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Udalosti
to bola pre mňa opäť výzva,
pretože s neskúsenosťou ide
ruka v ruke kritika a najmä trpezlivosť 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.

Editoriál
Na univerzite bolo v posledných mesiacoch rušno. Okrem
voľby nového rektora prebehli
i štátne skúšky. Vraví sa, že
všetko má svoj začiatok a
každý koniec musí byť začiatkom 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 neznámeho. 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 Filozofickej fakulty UKF v Nitre. Ako
stredoškoláčka s minimálnymi
novinárskymi skúsenosťami

Uzávierka

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 zamerať 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 prostredia 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 pravdepodobne budú v budúcej profesii
požadovať.
Verím, že moja alma mater
bude naďalej podporovať
svojich študentov a poskytovať im to najlepšie, čo môže.
Vďaka patrí vedeniu univerzity
a pedagógom, že nám, absolventom, pomohli dotiahnuť
päť nezabudnuteľných rokov
do úspešného konca. Ďakujem, že vďaka možnostiam,
ktoré sme na univerzite dostali, budeme môcť zažiť ešte
krajšie, lepšie začiatky.
Mgr. Petra Kováčová

čísla 3/2014: 15.7.2014

Svoje príspevky, postrehy, nápady
môžete zaslať na adresu:
jkrajcovicova@ukf.sk.

facebook.com/ukfvnitre

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 pozvánok a oznamov, ktoré sa aj týmto spôsobom môžu ľahšie dostať
k vašej cieľovej skupine. Posielať ich môžete na e-mailovú adresu info@ukf.sk. Neváhajte nás kontaktovať a dajte nám vedieť,
čo zaujímavé pripravuje vaša katedra či fakulta. Ďakujeme.
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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.
Pred samotnou voľbou sa v
univerzitnej aule zišla akademická 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 Gadušová, 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 efektívnosti administratívy.
Za svoj prvý cieľ označila zameranie sa na kvalitu vzdelávacej a
vedeckej činnosti, pričom zdôraznila, že je potrebné zvýrazniť
špecifiká jednotlivých fakúlt,
ponúkať vzdelávacie programy a

kurzy prostredníctvom e-learningu, rozvíjať vlastnú vedecko-výskumnú činnosť prostredníctvom 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 študentov 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 univerzitných 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 medzinárodné kontakty a spoluprácu
a na zlepšenie spolupráce s
okolitými krajinami. Pri riadení
univerzity dovnútra by napomá-
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udalosti

udalosti

„Chcem byť
vypočutý, ale
prijímať aj iné
názory“

hal skvalitňovaniu infraštruktúry
pre študentov i zamestnancov,
priestorových kapacít, stravovania, a podporoval by garantov
študijných odborov.
Prof. Hreško sa dotkol aj otázky
financovania univerzity, kde
okrem iného načrtol vznik
univerzitného centra výskumu, ktoré by bolo prepojené
s fakultami, a vyzval k väčšej
prepojenosti univerzitných
pracovísk s pracoviskami Slovenskej akadémie vied. Zaviedol
by tiež systémové opatrenia v
doktorandskom štúdiu a lepšie
podmienky pre zdravotne znevýhodnených študentov.

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 univerzitu atraktívnou z pohľadu
vzdelávacích programov, jednak
tých tradičných, a jednak nových
atraktívnych študijných programov. Nemenej dôležitou je podľa
neho propagácia štúdia a zabezpečenie kvality vzdelávania, kde
je veľký priestor pre spoluprácu
s absolventmi a ich prepojenie s
praxou. Prof. Zelenický sa vyslovil tiež za realizáciu študijných
programov v cudzích jazykoch.
Ako uviedol, podporoval by tiež
aktivity študentov, kde by si vedel predstaviť vznik študentského servisu, ktorý by napomáhal
všetkým študentom – prichádzajúcim, 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 obstarávanie.
Po odprezentovaní kandidátov
na rektora UKF v Nitre a ich
predstáv o ďalšom smerovaní
univerzity nasledovala diskusia,
týkajúca sa napríklad znižujúceho sa počtu uchádzačov o
štúdium, perspektívnosti učiteľských študijných programov,
možností prepojenia študijných
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programov s praxou, potláčania
umeleckých študijných smerov
do úzadia či priestorových kapacít katedier.
V popoludňajších hodinách potom 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 zdravotníckej 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.

Mali by sme sa
viac počúvať
Pri príležitosti zvolenia za
nového rektora UKF v Nitre sme
poprosili prof. Zelenického o
krátky rozhovor.

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 prevzali 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.

Prečo ste sa rozhodli kandidovať na funkciu rektora
UKF v Nitre?
Naša univerzita pod vedením
predchádzajúcich rektorov
dosiahla pozoruhodné miesto
medzi slovenskými univerzitami. Transformovala sa z
fakulty pripravujúcej učiteľov na

štandardnú univerzitu s piatimi
fakultami. Bola vybudovaná
infraštruktúra – prekrásne výučbové priestory, knižnica, učebne
zabezpečené prostriedkami IKT,
výskumné laboratória, ubytovanie pre študentov. Zmenila
sa kultúra života, vzťah k
študentom, ale aj zameranie na
vedecko-výskumnú činnosť.
Som presvedčený, že je potrebné pokračovať v nastúpenej
ceste a posúvať univerzitu ďalej
dopredu. Všetci pedagogickí,
vedeckí a administratívno-riadiaci 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 zamestnancami 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 univerzity 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 univerzitného 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 pôsobenie a aktivity presvedčili členov
akademickej obce. Nechápem to
ako víťazstvo, skôr ako pochopenie snaženia sa všetkých
pracovníkov univerzity a jej
študentov. Voľby potvrdili moje
presvedčenie, že by sme sa mali
viac navzájom počúvať, rešpektovať 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 naplnenie sa môže uskutočniť iba
súdržnosťou a ochotou všetkých
zúčastnených - všetkých učiteľov a študentov.
Ďakujem za rozhovor.
Jana Krajčovičová
foto: LB

Volilo sa aj na
fakultách
Na základe volieb uskutočnených na zasadnutiach akademických senátov príslušných
fakúlt sa kandidátmi na dekana
na nasledujúce funkčné obdobie
stali: na Pedagogickej fakulte

UKF v Nitre prof. PhDr. Eva Szórádová, CSc. (zasadnutie AS PF
sa konalo dňa 28. apríla 2014),
na Fakulte prírodných vied prof.
RNDr. Libor Vozár, CSc. (zasadnutie 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).

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

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.
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-metodskej tradície, ako i šírenia vzdelanosti, humanizmu, demokracie
a tolerancie. Teda ide o rovnaké
atribúty ako tie, na ktorých staval Konštantín Filozof, atribúty,
na ktorých stoja záujmy prosperujúcej spoločnosti.
V poslednej dobe predovšetkým
Filozofická fakulta UKF v Nitre
zamerala pozornosť na kritické
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vedecké bádanie cyrilo-metodského dedičstva v relatívne kontinuálnej a komplexnej podobe.
Jej neveľké, no značne agilné
pracovisko, ktoré sa špecializuje
na bádanie cyrilo-metodskej
problematiky, stálo za organizáciou viacerých konkrétnych
výstupov k téme už predvečer
výročia. V roku 2013 sa kapacity
Ústavu pre výskum kultúrneho
dedičstva Konštantína a Metoda
sústredili na vhodnú reprezentáciu univerzity prioritne vo forme
osvetovej činnosti, vydávania
vedeckých publikácií, organizovania odborných podujatí a
prezentovania výsledkov svojich
výskumov na vedeckých fórach
doma i vo svete. Pracovníci postupne prednášali v Slovenskom

národnom múzeu v Bratislave,
v Ponitrianskom múzeu, na
prestížnej vedeckej konferencii v
pražskom Karolíne, v Budapešti, na Ochride v Macedónsku,
Amsterdame a iných miestach,
kde zdarne zastupovali našu
univerzitu. Odborný výklad
poskytli aj učiteľom na konferencii organizovanej Metodicko-pedagogickým centrom v
Mojmírovciach, ako i žiakom na
besedách na Základnej škole
Benkova a na Piaristickom
gymnáziu sv. Jozefa Kalazanského 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 partnerská Univerzita sv. Cyrila a
Metoda v Skopje pripomenula
64. rokov svojej existencie,
22. mája pri príležitosti 1150.
výročia príchodu misie solúnskych bratov na Veľkú Moravu zorganizovala slávnostnú
akadémiu, na ktorú boli pozvaní
aj predstavitelia spriatelených
univerzít. Za Univerzitu Konštantína Filozofa sa jej zúčastnila 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-metodských osláv v jednej z krajín
neodmysliteľne zviazaných s
cyrilo-metodskou tradíciou. Z
bohatého programu slávností
možno spomenúť úvodné prijatie rektorom skopskej univerzity
prof. Dr. Velimirom Stojkovskim
a spomienkovú pobožnosť pri
monumentálnom súsoší sv.
Cyrila a Metoda v priestoroch
univerzitného kampusu, ktorú
celebroval metropolita macedónskej pravoslávnej cirkvi Stefan. Následne sa v priestoroch
rektorátu odohral akt udelenia
titulu Doctor Honoris Causa
dlhoročnému rektorovi Lomonosovej moskovskej štátnej
univerzity V. A. Sadovničijmu. Vo

večerných hodinách sa uskutočnili Dies Academicus. Prezident
Macedónskej republiky Gjorge
Ivanov tu vo svojom príhovore
vyzdvihol špeciálne úlohu Nitry
v kontexte významu byzantskej misie pre dejiny Európy.
Oficiálny program pokračoval
návštevou Inštitútu macedónskej literatúry. Slovensko-macedónska 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 medzinárodná konferencia Macedónsko-slovenské literárne, kultúrne
a jazykové vzťahy, ktorú za
slovenskú stranu zorganizovali
pracovníci Ústavu pre výskum
kultúrneho dedičstva Konštantína a Metoda.
Výsledkom spolupráce s
podobnými pracoviskami na
riešení projektov a výskumov je
niekoľko monografií a zborníkov,
viacero štúdií a článkov publikovaných doma aj v zahraničí
s množstvom ohlasov. Vydali
napríklad reprezentatívne knihy
Cyrilo-metodské dedičstvo a
Nitra, The Cyrillo-Methodian
Mission, Nitra and Constantine 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 dvojica Peter Ivanič a Martin Hetényi
v roku 2013 uviedla do života

University a Cyrilo-metodské
dedičstvo a Nitra boli prezentované v rámci podujatia Auf
den Spuren der Heiligen Kyrill
und Methodius, ktoré zorgani-

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 LudwigaMaximiliana 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

pútavú monografiu o dejinnom
vývoji tekovskej obce Kozárovce.

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

Za významné obohatenie
slovenskej literárnej tvorby a
prezentáciu mesta Nitry bol
Martinovi Hetényimu a Petrovi
Ivaničovi udelený v máji 2013
Ďakovný list primátora mesta Nitry. Martin Hetényi si v
novembri 2013 prevzal Vyznamenanie ministra školstva, vedy,
výskumu a športu Slovenskej
republiky za mimoriadny prínos
v oblasti vedy a techniky v
kategórii „Pamätný list ministra 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

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 univerzity 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
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Etnologické dni
V pestrej a bohatej dramaturgii
tohtoročného podujatia sa objavili
odborné prednášky, výstavy, tanečný
a výtvarný workshop i exkurzia
Etnologické dni je názov
podujatia, ktoré od roku 2005
každoročne organizuje Katedra 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 interaktívnou formou sprostredkovať
širokej verejnosti poznatky z
rôznych oblastí etnológie, folkloristiky, antropológie, religionistiky a mnohých iných vedných
disciplín. Dramaturgická
štruktúra podujatia každoročne zahŕňa odborné prednášky
pozvaných hostí, hudobné,
tanečné a výtvarné workshopy,
tanečnú zábavu, výstavy či návštevy zahraničných študentov.
Tohtoročné Etnologické dni
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sa uskutočnili v termíne od
31. marca do 3. apríla 2014. V
pestrej a bohatej dramaturgii
tohtoročného podujatia sa objavili odborné prednášky, výstavy,
tanečný a výtvarný workshop
i exkurzia. Prednášky boli spojené 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 otvorili vernisážou výstavy zameranej na gajdy a gajdošskú kultúru

na území Slovenska. Výstavu
sme zrealizovali pri príležitosti zápisu tohto hudobného
nástroja do Reprezentatívneho
zoznamu nehmotného kultúrneho 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 oboznámila s vystavenými fotografiami 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 vskutku zaujímavou prednáškou o
ženách – baníčkach v období socializmu. Mgr. Zuzana
Denková, odborná pracovníčka
Slovenského banského múzea v
Banskej Štiavnici, v súčasnosti
tiež externá doktorandka našej
katedry, nás prostredníctvom
pútavého rozprávania, obohateného 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 rámcu 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 skutočne zaujala.
Program prvého dňa pokračoval na pešej zóne príjemným
stretnutím pri filme v nitrianskej

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 dokumentaristické a profesionálne spracovanie snažení Rómov z Čiech a
zo Slovenska dosiahnuť šťastnejší 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 tohtoročných Etnologických dní opäť
odštartovala vernisáž, tentokrát
v Galérii na schodoch v budove
FF na Hodžovej ulici. Inštalovaná výstava, ktorú si môžu
návštevníci pozrieť do konca
apríla 2014, prezentuje fotografický dokumentačný materiál získaný počas dlhodobého
terénneho výskumu katedry v
obci Liptovská Teplička. Po vernisáži sme sa presunuli do Siene
Konštantína Filozofa, kde sme
premietali filmový dokument,
ktorý vznikol pri príležitosti 100.
výročia najstaršieho folklórneho kolektívu na Slovensku
- folklórnej skupiny Kriváň z
Východnej. Dokumentárny film
zaznamenáva folklórnu skupinu

Kriváň od vzniku až do súčasnosti 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 profesionálnym tanečníkom SĽUK-u.
Diskusia, ktorú moderovala Mgr.
Jana Ambrózová, PhD., bola
chvíľami tak príjemne uvoľnená,
že nikoho z prítomných neprekvapilo, keď sa 67-ročný Ján
Petrenka pri odpovedi na jednu
z mnohých otázok preplazil
popod stôl do stredu miestnosti, aby mohol všetkým názorne
predviesť prvky z autentickej tanečnej motiviky obce Východná.
Ako inak, diskusia bola ukončená 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 metodológia a postupy pri realizácii
terénneho výskumu zameraného
na tanečnú tradíciu v súčasnom
vidieckom prostredí. Prednáška 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 odborným vedením Mgr. art. Agáty
Krausovej, ArtD., naštudovali a
interpretovali tance z obce Zámutov. Po prednáške nasledoval
tanečný workshop, na ktorom
sa návštevníci, pod lektorským
vedením študentov a študentiek
Katedry etnológie a folkloristiky
UKF, učili tancovať verbunk, čardáš a folklorizované spoločenské
tance z obce Zámutov. Škola
tradičných tancov symbolicky
uzavrela naozaj pútavý druhý
deň, ktorý bol primárne venovaný folkloristike.

