eSG. tento 
legislatívny krok určite pozitívne 
ovplyvní v budúcnosti smero-
vanie kvality vzdelávania na 
vysokých školách v Sr. treba 
však brať do úvahy fakt, že 
interné zabezpečenie kvality na 
báze európskych štandardov a 
noriem je generický nástroj, kto-
rý taxatívne neurčuje postupy 
a procesy, iba ciele a rámce, a 
preto sa dá implementovať na 
všetkých typoch vysokých škôl. 
Úspešná implementácia tohto 
nástroja sa však neodvíja len od 
prijatej národnej legislatívy, ale 
aj od motivácie samotnej vzde-
lávacej inštitúcie a skutočnosti, 
či naozaj chce do procesu inter-
ného hodnotenia kvality vstúpiť 
a či chce dosiahnuť zmenu.

mgr. Ľubica lachká,
koordinátorka projektu iBar
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v apríli tohto roku sme si na Ka-
tedre geografie a regionálneho 
rozvoja Fpv uKF v nitre pripo-
menuli okrúhle životné jubileum 
doc. rndr. aleny dubcovej, cSc. 
Bola to vzácna príležitosť nielen 
pre stretnutie, ale najmä pre 
spomienky na spoločne prežité 
chvíle i plány do budúcnosti. 
doc. dubcová pôsobí na našom 
pracovisku od roku 1986. 
dizertačnú prácu „teritoriálno-
-priemyselné jednotky ponitria“ 
obhájila v roku 1997 v odbore 
ekonomická geografia na príro-
dovedeckej fakulte uK v Brati-
slave. poznatky z edukačného 
procesu zúročila habilitáciou 
na Fpv umB v Banskej Bystrici 
v roku 2005 v odbore teória 
vyučovania predmetov vše-
obecnovzdelávacej a odbornej 
povahy – špecializácia teória 
vyučovania geografie témou 
„inovácia obsahu vzdelávania v 
oblasti humánnej geografie“. 
profesionálne sa venuje najmä 
disciplínam humánnej geogra-
fie (najmä geografii priemyslu, 
geografii obyvateľstva, geografii 
cestovného ruchu), regionálnej 
geografie (humánna geografia 
Slovenska, mikrogeografia) a 

regionálnemu rozvoju (tvorba 
strategických dokumentov roz-
voja, cezhraničná spolupráca). 
od roku 2007 až do súčasnosti 
je vedúcou katedry. podarilo 
sa jej personálne i materiálne 
vybudovať stabilné pracovisko, 
ktoré svojimi aktivitami pružne 
reaguje nielen na požiadavky 
spoločenskej praxe, ale etab-
lovalo sa aj v oblasti práce s 
talentovanou mládežou. 

Bohaté a mnohoraké výsledky 
jej vedecko-výskumnej, peda-
gogickej a organizačnej činnosti 
boli a sú, okrem jej spolupracov-
níkov, v priebehu rokov oceňova-
né aj dekanmi fakulty, rektormi 
univerzity, spoločenskou praxou 
i ministrami školstva. 

dielo i život doc. rndr. aleny 
dubcovej, cSc., sú prejavom 
tvorivého ducha vzácnej osob-
nosti – odborníka, ktorý dokáže 
spájať pri tvorivom riešení prob-
lémov, dobrého človeka, ktorý je 
oporou v každodennom živote. 
je cťou pre každého z nás byť v 
jej blízkosti. 
do budúcich rokov jej preto v 
mene svojom i v mene všetkých 
kolegov a známych nielen z Ka-
tedry geografie a regionálneho 
rozvoja Fpv uKF v nitre želám 
predovšetkým pevné zdravie, 
spokojnosť v práci i v osobnom 
živote - šikovných študentov, 
ďalších dobrých spolupracovní-
kov a len dobrých a vnímavých 
ľudí v jej okolí. 

namiesto záveru vinš slovami 
klasika „dum spiro, spero“, pani 
docentka...

