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V mesiaci november je v pozor-
nosti Týždeň vedy a techniky, 
ktorý prebieha v rámci celého 
Slovenska. Samozrejme, ani 
Univerzita Konštantína Filozofa v 
Nitre nemôže byť pozadu. Práve v 
tomto týždni má naša univerzita 
veľkú príležitosť prezentovať 
sa a upozorniť na seba v rámci 
širokej verejnosti, ukázať, v čom 
je výnimočná a čomu sa v rámci 
svojich výskumov venuje. To je 
základný predpoklad príchodu 
budúcich študentov na naše 
študijné odbory. 
Z mojich skúseností môžem 
povedať, že práve popularizačné 
akcie majú veľký vplyv na žiakov 
základných, ale aj stredných škôl. 
Ak sú akcie pre nich zaujímavé, 
radi ich navštevujú opakovane. 
Univerzita môže byť hrdá na to, 
že už niekoľko rokov sa nám darí 
úspešne popularizovať prírod-
né vedy v rámci zaujímavých 
podujatí.

Medzi najpopulárnejšie akcie pre 
žiakov základných škôl patrí letný 
prírodovedný tábor Prírodovedná 
ochutnávka, na ktorej žiaci okrem 
zábavy prehlbujú svoje vedomosti 
z prírodných vied. Výskumy, ktoré 
realizujú v rámci týždňového po-
bytu, sú väčšinou na veľmi dobrej 
úrovni. Pri prezentovaní svojich 
výsledkov môžu v niektorých prí-
padoch konkurovať aj študentom 
univerzity. Žiaci často v načrtnu-
tom výskume pokračujú aj v rámci 
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školského roka, o čom svedčia 
ich práce, ktoré realizujú, hoci sú 
ešte na základnej škole. Pre žiakov 
stredných škôl je vytvorený študij-
ný program DISCI, vďaka ktorému 
môžu zažiť pocit vysokoškoláka. 
Majú možnosť zoznámiť sa s 
vysokoškolským prostredím a na-
vštíviť laboratóriá, do ktorých by 
sa inak nedostali. Realizujú tam 
aj výskumné úlohy, pri ktorých sa 
naučia vedecky pracovať, využívať 
geografické informačné systémy 
(GIS), vyhodnocovať a interpreto-
vať svoje výsledky pomocou mate-
matickej štatistiky. Nadobudnuté 
skúsenosti sú často základom ich 
ďalšej práce, ktorú potom realizu-
jú v rámci stredoškolskej odbornej 
činnosti, ako aj v rámci niektorých 
odborových olympiád. Žiaci sa 
naučia aj prednášať a nebáť sa 
prezentovať výsledky svojej práce. 
Môžeme sa o tom presvedčiť na 
konferenciách, ktoré pre nich 
organizujeme.
Čerešničkou na torte je slávnost-
ná promócia v univerzitnej aule, 
ktorú žiaci absolvujú za prítom-
ností funkcionárov fakulty i univer-
zity a rodinných príslušníkov. 

Okrem týchto dlhodobých popu-
larizačných akcií sme sa pokúsili 
prilákať širokú verejnosť aj na pre-
zentácie prírodných vied. Medzi 
najzaujímavejšie patrí podujatie 
Vedecký jarmok, ktorý ukázal 
dobrú spoluprácu a prepojenosť 
jednotlivých prírodovedných od-
borov. Tejto jednodňovej akcie sa 
zúčastnilo okolo 2000 ľudí nielen 
z nitrianskeho regiónu. Samozrej-
me, zorganizovať takéto podujatie 
nie je jednoduchá záležitosť. Pri 
koncepcii Vedeckého jarmoku 
sme vychádzali z mnohoročných 
skúseností z organizovania 
vianočnej akcie „fyzikálna show“ 
s názvom Fyzika naživo, ktorú 
každoročne navštívi okolo 1000 
žiakov, učiteľov, ale aj široká 
verejnosť.

Dúfam, že aj v tomto hektickom 
čase si nájdete čas a navštívite 
podujatia, ktoré v rámci Týždňa 
vedy a techniky pripravili jednotli-
vé fakulty našej univerzity.

PaedDr. Ľubomíra Valovičová, PhD., 
Katedra fyziky FPV

Editoriál
Tradičná hudba ako cesta, ktorá spája I.
Nemčina a slovenčina trochu inak
Veda v Centre a výskum v Belianskych Tatrách
Odborné jazykové skúšky súdnych tlmočníkov a prekladateľov
Virtuálna fakulta
Pedagóg KTVaŠ úspešný v Taliansku na European Masters Games 
2011
Študent UKF na Európskom šampionáte klubov v atletike
XII. medzinárodná vedecká konferencia doktorandov, mladých 
vedeckých a pedagogických pracovníkov na FPV
Stretnutie s poéziou
Katedra sociálnej prace a sociálnych vied na Karlovej univerzite
Nevesta hoľ
Spolupráca Stredoeurópskeho výskumného ústavu  
Sørena Kierkegaarda s Nadáciou Polis
Medzinárodný certifikát kvality pre prekladateľstvo  
a tlmočníctvo
Participácia múzea v oblasti neformálneho vzdelávania 
Moje štúdium na Fakulte prírodných vied
Výsledky spolupráce s Observatóriom plurilingvizmu
Tvorivé úvahy o umeleckom preklade
Novovymenovaní prodekani FSVaZ
Stretnutie s ... Irenou Brežnou
Predajne skrípt a publikácií

uzávierka 
Svoje príspevky, postrehy, nápady môžete zaslať na adresu: 
jkrajcovicova@ukf.sk.  rovnako nám dajte vedieť o aktivitách, 
ktoré pripravujete na vašich pracoviskách, aby sme mohli 
robiť stále kvalitnejší a zaujímavejší časopis a aby sa aj širšia 
verejnosť dozvedela, čo sa deje na našej univerzite. ďakujeme.

čísla 10/2011: 10.11.2011
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o hudbe je známe, že predStavuje akýSi „univerzálny jazyk“

V utorok 11. októbra 2011 sa po prvýkrát v priestoroch Študentského domo-
va Nitra a Zobor stretli priaznivci hudobného a tanečného folklóru maďar-
skej národnostnej menšiny na Slovensku. 