Modrotlač
skutočne žije
naďalej
Tretí deň tohtoročných Etnologických dní sme začali v
Študentskom domove Nitra zaujímavou prednáškou spojenou s
workshopom s názvom „Modrotlač žije naďalej!“. Spolu s
Matejom Rabadom, študentom
Katedry textilnej tvorby VŠVU v
Bratislave, sme si pripomenuli
tradičnú farbiarsku techniku – v
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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

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 našou 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 odchode milého na vojenčinu, žiaľ nad
nešťastnou láskou, žiaľ a slzy
neviest a mnohé iné. Atmosféra koncertu bola umocnená
príjemným prostredím synagógy
a najmä úžasnými speváckymi
výkonmi, ktoré diváci patrične
ocenili – potleskom.
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Hnutie Haré
Krišna a potulky
Poľnohospodárskym
múzeom v Nitre
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 absolventa doktorandského štúdia našej
katedry Mgr. Mateja Karáska,
PhD., v súčasnosti pôsobiaceho
na Katedre etnológie a mimoeurópskych 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 konfrontácie neindických višnuistov
– členov hnutia Haré Krišna – s
lokálnou višnuistickou tradíciou.
Prostredníctvom vybraných
tematických okruhov mali študenti možnosť oboznámiť sa so
snahou medzinárodnej misie o
formovanie miestnej religiozity
a náboženskej praxe, ktorá je
sprevádzaná sporom o autentickú podobu višnuistickej tradície.
Pútavou a neformálnou formou,
aj počas diskusie po prednáške,
prednášajúci sprostredkoval
množstvo nesmierne zaujímavých informácií z terénnych
výskumov v hinduistickom svete
a vo svete hnutia Haré Krišna.
Našim zámerom do ďalších ročníkov 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 podujatiami, 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

V rozmedzí 21. – 22. marca
2014 sa v rumunskom Nadlaku
konala medzinárodná vedecká
konferencia s názvom Historické aspekty života dolnozemských Slovákov. Podujatie sa
organizovalo už po šiestykrát s
finančnou podporou Úradu pre
Slovákov žijúcich v zahraničí, organizáciu podujatia zastrešovali
Kultúrna a vedecká spoločnosť
Ivana Kraska v Nadlaku a Demokratický zväz Slovákov a Čechov
v Rumunsku (DZSČR). Súčasťou
konferencie bolo aj udeľovanie
Ceny Ondreja Štefanka. Kultúrna 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–Melichová - predsedníčka Matice
slovenskej v Srbsku, Nina Holá krajanská aktivistka z prostredia
Slovákov v USA a doc. Michal
Babiak - pedagóg, literát a režisér 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 najvýraznejšie prejavoval aj Štefanko – v
literatúre a organizovaní spolkového národného života zahraničných Slovákov. Toto prestížne
ocenenie získal aj významný
slovenský literárny vedec, prozaik 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 ocenenia (Maďarsko, Srbsko), 2010
putovala cena do Rumunska a
na Slovensko, 2011 do Maďarska 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 konferencie pripadlo na 21. marca.
Slávnostné príhovory predniesli
významní predstavitelia kultúrneho, politického i vedeckého
života ako napríklad veľvyslanec
Slovenskej republiky v Bukurešti
Ján Gábor, Tatiana Štefanková – dcéra Ondreja Štefanka,
Pavel Hlásnik, Ivan Miroslav
Ambruš, Mária Katarína Hrkľová,
poslanec slovenskej menšiny v

parlamente Rumunskej republiky a predseda DZSČR Adrián
Miroslav Merka, predseda výboru 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 uplatnenia sa rôznych vedných odborov
a možnosť rozmanitého vedeckého uchopenia a prezentovania
vybranej témy. O významnosti,
ale aj značnej obľúbenosti, tohto
podujatia vypovedá i počet
účastníkov, ktorých bolo 52, aktívne svoje príspevky prednieslo
46 účastníkov. Organizátori
neskrývali radosť z hojnej účasti
a sami označili počet účastníkov
ako enormný. Medzi prítomnými
boli významní vedci a pedagógovia 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 – aktivátor a dokumentátor rozvoja
slovenského zahraničného

sveta“. Katedru slovenského
jazyka zastupovala doc. PaedDr.
Zuzana Kováčová, PhD., s
názvom príspevku „Jazyk a výraz
dolnozemských Slovákov v piesňach, rozprávkach a literárnych
textoch z historického aspektu“.
Problematike „Dolnozemského
jazykovo-štylistického kontextu
a novým pohľadom na umelecký
a odborný text dvoch dolnozemských 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. Ladislav Lenovský, PhD., predniesli
príspevok tematicky ladený na
„Obdobie osídľovania dolnozemských enkláv a diaspór ako
metodologický problém“. Doc.
PhDr. Boris Michalík, PhD., spolu
s PhDr. Michalom Kurpašom,
PhD., sa zamerali na problematiku „Vybraných historických
udalostí ako determinánt vývoja
Dolnej zeme“. Do reprezentácie
našej alma mater boli zapojení
aj doktorandi z Katedry slovenskej literatúry, Katedry slovenského jazyka a Katedry etnológie a folkloristiky. Problematike
„Rozprávok dolnozemských
Slovákov a ľudových rozprávok
v komparatívnom nazeraní“ sa
venovala Mgr. Martina Matyášová. Mgr. Ianko Gubani predniesol 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 príspevkom „Dolnozemskí Slováci vo
víre času a význam materinského 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 prezentácie minuloročného zborníka
Dolnozemskí Slováci hranice
určenia. Organizátori ukončili
podujatie poďakovaním sa všetkým zúčastneným za hodnotné
informácie a poznatky, ktoré
svojím vystúpením sprostredkovali 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
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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
V rámci programu CEEPUS sme
na našej Alma mater privítali
vzácnu návštevu zo slovinského 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 pedagógovia navzájom spoznali a
dozvedeli sa, čo ich v Nitre čaká
a neminie.
V utorok odštartovala program
krátka prezentácia našej univerzity v budove Študentského domova Nitra. Nemožno nespome-

núť, že Katedra translatológie
vzbudila u našich 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.
Študentov zaujali najmä tlmočnícke kabínky pre simultánne
tlmočenie, pretože na ich domácej univerzite takýmto vybavením zatiaľ nedisponujú. Viacerí
z nich neváhali a hneď si svoje
tlmočnícke kvality otestovali.
Prezentácia pokračovala krátkym videom o živote a spôsobe
výučby našich študentov. Toto
video je výsledkom práce našich

študentov, ktorí ho otitulkovali a
informácie z neho tak sprístupnili zahraničnému publiku. Nasledoval 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. Predstavil 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 oboznámiť, odhaliť možné zákutia,
rozpoznať kultúrne i jazykové
diferenciácie a nájsť ich adekvátne riešenia. Proces prekladu
pre audiovizuálne médiá je však
ešte o čosi zložitejší, pretože
prekladateľ musí narábať aj s
technikou, musí vedieť titulky
správne načasovať, synchronizovať 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 priblížil aj na konkrétnom príklade,
a síce pri titulkovaní známeho
filmu Django Unchained. V krátkosti spomenul niektoré problémy, ktorým musel čeliť, napr.
Black English, alúzie, cudzie

slová v dialógoch, vulgarizmy
a mnohé iné. Mnohí z prítomných si uvedomili náročnosť a
zodpovednosť tejto profesie, pri
ktorej je dôležité, aby ju človek
vykonával s nadšením, húževnatosťou, trpezlivosťou a radosťou.				
			
Po informáciami nasýtenej
prednáške sa slovinskí študenti
a pedagógovia vybrali spoznávať
krásy Nitry. Počasie bolo priaznivé, preto neobišli významné
pamätihodnosti, akými sú
Synagóga, Nitriansky hrad či
Diecézne múzeum Nitrianskeho
biskupstva. Študenti translatológie 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 Kommunikation 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 zadosťučinenia študentov hovoria za celý
priebeh návštevy Slovincov na
Slovensku.
Natália Švolíková,
Filozofická fakulta

Mládeže), temnejšie, no nemenej zaujímavé inscenácie s
netradičnou pointou (How Grim
Reapers Swapped a Hunchback,
ZŠ Cabaj-Čápor), ale aj – občas
sladko-trpké – sny reálneho života (Dreaming is Believing, SSŠ
Štúrovo, org. zložka Súkromná
obchodná akadémia, Nitra;
DREAMCATCHER, SOŠ Veterinárna, Nitra; Our Dream, ZŠ G.
Bethlena, Nové Zámky).

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
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 základné, stredné a jazykové školy,
ktorý predstavoval aj významnú
zmenu v tradícii festivalu. Zatiaľ
čo štrnásť predchádzajúcich
ročníkov bolo primárne adresovaných predstaveniam v
anglickom jazyku, v tomto roku
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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 germanistiky, 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 kolektívov. 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 prodekani FF Mgr. Jozef Palitefka,
PhD., a PhDr. Ľuboš Török, PhD.
Vo svojich príhovoroch zdôraznili
význam festivalu ako platformy,
ktorá pozoruhodne - najmä z
pragmatického hľadiska - prepája akademické prostredie s
výchovno-vzdelávacou praxou.
Prepojenie je o to významnejšie,
že na príprave i počas celého
podujatia vo výraznej miere participovali študenti UKF - budúci
pedagógovia. V tomto smere
podujatie prispieva nielen k
šíreniu dobrého mena univerzity,
ale v prvom rade poukazuje na

dôležitosť prieniku univerzitného vzdelávania do pedagogickej
praxe. Prvý deň festivalu otvorili
hudbou a spevom študenti anglistiky a amerikanistiky Žofia
Vodová a Daniel Tuček a podujatie moderovali Karol Filo a
Marianna Lörinczová zo Základnej školy Mojmírovce. Otvorenie
druhého dňa festivalu magickým
predstavením v nemeckom jazyku spríjemnili študenti germanistiky pod režisérskym vedením
Simony Ďurkovej. V historickej
inscenácii herecky účinkovali
Marieta Musitzová, Jana Kalafutová, 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, germanistiky a translatológie: Petra
Prikrylová, Marieta Musitzová,
Simona Ďurková a Lenka Pošteková. Spestrením festivalu bola
aj spätná väzba detskej poroty,
ktorá vo svojej reflexii vnímala
predstavenia z iného uhla pohľadu 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

Touto cestou by sme sa chceli
úprimne poďakovať kolegom a
kolegyniam, ktorí svojou profesionalitou a prístupom prispeli
k vytvoreniu nesmierne podnetnej, motivujúcej a príjemnej
atmosféry pre všetkých zúčastnených. Na realizácii podujatia
participovali: Mgr. Silvia Hvozdíková, PhD., doc. Jana Harťanská,
PhD., Mgr. Ľudmila Pánisová,
PhD., Mgr. Diana Židová (Katedra anglistiky a amerikanistiky);
doc. Jana Bírová, PhD., Mgr.
Lýdia Čechová, PhD. a Mgr. Jozef
Štefčík, PhD. (Katedra translatológie); Mgr. Radovan Glovňa,
PhD., Mag. Lena Sonemann a
Daniel Krause, PhD. (Katedra
germanistiky).
Ku komplexnému zážitku účinkujúcich 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 projektu KEGA 039UKF-4/2012:
Vyučovanie súčasných anglofónnych 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 Zastúpenie Európskej komisie na
Slovensku.
Účinkujúci i diváci podujatia odchádzali 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
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V dňoch od 18. marca až do
21. marca 2014 sa na Fakulte stredoeurópskych štúdii
uskutočnila séria prednášok
venovaná poľskej kinematografie a literatúry. Podujatie
sa konalo pod záštitou Ústavu
stredoeurópskych jazykov a
kultúr. Ako prvý z prednášajúcich hostí sa predstavil prof.
Boguslaw Bakula z Univerzity
Adama Miczkiewicza v Poznani, ktorý nám priblížil tvorbu
významného poľského režiséra
Krzysztofa Zanussiho. Zanussi
je jedným z najvýznamnejších

AKTIVITY KATEDIER
nych filmových festivaloch, ako
napríklad v Benátkach, Cannes,
Berlíne, Rotterdame, Locarne,
Tokiu, Moskve atď. Vo svojich
dielach kladie dôraz na poznanie 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 vystupuje hrdina, ktorý má možnosť

druhú cítia. Dráma balansuje na
hranici reality a sna, medzi intuíciou a spomienkou... V krásnom
farebne ladenom obrazu, ktorý
je zložený zo zelenej, červenej a
žltej farby sa nám premieta príbeh, plný detailov a drobností,
plný ľahkých cinknutí a úžasnej
hudby... Po odzení príspevku
Mgr. Hany Timkovej nasledovala prednáška Mgr. Malgorzaty Dambek, doktorandky
z Poznane, ktorá predstavila
tvorbu jedného z najvýznamnejších poľských hudobných
skladateľov Wojciecha Kilara.