rndr. Hilda Kramáreková, phd.,
prodekanka pre vzdelávaciu 

činnosť Fpv

K jubileu doc. 
rNdr. aleny 
dubcovej, csc.
vzácna príležitosť pre spomienky 
na spoločne prežité chvíle i plány 
do budúcnosti

laudÁcio medziNÁrodNÁ spoluprÁca

azda nie každý sa rýchlo 
zorientuje, keď počuje slovo 
caen. oveľa viac nám napovie 
názov slávnej normandie, jej 
prekrásnych architektonických 
pamiatok a bohatých historic-
kých udalostí, počnúc slávnym 
kráľom viliamom dobyvateľom 
a jeho manželkou matildou z 
11. storočia, ako aj vylodením 
spojencov 6. júla 1944 na nor-
mandských plážach atlantic-
kého oceánu, ktoré zanechalo 
100000 hrobov. caen však 
nie je len slávnym historickým 
mestom dolnej normandie 
alebo len súčasným centrom 

normandskej kultúry. toto 
mesto sa môže hrdiť aj prestíž-
nou univerzitou, založenou v 
roku 1432. v súčasnosti na nej 
študuje viac než 24 000 štu-
dentov, z toho je 2 200 zahra-
ničných. na univerzite pracuje 
viac ako 2 860 zamestnancov, 
z toho je 1 620 pedagogických 
a vedeckých zamestnancov. 
univerzita má 5 campusov v 
caen a 5 campusov v blízkom 
okolí (alençon, cherbourg, 
lisieux, Saint-lô, vire). 
univerzita rozvíja spoluprácu 
len s potencionálne aktívnymi 
univerzitami. má partnerstvo 

po odoslaní všetkých potreb-
ných dokumentov som sa ocitla 
na začiatku augusta v ankare, 
hlavnom meste turecka. tam 
som na Hacceteppe univerzite 
som absolvovala mesačný eilc 
turecký jazykový kurz (tömer), 
kde som spoznala veľa skvelých 
ľudí z celej európy. naučila som 
sa základy turečtiny, z kurzu 
sme chodili na poznávacie 
výlety, spoznávali sme mesto 
a kultúru tejto krajiny, zlepšila 
som si organizačné zručnos-
ti (skoordinovanie erasmus 
študentov, aby sme sa dostali 
do rovnakého klubu večer, alebo 
vymýšľanie výletov a mimokur-
zových aktivít). 
po skvelom prvom mesiaci prišla 
za mnou druhá študentka z 
mojej katedry a spolu sme šli do 
adiyamanu. adiyaman univer-
zitu tvorí krásny nový moderný 
kampus, kde nájdete všetko čo 

študent potrebuje. od stravy 
cez ubytovanie, všetky fakulty, 
kaviarne a mnoho iného. tu sme 
strávili úžasné 4 mesiace. Bývali 
sme v univerzitnom hoteli, ktorý 
sa dá porovnať s našimi 4* 
hotelmi na Slovensku. 
štúdium nebolo náročné. 
pedagógovia nás chápali ako 
erasmus študentky, ktoré sa 
neprišli do turecka len učiť, ale 
hlavne spoznávať inú kultúru, 
zažiť veľa zážitkov, cestovať. 
za môj štvormesačný pobyt 
v adiyamane som precesto-
vala turecko krížom-krážom. 
od historického istanbulu s 
16 miliónmi obyvateľmi cez 
prímorskú populárnu turistickú 
destináciu alania. navštívila 
som Kapadokiu, známu svojimi 
hríbovitými obrovskými kameň-
mi a tradičnými podzemnými 
obydliami, efez - staroveké gréc-
ke mesto, moderné prímorské 