Podujatie s názvom „Tradičná 
hudba ako cesta, ktorá spája“ 
zorganizovala Katedra etnológie 
a etnomuzikológie Filozofickej 
fakulty Univerzity Konštantína 
Filozofa v Nitre. Oslovili sme Mgr. 
Janu Ambrózovú, PhD., aby nám 
prezradila viac.

Na úvod by ste mohli našim 
čitateľom povedať, čo vied-
lo k myšlienke zrealizovať 
podujatie tohto typu. Čo mu 
predchádzalo?
Na katedre etnológie a etnomu-
zikológie sa v prípade výučby 
ľudovej hudby a tanca snažíme 
klásť veľký dôraz na zdokona-
ľovanie praktických zručností 
našich študentov. Každú príle-
žitosť zorganizovať podujatie, 

ktoré by ich (prípadne aj ďalších 
študentov UKF) priamo zapojilo 
do diania formou tanečných 
workshopov, muzikantskej dielne 
či pútavého výchovného kon-
certu, sa preto snažíme naplno 
využiť. Tak to bolo aj v prípade 
tohto projektu. Celé to začalo už 
v marci, keď sme organizovali 
tzv. Etnologické dni (každoroč-
né, reprezentatívne podujatie 
katedry). Naše pozvanie pred-
nášať vtedy prijal vo folklórnych 
kruhoch dobre známy Gergely 
Agócs – odborný pracovník tzv. 
Domu tradícií v Budapešti. Ide 
o štátnu inštitúciu, ktorá vyvíja 
neobyčajne intenzívne aktivity v 
oblasti mapovania, propagácie a 
uchovávania hudobno-tanečnej 
folklórnej tradície v Maďarsku a 

v niektorých ďalších susediacich 
krajinách. Prednášku venoval 
svojim dlhoročným výskumom 
maďarskej a slovenskej ľudovej 
hudby oblastí južného Slovenska. 
Prednáška dopadla výborne, 
okrem toho však takisto inicio-
vala veľmi príjemnú spoluprácu 
medzi ním a našou katedrou. Táto 
nakoniec vyvrcholila podujatím 
Tradičná hudba ako cesta, ktorá 
spája I.. G. Agócs nám totiž pod-
sunul niekoľko zaujímavých ideí, 
ktoré sme následne s kolegami 
z katedry koncepčne rozvinuli a 
rozpracovali v projekte celoden-
ného, interaktívneho podujatia 
so zaujímavými hosťami, urče-
ného študentom UKF a širokej 
verejnosti. Vďaka finančnej 
podpore Úradu vlády Slovenskej 

republiky, konkrétne Dotačného 
programu kultúry národnostných 
menšín 2011, sa nám zatiaľ po-
darilo realizovať jeho prvú časť. 
Druhá je naplánovaná na mesiac 
november.

Už z názvu vyplýva, 
že cieľom akcie bolo 
predstaviť tradičnú, čiže, 
predpokladám, že folklórnu 
hudbu, a prostredníctvom 
nej spojiť ľudí, zrejme 
odlišnej kultúry. Mýlim sa?
V podstate máte pravdu. O 
hudbe je známe, že predsta-
vuje akýsi „univerzálny jazyk“, 
pomocou ktorého ľudia rôznych 
národností, rôznych hudobných 
kultúr omnoho jednoduchšie 
zdieľajú, komunikujú svoje pocity, 
idey, emócie. O ľudovej, resp. 
tradičnej hudbe to platí hádam aj 
dvojnásobne. Okrem toho, Nitra 
a oblasť Podzoboria patrí vďaka 
istým historickým a spoločen-

tradičná 
hudba 
ako ceSta, 
ktorá 
Spája i.

teXt: jana krajčovičová
foto: lubo balko



4  |  náš čaS  |  9 / 2011

udaloSti

ským kontextom medzi kontakt-
né regionálne oblasti obyvateľov 
slovenskej a maďarskej národ-
nosti. Aj z tohto dôvodu študuje 
na UKF množstvo po maďarsky 
hovoriacich študentov. Práve toto 
poznanie nás inšpirovalo pri kon-
cipovaní nášho podujatia. Jeho 
primárnym cieľom je prostred-
níctvom ľudovej hudby a tanca 
prezentovať kultúru maďarskej 
národnostnej menšiny v prostredí 
širšej verejnosti; poukázať na vy-
brané aspekty vo vývoji tradičnej 
kultúry oboch národov a uľahčiť 
tak pochopene štýlových podob-
ností a odlišností slovenského 
a maďarského hudobno-taneč-
ného folklóru. Domnievame sa 
totiž, že práve prostredníctvom 
pravej folklórnej tanečnej zábavy, 
hudby, tanca a zaujímavých 
hostí z rôznych kútov Slovenska 
možno zaujať študentov oboch 
skupín (a nielen ich) a efektívnym 
spôsobom vytvoriť priestor pre 

vzájomnú konfrontáciu, dialóg, a 
tým pádom tiež vzájomnú reflexiu 
kultúrnych tradícií, v ktorých 
majú svoje korene. 

Akých hostí si prítomní 
mali možnosť vypočuť? 
Čo všetko ste pre nich 
pripravili?
Prvé podujatie sme venovali 
etnografickému regiónu Gemer. 
Maďarské obyvateľstvo tu obýva 
predovšetkým jeho južné časti. 
Naše pozvanie prijala „pravá, ne-
falšovaná“ rómska ľudová hudba 
Pála Berkyho z obce Jesenské 
(okr. Rimavská Sobota), ktorá 
predstavuje jednu z posledných 
cimbalových ľudových hudieb 
tejto oblasti. Ďalším vzácnym 
muzikantom, ktorý nás navštívi aj 
v novembri, bol husľový virtuóz, v 
Maďarsku veľmi dobre známy, Pál 
István „Szalonna“ z Budapešti. Je 
to výborný hráč a pedagóg. Bra-
vúrne ovláda mnoho tradičných 