PIANISTA – 2002 a k Drakulovi.
Album s hudbou k filmu Pan
Tadeáš získal platinovú dosku za
20 tisíc predaných kusov.
Veľkolepý záver týždňa predstavovalo stretnutie študentov a
vyučujúcich z Ústavu stredoeurópskych jazykov a kultúr s režisérom Krzysztofem Zanussim.
Prednáška a následná diskusia
sa konala na pôde Vysokej školy
múzických umení v Bratislave.
Režisér predstavil niekoľko krátkych filmových útvarov, najviac
času však venoval rozsiahlym
fragmentom svojho najnovšieho

Týždeň poľskej
kinematografie
a literatúry
Našou ambíciou bolo predstaviť
študentom našej fakulty poľskú
kultúru prostredníctvom významných
diel poľskej kinematografie
režisérov poľskej a svetovej
kinematografie. Jeho filmové
začiatky sa spájajú s amatérskymi filmovými klubmi, v rámci
ktorých nakrútil aj niekoľko
filmov. Neskôr sa však dostal k
profesionálnemu filmu a zaradil
sa medzi hlavných predstaviteľov „kina morálneho nepokoja“,
ktoré kriticky vykresľovalo stav
spoločnosti v socialistickom
Poľsku. Na svojom konte má
veľa významných scenárov, jeho
diela získali ocenenia na prestíž-

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 Kieślowského. Prednáška bola zameraná
na interpretáciu filmu Krzysztofa
Kieślowského Dvojaký život
Veroniky (La Double vie de Veronique, 1991). Film nám vyrozpráva príbeh dvoch žien, ktoré
sa nikdy nestretli a pritom jedna

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,

filmu s názvom Vonkajšie telo
(Obce Ciało). Takmer štvorhodinové stretnutie prebehlo vo
veľmi priateľskej atmosfére.
Zanussi uviedol, že práca ho
nesmierne baví, a preto ani napriek hustému programu, ktorý
vyžaduje neustále cestovanie,
nie je vyčerpaný.

Pri príležitosti
konania konferencie
sme oslovili jej
iniciátora Mgr. art.
Štefana Timka, PhD.

V marci sa na Ústave stredoeurópskych jazykov a kultúr Fakulty 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 režiséra Krzysztofa Kieślowského.
Našou ambíciou bolo predstaviť
študentom našej fakulty poľskú
kultúru prostredníctvom významných diel poľskej kinematografie. 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 komplikáciami?
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Krysztof Zanussi, foto: Google

V čom spočívala výnimočnosť
tohto podujatia?
Naši študenti i pedagógovia
mali možnosť navštíviť prednášky na vysokej odbornej
úrovni prezentované špičkovými odborníkmi Napríklad prof.
Bogusław Bakuła je medzinárodne 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

titulov. V roku 2008 nastúpil na
doktorandské štúdium (ÚLUK)
Filozofickej fakulty Univerzity
Konštantína Filozofa. V súčasnosti pôsobí ako interný
vedecký pracovník na Ústave
stredoeurópskych jazykov a
kultúr Fakulty stredoeurópskych
štúdií, UKF v Nitre.

každého fanúšika poľského filmu
musela byť prezentácia jeho najnovšieho filmu i diskusia s ním
výnimočným zážitkom.

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

Dostávate spätnú väzbu aj od
študentov?
Keďže vediem semináre venované stredoeurópskej kinematografii, mám skúsenosť, že pri interpretácii 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 viacerých umeleckých diel. Zhodou
okolností sa momentálne na
seminároch venujeme práve poľskej kinematografii, takže živší
záujem o túto problematiku i
skvalitnenie študentských prác
som zaregistroval takmer okamžite 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 stredoeurópskych národov je dominantným
poslaním nášho Ústavu stredoeurópskych jazykov a kultúr.

Áno, samozrejme. Sme v kontakte s kolegami z poznanskej
univerzity, s ktorými by sme radi
pripravili ďalšie literárno-filmologické stretnutie, našou ambíciou je taktiež vydanie zborníka
o súčasnej stredoeurópskej
kinematografii. Naše pozvanie
do Nitry neodmietol ani režisér
Krzysztof Zanussi. Popri poľskej
sa chceme venovať aj iným národným kultúram. V septembri
tohto roku nás s kolegami čaká
2. ročník konferencie Česká literatúra 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

V SKRATKE

Dánsky
veľvyslanec

Obce ciało (2013), foto: fdb

Je pravdou, že pôvodne sme
plánovali osloviť väčší počet
odborníkov na poľskú kinematografiu 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 dobrých ohlasoch budeme v tejto
akcii pokračovať, snáď aj so
širším okruhom prednášajúcich.

Mgr. art. Štefan Timko, PhD.,
v roku 2000 absolvoval štúdium dramaturgie a scénaristiky 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

Dňa 18. decembra 2013 bola v
rámci 200. výročia osláv dánskeho mysliteľa Sørena Kierkegaarda 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, Stredoeurópskeho 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 veľvyslanec Christian Kønigsfeldt
prezrel pracovisko CERI-SK a ne-

formálne sa stretol s dekanom
prof. Bernardom Garajom,
s ktorým diskutovali o projektoch a aktivitách. Pán veľvyslanec 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 publikačnými aktivitami a medzinárodnou
spoluprácou ústavu.
doc. Dr. Roman Králik, ThD.,
riaditeľ CERI-SK FF
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Otvorené dvere
na FSŠ
Dňa 20. februára 2014 sa univerzitného
Dňa otvorených dverí zúčastnila
aj Fakulta stredoeurópskych štúdií
Stretnutie s mladými potenciálnymi študentmi sa konalo v
maďarskom jazyku i v slovenčine 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 programov pracovísk FSŠ. Dôležitou
informáciou bola aj skutočnosť,
že fakulta ponúka semestrálne
študijné pobyty v zahraničí,
spolupracujúc s viacerými renomovanými domácimi a zahraničnými inštitúciami. Po spoločnom
úvode nasledovala prehliadka
priestorov FSŠ a sprievodné
akcie jednotlivých pracovísk. Svoj
program predstavil aj Ústav stredoeurópskych 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 dlhoročnú 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.,
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nám predstavil Nitru s možnosťami 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 študentský život na akademickej pôde.
Ústav stredoeurópskych jazykov
a kultúr ponúka aj tretí stupeň
štúdia – doktorandské štúdium.
Doktorandky Mgr. Magdaléna
Barányiová a Mgr. Anna Haniczková predstavili doktorandské
štúdium, ktoré prebieha v
programe Hungarológia. Po odznení poslednej informácie mohli
budúci študenti získať komplexnejší obraz o študijnom programe Stredoeurópske areálové štúdia. Približne 25 až 30 študentov
prejavilo záujem o prezentáciu
študijných programov, ktoré zabezpečuje Ústav pre vzdelávanie
pedagógov FSŠ. Viedol ju riaditeľ
ústavu RNDr. Štefan Balla, PhD.
Prezentovali sa študijné programy Predškolská elementárna pedagogika s vyučovacím jazykom
maďarským (PEP) a Učiteľstvo
pre primárne vzdelávanie s
vyučovacím jazykom maďarským
(ZSPm), ako aj študijné programy Matematika a Biológia, ktoré
sú síce akreditované na FPV UKF
v Nitre, ale zamestnanci ÚVP sa
aktívne podieľajú na ich uskutočnení v maďarskom jazyku.
Na prezentácii boli prítomní aj
študenti 2. a 3. ročníka študijného programu PEP. Odpovedali
na otázky
záujemcov
a krátko
prezentovali život na
univerzite zo
študentského 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 prekladateľov zameraných na maďarský
jazyk a kultúru, maďarsko-slovenských bilingválnych mediátorov, hungarológov, ugrofínske
štúdium, a tiež doktorandské
štúdium v rámci teórie vyučovania maďarského jazyka a literatúry. Ďalej sa ústav zúčastňuje aj
na realizácii študijných programov predškolská a elementárna
pedagogika a učiteľstvo pre primárne vzdelávanie s vyučovacím
jazykom maďarským. V prezentácii činnosti ústavu pokračoval
PaedDr. Bauko János, PhD., ktorý
hovoril o výučbe a výskume lingvistiky. Vo vedeckom výskume
v rámci jazykovedy sa pracovisko
zaoberá otázkami dialektológie,
socio- a psycholingvistiky, onomastiky, kognitívnej lingvistiky a
translatológie. Pracovníci ústavu
skúmajú používanie jazyka v
maďarsko-slovenskom bilingválnom prostredí na Slovensku.
Svoje vedeckovýskumné výsledky
ústav prezentuje na rôznych vedeckých podujatiach a prostredníctvom vedeckých publikácií.
PaedDr. Presinszky Károly, PhD.,
poukázal na to, že aj študenti
môžu preukázať svoje vedecké
znalosti a iné odborné schopnosti. 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, Ortografická súťaž Imploma Józsefa
pre stredoškolákov. V prezentácii
ústavu pokračovali dvaja študenti Ústavu maďarskej jazykovedy

a literárnej vedy, ktorí hovorili o
vlastných skúsenostiach počas
štúdia na Fakulte stredoeurópskych štúdií. A napokon sa
v rámci Dňa otvorených dverí
konala i prezentácia najmladšieho pracoviska FSŠ – Katedry
cestovného ruchu a akreditovaného 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 špecifiká, profil absolventa i možnosti
uplatnenia absolventov štúdia na
trhu práce. Súčasne prebiehal na
pracovisku workshop, zameraný
na prezentáciu praktickej výučby
informačných systémov v cestovnom ruchu pod vedením Ing.
Rastislava Žitného, PhD. Uchádzači o štúdium mali možnosť
vyskúšať si prácu s informačnými
systémami v intranetovom prostredí UKF. Súčasťou programu
bola aj prednáška regionálneho
sprievodcu PhDr. Mateja Šišku,
PhD., ktorý predstavil mesto Nitra 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 uchádzačom o štúdium Regionálneho 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

Expresne
o aktivitách
Jazykového centra
V roku 2013 sa v Jazykovom centre
Filozofickej fakulty konalo viacero
zaujímavých stretnutí a podujatí
Návšteva Dr.
Jazyky a kultúry:
Rozálie Somogyi – Súčasné Rusko
Jakab (Maďarsko) 30. októbra 2013 Jazykové
V dňoch 23. – 28. septembra
2013 bola v rámci mobility 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 Európskym konzorciom pre certifikáciu znalosti moderných jazykov
v Pécsi. Perspektívy a nové smerovanie 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 – Bratislavské stretnutia 2013. Stretnutie
vyústilo do nadviazania spolupráce s viacerými univerzitami
v Rusku.

centrum zrealizovalo prvú
prednášku v rámci cyklu Jazyky
a kultúry pod názvom „Súčasné Rusko“. O historických i
aktuálnych procesoch v Ruskej
federácii prednášal Mgr. Pavol
Adamka, PhD. Analyzoval pozadie 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 zorganizovalo Jazykové centrum kurz anglického jazyka pre zamestnancov
Filozofickej fakulty. Tento kurz
bude pokračovať aj v letnom
semestri a môžu sa ho zúčastniť
ďalší záujemcovia, predpokladaná úroveň kurzu – mierne
pokročilí.

Prezentácia jazykovej skúšky
TOEIC® a ECL® (medzititulok)
Dňa 25. novembra 2013 Jazykové centrum FF UKF v spolupráci
s ETS Global – Slovakia zorganizovalo prezentáciu jazykovej
skúšky TOEIC® (Test of English
for International Communication). Skúška TOEIC® Listening
& Reading zisťuje, ako si viete
poradiť v autentických situáciách v pracovnom prostredí a v
každodennom živote. Je v súčasnosti najčastejšie vykonávanou
skúškou z anglického jazyka v
pracovnom prostredí. Test TOEIC je test z pracovnej angličtiny,
ktorú využívajú zamestnávatelia
na celom svete pri prijímaní
nových zamestnancov. Podľa
výsledku testu dokážu zamestnávatelia presne určiť, aká je
úroveň uchádzačov.
Jazykové centrum je od roku
2005 Národným skúškovým
centrom ECL (European Consortium for the Certificate of
Attainment in Modern Languages – 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 skúškového centra ECL so slovenskými
univerzitami, resp. jazykovými
inštitútmi vyústila do založenia 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 jazykovej a interkultúrnej komunikácie
v Nitre, Inschool Slovakia, s.r.o.

v Nitre, Premier Class, s.r.o. v
Nitre, Luminosus, n.o. vo Veľkých Kapušanoch).