mesto izmir, pamukale - čo je 
oblasť s termálnymi prameňmi 
na majestátnych terasovitých 
útvaroch. a v neposlednom rade 
nemrut horu, nachádzajúcu sa 
78 km od adiyamanu. adiya-
man je malé veľké mesto, kde 
spoznáte pravú tureckú kultúru, 
možno sa naučíte piť kávu (ako 
aj ja) pokiaľ ochutnáte tú ich 
skvelú tureckú. adiyaman si 
udržuje svoje tradície, dievčatá 
tam vidíte väčšinou zahalené. 
adiyaman je juhovýchodná 
oblasť, kde žijú poväčšine Kurdi 
so svojim vlastným jazykom, 
ale v poslednom období sa viac 
a viac asimilujú s ostatným 
tureckým obyvateľstvom. Strava 
má výrazné chute. ak nie je 
jedlo príliš pikantné, tak je príliš 
sladké. ale vo väčšine prípadov 
veľmi chutné a zdravé. Bravčové 
tam však neobjavíte. 
erasmus pobyt mi dal veľa 
skúseností, skvelých zážitkov, 
možností cestovania a spozna-
nia novej kultúry a náboženstva 
(islam) a celoživotných priateľov, 
čím by som sa chcela špeciálne 
poďakovať prezidentovi asociá-
cie medzinárodných vzťahov na 
adiyaman univerzite mustafovi 
alagözovi za pomoc počas celé-
ho pobytu. 

dominika Grancová,
Kulturológia - manažment 

kultúry a turizmu, FF 

(ne)známy caen
v knižniciach vládne húževnaté 
ticho a v študentoch a pedagógoch 
pohrúžených do kníh cítiť hlbinné 
zanietenie

erasmus türkiye
pri výbere erasmus študijného 
pobytu mi pomohla naša katedrová 
koordinátorka paeddr. lucia 
záhumenská, phd., a poradila mi 
veľmi dobre.

s 264 univerzitami a 442 
dohôd o výmene pedagógov 
a študentov. jej doménami 
sú prírodné vedy, technic-
ké vedy, humanitné vedy, 
sociálne vedy, zdravotníctvo, 
právo, ekonómia, riadenie, 
umenie, literatúra a jazy-
ky. univerzita disponuje 
siedmimi doktorandskými 
školami. v súčasnosti pôsobí 
na univerzite 43 vedeckých 
tímov. 
Bol som poctený, keď som na 
pozvanie docenta laurenta 
clauzada mohol na Katedre 
filozofie stráviť jeden mesač-
ný vedecký pobyt vo filozo-
fickom tíme profesora em-
manela Husseta „identita a 
subjektivita“. popri vedeckej 
práci som sa mohol zozná-
miť s tamojším vyučovacím 
procesom, ktorý je obdobný 
ako na našej univerzite. Bol 
som prekvapený náročnos-
ťou získavania kreditov u 
študentov – len pre zaujíma-
vosť, každá písomná skúška 
na univerzite trvá plné štyri 
hodiny. veľmi ma povzbudil 
záujem študentov o univer-
zitné knižnice. v niektoré dni 
sú preto vybrané knižnice 
otvorené až do 23.00. vlád-
ne v nich húževnaté ticho a 
v študentoch a pedagógoch 
pohrúžených do kníh cítiť 
hlbinné zanietenie. okrem 
môjho pôsobenia na Katedre 
filozofie som sa skontaktoval 
s oddelením slovanských 
štúdií, ktoré v súčasnosti 
vedie profesor Boris czerny, 
ktorého predkovia pochádza-
li z poľska a ukrajiny. potešil 
ma veľkou otvorenosťou a 
záujmom o spoluprácu s na-
šou univerzitou. môj vedecký 
pobyt na univerzite v caen 
mi opäť potvrdil fakt, že spo-
lupráca medzi európskymi 
univerzitami a jej vedeckými 
kruhmi je dôležitá, že by sme 
nemali zostávať pri uzatvá-
raní dohôd a príležitostných 
akademických výmenách, 
ale že musíme korektne 
vedecky „spolu-pracovať“ a 
„spolu-tvoriť“. štefánikovo 
zavŕšené heslo: „prebijem 
sa, lebo sa prebiť chcem“, je 
dôkazom toho, že sa to dá.  