herných štýlov rôznych rómskych 
primášov – dokonca aj tých 
na južnom Slovensku. Výučbu 
ľudového tanca pedagogicky za-
strešil Michal Richtarčík z Košíc, 
odborník na tanečný folklór Ma-
ďarov v pohraničných regiónoch 
Slovenska. Jedným z garantov 
podujatia, pedagógom ľudovej 
hudby, sčasti tiež moderátorom 
podujatia bol samotný Gergely 
Agócs. Za katedru etnológie a et-
nomuzikológie sa na dramaturgii 
podujatia podieľali najmä prof. 
Bernard Garaj (tiež spolumodero-
val výchovný koncert) a Mgr. Jana 
Ambrózová, PhD. 
Podujatie pozostávalo z troch 
častí (tento dramaturgický model 
zachováme aj pri organizácii 
novembrového podujatia). Začali 
sme o 13. hodine výchovným 
koncertom za účasti všetkých 
pozvaných hostí. Gergely Agócs 
prednášal, hudobné ukážky rea-
lizovala samotná rómska hudba 

Pála Berkyho. O 16. hodine sme 
pokračovali muzikantskou diel-
ňou, kde si bolo možné vyskúšať 
a naučiť sa hrať štýlom rómskych 
muzikantov z Jesenského. Peda-
gógom bol Pál István Szalonna. 
O 19. hodine sme celé podujatie 
zavŕšili školou tanca s Michalom 
Richtarčíkom, kde mali účastníci 
možnosť krôčik po krôčiku naučiť 
sa vybrané mužské a párové 
ľudové tance z niekoľkých ge-
merských obcí (napríklad Vasvári 
verbunk, čardáš, či palicový). 
So školou tanca bola organicky 
prepojená záverečná tanečná 
zábava, na ktorej účinkovala róm-
ska ľudová hudba z Jesenského, 
Ľudová hudba Michala Pagáča a 
všetci naši hostia. 
Celé podujatie sme zvukovo aj 
vizuálne snímali vďaka spolupra-
covníkom z Mediálneho centra 
FF UKF a Krajského osvetového 
centra v Nitre. Výstupom projektu 
totiž bude multimediálne DVD 



9 / 2011 |  náš čaS  |  5

udaloSti

so záznamami z podujatia a s 
ďalšími mediálnymi zložkami 
(fotografie, notové zápisy, hudob-
né ukážky k hudobnej tradícii 
daného regiónu).

Otázka na záver - ako by ste 
zhodnotili podujatie? 
Nedovolím si hodnotiť podujatie 
z pohľadu účastníka, hoci všetci, 
ktorí ho organizovali, sa aj aktívne 
zapojili do jeho diania. Za organi-
zátorov môžem vyjadriť maximál-
nu spokojnosť. Rómski muzikanti 
boli mimoriadne prekvapení 
záujmom mladých ľudí o ich hud-
bu. Verím, že si z Nitry odniesli 
neopakovateľné zážitky. Tanečný 
pedagóg mal takisto „koho učiť“, 
medzi tanečníkmi-žiakmi sa našli 
aj úplní začiatočníci, a tí vďaka 
špeciálnym vyučovacím metódam 
bez problémov „chytili dych“ a za-
padli medzi skúsených „súboris-
tov“. Na moje príjemné prekvape-
nie prišlo do Nitry veľa mladých 

muzikantov z rôznych slovenských 
miest. Lákadlom bola isto nielen 
rómska ľudová hudba, ale aj hus-
lista Pál István. Záverečná zábava 
tak nakoniec nebola sprevádzaná 
len rómskou ľudovou hudbou, 
ale celým „orchestrom“, pozo-
stávajúcim z viac ako štrnástich 
muzikantov. Dúfam, že podujatie 
návštevníkov nesklamalo a pevne 
verím, že aspoň čiastočne naplnilo 
ciele, ktoré si vytýčilo. 
Súčasne by som chcela všetkých 
pozvať na ďalšie, ktoré pripravu-
jeme. Bude sa konať v novembri a 
bude venované hudobnému a ta-
nečnému folklóru Žitného ostrova. 
Príde rómska ľudová hudba z tejto 
oblasti, nebude chýbať Pál István, 
ani Gergely Agócs, za tanečných 
pedagógov prijal tento raz po-
zvanie Tamás Dobsa (informácie 
budú zverejnené na www.ketno.
ff.ukf.sk). Všetci sú srdečne vítaní.

Za rozhovor ďakuje 
Jana Krajčovičová
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rakúSko-SlovenSký letný 
jazykový kurz  (21. 8. - 3. 9. 2011)

Leto na univerzitách býva 
obyčajne veľmi hluchým ob-
dobím. Filozofická fakulta 
Univerzity Konštantína Filo-
zofa v Nitre nebýva žiadnou 
výnimkou.

Avšak tento rok mohli počuť 
návštevníci a zabudnutí študenti 
v posledných dvoch augustových 
týždňoch na chodbách Filozofic-
kej fakulty okrem slovenčiny aj 
nemčinu. Gudrun Mücke, rakúska 
lektorka na Katedre germanistiky 
FF, a Michal Dvorecký, odborný 
asistent na tej istej katedre, 
zorganizovali v Nitre v spolupráci 
s Rakúskym kultúrnym fórom v 
Bratislave a za pomoci finančnej 

nemčina 
a Slovenčina 
trochu inak

podpory, ktorú pridelila Slovenská 
akademická informačná agentúra 
v rámci programu Akcia Rakúsko-
-Slovensko, už po šiestykrát 
Rakúsko-slovenský letný jazykový 
kurz. Ide o akúsi tradíciu, keďže 
aj tohtoročný kurz tematicky nad-
viazal na tradíciu kurzov, ktoré sa 
konajú od roku 1999 na niektorej 
zo slovenských univerzít (Košice, 
Nitra, Banská Bystrica, Prešov). 
Nebol to ale len obyčajný jazykový 
kurz, ale bol koncipovaný ako 
tandemový jazykový kurz. Orga-
nizátorka kurzu Gudrun Mücke, 
rakúska lektorka na Katedre 
germanistiky FF UKF, ponúkla 
okrem intenzívnej jazykovej výuč-
by v dopoludňajších hodinách s 
kvalifikovanými učiteľmi sloven-