Monografia
Dr. Pavla Burcla
BURCL, P: Jazyk novinových
titulkov: Volume I. Nitra: FF UKF,
2013. 150 s. ISBN 978-80-5580348-7.
Téma uvedenej vedeckej monografie Jazyk novinových titulkov:
Volume I spája v sebe pohľad
translatologickej, lingvistickej a
žurnalistickej praxe na problematiku novinových titulkov.
Autor sa zameriava na charakteristiku základných vlastností
a funkcií novinových titulkov
podľa domácej a zahraničnej
odbornej tlače, a princíp ich výstavby v originálnych britských a
slovenských denníkoch (mienkotvorných). Overuje zhodu v
ich stavbe a možnosť priamo
doslovne prekladať novinové
titulky z anglického do slovenského jazyka. Výsledky hĺbkovej
analýzy novinových titulkov
uvedie v pripravovanej druhej
samostatnej časti vedeckej monografie s názvom Jazyk novinových 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.) publikovali svoje vedecké výsledky v
časopise X Linguae: European
Scientific Language Journal,
ktorý je registrovaný v databáze
SCOPUS.
PaedDr. Pavol Burcl, PhD.,
Jazykové centrum FF
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Úspech
po dvoch rokoch
Našou ambíciou je posunúť časopis
na kvalitatívne vyššiu priečku a snažiť
sa o vstup do ďalších významných
databáz
Medzinárodný vedecký časopis 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 pozitívny výsledok. V podpornom
stanovisku zdôraznila hodnotiaca komisia najmä tri aspekty:
1) časopis má presvedčivú edičnú politiku, 2) prináša kvalitný
a relevantný obsah v danom
odbore a 3) je ľahko dostupný
on-line.

Ako sme začali
Časopis Topics in Linguistics vychádza od roku 2007, primárne
sa orientuje na všeobecnú lingvistiku, interkultúrnu komunikáciu, 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 vedeckých lingvistických konferencií,
ktoré KAaA organizuje od roku

Výtvarné umenie
pomáha pacientom
Človek žije vo farebnom prostredí,
ktorý má zásadný vplyv na našu
náladu, vnútornú pohodu, psychiku,
podvedomie, emócie a telesnú
výkonnosť
Lekári už v dávnych dobách a
histórii pozorovali liečivý účinok
farieb a kultúry na zdravie a
funkcie ľudského tela. Viaceré
národy mali dômyselný, sofistikovaný systém využívania farieb
implementovaných do kultúry
a umenia. Farba a umenie sa
používali ako liečebný prostriedok na obnovu životnej sily a
energie. Podstatou pôsobenia
farieb na zdravie spočíva v
tom, že farby svojim účinkom
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spôsobujú zmeny v bunkách
organizmu a ovplyvňujú tak ich
funkciu. Musia sa však používať
rozumne a vedome, s jasným
cieľom ich pozitívneho pôsobenia 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.

2006 a sú známe v odbornej
komunite anglistov pod názvom
Nitra Discourse Studies.
Vytvorenie tradície a sieť kvalitných 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 medzinárodného 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 počítačovú 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 (Španielsko), uznávaný odborník na
interkultúrne a (inter)jazykové
aspekty štúdia a osvojovania si

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 hemodynamiku na základe interakcie
medzi ním a prostredím. Táto
súvzťažnosť organizmu a prostredia je vyjadrená pojmom potreba. Pri uspokojovaní deficitov
v potrebách pacienta v nemocničnom prostredí kladú zdravotníci 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 prostredia s umeleckou výzdobou
s vhodným farebným zladením
stien, nábytku, čistota a upravenosť prostredia a pod. Všetky
možné podoby týchto potrieb je
potrebné uspokojovať s cieľom
odvrátiť pozornosť pacientov od
negatívnych dôsledkov prehnaného sebapozorovania. Biologic-

cudzích jazykov. Pri zakladaní
a rozvíjaní časopisu sme využili
kvalitné odborné vzťahy so
zahraničnými univerzitami, ktoré
sme získali prostredníctvom
bilaterálnych dohôd UKF (napríklad s univerzitami v Londýne,
v poľskej Lodži, v nemeckom
Chemnitzi, maďarskom Pécsi a
pod.). a následne cielene rozvíjali prostredníctvom medzinárodných vedeckých konferencií,
pozvaných prednášok, študijných 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 pracovníkom katedry po mnohé roky na
jednej strane energiu výrazne
uberala, na strane druhej prinášala radosť z kvalitne pripravených, obsahom aj formou
originálnych zväzkov časopisu.
Počas ostatných rokov, keď v
zmysle platných kritérií publi-

ké potreby nemožno izolovať od
spoločenských potrieb – vždy
na seba v určitej miere nadväzujú, hranice medzi nimi sú
plynulé a záleží na subjekte, aký
stupeň naliehavosti tej ktorej
potrebe prikladá.
Projekty typu „Obrazy v nemocniciach“ majú napríklad v
Rakúsku, USA, Veľkej Británii
dlhodobú tradíciu. Rôzne donorské 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 uspokojovanie 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 ošetrovateľstva a doc. Mgr. Adriana

kačnej činnosti bolo hodnotenie
časopisu nízke, sme čerpali motiváciu na prípravu ďalších čísel
najmä z mimoriadne kladného
ohlasu medzinárodnej odbornej
verejnosti. V čase, keď vzhľadom na metodiku hodnotenia
publikačnej činnosti nebolo pre
slovenských a českých kolegov 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 kvality 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.

v súčasnosti je indexovaný v
medzinárodných databázach Ebsco a Scopus. Našou ambíciou
je posunúť časopis na kvalitatívne 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 všestrannú podporu vedenia fakulty,
ktorej sa nám v tomto smere
dlhodobo dostáva.

Výzvy a perspektívy
Časopis od svojho vzniku vychádza v elektronickej a tlačenej
podobe v anglickom jazyku,

Katedrový časopis v kontexte
fakulty a univerzity
Časopis poskytuje priestor
jazykovedcom, ktorí sa venujú
komparatívnemu a/alebo
konfrontačnému výskumu jazykových javov,
pričom výskum
anglického
jazyka nemusí
byť súčasťou
skúmaného
jazykového
materiálu. Viac
informácií poskytuje webová
stránka časopi-

Récka, PhD., vedúca Katedry
výtvarnej tvorby a výchovy PF.
Originálne diela vznikli zadaním
voľnej témy pre študentov Katedry 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 vytvorili študenti doma vo svojom
voľnom čase. Krajinkárske mo-

su, na návštevu ktorej pozývame
všetkých záujemcov. Dozviete
sa tu ďalšie podrobnosti vrátane
pokynov a možnosti elektronického vkladania príspevkov
na http://www.kaa.ff.ukf.sk/
en/2012-01-19-16-21-04/topics-in-linguistics.
Poďakovanie šéfredaktora
Na tomto mieste by som sa
chcela v mene katedry, redakčného tímu, ako aj v mene
svojom, ešte raz úprimne
poďakovať vedeniu fakulty za
všestrannú podporu našich
snažení. Zároveň treba vyjadriť
úprimné poďakovanie pracovníkom knižnice UKF za cenné rady,

tívy, resp. ich inšpirácie vznikli
počas týždňového kurzu kresby
a maľby v prírode, ktorý študenti tradične absolvujú v malebnom prostredí na Pieninách, v
Červenom Kláštore, v rámci zim-

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 Beňušovi. 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

ného semestra, zvyčajne koncom 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 prípravu a koordináciu sa postarali
doc. Mgr. Adriana Récka, PhD.,
PaedDr. Janka Satková, PhD.,
Libor Chrenko a Bc. Zuzana Michaľáková (pracovníci KVTV PF)
a Mgr. Mária Šabíková, Mgr. Jana
Saková, Mgr. Mária Dumančičová (Chirurgická klinika FN Nitra).
Aj takúto podobu môže mať
participácia dvoch rozdielnych
študijných odborov jednej univerzity vo verejný prospech.
PhDr. Ľuboslava Pavelová, PhD.,
PhDr. Jozefína Mesárošová, PhD.,
Katedra ošetrovateľstva FSVaZ
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AKTIVITY KATEDIER

priamej komunikačnej interakcie
s troma lektormi - stážistami
z Malajzie, Egypta a Indonézie. 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 bežného života - od životného štýlu,
cez stravovanie, cestovanie,
záľuby a pod. s tým, že lektori
reflektovali vzdelávacie potreby
študentov v jednotlivých oblastiach 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 projekt na pôde univerzity zabezpečilo 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,

Študentka Denisa hodnotí projekt nasledovne: „Spokojnosť je
slovo, ktorým by som vyjadrila

Tea
at Five
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 ďalšieho 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 celoživotného vzdelávania.

Spôsobilosť
aktívne
komunikovať
v svetovom
jazyku je jednou
z priorít stratégie
celoživotného
vzdelávania
Univerzita Konštantína Filozofa aktívne podporila projekt
ďalšieho vzdelávania študentov
nitrianskych univerzít s názvom
„Tea at Five“. Aktivity projektu
boli cielené na rozvoj komunikačnej kompetencie v anglickom
jazyku u 92 študentov UKF a 28
študentov SPU prostredníctvom
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CSc. Dňa 19. marca 2014 sa
uskutočnilo záverečné stretnutie
organizátorov a podporovateľov
projektu s cieľom vyhodnotenia
splnenia zámeru projektu a realizácie vzdelávania. Z hodnotení
a názorov študentov, ktorí sa

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 inovatívnych prezentácií o Nitre a jej
pamiatkach.

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 sebavedomejší.“ hovorí o projekte študent
Marcel.

doc. PaedDr. Marcela Verešová,
PhD.,
prorektorka pre celoživotné
vzdelávanie UKF v Nitre,
Natália Packová, AIESEC
foto: LB

Biele miesta Nitry
a jej pamiatky

druhého miesta sa tešil tím
žltých – Lucia Vašová, Simona
Trenčanská a Nikola Žáčiková.
Tretí skončil modrý tím Radko
Čurný, Michal Zlatý a Roman
Klačanský.

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

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 združenie Trafačka, ktoré poskytlo
priestory, a takisto venovalo
darčeky víťazom (umelecké
pohľadnice).

„Konečne možnosť preveriť
si svoje vedomosti o Nitre,“
povedali si študenti 2. ročníka
magisterského štúdia odboru cudzie jazyky a kultúry na
Fakulte stredoeurópskych štúdií
Univerzity Konštantína Filozofa
v Nitre Lukáš Žiačík, Veronika
Cimrová a Lucia Auxtová. V rámci odbornej praxe pod dohľadom
Mgr. Ireny Lehockej, PhD., usporiadali súťaž nesúcu príznačný
názov Biele miesta Nitry. Na
súťaži, ktorá sa konala v priestoroch fotogalérie Trafačka dňa
24. marca 2014, sa zúčastnilo
päť družstiev, pozostávajúcich
zo študentov vyššie uvedeného
odboru. Súťažili vo vedomostnom 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 ohodnotenia, ktoré sa im na konci
súťaže spočítali. Navyše si mohli
vybrať takzvané bonusové otázky, ktorými mohli svoju neutešenú bodovú situáciu zvrátiť vo
svoj prospech alebo aj naopak.
Súperenie sa nieslo vo veselom
priateľskom duchu a zo strany
divákov mali súťažiaci o povzbudenie a podporu postarané.
Výsledky súťaže sú nasledovné:
na prvom mieste sa umiestnil
čierny súťažný tím Marek Varga,
Matúš Holý, Štefan Baláž. Z

Vďaka moderátorským schopnostiam 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 stredoeurópskych jazykov a kultúr
aj ďalšou akciou vo fotogalérii
Trafačka, v ktorej mnohí z nich
absolvujú povinnú prax. Úlohou
študentov je skúsiť si na vlast-

Dňa 31. marca 2014 sa študenti
1. ročníka magisterského študijného 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 občianskom združení Trafačka
zorganizovali ich o rok starší
kolegovia, sa predstavilo celkovo
8 tímov. Jednotlivé družstvá
veľmi originálnym a nekonvenčným 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 neposlednom 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 Filozofa v Nitre si takto prakticky
vyskúšali nielen svoju kreativitu
a šikovnosť, ale aj schopnosť
vystupovať. Cieľom akcie bolo
nielen prezentovať schopnosti študentov, ale aj načrtnúť
budúcu možnú spoluprácu s
Trafačkou a mestom Nitra v
spoločnom záujme vytvorenia
propagačných materiálov adekvátnych k vysokému kultúrnemu
potenciálu regiónu.
Bc. Lenka Tkáč-Zabáková,
Bc. Lucia Auxtová,
Fakulta stredoeurópskych štúdií
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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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Marcové
besedy

zavedenie časových cestovných
lístkov. Keďže vysokoškoláci tvoria významnú zložku cestujúcich
v nitrianskej MHD, stretnutie
bolo obojstranne užitočné

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-politického 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 prostredia rôznych fakúlt UKF v Nitre.
Okrem nich si svoje miesto v
publiku našli aj mnohí zamestnanci, ktorí sa chceli dozvedieť
čosi viac o pozadiach minulých
i aktuálnych geopolitických
machinácií, ktoré sa odrážajú v
rôznych častiach politickej mapy

svoj široký rozhľad porovnával
náš hosť pohľady významných
geopolitikov so stratégiami a
aktivitami svetových mocností
na ich naplnenie v praxi. Následná diskusia priniesla rozsiahle
spektrum otázok a názorov od
prítomných študentov, ktoré
vyvolali nejeden podnet na
zamyslenie nad udalosťami dejúcimi sa vôkol nás. Potešiteľnou
bodkou za udalosťou bolo, že
vzájomné rozhovory pokračovali
aj po oficiálnom skončení besedy, čo dokumentovalo vzájomný
interes zúčastnených strán.
Záver oboch podujatí ozdobil
potlesk od prítomných študentov 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

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

sveta. Pán Huďo v úvodnej
časti vyjadril, na základe svojich
bohatých vlastných skúseností,
pohľad na priemet svetových
udalostí od konca Studenej vojny až po súčasnosť, pričom sa
často venoval aj menej medializovaným otázkam. Vzhľadom na

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

Katedra geografie a regionálneho
rozvoja FPV UKF v Nitre pripravila pre
široké spektrum poslucháčov našej
univerzity počas mesiaca marec dve
podujatia