doc. phdr. Thdr. tomáš 
pružinec, phd., 

Katedra filozofie FF
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aj seniorský vek má svoje čaro, ak 
máte okrem iných záujmov tiež 
chuť so zanietením športovať tak, 
ako to celoživotne robí dlhoročný 
vysokoškolský pedagóg Katedry 
telesnej výchovy a športu paeddr. 
dušan chebeň, phd. v dňoch 
25. až 31. marca 2014 si zmeral 
svoje sily dokonca aj na majstrov-
stvách sveta seniorov v atletike v 
Budapešti, ktoré sa uskutočnili v 

hale Syma arÉna nÉpStadion 
za účasti viac ako 4000 účastní-
kov z mnohých štátov ameriky, 
Ázie, austrálie a európy. v silnej 
konkurencii náročného pentatlo-
nu vzorne reprezentoval aj našu 
univerzitu. Svojimi výsledkami 
sa stal držiteľom slovenského 
rekordu v halovom pentatlone v 
jeho vekovej kategórii. aktívnym 
športovým životom je paeddr. du-
šan chebeň, phd., stále príkladom 
aj pre mladšie generácie vysoko-
školákov. 

-red-

medziNÁrodNÁ spoluprÁca

Šport

v zdravom tele 
zdravý duch

dňa 15. apríla 2014 sa na 
pôde Katedry anglistiky a 
amerikanistiky v spolupráci s 
Katedrou všeobecnej lingvis-
tiky a cudzojazyčnej filológie 
Kazašskej národnej univerzity 
Kaznu after al-Farabi v almaty 
konal medzinárodný on-line 
seminár z anglického jazyka. 
cieľom podujatia bolo priblížiť 
pracovníkom, doktorandom, 
ako aj študentom z oboch 
univerzít vedecké zameranie, 
aktuálne smerovanie a ciele 
výskumu v oblasti anglického 
jazyka, ktorému sa venujú štu-
denti a doktorandi na oboch 
katedrách, a tak zároveň aj 
prispieť k vzájomnému rozvoju 
a hlbšej spolupráci oboch 
pracovísk. Kazašská národ-
ná univerzita Kaznu after 
al-Farabi je so svojimi devät-

nástimi fakultami v súčasnosti 
najväčším edukačným, ako aj 
vedecko-výskumným centrom 
Kazachstanu. zároveň je vo 
svojej krajine prvou univerzi-
tou, ktorá založila vedecko-
-výskumné inštitúcie a centrá 

partnerstvo 
s kazachstanom
Katedra anglistiky a amerikanistiky 
organizovala on-line internetový 
seminár z anglického jazyka na svojej 
pôde po prvýkrát 

úzko prepojené na vzdelávacie 
procesy. univerzita skončila v 
hodnotení kazašských univerzít 
na prvom mieste a nemenej 
úspešná bola aj v hodnotení 
univerzít vypracovanom reno-
movanou agentúrou reytor, kde 
sa, v rámci vzdelávacích kritérií, 
umiestnila na 150. priečke 
spomedzi 500 najvýznamnejších 
univerzít sveta. 

program medzinárodného 
semináru bol rozdelený na dve 
sekcie, z ktorých prvú tvorili 
prezentácie výskumných prác 
zameraných na literatúru, 
kultúrne štúdie a metodológiu. 
programovú štruktúru druhej 
sekcie tvorili práce zamerané na 
výskum v oblasti lingvistiky. v 
rámci podujatia si mohli nielen 
členovia oboch katedier, ale aj 