činy ako cudzieho jazyka Soňou 
Terekovou z Rakúskeho inštitútu v 
Bratislave a Stanislavou Gálovou 
zo Slovenskej poľnohospodárskej 
univerzity a učiteľmi nemčiny ako 
cudzieho jazyka Michaelou Kropik 
a Margit Troger aj bohatý kultúrny 
a zábavný program. V rámci neho 
si mohli účastníci kurzu otestovať 
získané vedomosti „v teréne“ a 
v spoločne strávenom voľnom 
čase lepšie spoznať ostatných 
účastníkov a ich kultúru, čo bolo 
aj jedným z hlavných cieľov kurzu. 
Tento rok prišlo do Nitry pätnásť 
slovenských účastníkov a sedem 
účastníkov z Rakúska, ktorí sa 
rozhodli, že sa začnú učiť po 
slovensky alebo zlepšia už nado-
budnuté znalosti z minuloročných 
kurzov. To znamená, že na kurze 
boli vytvorené dve skupiny pre 
slovenčinu ako cudzí jazyk - jedna 
pre začiatočníkov a druhá pre 
mierne pokročilých. Pre nemči-
nu ako cudzí jazyk boli taktiež 
vytvorené dve skupiny. Rakúski 
účastníci docestovali do Nitry z 
Viedne, Wiener Neustadt, Linzu 
a Innsbrucku. Zo Slovenska prišli 
do Nitry študenti, ktorí sa rozhodli 
zlepšiť svoje v mnohých prípadoch 
už vynikajúce znalosti nemeckého 
jazyka. Pochádzali z rôznych kútov 
Slovenska, pričom zastúpené 
boli Bratislava, Pezinok, Nová 
Dubnica, Michalovce. Organizátori 

kurzu sa potešili skutočnosti, že 
na kurze sa zúčastnili aj „domáci“ 
študenti germanistiky z Univerzity 
Konštantína Filozofa v Nitre. 
Vyučovanie sa začalo v pondelok 
ráno a vyučovalo sa skoro každý 
deň. Vyučovanie sa nekonalo len 
v sobotu a nedeľu, kedy bol pre 
účastníkov kurzu pripravený iný 
program. Spolu absolvovali všetci 
účastníci 60 kontaktných hodín, 
ktoré nezahŕňali len intenzívnu 
komunikatívne orientovanú výuč-
bu nemčiny a slovenčiny, ale mali 
možnosť zúčastniť sa aj na kolok-
viách, konverzačných cvičeniach 
a jednej odbornej prednáške. 
Program bol totiž veľmi bohatý. 
Hneď v pondelok mali všetci mož-
nosť spoznať bližšie mesto pod 
Zoborom. Pre účastníkov pripravili 
organizátori prehliadku Nitry v 
nemčine, počas ktorej navštívili 
účastníci Nitry najvýznamnejšie 
miesta a zákutia Nitry. V utorok 
bol pre účastníkov pripravený 
výlet do Jadrovej elektrárne v 
Mochovciach, kde sa všetci mohli 
dozvedieť, ako funguje jadrová 
elektráreň a výroba jadrovej ener-
gie. Výlet do jadrovej elektrárne 
býva zvláštnym želaním rakúskych 
účastníkov. Zvyšok pracovného 
týždňa venovali účastníci kurzu 
intenzívnej jazykovej výučbe. 
Víkend bol venovaný spoznávaniu 
bližšieho aj vzdialenejšieho okolia 
Nitry. V sobotu ponúkli organizá-
tori výlet do Trenčína, ktorý všetci 
účastníci hodnotili ako veľmi 
vydarený. V Trenčíne im bol k 
dispozícii kvalifikovaný sprievodca 
(touto cestou ďakujeme pánovi 
Pinďákovi za vynikajúcu prehliad-
ku), ktorý previedol účastníkov 
mestom Trenčín, Trenčianskym 
hradom a nakoniec nás zaviedol aj 
do zaujímavej hrnčiarskej dielne. 
Nedeľňajší program vyplnil (pre 
mnohých náročný) výstup na 
Zobor a krátka túra ku kostolíku v 
Dražovciach. 
Druhý týždeň kurzu začal opäť 
zaujímavým podujatím. V pon-
delok popoludní prijala pozvanie 
organizátorov Mgr. Jana Ambrózo-
vá, PhD., pracovníčka Katedry et-
nológie a etnomuzikológie FF UKF 
a všetkých zaujala vynikajúcou 
prednáškou o etnomuzikológii na 
Slovensku. Prednáška mala veľký 
úspech, keďže si mnohí mohli 
vyskúšať aj hru na zaujímavých 
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hudobných nástrojoch. Utorkové 
popoludnie vyplnila mimoriadne 
zaujímavá prehliadka Divadla An-
dreja Bagara v Nitre, v ktorom nás 
pani Hudecová s hlavným techni-
kom previedli zákutiami divadla. 
Zvyšok týždňa prebiehala bežná 
výučba slovenčiny a nemčiny a v 
popoludňajších hodinách sa zrodi-
li okrem iného aj kurzové noviny 
s množstvom veselých rubrík a 
príbehov. Však posúďte sami: 

Klokočinský jarmok
Ľudia, ktorí chceli zažiť super 
zábavu šli v piatok večer na Kloko-
činský jarmok. Tam mohli spoznať 
slovenskú ľudovú kultúru, piť pivo 
a ochutnať typické slovenské 
jedlá. Mestská časť Klokočina, 
známa množstvom panelákov, je 
pre nás, Rakúšanov, nezvyčajným 
typom architektúry. Najlepší 
výhľad na Klokočinu sa naskytol 
len Erichovi a Martine, ktorí si na 
vlastnej koži vyskúšali kolotoč 
Swingtower. Musím zhodnotiť, 
že tam neboli veľmi atraktívni 
muži (pre našich čitateľov to však 
neplatí :). Nové slová, ktoré som 
sa naučila: stánok, kolotoč, pivo 
(genitív plurál pív). 