Jedna promócia,
dve publikácie
Do života boli uvedené dve
monografie o soľanských Slovákoch
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, Gracijela Stiba – podpredsedníčka
okresu Vrbanja, Sandra Kralj
Vukšić – riaditeľka Slovenského
kultúrneho centra v Našiciach,
Milan Pucovský – predseda
Rady slovenskej národnostnej
menšiny vo Vukovarsko-sriemskej župe a Ján Slávik, predseda
Rady Miestneho spoločenstva v
Kysáči. Prezentácie sa zúčastnili 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. Svetlana Vojnićová Feldyová – zborová farárka a Tomislav Lunka
– dipl. pedagóg. Pri príležitosti
prezentácie bolo medzi Slovenským kultúrnym centrom v Naši-
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ciach a Katedrou manažmentu
kultúry a turizmu FF UKF v
Nitre podpísané Memorandum o
spolupráci. Cieľom memoranda
je rozvíjať aktivity na zachovávanie tradičnej slovenskej kultúry
a výskumná činnosť. Koordinátorom 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 vyjadrujeme poďakovanie Soľančanom
za pohostinnosť a ústretovosť
pri terénom výskume i prezentácii publikácií, menovite pani
farárke Svetlane Vojnićovej
Feldyovej.
O publikáciách:
Monografia Soľany – Kultúrne
tradície Slovákov v Slavónii
obsahuje kapitoly o histórii
dediny, praktizovaní evanjelickej zbožnosti, medzilokálnych
kontaktoch, vysťahovalectve,

zamestnaní obyvateľstva, tradičnej gastronómii, transformácii
tradičnej architektúry, obyčajových tradíciách a spolkovej
činnosti. Súčasťou publikácie je
spevník soľanských piesní, vrátane 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. Ladislav Lenovský, PhD., Tomislav
Lunka, dipl. pedagóg, doc.
PhDr. Boris Michalík, PhD., Mgr.
Svetlana Vojnićová Feldyová.
Autorom druhej – elektronickej publikácie je PhDr. Roman
Zima, PhD. Vizuálna prezentácia
tradičnej kultúry a procesov kultúrnych zmien dopĺňa predchádzajúce kolektívne monografické
dielo. Cieľom publikácie je predstavenie tradičného sveta ako
živého/dynamického a transformujúceho sa systému. Využitím hovoreného aj písaného
slova a vizuálnej dokumentácie

autor sprostredkováva možnosť
revitalizácie slovenského jazyka
a etnokultúrnej identity vo všetkých generačných aj sociálnych
vrstvách slovenského obyvateľstva 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

Cieľom stretnutí bolo priblížiť
vybrané problémy geografie dopravy, resp. politickej geografie,
ktoré KGRR študijne zabezpečuje. 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. Pozvánku na pôdu našej univerzity 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 dominantnými dopravcami v našom
regióne. Zástupcovia spoločností informovali zvedavé publikum
o zákutiach, ktoré sprevádza
trasovanie liniek, navrhovanie
konkrétnych spojov či ich vzájomných nadväzností. Študenti
sa z prvej ruky dozvedeli poznatky o financovaní či postavení 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. elektronickú zálohovú čipovú kartu
dopravcu) prostredníctvom
internet bankingu či námet na

Mgr. Marek Civáň,
doc. Mgr. Ivan Baláž, PhD.,
Fakulta prírodných vied
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Zaznamenali sme

zaznamenali sme
ktorých jeden, i keď iba menších
rozmerov, sa uskutočnil 18. marca 2014 na Katedre translatológie Filozofickej fakulty UKF v
Nitre. Jeho témou bol problém
v súčasnosti značne rezonujúci prekladateľskou obcou, a
vo veľkej miere ovplyvňujúci
širokú verejnosť – audiovizuálny
preklad.
Pravda, spomínaná tvorivá dielňa 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 informácie, ale i konkrétne špecifiká,
ktoré preklad pre audiovizuálne
médiá oddeľujú od iných druhov
translácie. Treba však poznamenať, 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 financií a času splývajú v jednu.
Druhá polovica podujatia sa už
niesla v praktickejšom duchu.
Zúčastnení študenti mali ešte
doma podľa vlastného uváženia 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

Dialógy
v dabingu
Témou workshopu bol problém
v súčasnosti značne rezonujúci
prekladateľskou obcou, a vo veľkej
miere ovplyvňujúci širokú verejnosť –
audiovizuálny preklad
Je známe, že človek – i keď je
to tvor učenlivý – sa v profesii,
ktorú vykonáva alebo sa o to
snaží, nemôže stále zlepšo-
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vať bez účasti spätnej väzby.
Niekedy mu treba pomôcť,
poradiť, usmerniť ho. Práve toto
je myšlienkou tzv. workshopov, z

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 korešpondoval 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 prostredia dabingových štúdií, ktoré
nezainteresovaným študentom
umožnili utvoriť si aspoň predstavu o tejto branži.
Podujatia sa zúčastnila aj
vedúca Katedry translatológie
prof. PhDr. Edita Gromová, CSc.,
a zdalo sa, že sa jej páčilo rovnako 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

Trafolk
Hlavným bodom
utorkového
programu bola
netradične
tradičná módna
prehliadka,
ktorú pripravili
študentky UKF
vNitre
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 spoznať kultúrne prvky z rôznych
regiónov Slovenska. V utorok
29. apríla vystúpila ženská
spevácka skupina Vranky, nasledovala 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 manažmentu kultúry a turizmu FF
UKF v Nitre. Študentky taktiež
zhotovili výstavu fotiek, ktorá
poukazovala na regionálne rozdiely v odievaní z dôb minulých.

Streda, 30. apríl, bola zameraná na ľudový tanec a jedlo z
rôznych regiónov na Slovensku.
Návštevníci sa s profesionálnymi tanečnými pedagógmi
naučili základné tanečné kroky
z troch typov ľudových tancov,
pričom sa nešetrilo smiechom a
zábavou. Ak počas tancovania

vyhladli, zasýtiť sa mohli dobrotami typickými pre rozličné regióny Slovenka, ako napr. modrovské zázvorníky, vynikajúca
haruľa, lahodná máčanka, sladké
kapustníky a mnohé ďalšie.
Všetky tieto pochúťky pripravovali študentky oboch katedier
spolu s ich rodinnými príslušníkmi. Svoje tanečné umenie nám o
pol siedmej predviedol FS Inovec
zo Zlatých Moraviec. Po nich nasledovalo hudobné zoskupenie
„Páni času“. Vďaka nim si mohli
návštevníci vychutnať tradičnú 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 spokojným návštevníkom. Návštevníci ocenili najmä originalitu a
vhodne zvolený program. Celé
podujatie sa nieslo priateľskou
atmosférou a veselosťou. Trafolk
sa mohol uskutočniť vďaka Galérii Trafačka, Katedre etnológie
a folkloristiky a Katedre manažmentu kultúry a turizmu, za
čo im patrí obrovské ďakujem.
PhDr. Roman Zima, PhD.,
Katedra manažmentu kultúry
a turizmu FF
foto: František Kolář
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V SKRATKE

Nové
partnerstvo
Dňa 21. januára 2014 sa pracovníci Katedry germanistiky
FF UKF v Nitre PhDr. Roman
Trošok, CSc., a PaedDr. Oľga
Wrede, PhD. stretli s predstaviteľmi vysokej odbornej školy
FH Burgenland v rakúskom
Eisenstadte za účelom nadviazania spolupráce pri organizovaní Letnej jazykovej školy
(Sommerkolleg). Letná jazyková
škola organizovaná každoročne
v rámci projektu Akcia Rakúsko
– Slovensko tak získala nového,
atraktívneho zahraničného
partnera. FH Burgenland je moderná a renomovaná vzdelávacia
inštitúcia, ktorá záujemcom o
štúdium ponúka študijné odbory
so zameraním na hospodárstvo

V SKRATKE
Strednej a Východnej Európy,
informačné technológie, manažment životného prostredia,
zdravotníctvo a sociálne vedy.
O úspešnom vzdelávacom koncepte FH Burgenland svedčí aj
mimoriadne vysoké uplatnenie
jej absolventov v praxi. FH Burgenland 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 zúčastnia rakúski a slovenskí vysokoškolskí študenti. Počas dvoch
týždňov strávených v Nitre sa v
kurzoch slovenského a nemeckého jazyka budú môcť vzdelávať nielen po jazykovej stránke,

Partnerstvo
s Mariborom

ale budú môcť spoznať aj blízke
či širšie okolie Nitry a v neposlednom rade nadviazať nové
osobné a profesijné kontakty.
Na pracovnom stretnutí boli o.
i. prítomní aj prof. Ludmila Waschaková, koordinátorka Letnej
jazykovej školy na FH Burgenland, predstavitelia rakúskeho

Ministerstva vedy a výskumu a
Dr. Ian Innerhofer, rakúsky lektor
pôsobiaci na Katedre germanistiky FF UKF v Nitre.

Valentínska
kvapka krvi

univerzít, Martine Filovej, Janke
Škodovej a Anne Kmecovej,
ktoré svojou aktivitou prispeli k
úspešnému priebehu odberov.
Pracovníci Národnej transfúznej stanice vyjadrili radosť zo
začínajúcej spolupráce, ktorá sa
perspektívne črtá v danej oblasti
a tiež nádej, že by mohla mať v
blízkej budúcnosti celouniverzitný rozmer.

Dňa 27. februára 2014 sa v
priestoroch vestibulu na Pedagogickej fakulty UKF v Nitre
uskutočnilo podujatie Valentínska kvapka krvi. Zúčastnilo sa
jej 59 študentov a zamestnancov univerzity, za čo im patrí
vrelé poďakovanie. Ocenenie
patrí tiež študentkám, členkám
miestneho spolku Slovenského
červeného kríža nitrianskych

PaedDr. Oľga Wrede, PhD.,
Katedra germanistiky FF

Mgr. Andrea Juhásová, PhD.,
Katedra pedagogiky
a školskej psychológie PF

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 Bratislave. Pani veľvyslankyňa ďalej
navštívila priestory pracoviska
Katedry všeobecnej a aplikovanej etiky. Spolu s Dr. Primožom
Reparom a ďalšími vystúpili s
prednáškami o Slovinsku a Kierkegaardovi. Pri tejto príležitosti
prodekanka pre vedu a výskum
prof. PaedDr. Zdenka Gadušová,
CSc., odovzdala Dr. Reparovi

Ocenená
prof. Petrová
Minister školstva, vedy, výskumu 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-

Cena
pre dekana
FSŠ
Dňa 5. mája 2014 sa za účasti
Verejného zboru Maďarskej
akadémie vied v Budapešti
uskutočnilo už v poradí 185.
zasadnutie Maďarskej akadémie vied (MAV), na ktorom
József Pálinkás, prezident MAV
v Budapešti, ocenil 9 osobností
maďarského vedeckého života

28 | Náš čas | 2/2014

medailu Sørena Kierkegaarda
za jeho prínos a spoluprácu so
Stredoeurópskym výskumným
ústavom Sørena Kierkegaarda
v Nitre. Boli predstavené ďalšie
monografie pracovníkov Filozofickej 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 veľvyslankyne bola tiež návšteva
primátora Nitry doc. Dvonča a
na návrh doc. Králika sa mesto
Maribor stane partnerským
mestom Nitry. Pani veľvyslankyňa bola veľmi spokojná s
prijatím, ako aj spoločnými aktivitami 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

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 Pedagogickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Malú
medailu sv. Gorazda jej minister
Čaplovič udelil za dlhoročnú
riadiacu, tvorivú a pedagogickú
prácu vo vysokom školstve. Minister školstva Dušan Čaplovič
(Smer-SD) učiteľom poďakoval
a požiadal ich, aby pre žiakov
boli zázemím a druhou rodinou. „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-

zo zahraničia. Toto vzácne ocenenie, 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.

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

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

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-
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V SKRATKE

ÚSPEŠNÉ PROJEKTY

Projekt
7RP IRSES

Študenti U3V
vystavovali
Dňa 3. apríla 2014 sa uskutočnila vernisáž výstavy prác študentov vzdelávacieho programu
Univerzity tretieho veku „Digitálna audio – video technika“.
Podujatie sa uskutočnilo pod
záštitou doc. PaedDr. Marcely
Verešovej, PhD., prorektorky pre
celoživotné vzdelávanie UKF v
Nitre a prof. PhDr. Evy Szórádovej, CSc., dekanky Pedagogickej
fakulty UKF v Nitre.

Zahraniční kolegovia sa oboznámili
s výskumom v oblasti inovatívnych
metód vzdelávania, s metodikou
tvorby e-learningových kurzov
a implementáciou univerzitného
e-learningového vzdelávacieho portálu

Kurátorom výstavy je Mgr. Miroslav Šebo, PhD., lektor vzdelávacieho programu „Digitálna audio
– video technika“.
-red-, foto: LB

Americký
ambasádor
na UKF
Dvadsať rokov diplomatických
vzťahov medzi USA a SR je názov výstavy, ktorú dňa 24. apríla
2014 na Univerzite Konštantína
Filozofa v Nitre otvoril splnomocnený veľvyslanec USA v SR
so sídlom v Bratislave Theodore
Sedgwick.
Výstava mapuje významné
medzníky vo vzájomných vzťahoch, ako podpisy bilaterálnych
zmlúv, oficiálne štátne návštevy,
projekty v oblasti ekonomickej
spolupráce, výmenných programov, kultúry a vzdelávania a
prezentuje aj všetkých veľvyslancov USA, ktorí pôsobili v
týchto rokoch na Slovensku.