zúčastnení študenti a dokto-
randi vypočuť a zoznámiť sa s 
prácami týkajúcimi sa výskumu 
piatich študentov z kazašskej 
univerzity, ako aj doktorandov 
Katedry anglistiky a amerikanis-
tiky, FF uKF v nitre. príspevky 
našich doktorandov sa venovali 
vykresleniu Slovákov v ame-
rickom literárnom kontexte 
a problematike podobností a 
rozdielov v oblasti sémantických 
a konceptuálnych reprezentácií, 
ktoré zohrávajú kľúčovú úlohu 
pri osvojovaní si angličtiny ako 
cudzieho jazyka. Kolegovia z 
Kazachstanu ponúkli neme-
nej pestrú tematickú paletu, 
v ktorej sa venovali otázkam 
štúdia interkultúrnej komuni-
kácie, problematike formovania 
komunikačných kompetencií, 
internetovej komunikácii, kon-

cepcii manželstva v anglic-
kom a kazašskom jazykovom 
kontexte, ako aj tendenciám 
v oblasti tvorby a súčasného 
vývoja kazašských priezvisk. 
Seminár zaujal svojou tema-
tickou pestrosťou, príjemnou 
a tvorivou atmosférou, ako 
aj novátorským spôsobom 
prezentácie, nakoľko Katedra 
anglistiky a amerikanistiky 
organizovala on-line interneto-
vý seminár na svojej pôde po 
prvýkrát. aj napriek technickej 
náročnosti bolo podujatie 
dobre organizačne zvládnuté a 
organizátorom, ako aj účast-
níkom prinieslo možnosť zažiť 
a vyskúšať si nový spôsob 
modernej výmeny informácií, 
ktorá by mohla naštartovať 
spoluprácu s viacerými domá-
cimi i zahraničnými pracovis-
kami, a tak prispieť k užšej 

spolupráci vo vedecko-vý-
skumnej a vzdelávacej oblasti. 
Skúsenosti nadobudnuté v 
rámci organizácie a uskutoč-
nenia tohto semináru môžu 
rovnako podnietiť častejšie 
využívanie takýchto komuni-
kačných technológií v záujme 
zefektívnenia a ekonomizácie 
činností vedecko-výskumných 
a vzdelávacích pracovísk na 
našej univerzite.

mgr. marián Herud, 
mgr. Ľudmila pánisová, phd.,

Katedra anglistiky 
a amerikanistiky FF,

doc. dossybayeva Gulnara 
Kusainovna, paeddr., 

Katedra všeobecnej lingvistiky 
a cudzojazyčnej filológie 

Kaznu after al-Farabi, almaty, 
Kazachstan

od prvého až po posledný deň 
erasmáka v nitre sme s ním 
neustále v kontakte. erasmus 
Student network (eSn) je 
organizácia, ktorá reprezentuje 
zahraničných študentov počas 
celého pobytu na zahranič-
ných mobilitách. operuje v 36 
krajinách európy a predstavuje 
jednu z najväčších dobrovoľníc-
kych študentských organizácii. 
zo 440 sekcií z celej európy 
máme v nitre dokonca dve na 
oboch univerzitách.
v letnom semestri akademic-
kého roka 2013/2014 sme na 
pôde univerzity Konštantína 
Filozofa privítali 17 erasmus 

študentov a niekoľko zahranič-
ných študentov mimo progra-
mu erasmus. našou úlohou je 
zabezpečiť, aby administratívne 
vybavovačky prebehli čo naj-
rýchlejšie a aby si naši erasmáci 
mohli začať užívať študentský 
život ako plnohodnotní študenti. 
Každý zahraničný študent má 
prideleného tzv. Buddy-ho, čiže 
študenta uKF, ktorý má svojmu 
zverencovi uľahčiť pobyt na 
Slovensku. pomáha mu s vy-
bavovaním formalít ako je iSic, 
s prihlasovaním predmetov na 
rozvrh, s registráciou na polícii, 
prípadnými lekárskymi vyšetre-
niami a podobnými záležitosťa-