Do „výletovej rubriky“ zaradili 
rakúski autori aj zaujímavú 
abecedu: Autobus; Batoh; Cesta; 
Čo? Kam?; Do Trenčína; Expert; 
Fotky; Geniálne!; Hrad; Ideme; 
Je to synagóga?; Krásna!; Letný 
deň; Malebné mesto; Námestie; 
Olovrant? Potom; Q???; Rakúšan: 
unavený; Sokoly; Štvrť na dve; 
Tu: prestávka; Už okolo; W???; 
X???; Y???; Zmrzlina; Železnica 
Autobus. 

O kreativite a nadaní účastníkov 
a ich dobrom básnickom čreve 
nemožno vôbec pochybovať. 
Dôkazom je básnička, ktorú zložili 
Ingrid a Zuzana. 

Večerné hodiny vypĺňal program, 
ktorý si účastníci organizovali sa-
mostatne. A ukázalo sa, že s tým 
nemali absolútne žiadny problém. 
Vytvorili dokonca sprievodcu 
večerným životom pre mladých 
študentov. Jedinú výnimku tvoril 
rozlúčkový večer, ktorý zorganizo-
vali usporiadatelia kurzu v piatok 
2. septembra v Študentskom 
domove Nitra. V rámci oficiálnej 
časti, ktorú vhodne dopĺňalo 
výborne jedlo z kuchyne UKF, 
organizátori odovzdali všetkým 
22 úspešným účastníkom kurzu 
certifikát o úspešnom absolvo-
vaní kurzu a originálny výtlačok 
kurzových novín. 

In der Kantine / V kuchyni

Prišli sme na internát
Und fragen, was die Küche 
hat.

Hungrig und durstig jeder von 
uns war
S očakávaniami prišli sme 
na bar

Die Frau
zählte genau
Koľko mäska
Bude dneska.

Ráno, obed, večera
Fleisch ist immer da.

Normálne alebo vegetariánske
Ohne Fleisch? 
Da hast du keine Chance.

Teta kuchárka kričí slečna,
Noch 5 Portionen extra 
hätt́ ma

Lucka všetko zabalila
So ist noch was für später da

Dobru chuť,
Das Essen hier war gut.

Všetko má svoj koniec. Inak to 
nebolo ani v prípade 6. Rakúsko 
-slovenského letného jazykového 
kurzu, ktorý sa oficiálne skončil v 
sobotu 3. septembra 2011. 
Či nitrianska univerzita aj budúci 
rok bude hostiť takýto kurz, ešte 
nevieme povedať. Avšak orga-
nizátori pevne veria, že to nebol 
posledný kurz takéhoto druhu a 
že mnohí účastníci ešte nájdu 
cestu na Slovensko, a možno aj do 
mesta pod Zoborom, na Katedru 
germanistiky FF UKF v Nitre. 

Mgr. Michal Dvorecký, PhD.,
Mag. Gudrun Mücke,

Katedra germanistiky FF

Janka Ambrózová na prednáške

Na výlete v Trenčíne

Večerný program Atmosféra na vyučovaní 

Výlet na Zobor 
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S prof. rychlikom a dr. bugyom 
Sa realizuje medzinárodná 
vedecká Spolupráca

veda v centre 
a výSkum 
v belianSkych 
tatrách
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Pozvanie do Vedeckej kaviarne Veda v Centre dňa 
22. septembra 2011 prijali RNDr. Zuzana Krumpálová, 
PhD., a netradične aj zahraničný hosť prof. Dr. hab. 
Leszek Rychlik z Univerzity A. Mickiewicza v Poznani.

Prof. Rychlik bol súčasne plenár-
nym prednášajúcim na XII. me-
dzinárodnej vedeckej konferencii 
doktorandov a mladých vedeckých 
a pedagogických pracovníkov, 
organizovanej Fakultou prírodných 
vied UKF v Nitre v dňoch 21. a 
22. septembra 2011. V poradí už 
osemnástu prednášku s posede-
ním pri šálke kávy na tému „Pôdne 
živočíchy ako objekt skúmania“ 
otvoril prodekan Fakulty prírodných 
vied doc. Mgr. Ivan Baláž, PhD. 
V prvej časti prednášky na tému 
„Klasifikácia pôdnych organizmov 
a pôdne bezstavovce“ charakteri-
zovala Dr. Krumpálová pôdne bez-
stavovce a poukázala na význam 
analyzovania pôdy pre živočíšnu 
ríšu. Venovala sa najmä trofickým 
vzťahom, koexistencii a stratégii 
života pôdnych živočíchov. V druhej 
časti prednášky na tému „Metódy 

používané pri výskume piskorov a 
ostatných drobných cicavcov“ prof. 
Rychlik predstavil metódy odchytu 
drobných cicavcov ako pôdnych 
živočíchov. Poukázal na možnosti 
interpretácie získaných dát, na 
spôsoby krátkodobého a trvalého 
označenia odchytených cicavcov. 
Venoval sa problematike vyhotove-
nia videozáznamu využívaného pri 
analýze správania a tiež meraním 
intenzity metabolizmu respiromet-
rom, analýzou obsahu tráviaceho 
traktu a exkrementov pre štúdium 
zloženia potravy, digitálnymi 
fotografiami a geometrickou 
morfometriou k štúdiu variability 
morfológie a tvaru kostrového 
materiálu drobných cicavcov. Po 
prednáške nasledovala diskusia, v 
ktorej prednášajúci odpovedali na 
zaujímavé otázky z publika.
Po XII. vedeckej konferencii a po 

prednáške v kaviarni Starého di-
vadla sme v termíne od 23. do 28. 
septembra 2011 so zahraničnými 
hosťami a vedeckými garantmi 
konferencie (prof. Leszek Rychlik z 
Univerzity A. Mickiewicza v Poznani 
a Dr. Titusz Bugya, PhD., z Univer-
zity v Pécsi) realizovali rozpraco-
vaný výskum priestorovej aktivity 
piskorovitých hmyzožravcov a 
výskum spoločenstva drobných 
cicavcov v okolí svištích rodín v 