Rektor
udelil ceny
Rektor UKF v Nitre prof. RNDr.
Libor Vozár, CSc., opäť udelil
Cenu rektora za medzinárodne 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.
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Podmienkou pre udelenie ceny
je evidencia publikácie v knižničnom informačnom systéme
UKF (KIS) a uvedenie adresy
UKF v publikácii.
Ocenenie obdržali zamestnanci formou priznania odmien a
doktorandi formou motivačných štipendií v máji 2014.
V prípade spoluautorstva sa
odmena, resp. motivačné štipendium delí počtom spoluautorov z UKF.
-red-

ŠVOUČ
Dňa 29. apríla 2014 Katedra
manažmentu kultúry a turizmu
FF UKF v Nitre usporiadala prvý
ročník Celoslovenskej prehliadky súťažných prác Študentskej
vedecko-odbornej a umeleckej
činnosti v oblastiach cestovný
ruch, kultúra, ekonomika a manažment. Cieľom podujatia bolo
vytvoriť priestor pre prezentáciu
prác študentov a doktorandov v
študijných programoch kulturológia, etnológia, muzeológia,

Snímky približujú napríklad
bratislavský summit Bush-Putin, vstup Slovenska do NATO,
návštevu Madeleine Albrightovej či Hillary Clintonovej.
Výstava, ktorá putuje po celom
Slovensku, vznikla z archívnych
materiálov Veľvyslanectva USA v
SR a TASR.
Pri tejto príležitosti splnomocnený 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 generácií 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
marketingová komunikácia, manažment, ekonomika, regionálny
rozvoj, geografia i v ďalších príbuzných 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 prezentovaných 23 prác, na ktorých
sa podieľalo 31 študentov. V
doktorandskej sekcii vystúpilo
12 prezentujúcich s 12 prácami.
Úroveň prác bola vysoká.
-red-

Katedra informatiky Fakulty prírodných vied UKF v Nitre sa od
januára tohto roku aktívne zapojila 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 rámci 7. Rámcového programu.
IRSES pomáha výskumným
organizáciám vytvoriť alebo
posilniť dlhodobú spoluprácu s
inými výskumnými inštitúciami
prostredníctvom koordinovanej
výmeny vedeckých a pedagogických pracovníkov.

Ďalšími partnerskými univerzitami v rámci Európskej únie sú
University of Twente (Holandsko), University of Extremadura
(Španielsko), Lisbon Lusíada
University (Portugalsko), University of Ostrava (Česká republika)
a Univerzita Konštantína Filozofa 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 Dniprodzerzhinsk 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 výstupov projektu bol májový pracovný pobyt pracovníkov jednej
z najstarších vysokoškolských
inštitúcií v Rusku (Herzen State
Pedagogical University of Russia) sídliacej v Petrohrade, ako aj
pracovníkov z univerzity sídliacej
v Dneproderzinsku na Ukrajine
(Dniprodzerzhinsk State Technical University). V rámci mesiac
trvajúceho pracovného pobytu
sa zahraniční kolegovia oboznámili s výskumom v oblasti
inovatívnych metód vzdelávania,
s metodikou tvorby e-learningových kurzov a implementáciou
univerzitného e-learningového
vzdelávacieho portálu, absolvovali 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 jednotlivých 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 návštevou výskumných pracovníkov
z Ukrajiny, konkrétne z Borys
Grinchenko Kyiv University a
Dniprodzerzhinsk State Technical University.
Mgr. Martin Cápay, PhD.,
Mgr. Martin Drlík PhD.,
PaedDr. Jozef Kapusta. PhD.,
RNDr. Júlia Tomanová, PhD.,
Katedra informatiky FPV

Hlavným cieľom medzinárodného projektu IRNet je
vytvoriť podmienky pre multidisciplinárny výmenný program
vysokoškolských pedagógov
a výskumníkov, zameraný na
výmenu poznatkov a skúseností
v oblasti inovatívnych metód
vzdelávania, na návrh účinných stratégií implementácie
informačných a komunikačných
technológií do vzdelávania, na
vývoj metodík pre hodnotenie
kvality e-learningu a interkultúrnych kompetencií v krajinách
Európskej únie, Ruska, Ukrajiny
a Austrálie.
Úlohu koordinátora v projekte prevzala The University of
Silesia in Katowice (Poľsko).
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ROZHOVOR

ROZHOVOR

Práca lektora
si žiada celého
človeka

života. Pomoc od lektora očakávajú 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 slovenského vysielania Vojvodinského
rozhlasu a televízie. Lektor
slovenčiny je zároveň kultúrnym
„vyslancom“. Organizuje rozličné
kultúrne podujatia, spolupracuje
so slovenskou ambasádou, zapája 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 katedry aj so študentmi. Na požiadanie Filologickej fakulty Belehradskej univerzity som externe
prednášal slovenskú lexikológiu
a dejiny slovenského jazyka na
tamojšej Katedre slavistiky.

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.
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. Oddelenie slovakistiky (Odsek za slovakistiku) je samostatná katedra
v štruktúre fakulty. Pripravuje
pedagógov materinského jazyka
pre slovenské národnostné školstvo. 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 slovenskej etnicity.
Ako sa dá vysvetliť tento
fenomén, keď vieme, že počas
takého dlhého obdobia boli
Slováci v iných častiach sveta
asimilovaní?
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Odborníci pomenúvajú tento
fakt ako etnokonfesionálny
fenomén. Slováci prichádzali z
rozličných slovenských stolíc,
najmä z južnej časti stredného
Slovenska. Boli prevažne evanjelického 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, tradíciám, náboženskému životu si
udržiavali silný pocit slovenskosti. Ovládali pritom v minulosti a
ovládajú najmä dnes na dobrej
úrovni srbčinu – štátny jazyk v
Republike Srbsko. Majú bohatú
ľudovú kultúru: početné folklórne 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 Kovačice, lež aj modernými dielami
svetoznámych výtvarných
umelcov, napríklad Miry Brtkovej
či Pavla Popa, ktorý je žiakom

Na výberovej prednáške o jazyku a kultúre Slovákov vo Vojvodine ste nám ukázali nádhernú
encyklopédiu Slováci v Srbsku
z aspektu kultúry, ktorá spĺňa
vysoké kritériá grafickej úpravy
aj jazykového stvárnenia.
Rudavského a Hložníka. Rád v
tejto súvislosti pripomínam, že
etnografickým výskumom vojvodinských Slovákov sa úspešne
zaoberá bádateľský tím prof.
PhDr. Jaroslava Čukana, CSc., z
Katedry manažmentu a turizmu.
Vráťme sa k jazyku. Aká je
slovenčina vojvodinských Slovákov?
Treba tu rozlišovať dve veci.
Bežná slovenčina, ktorú
používajú Slováci na každodennú 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 Slovensku nepočuť“, sú bežné reakcie
hostí zo Slovenska.). Táto
hovorová slovenčina má však
veľa srbských slov. Na druhej
strane slovenčina printových
aj elektronických médií (slovenské vysielanie v rozhlase a v
televízii), ďalej jazyk verejných
prejavov v kostoloch, v úradoch

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 vypredaná, vyšla už v druhom vydaní.
Dobre propaguje vojvodinských
Slovákov. Na medzinárodnom
knižnom veľtrhu v Novom Sade
získala špeciálnu cenu za grafickú úpravu a celkový dizajn.
Vyučuje sa okrem slovakistiky
ako odboru aj slovenčina ako
cudzí jazyk?
Tu by som rád zdôraznil, že
novosadské Oddelenie slovakistiky 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 zrozumiteľný jazyk. Študenti všetkých šestnástich odborov na
novosadskej Filozofickej fakulte

a v školách, na prekvapenie
mnohých odborníkov zo Slovenska, má znaky kultivovanej a
kodifikovanej spisovnej slovenčiny. Teda predstavitelia vojvodinských Slovákov používajú a plne
rešpektujú normu a kodifikáciu
platnú na Slovensku. Uvedomujú si jej silnú integračnú funkciu
v prostredí, v ktorom je hovorová slovenčina značne rozkolísaná vplyvom srbčiny a nárečí.

Má slovakistika v Novom Sade
dlhú tradíciu?
V roku 2011 oslavovala novosadská slovakistika päťdesiate
výročie. Na slávnostnú akadémiu prišlo vyše šesťdesiat
absolventov, ktorí dnes tvoria
intelektuálnu špičku vojvodinských Slovákov a sú zastúpení
vo všetkých oblastiach spolkovej
činnosti. Katedra slovenského
jazyka a literatúry je personálne dobre vybudovaná, má päť
univerzitných profesorov, dvoch
docentov, troch odborných
asistentov. Patrí medzi najkvalitnejšie slovakistické pracoviská 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 Filozofickej fakulty v Prešove.
Z Katedry slovenského jazyka aj
z Katedry slovenskej literatúry
našej fakulty už úspešne pôsobilo na lektorátoch slovenského
jazyka niekoľko pedagógov...

Aká je náplň práce lektora slovenského jazyka?
Lektor vyučuje predmety, ktoré
úzko súvisia práve s kultivovaním jazyka poslucháčov: fonetiku a fonológiu, lexikológiu, štylistiku 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 komunikačnú aj integrujúcu funkciu.
Študenti sú budúci nositelia
spisovnej slovenčiny nielen ako
učitelia v školách, ale aj v ostatných inštitúciách spolkového

formách ročne okolo osemdesiat študentov. Tak sa zaraďuje
novosadská katedra v rámci
slovakistiky v svetovom meradle
medzi katedry s najväčším počtom študentov.

Na svete máme v súčasnosti
36 lektorátov slovenského
jazyka a kultúry. Z oboch kateJe to významný edičný počin
Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov v Novom Sade
pod vedením jeho riaditeľky
Miliny Sklabinskej, keď bolo
prvýkrát počas takmer tristoročnej 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

dier pôsobilo na významných
svetových univerzitách viacero
našich učiteľov: prof. PhDr. Juraj
Vaňko, CSc., bol na lektorátoch
v Berlíne na Humboldtovej univerzite, ďalej v Londýne, v Kolíne
nad Rýnom, na Pandžábskej
univerzite v Čambigarhev Indii, v
Ľubľane v Slovinsku, v Užhorode, 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 (Maďarsko), prof. PhDr. František Koli,
CSc., v Pécsi (Maďarsko), v
Lipsku (Nemecko), na Viedenskej univerzite, PhDr. Katarína
Balážiková, CSc., v Segedíne
(Maďarsko). Teraz reprezentuje
našu katedru PhDr. Marián Macho, 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 Machová, 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 zahraničí. 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

majú možnosť zvoliť si ako cudzí
jazyk slovenčinu. Pre študentov
rusinistiky, slavistiky a srbistiky je slovenský jazyk voliteľný
slovanský jazyk. Študenti žurnalistiky slovenskej národnosti,
pripravujúci sa na pôsobenie v
národnostných masmédiách,
sú povinní absolvovať časť jazykovedných disciplín (dôraz na
jazykovú kultúru) zo slovenského jazyka. Slovenčinu ako cudzí
jazyk absolvuje v uvedených
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Jediné, čo máme,
je ľudský potenciál
Medzinárodná porota vyhodnotila
prácu slovenských žiakov ako najlepšiu
zo všetkých desiatich najlepších
predložených prác
žiakov Matematický B-deň sa na
Slovensku uskutočnila v rokoch
2011, 2012 a 2013. V novembri 2013 si svoje vedomosti z
matematiky a schopnosti riešiť
otvorené matematické problémy vyskúšalo 127 žiakov z 15
gymnázií na Slovensku.
Pilotné kolo súťaže Matematický
B-deň bolo na Slovensku prvýkrát uskutočnené v roku 2011
v rámci riešenia projektu 7RP
PRIMAS. V Holandsku, Nemecku
a Belgicku má súťaž už niekoľkoročnú tradíciu a súťaže sa v
uvedených krajinách zúčastňuje
okolo 5 000 žiakov. Názov súťaže B-DAY je odvodený od B-formy osnov predmetu matematika
na stredných školách v Holandsku. B-formu si vyberajú žiaci s
orientáciou na prírodovedné a
technické vzdelávanie, A-forma
osnov predmetu matematika je
určená žiakom s orientáciou na
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 učiteľmi matematiky. Vyhodnotenie
súťaže osobnou účasťou a tiež
finančne podporil dekan FPV
prof. RNDr. Ľubomír Zelenický,
CSc., z fondu FPV určeného na
popularizáciu vedy a prírodovedného vzdelávania. Najlepším
tímom odovzdal diplomy a hodnotené publikácie zamerané na
objavné vyučovanie matematiky
a prírodovedných predmetov.
Vo svojom príhovore povzbudil
žiakov do ich ďalšieho štúdia
matematiky a prírodovedných
predmetov.
Matematická súťaž trojčlenných alebo štvorčlenných tímov
zložených z 15-19 ročných

34 | Náš čas | 2/2014

humanitné predmety. Pre zaujímavosť uvádzame, že v Holandsku organizujú aj matematickú
A-lympiádu. Na Slovensku bol
ponechaný pôvodný názov súťaže Matematický B-deň, pismeno
„B“ v názve znamená „Bádateľský“. Žiaci skutočne bádajú v
matematike, experimentujú s
odporúčaným reálnym materiálom 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 fyzikálneho zákona odrazu, ale aj
formou organizácie samotnej
súťaže. Zadanie začínalo výzvou
k experimentovaniu so zrkadlami a zrkadlovými priestormi
vytvorenými z viacerých zrkadiel.
V ďalších častiach zadania žiaci
reagovali na výzvy matematizovať pozorovanú reálnu situáciu.
K dispozícií mali i špeciálne
vytvorený aplet, pomocou ktorého vznikali zaujímavé výsledky
experimentov podľa presných
pravidiel. Výstupom, ktorý každý
tím odovzdal, bol odborný článok s výsledkami experimentovania a matematického skúmania úloh a problémov, ktoré im
boli predložené v texte zadania.
Súťaž je tímová vo všetkých
svojich dimenziách: tím expertov v Holandsku, ktorý vedie
koordinátor Henk van der Kooij
z Freudenthalovho inštitútu

pre vyučovanie prírodovedných
predmetov a matematiky Univerzity v Utrechte, pripravuje od
roku 1999 každoročne zadanie 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 predpísaných osnov v predmete matematika, 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, argumentovať, zdôvodňovať, predpokladať 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 spoločná záverečná práca, v ktorej sú

zhodnotené a zladené vedomosti 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. Silnou motiváciou žiakov zúčastniť
sa súťaže Matematický B-deň
2013 bol pobyt víťazného tímu
z roku 2012, štyroch gymnazistov a ich učiteľov z Gymnázia
Jozefa Gregora Tajovského z
Banskej Bystrice, v holandskom
Utrechte a vynikajúce 5. miesto
v medzinárodnom hodnotení záverečnej správy, ktorú predložili
gymnazisti zo Slovenska.
V novembri 2013 sa súťaž konala 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 dvanásťčlennou 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 Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.
Na prvom mieste sa v súťaži 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, Miroslav 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 matematiky z Holandska a Belgicka,
vyhodnotila prácu slovenských
žiakov ako najlepšiu zo všetkých
desiatich najlepších predložených prác (šesť najlepších prác
z Holandska, dve z Nemecka,
jedna z Belgicka a jedna zo
Slovenska).
Žiaci sa spolu s učiteľom matematiky Mgr. Ottom Révészom
a koordinátorkou súťaže na
Slovensku doc. PaedDr. Soňou
Čeretkovou, PhD., z Katedry
matematiky FPV UKF v Nitre,
zúčastnili slávnostného vyhodnotenia, ktoré sa konalo v piatok 21. marca 2014 na Univerzite v Utrechte. Okrem diplomu a
slovného hodnotenia poroty dostali 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. Ľubomíra Zelenického, CSc., určeného
na popularizáciu vedy.