pomáhajú 
„erasmákom“

mi nielen na začiatku, ale počas 
celého semestra.
prvý týždeň ich mobility 
prebieha ako Welcome week. 
zvyčajne sa študenti zoznamujú 
s mestom, voľnočasovými ak-
tivitami a spoznávajú sa medzi 
sebou. v tomto semestri sme 
do uvítacieho týždňa pripravili 
aktivity ako prehliadka mestom, 
ice-breakingové aktivity, turnaj v 
stolnom futbale alebo novinku, 
ktorú sme nazvali „Slovak night“ 
s ukážkou slovenskej kuchyne, 
tradícii a kultúry. Ďalej sme sa 
zabavili pri zumbe, volejbalovom 
turnaji, piatkovej párty a týždeň 
sme zavŕšili nedeľnou prechádz-
kou na Kalváriu. pripravili sme 
program, ktorý sa páčil všetkým 
zúčastneným.
v tomto tempe sme pokračovali 
aj naďalej a počas semestra 
členovia eSn uKF zorganizovali 
niekoľko super akcií, zaujíma-
vých výletov, nezabudnuteľných 

párty a spoločenských aktivít. 
medzi najobľúbenejšie určite 
patrili výlety do Bratislavy, 
Bojníc, topoľčianok, či trenčína. 
objavovali sme zákutia lanových 
parkov, zámkov, vínnych pivníc, 
ale nezabudli sme ani na to, že 
treba byť „sociálny“, myslieť na 
ostatných ľudí a takisto aj na 
prírodu. v rámci projektu Socia-
lerasmus naši írski študenti v 
úlohe lektorov navštívili jazyko-
vú školu, erasmáci si pripravili 
aktivity v centre pre opuste-
né deti, pomohli pri príprave 
detského ihriska, na valentína 
potešili malým darčekom oko-
loidúcich v meste a dokonca pri 
príležitosti medzinárodného dňa 
zeme vlastnoručne zasadili pár 
stromčekov. jednou z najobľú-
benejších akcií je určite „euro-
dinner“, kde každá národnosť 
prinesie typické/národné jedlo 
pre danú krajinu. je to výnimoč-
ná udalosť, pri ktorej sa človek 

dozvie viac o tradičných jedlách 
španielska, talianska, Grécka, 
poľska, írska či Fínska.
nezabúdame ani na „nočný 
život“ našich študentov. párty 
vždy organizujeme v špecific-
kom štýle. na Havaj párty sme 
rozdávali kvetinové náhrdelní-
ky, sviatok Sv. patrika aj nitra 
oslávila v zelenom a tí blázni v 
pyžamách sme boli tiež my.
v rámci spolupráce s univer-
zitou sme sa tento semester 
aktívne zapojili do nitrianskych 
univerzitných dní, a to s dvomi 
aktivitami. „erasmus food week“ 
–neopakovateľná možnosť vy-
skúšať chuť sveta na školskom 
tanieri. týždeň, počas ktorého 
študenti našej univerzity mohli 
vyskúšať typické jedlá krajín, z 
ktorých pochádzajú naši era-
smus študenti. Ďalšou úspeš-
nou akciou bol sedemhodinový 
tanečný maratón. zúčastnili 
sa ho študenti uKF, zahraniční 

študenti, ale aj ľudia, ktorí si 
jednoducho chceli spríjemniť 
nedeľné popoludnie.

po úspešnom semestri môžeme 
zhodnotiť, že práve spomínané 
chvíle nám dávajú pocit, že sme 
užitoční. zahraniční študenti 
odchádzajú zo Slovenska a z 
nitry plní zážitkov, s obrovským 
množstvom nových priateľov a 
so slzami v očiach. je to skvelý 
pocit zadosťučinenia vedieť, že 
sa k nám obracajú s vďakou a 
priateľstvá pretrvávajú aj dlho 
po ich odchode.
Sme radi, že svoj voľný čas trá-
vime produktívne a reprezentu-
jeme našu univerzitu a krajinu. 
Každý semester člen eSn uKF 
získava neuveriteľnú príležitosť 
prežiť skvelý erasmus na svojej 
univerzite. 

Sandra Stasinková,
paula prekopová,

eSn uKF
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