Belianskych Tatrách (pod Širokým 
sedlom, vrchom Havran a vrchom 
Hlúpy). Prof. Rychlik je špecialista 
na ekológiu piskorovitých hmyzo-
žravcov, s ktorým spolupracujeme 
pri výskume priestorovej aktivity 
piskorov a dulovníc na vytýčenej 
ploche nad obcou Tatranská 
Javorina. Dr. Bugya je expertom 
na vývoj aplikácií v geografických 
informačných systémoch  a v spo-
lupráci s ním budeme priestorovo 
vizualizovať a interpretovať aktivitu 
a vzťahy medzi druhmi piskoro-
vitých hmyzožravcov. Výskumu v 
Tatrách sa okrem prof. Rychlika a 
dr. Titusza zúčastnili Gergő Szabó 
(Univerzita v Pécsi), RNDr. Michal 
Ambros, PhD., (Štátna ochrana 
prírody SR), doc. Ivan Baláž, PhD., 
Mgr. Imrich Jakab, PhD., Mgr. 
Filip Tulis, Mgr. Matúš Kováč, Mgr. 
Gabriela Augustiničová a Peter 
Klimant (FPV UKF v Nitre). 
S prof. Rychlikom z Poľska a Dr. 
Bugyom z Maďarska sa realizuje 
medzinárodná vedecká spolu-
práca, ktorej dôkazom je aj účasť 
oboch vedecko-akademických 
pracovníkov na budovaní siete 
CEEPUS so zameraním na výskum 
bioty a participácia na podujatiach 
organizovaných Fakultou prírod-
ných vied UKF v Nitre.  

Ing. Viera Vanková, PhD.,
Katedra ekológie 

a environmentalistiky FPV
a doc. Mgr. Ivan Baláž, PhD.,

prodekan FPV
foto: Ivan Baláž
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o vykonanie 
Skúšok 
v Septembrovom 
termíne 
žiadalo vyše 
oSemdeSiat 
uchádzačov 
z trináStich 
jazykov odborné 

jazykové 
Skúšky Súdnych 
tlmočníkov 
a prekladateľov

Záujem o získanie pečiatky súd-
neho prekladateľa a tlmočníka je 
stále pomerne veľký, a to nielen z 
radov absolventov štúdia cudzích 
jazykov, ale aj odborníkov z oblasti 
práva a technických odborných 
odvetví, ktorí majú za sebou 
odborné zahraničné stáže a ovlá-
dajú cudzí (ale aj slovenský) jazyk 
slovom a písmom na požadovanej 
úrovni. Úspešné vykonanie od-
bornej jazykovej skúšky je jednou 
z hlavných podmienok, ktoré 
uchádzači o pečiatku súdneho 
tlmočníka a/alebo prekladateľa 
musia splniť. Ďalšou podmienkou 
je úspešné absolvovanie odborné-
ho minima tlmočníka a prekla-
dateľa, preukázanie tlmočníckej 
a /alebo prekladateľskej praxe, 
doloženie adekvátnych technic-
ko-materiálnych podmienok pre 
výkon činnosti tlmočníka a/alebo 
prekladateľa a iné (podmienky a 
postup žiadosti o vymenovanie 
za súdneho tlmočníka a/alebo 
prekladateľa podrobne špecifi-
kuje zákon č. 382/2004 Z. z. o 
znalcoch, tlmočníkoch a prekla-
dateľoch). 

O vykonanie skúšok v septembro-
vom termíne pôvodne žiadalo vyše 
osemdesiat uchádzačov z trinás-
tich jazykov. V priebehu augusta 

V dňoch 12. až 14. sep-
tembra 2011 sa na pôde 
Tlmočníckeho ústavu Filo-
zofickej fakulty UKF v Nitre 
konali z poverenia Minister-
stva spravodlivosti Slov-
enskej republiky v zmysle 
platnej legislatívy odborné 
jazykové skúšky súdneho 
tlmočníka a prekladateľa. 

sa niekoľko uchádzačov odhlásilo 
a skúšok sa napokon zúčastnilo 
44 záujemcov o pečiatku súdneho 
prekladateľa a/alebo tlmočníka. 
Po zrušení skúšok zo španielčiny 
a vietnamčiny sa skúšky konali 
z jedenástich jazykov: anglický, 
nemecký, francúzsky, taliansky, 
maďarský, poľský, ruský, ukrajin-
ský, srbský, grécky a japonský. 
Jednotlivé skúšobné komisie 
tvorili pedagógovia jazykových 
katedier Filozofickej fakulty UKF 
a pozvaní odborníci, špecialisti 
na preklad a tlmočenie súdnych 
textov, držitelia pečiatky súdneho 
tlmočníka a/alebo prekladateľa. 

Na tomto mieste by sme sa 
chceli poďakovať za zodpovednú a 
efektívnu spoluprácu pri prípra-
ve a realizácii skúšok všetkým 
zúčastneným spolupracovníkom. 
Menovite by sme chceli vyzdvih-
núť vysoko profesionálny prístup 
našich kolegov a doktorandov z 
pracovísk Filozofickej fakulty UKF: 
katedry translatológie, anglis-
tiky, germanistiky, romanistiky, 
rusistiky a už tradične veľmi 
efektívnu spoluprácu s Katedrou 
maďarského jazyka a literatú-
ry Fakulty stredoeurópskych 
štúdií UKF v Nitre. Do skúšobných 
komisií na skúšky z jazykov, ktoré 

sa v súčasnosti u nás nevyučujú, 
sme pozvali kolegov z Filozofickej 
fakulty Univerzity Komenského 
(grécky a japonský jazyk) a Filozo-
fickej fakulty Prešovskej univerzity 
(ukrajinský jazyk), ako aj profesio-
nálnych prekladateľov a tlmoč-
níkov z bohatými a zaujímavými 
praktickými skúsenosťami (poľský 
a srbský jazyk). Stretnutie s 
kolegami a odborníkmi na preklad 
a tlmočenie z celého Slovenska 
bolo spoločensky veľmi príjemné 
a zároveň odborne prínosné a 
inšpirujúce.

Priebeh skúšok monitorovali 
a skúšobného procesu sa ako 
členovia skúšobných komisií 
zúčastnili pracovníci Ministerstva 
spravodlivosti SR Oddelenia 
znaleckej, tlmočníckej a preklada-
teľskej činnosti. Samotný priebeh 
skúšok si prišiel pozrieť aj generál-
ny riaditeľ sekcie civilného práva 
a riaditeľka Odboru exekučného 
práva a znaleckej činnosti MS SR. 