Súťaž Matematický B-deň je veľmi 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 zladia a sú i také tímy, ktoré nedokážu spolupracovať. Pre žiakov
je súťaž veľkou a netradičnou
skúsenosťou. V dotazníku, ktorý
vypĺňali po odovzdaní záverečnej správy, označili práve schopnosť 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, prípadne odkazmi na webovské stránky a v ostatných rokoch bol k

vedomostí z matematiky,
odborného vyjadrovania sa,
schopnosti písať odborný text
doplnený obrázkami a ilustráciami. Hodnotitelia sa tiež pokúšajú 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 požadovaného matematického učiva.
V prípade hodnotenia správy
súťaže Matematický B-deň je
nutné ponoriť sa do myšlienkových procesov žiakov a dokázať
odhaliť ich hĺbku, korektnosť a
správnosť. A to nie je jednoduché, i v tejto zručnosti či kompetencii je potrebné sa cibriť.
Súťaž Matematický B-deň prináša na Slovensko nový pohľad na
predkladanie matematický úloh,
na ich riešenie a na hodnotenie

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

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 matematikou, ktorá sa na začiatku
javí ako hra a potom nadobudne
rozmery skutočného matematického bádania. V každom meste,
v ktorom sa súťaž konala, sa potvrdilo sa pravidlo, že bolo treba
žiakov prosiť, aby už odovzdali
riešenie a opustili miestnosť.
Konfrontovali s organizátormi každú záverečnú minútu v
snahe odovzdať čo najviac a čo
najkvalitnejších výsledkov svojho
bádania.
Záverečné riešenia sú pre
hodnotiteľov výzvou. Predstavujú bohatý materiál na analýzu

matematických textov, výsledkov matematického skúmania
žiakov strednej školy. Prináša iný
pohľad na vyučovanie matematiky a hodnotenie matematických vedomostí. Organizátori
súťaže na Slovensku majú ambíciu pokračovať ďalej, pozitívne
ohlasy žiakov a záujem ich učiteľov 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 prírodné zdroje. Jediné, čo máme,
je ľudský potenciál. Musíme
byť vzdelaní, ak sa chceme mať
dobre.“
doc. PaedDr. Soňa Čeretková, PhD.,
koordinátorka súťaže Matematický B-deň na Slovensku,
Katedra matematiky FPV
foto: LB
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Zvyšujú kvalitu
vzdelávania
seniorov
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.
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 vrámci OP Vzdelávanie s názvom
„Aktívne starnutie prostredníctvom rozširovania vedomostí
a zručností zvyšujúcich kvalitu
života seniorov“. Keďže univerzita má etablované vzdelávanie
seniorov od roku 1995 a uskutočňuje ho z úrovne manažmentu 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 dôsledne sa zaoberať tak na úrovni
edukačného, ako aj vedeckého
prístupu implementáciou systému kvality do jednej z oblastí
ďalšieho vzdelávania, konkrétne
vzdelávania seniorov. Bola som
potešená záujmom troch fakúlt
(Pedagogická fakulta, Fakulta

36 | Náš čas | 2/2014

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 prostredia – SR a Veľká Británia)
začal riešenie projektu na úrovni
paralelne bežiacich 9 aktivít.
Základným cieľom projektu je
zvýšiť kvalitu ďalšieho vzdelávania seniorov. Prostredníctvom
akých opatrení sa tento cieľ
zatiaľ realizoval?
Strategickým cieľom projektu
je prispieť k zvýšeniu kvality
života seniorov prostredníctvom
naplnenia ich potreby rozširovania a prehlbovania vedomostí,
zručností a kompetencií s dôrazom na skvalitnenie vzdelávania,
inovácie už existujúcich vzdelávacích programov a poskytnutie
nových vzdelávacích programov
podporujúcich aktívne starnutie
prostredníctvom ďalšieho vzde-

lávania na Univerzite tretieho
veku pri UKF v Nitre. Špecifickými cieľmi projektu sú: a) zvýšiť
kvalitu vzdelávania poskytovaného vrámci ďalšieho vzdelávania seniorom na U3V prostredníctvom inovácie obsahu, foriem
a metód vzdelávania seniorov
v už existujúcich vzdelávacích
programoch (Dejiny výtvarného umenia a tvorba, Ľudové
remeslá, Digitálna fotografia a
kamera, Informačné technológie, Psychológia tretieho veku,
Anglický jazyk pre začiatočníkov,
Anglický jazyk pre mierne pokročilých); b) vytvoriť, realizovať a
pilotne overiť nové vzdelávacie
programy pre seniorov na U3V
podporujúce ich aktívne starnutie (Drahé kamene a drahé kovy,
Zdravotno-sociálne aspekty
života seniorov); c) posilniť systém kvality vzdelávania seniorov
prostredníctvom monitoringu
a hodnotenia kvality poskytovaného vzdelávania vrámci
vzdelávacích programov na U3V
s tým, že monitoring a hodnotenie kvality vzdelávania seniorov sú koncipované na báze
definovania, merania a evaluácie
očakávaných a dosiahnutých
výsledkov vzdelávania, hodnotenia vybraných indikátorov kvality
vzdelávania seniorov na U3V,
identifikovaných a uspokojených 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 najvýznamnejšie výstupy považujem takmer ukončenú prípravu
spisov vzdelávacích programov,
ktoré budú v júni 2014 dostupné 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 vzdelávania a sebaevaluáciu lektorov,
analýzu potrieb seniorov pred
začiatkom vzdelávania, ukončený 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, aktuálne finalizujeme podobu opisu
vzdelávacích programov na
úrovni expertného externého posúdenia a následného
zverejnenia, čaká nás príprava opisu indikátorov kvality
ďalšieho vzdelávania seniorov a
ich implementácie do uskutočňovania 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 inovovaných a nových vzdelávacích
programov, analýza hodnotenia
percipovanej kvality vzdelávania
samotnými účastníkmi – seniormi a vyhodnotenie procesu a
obsahov sebaevaluácie lektorov
po ukončení jednotlivých vzdelávacích jednotiek. Finále riešenia projektu bude viazané na
záverečnú prezentáciu výsledkov
riešenia projektu (budú publikované 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

„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.
V marci bratislavské Divadlo
Nová scéna uviedlo európsku
premiéru amerického muzikálu Obchod na korze, ktorý si
režíroval. Ako vznikol nápad
modifikovať novelu Ladislava 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 židovského múzea. Je to americký
muzikál, napriek tomu, že sa
odohráva na Slovensku. Priniesol 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, ktorého 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 uvedomovať 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 deformácii spoločnosti, spoločnosť sa
nepostavila, ľudia boli mlčiacou
väčšinou a pozerali sa na utrpenie. To je tá tragédia. Pravdupovediac, 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 spolupracoval? Čo bolo pre teba
najnáročnejšie?
Od januára sme začali skúšať
s hercami, ale samozrejme
tvorivá príprava bola v podstate skoro rok. Prekladalo sa,
Janko Štraser prebásňoval texty
piesní, pripravovali sme hudbu
s dirigentom Ľubom Dolným,
vymýšľali sme výtvarnú koncepciu (výtvarník scény Pavol
Andraško, výtvarníčka kostýmov
Ľudmila Várossová), upravovali
sme scenár s dramaturgičkou
Slavkou Civáňovou. Americký
scenár bol taký nadnesený, nechápu 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 kontext. A potom sme si s dramaturgičkou 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 komplet 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 filmovým prostriedkom, či situáciám.
Hľadali sme výsostne divadelné..

2/2014 | Náš čas | 37

ÚSPEŠNÝ ABSOLVENT

ÚSPEŠNÉ PROJEKTY

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 nasledovať. 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 študentské časy? Čo si študoval
na UKF? Ako sa ti tu páčilo?

a snáď sa nám to aj podarilo..
a porovnávať, ak je čo, budem
len rád...
Aký je tvoj vzťah k muzikálom?
Mnohí ma za to odsudzujú,
pretože muzikál na Slovensku
je braný niekedy príliš prísne. 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 muzikálom 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 muzikál 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
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Štúdium na univerzite (študoval som estetiku – históriu,
potom doktorandské štúdium
na tému výrazové prostriedky súčasného muzikálu) mi
dalo veľmi veľa. V prvom rade
som získal ohromný prehľad v
histórii, v umení, v teórii... Momentálne pôsobím v Ústave
literárnej a umeleckej komunikáciu na Filozofickej fakulte
UKF, kde učím dejiny divadla,
Interpretáciu divadelného diela
a dejiny muzikálu. A som aj zástupca 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

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”
UKF v Nitre ako jedna so
siedmych koordinujúcich vzdelávacích inštitúcií EÚ aktívne
participovala na trojročnom
medzinárodnom výskumnom
projekte IBAR (Identifying barriers in promoting The European
Standards and Guidelines for
Quality Assurance at institutional level and making recommendations as to how these might
be addressed).
Hlavným zámerom tohto projektu bolo identifikovať prekážky
implementácie Európskych
štandardov a noriem (European
Standards and Guidelines) ESG - v rámci interného zabezpečovania kvality vzdelávania
na inštitucionálnej, národnej
a medzinárodnej úrovni a formulovať odporúčania k úprave
štandardov a s nimi súvisiacich
usmernení s cieľom zlepšenia
systémov zabezpečovania internej kvality na vysokých školách
a rozvoja spolupráce vysokých
škôl so strednými školami.
Výskum realizovaný v rámci
projektu sa dotýkal nasledovných tém:

•

Uplatňovanie systémov
interného zabezpečovania
kvality na vysokých školách
v SR

•

Interné zabezpečovanie
kvality vzdelávania v oblasti
dostupnosti vysokoškolského 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 vysokoškolských učiteľov

•

Interné zabezpečovanie kvality vzdelávania v
oblasti zberu, spracovania
a poskytovanie informácií
pre riadenie VŠ ako aj pre
verejnosť

•

Interné zabezpečovanie
kvality vzdelávania v oblasti
prepojenosti vysokoškolského a stredoškolského
vzdelávania

Do medzinárodného projektu
bolo zapojených sedem krajín
EÚ - Česká republika, Holandsko, Lotyšsko, Poľsko, Portugalsko, Slovenská republika a Veľká
Británia. Ako zdroj pre zber a
analýzu výskumných údajov na
národnej úrovni slúžilo 28 vysokých škôl z týchto krajín.
Metodológia projektu IBAR bola

postavená na troch stupňoch
získavania a analýzy údajov.
V prvom kroku boli údaje získavané a analyzované na inštitucionálnej 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 univerzita 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 identifikovali 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 popísať a porovnať procesy implementácie ESG v jednotlivých
európskych krajinách vzhľadom
na kontext vysokoškolského
vzdelávania príslušnej krajiny.
Kľúčovým výstupom bola identifikácia bariér implementácie
ESG v sledovaných európskych
krajinách ako aj identifikácia
príkladov dobrej praxe.

Výstupy projektu
Hlavným výstupom projektu je
32 inštitucionálnych, 8 národných a 8 medzinárodných
štúdií, pričom každý z partnerov projektu bol zodpovedný
za spracovanie medzinárodnej
komparatívnej štúdie v danej 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 situáciu v implementácii ESG v rámci
interného zabezpečovania kvality 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 výskumného tímu UKF v Nitre aktívne participovať, patrí vydanie
monotematického čísla medzinárodného časopisu „Journal of
the European Higher Education
Area 4/2013“, ako aj vydanie
medzinárodnej monografie „Drivers and Barriers to Achieving
Quality in Higher Education”.
Časopis „Journal of the European Higher Education Area
4/2013“ poskytuje globálny
pohľad na výstupy projektu 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 vzdelávania vzhľadom na nárast diverzity
v Európskom vysokoškolskom
vzdelávacom priestore.
V medzinárodnej monografii „Drivers and Barriers to
Achieving Quality in Higher
Education” je diskutovaný celý
rad zistení, ktoré boli dosiahnuté v rámci projektu. Témy sú
zamerané na také oblasti kvality
terciárneho vzdelávania, akými
sú dostupnosť vysokoškolského
vzdelávania, systémy hodnotenia študentov na vysokých školách, úloha informácií v riadení
vysokoškolských inštitúcií, status a zodpovednosti stakeholderov v inštitúciách terciárneho
vzdelávania, ako aj zmapovanie
prienikov a potenciálu prepojenia medzi oblasťami sekundárneho 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 prekážok pri implementácii ESG.