Hoci nás aj po ukončení skúšok 
čakajú náročné povinnosti spo-
jené s kompletizáciou osvedčení, 
archiváciou protokolov a ostat-
ných dokladov, môžeme už dnes 
povedať, že skúšky prebehli v 
súlade s platnou legislatívou a ko-

nali sa na vysokej odbornej úrovni, 
ktorú ocenili nielen skúšobné 
komisie a hostia z MS SR, ale aj 
samotní uchádzači. 

V súčasnom období sa naša 
snaha sústredí na prípravu odbor-
ného minima súdneho tlmočníka 
a prekladateľa, ktoré sa uskutoční 
3. – 5. novembra 2011. 

Záverom by sme chceli vyjadriť 
naše poďakovanie nielen zúčast-
neným kolegom, ale aj odborným 
konzultantom a garantom Tlmoč-
níckeho ústavu FF UKF v Nitre, 
ktorí svojou erudíciou prispievajú 
k vysokému štandardu činnosti 
ústavu. Naše poďakovanie patrí 
aj vedeniu Filozofickej fakulty a 
vedeniu našej univerzity za pomoc 
a podporu pri realizácii odborných 
skúšok a odborného minima 
tlmočníka a prekladateľa. 

Podrobnosti o štatúte, kompe-
tenciách a jednotlivých aktivitách 
Tlmočníckeho ústavu pri FF UKF 
možno získať na web stránke ústa-
vu http://www.tu.ff.ukf.sk/.

prof. PhDr. Gabriela Miššíková, CSc., 
riaditeľka TÚ FF

ilustračné foto: LB
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úSpešný projekt

dištančné vzdelávanie na 
fakulte Sociálnych vied 
a zdravotníctva ukf v nitre 

V súlade so zameraním operačného 
programu Vzdelávanie, ktorý 
prostredníctvom štrukturálnych 
fondov financuje formovanie a 
podporu ľudského kapitálu smerom 
k nadobudnutiu základných 
zručností a kľúčových kompetencií 
potrebných vo vedomostnej 
ekonomike a pre pracovný trh, 
bol v roku 2010 spustený projekt 
Virtuálna fakulta – dištančné 
vzdelávanie na Fakulte sociálnych 
vied a zdravotníctva UKF v Nitre. 
V tejto súvislosti sme oslovili Mgr. 
Martina Drlíka, PhD., a položili sme 
mu niekoľko otázok.

Kedy sa projekt začal? Čo 
viedlo k myšlienke jeho poda-
nia? 

virtuálna 
fakulta 

Dôležitým východiskom projektu je 
podpora integrácie e-learningu do 
vzdelávacieho procesu v rámci UKF, 
ktorú stanovuje Dlhodobý zámer 
univerzity. V ňom sa uvádza, že UKF 
sa bude snažiť vytvoriť študentom 
také podmienky, aby sa ich štúdium 
stalo samostatným a aktívnym, a po-
skytnúť atraktívne študijné programy 
v kombinovanej a dištančnej podobe 
s využitím prostriedkov e-learningu.
Druhým východiskom pri podá-
vaní projektu bola skutočnosť, že 
dištančné vzdelávanie s podporou 
e-learningu je dnes už samozrejmos-
ťou na mnohých univerzitách, hlavne 
v zahraničí. 
Zverejnená výzva poskytla dosta-
točný priestor na realizáciu tak 
zložitého projektu, ako je implemen-

tácia e-learningu do vzdelávacieho 
procesu na úrovni fakulty, konkrét-
ne na Fakulte sociálnych vied a 
zdravotníctva. Špecifické zameranie 
študijných programov FSVaZ oslo-
vuje nielen študentov študujúcich v 
dennej forme štúdia, ale vo väčšej 
miere študentov externého štúdia. 
Realizácia projektu má prispieť k 
odstráneniu väčšiny nedostatkov, s 
ktorými sa študenti tejto formy štúdia 
v súčasnosti stretávajú. 
S cieľom zabezpečiť technickú a 
metodickú stránku pripravovaného 
projektu sa súčasťou riešiteľského 
tímu stala Katedra informatiky 
FPV UKF v Nitre, ktorej členovia už 
niekoľko rokov intenzívne používajú 
e-learningové kurzy pre podporu vý-
učby študijných programov Katedry 
informatiky a ktorí participovali na 
viacerých úspešných projektoch z 
tejto oblasti. 
Projekt sa začal realizovať v roku 
2010, pričom prvá fáza bola 
zameraná na prípravu metodických 
materiálov pre tvorbu e-learningo-
vých kurzov, metodických materiálov 
pre prípravu on-line študijných ma-
teriálov. Za hlavnú aktivitu projektu 
v tomto období možno považovať 
realizáciu série školení zameraných 
na oboznámenie pedagógov FSVaZ 
UKF v Nitre s možnosťami využitia 
LMS Moodle dostupného  vo výučbe 
denných, ale hlavne externých 
študentov. 

Aké sú ciele projektu? Kto je 
cieľovou skupinou?
Strategickým cieľom projektu je 
vytvorenie vhodných podmienok pre 
integráciu e-learningu do vzdeláva-
cieho procesu, vytvorenie odbor-
ného obsahu v elektronickej ale aj v 
tlačenej forme a následná realizácia 
dištančného vzdelávania s podporou 
e-learningu  na FSVaZ v Nitre.  Tento 
zámer možno detailnejšie rozviesť do 
niekoľkých špecifických cieľov: 

•	 Vzdelávanie pedagógov v oblasti 
dištančného vzdelávania a tvorba 
študijných materiálov pre reali-
záciu dištančného vzdelávania, 
ktoré predstavujú primárny pred-
poklad pre realizáciu dištančného 
vzdelávania na úrovni fakulty.  

•	 V rámci aktivít tohto cieľa budú 
vytvorené a spracované elek-
tronické materiály pokrývajúce 
obsah 79 disciplín vyučovaných 
v rámci bakalárskeho, magister-
ského i doktorandského štúdia fa-
kulty. Tieto materiály budú určené 
pre viac 2000 študentov fakulty v 
dennej i externej forme štúdia.