Výsledky
projektu
a záver
Získané výsledky projektu
poukazujú na
skutočnosť, že
v rámci Slovenska je systému
zabezpečovania
kvality vzdelávania venovaná
náležitá pozornosť. Vysoké
školy deklarujú
záujem o kvalitu vzdelávania
v oficiálnych
dokumentoch.
Tieto strategické dokumenty
sú prevažne
orientované len
na niektorú z
oblastí kvality
vzdelávania.
Menej často
sa objavujú
komplexné a
systémovo zavedené procesy,
ktoré by pokrývali celú oblasť
systému zabezpečovania kvality
vzdelávania.
Bariéry v oblasti implementácie interného zabezpečovania
kvality vzdelávania boli identifikované tak na národnej, ako
aj na inštitucionálnej úrovni.
Poukázali najmä na veľkú závislosť inštitucionálnych politík od
národnej legislatívy, nedostatok
autonómie vysokých škôl pri
tvorbe a implementácii interných systémov hodnotenia kvality, nesystémové a časté zmeny
v národnej legislatíve v tejto
oblasti, nedostatočnú interakciu
národnej politiky a inštitucionálnych politík, nedostatočné
zapojenie stakeholderov z iného
ako akademického prostredia do
tvorby týchto politík tak na národnej, ako aj na inštitucionálnej
úrovni, nedostatočnú implementáciu prijatých stratégií v oblasti
hodnotenia kvality vzdelávania
do praxe, rozporuplnosť kritérií
zameraných na zabezpečenie
kvality vzdelávania, ako aj nedostatočnú komunikáciu pri tvorbe
a implementácii systémov
zabezpečovania kvality vzdelávania 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 smerovanie 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, ktorý 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 vzdelávacej inštitúcie a skutočnosti,
či naozaj chce do procesu interného hodnotenia kvality vstúpiť
a či chce dosiahnuť zmenu.
Mgr. Ľubica Lachká,
koordinátorka projektu IBAR
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Medzinárodná spolupráca

K jubileu doc.
RNDr. Aleny
Dubcovej, CSc.
Vzácna príležitosť pre spomienky
na spoločne prežité chvíle i plány
do budúcnosti
regionálnemu rozvoju (tvorba
strategických dokumentov rozvoja, 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 etablovalo sa aj v oblasti práce s
talentovanou mládežou.

V apríli tohto roku sme si na Katedre geografie a regionálneho
rozvoja FPV UKF v Nitre pripomenuli 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 Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave. Poznatky z edukačného
procesu zúročila habilitáciou
na FPV UMB v Banskej Bystrici
v roku 2005 v odbore Teória
vyučovania predmetov všeobecnovzdelávacej a odbornej
povahy – špecializácia Teória
vyučovania geografie témou
„Inovácia obsahu vzdelávania v
oblasti humánnej geografie“.
Profesionálne sa venuje najmä
disciplínam humánnej geografie (najmä geografii priemyslu,
geografii obyvateľstva, geografii
cestovného ruchu), regionálnej
geografie (humánna geografia
Slovenska, mikrogeografia) a
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Bohaté a mnohoraké výsledky
jej vedecko-výskumnej, pedagogickej a organizačnej činnosti
boli a sú, okrem jej spolupracovníkov, v priebehu rokov oceňované aj dekanmi fakulty, rektormi
univerzity, spoločenskou praxou
i ministrami školstva.
Dielo i život doc. RNDr. Aleny
Dubcovej, CSc., sú prejavom
tvorivého ducha vzácnej osobnosti – odborníka, ktorý dokáže
spájať pri tvorivom riešení problémov, 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 Katedry geografie a regionálneho
rozvoja FPV UKF v Nitre želám
predovšetkým pevné zdravie,
spokojnosť v práci i v osobnom
živote - šikovných študentov,
ďalších dobrých spolupracovníkov 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

(Ne)známy Caen
V knižniciach vládne húževnaté
ticho a v študentoch a pedagógoch
pohrúžených do kníh cítiť hlbinné
zanietenie
Azda nie každý sa rýchlo
zorientuje, keď počuje slovo
Caen. Oveľa viac nám napovie
názov slávnej Normandie, jej
prekrásnych architektonických
pamiatok a bohatých historických udalostí, počnúc slávnym
kráľom Viliamom Dobyvateľom
a jeho manželkou Matildou z
11. storočia, ako aj vylodením
spojencov 6. júla 1944 na normandských plážach atlantického 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 prestížnou univerzitou, založenou v
roku 1432. V súčasnosti na nej
študuje viac než 24 000 študentov, z toho je 2 200 zahraničných. 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

s 264 univerzitami a 442
dohôd o výmene pedagógov
a študentov. Jej doménami
sú prírodné vedy, technické vedy, humanitné vedy,
sociálne vedy, zdravotníctvo,
právo, ekonómia, riadenie,
umenie, literatúra a jazyky. 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 mesačný vedecký pobyt vo filozofickom tíme profesora Emmanela Husseta „Identita a
subjektivita“. Popri vedeckej
práci som sa mohol zoznámiť s tamojším vyučovacím
procesom, ktorý je obdobný
ako na našej univerzite. Bol
som prekvapený náročnosťou získavania kreditov u
študentov – len pre zaujímavosť, každá písomná skúška
na univerzite trvá plné štyri
hodiny. Veľmi ma povzbudil
záujem študentov o univerzitné knižnice. V niektoré dni
sú preto vybrané knižnice
otvorené až do 23.00. Vládne 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 pochádzali z Poľska a Ukrajiny. Potešil
ma veľkou otvorenosťou a
záujmom o spoluprácu s našou univerzitou. Môj vedecký
pobyt na univerzite v Caen
mi opäť potvrdil fakt, že spolupráca medzi európskymi
univerzitami a jej vedeckými
kruhmi je dôležitá, že by sme
nemali zostávať pri uzatváraní 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

Erasmus Türkiye
Pri výbere erasmus študijného
pobytu mi pomohla naša katedrová
koordinátorka PaedDr. Lucia
Záhumenská, PhD., a poradila mi
veľmi dobre.
Po odoslaní všetkých potrebných 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 zručnosti (skoordinovanie Erasmus
študentov, aby sme sa dostali
do rovnakého klubu večer, alebo
vymýšľanie výletov a mimokurzových aktivít).
Po skvelom prvom mesiaci prišla
za mnou druhá študentka z
mojej katedry a spolu sme šli do
Adiyamanu. Adiyaman Univerzitu 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 precestovala Turecko krížom-krážom.
Od historického Istanbulu s
16 miliónmi obyvateľmi cez
prímorskú populárnu turistickú
destináciu Alania. Navštívila
som Kapadokiu, známu svojimi
hríbovitými obrovskými kameňmi a tradičnými podzemnými
obydliami, Efez - staroveké grécke 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. Adiyaman 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 spoznania novej kultúry a náboženstva
(islam) a celoživotných priateľov,
čím by som sa chcela špeciálne
poďakovať prezidentovi Asociácie medzinárodných vzťahov na
Adiyaman Univerzite Mustafovi
Alagözovi za pomoc počas celého pobytu.
Dominika Grancová,
Kulturológia - Manažment
kultúry a turizmu, FF
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Pomáhajú
„Erasmákom“

Partnerstvo
s Kazachstanom
Katedra anglistiky a amerikanistiky
organizovala on-line internetový
seminár z anglického jazyka na svojej
pôde po prvýkrát
Dňa 15. apríla 2014 sa na
pôde Katedry anglistiky a
amerikanistiky v spolupráci s
Katedrou všeobecnej lingvistiky 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 študenti a doktorandi na oboch
katedrách, a tak zároveň aj
prispieť k vzájomnému rozvoju
a hlbšej spolupráci oboch
pracovísk. Kazašská národná univerzita KazNU after
Al-Farabi je so svojimi devät-
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nástimi fakultami v súčasnosti
najväčším edukačným, ako aj
vedecko-výskumným centrom
Kazachstanu. Zároveň je vo
svojej krajine prvou univerzitou, ktorá založila vedecko-výskumné inštitúcie a centrá

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 zahraničných mobilitách. Operuje v 36
krajinách Európy a predstavuje
jednu z najväčších dobrovoľníckych študentských organizácii.
Zo 440 sekcií z celej Európy
máme v Nitre dokonca dve na
oboch univerzitách.
V letnom semestri akademického roka 2013/2014 sme na
pôde Univerzity Konštantína
Filozofa privítali 17 Erasmus

študentov a niekoľko zahraničných študentov mimo programu Erasmus. Našou úlohou je
zabezpečiť, aby administratívne
vybavovačky prebehli čo najrýchlejšie 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 vybavovaním formalít ako je ISIC,
s prihlasovaním predmetov na
rozvrh, s registráciou na polícii,
prípadnými lekárskymi vyšetreniami a podobnými záležitosťa-

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

zúčastnení študenti a doktorandi vypočuť a zoznámiť sa s
prácami týkajúcimi sa výskumu
piatich študentov z kazašskej
univerzity, ako aj doktorandov
Katedry anglistiky a amerikanistiky, FF UKF v Nitre. Príspevky
našich doktorandov sa venovali
vykresleniu Slovákov v americkom 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 nemenej pestrú tematickú paletu,
v ktorej sa venovali otázkam
štúdia interkultúrnej komunikácie, problematike formovania
komunikačných kompetencií,
internetovej komunikácii, kon-

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

mi nielen na začiatku, ale počas
celého semestra.
Prvý týždeň ich mobility
prebieha ako Welcome week.
Zvyčajne sa študenti zoznamujú
s mestom, voľnočasovými aktivitami 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 prechádzkou 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, zaujímavých 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 SocialErasmus naši írski študenti v
úlohe lektorov navštívili jazykovú školu, erasmáci si pripravili
aktivity v centre pre opustené deti, pomohli pri príprave
detského ihriska, na Valentína
potešili malým darčekom okoloidúcich v meste a dokonca pri
príležitosti Medzinárodného dňa
Zeme vlastnoručne zasadili pár
stromčekov. Jednou z najobľúbenejších akcií je určite „EURODINNER“, kde každá národnosť
prinesie typické/národné jedlo
pre danú krajinu. Je to výnimočná 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 špecifickom štýle. Na Havaj párty sme
rozdávali kvetinové náhrdelníky, sviatok Sv. Patrika aj Nitra
oslávila v zelenom a tí blázni v
pyžamách sme boli tiež my.
V rámci spolupráce s univerzitou sme sa tento semester
aktívne zapojili do Nitrianskych
univerzitných dní, a to s dvomi
aktivitami. „Erasmus food week“
–neopakovateľná možnosť vyskúšať chuť sveta na školskom
tanieri. Týždeň, počas ktorého
študenti našej univerzity mohli
vyskúšať typické jedlá krajín, z
ktorých pochádzajú naši Erasmus študenti. Ďalšou úspešnou 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 trávime produktívne a reprezentujeme našu univerzitu a krajinu.
Každý semester člen ESN UKF
získava neuveriteľnú príležitosť
prežiť skvelý Erasmus na svojej
univerzite.
Sandra Stasinková,
Paula Prekopová,
ESN UKF

ŠPORT

V zdravom tele
zdravý duch

cepcii manželstva v anglickom a kazašskom jazykovom
kontexte, ako aj tendenciám
v oblasti tvorby a súčasného
vývoja kazašských priezvisk.
Seminár zaujal svojou tematickou pestrosťou, príjemnou
a tvorivou atmosférou, ako
aj novátorským spôsobom
prezentácie, nakoľko Katedra
anglistiky a amerikanistiky
organizovala on-line internetový seminár na svojej pôde po
prvýkrát. Aj napriek technickej
náročnosti bolo podujatie
dobre organizačne zvládnuté a
organizátorom, ako aj účastníkom prinieslo možnosť zažiť
a vyskúšať si nový spôsob
modernej výmeny informácií,
ktorá by mohla naštartovať
spoluprácu s viacerými domácimi i zahraničnými pracoviskami, a tak prispieť k užšej

spolupráci vo vedecko-výskumnej a vzdelávacej oblasti.
Skúsenosti nadobudnuté v
rámci organizácie a uskutočnenia tohto semináru môžu
rovnako podnietiť častejšie
využívanie takýchto komunikačných technológií v záujme
zefektívnenia a ekonomizácie
činností vedecko-výskumných
a vzdelávacích pracovísk na
našej univerzite.

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 Majstrovstvách sveta seniorov v atletike v
Budapešti, ktoré sa uskutočnili v

hale SYMA ARÉNA NÉPSTADION
za účasti viac ako 4000 účastníkov z mnohých štátov Ameriky,
Ázie, Austrálie a Európy. V silnej
konkurencii náročného pentatlonu vzorne reprezentoval aj našu
univerzitu. Svojimi výsledkami
sa stal držiteľom slovenského
rekordu v halovom pentatlone v
jeho vekovej kategórii. Aktívnym
športovým životom je PaedDr. Dušan Chebeň, PhD., stále príkladom
aj pre mladšie generácie vysokoškolákov.
-red-

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

2/2014 | Náš čas | 43

44 | Náš čas | 2/2014