•	 Zároveň bude vyškolených 
niekoľko desiatok pedagogických 
zamestnancov fakulty tak, aby boli 
schopní efektívne využívať vytvore-
né e-learningové kurzy a v prípade 
potreby ich aj aktualizovať.

•	 Všetky vytvorené materiály prejdú 

oponentským konaním ako na 
úrovni obsahovej, tak i na úrovni 
formálnej (splnenie podmienok 
kladených na dištančné materiály 
a aktivizujúce prvky).

•	 Tvorba študijných materiálov pre 
dištančné vzdelávanie vo sveto-
vom jazyku predstavuje príspevok 
fakulty k internacionalizácii 
vzdelávania a jeho dosiahnutím sa 
posilnia predpoklady medziná-
rodnej spolupráce a mobility pre 
študentov. Štruktúra zvolených 
predmetov zároveň pokryje požia-
davky na doktorandské štúdium 
psychológie v anglickom jazyku.

•	 Optimalizácia kurzov dištanč-
ného vzdelávania je založená na 
potrebe neustálej aktualizácie a 
ladenia materiálov dištančného 
vzdelávania jednak na základe 
zmien obsahu vyplývajúcich z 
rozvoja disciplíny a jednak na zá-
klade spätnej väzby poskytovanej 
cieľovou skupinou. Súčasťou špe-
cifického cieľa je i publikovanie 
vytvorených materiálov tak, aby 
boli cieľovej skupine dostupné i 
bez on-line pripojenia (v elektro-
nickej alebo tlačenej podobe).

V rámci projektu vystupujú dve cieľo-
vé skupiny s rozličnými, no navzájom 
veľmi úzko súvisiacimi požiadavkami. 
Prvou cieľovou skupinou, na ktorú je 
zameraný celý projekt, sú študenti  
FSVaZ UKF v Nitre. 
Druhú cieľovú skupinu projektu 
predstavujú pedagógovia FSVaZ 
UKF. Plnohodnotné využitie možností 
dištančného vzdelávania s využitím 
e-learningu, ktoré podmieňuje 
splnenie očakávaní študentov, je 
podmienené práve ich adekvátnou 
prípravou. V rámci aktivít projektu 
sa kladie veľký dôraz na prípravu 
pedagógov po stránke technickej, 
metodickej i odbornej tak, aby zave-
denie dištančnej formy vzdelávania 
ovplyvnilo celkovú úroveň poskyto-
vaného vzdelávania len v pozitívnom 
zmysle. 
Nezanedbateľný je prínos projektu 
aj pre manažment fakulty, ktorý do-
stáva k dispozícii efektívny nástroj na 
sledovanie niektorých ukazovateľov 
kvality vzdelávania, ako sú naprí-
klad kontrola dostupnosti obsahu, 
prehľad o priebehu vzdelávania a 
hodnotenia študentov, získavanie 
spätnej väzby od študentov.

Aké najvýznamnejšie aktivity 
sa v rámci projektu uskutoč-
nili?
V súčasnosti projekt vstupuje do 
druhej polovice obdobia realizá-
cie. Za najvýznamnejšie aktivity 
doterajšieho priebehu projektu 
možno považovať uskutočnenie 
série školení pre pedagógov FSVaZ. 
Možnosť oboznámiť sa so zámerom 
projektu, byť aktívnym účastníkom a 
získať praktické skúsenosti s tvorbou 
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úSpešný projekt

v Skratke

pedagóg ktvaš úSpešný   
v talianSku na  european 
maSterS gameS 2011

študent ukf na 
európSkom šampionáte 
klubov v atletike 

Na Európskych športových hrách 
olympijských športov seniorov, 
ktoré sa uskutočnili v dňoch 10. až 
20. septembra 2011 v nádhernom 
prostredí prímorského letoviska 
Lignano, malo aj mesto Nitra  zastú-
penie, a to účastníkmi v atletickom 
desaťboji, v skoku do výšky a v behu 
na 200m (PaedDr. Dušan Chebeň, 
PhD.) a v skoku o žrdi (Ing. Jozef 
Vašina). V silnej konkurencii aj býva-
lých víťazov vrcholových športových 
podujatí sveta a Európy si športovci 
- seniori z Nitry vybojovali veľmi 
pekné štvrté miesta. Talianska fede-
rácia športu v súčinnosti s regiónom 
Friuu Venezia Giulia a združením 
miest uvedeného regiónu zorganizo-
vali festival športu a kultúry pre viac 
ako 2500 účastníkov, nadšencov 
športu zo všetkých krajín Európy, ale 
aj zámoria. Najviac športovcov bolo 
z Ruska, Veľkej Británie, Ukrajiny, 
Nemecka, Francúzska a domáceho 
Talianska. 
Sme radi, že v tričku Univerzity Kon-
štantína Filozofa v Nitre úspešne 
súťažil aj náš pedagóg  Katedry 

Dňa 17. septembra 2011 sa v Bos-
nianskej Tuzle uskutočnil Európsky 
šampionát klubov v atletike junio-
rov. Náš študent Nazar Malakan  
(2. roč., Aplikovaná informatika) sa 
umiestnil na 3. mieste v skoku o žrdi 
s výkonom 4 m. Študent Malakan už 

telesnej výchovy a športu Peda-
gogickej fakulty PaedDr. Dušan 
Chebeň, PhD., ktorý nás už viac 
ako desiatku rokov reprezentuje 
v  atletike na medzinárodných 
športových súťažiach.

-red-

obsahu e-learningového kurzu a 
manažmentom výučby v prostredí 
LMS Moodle využilo viac ako 50 
pedagógov. Školenia sa uskutočnili 
pod vedením spoluriešiteľov projektu 
z Katedry informatiky FPV, ktorí 
zabezpečujú technickú a metodickú 
stránku implementácie e-learningu. 
Za rovnako významný prínos možno 
považovať fakt, že pedagógovia 
FSVaZ, aktívne zapojení do projektu, 
navrhli vytvorenie viac ako 90 e-
-learningových kurzov pre podporu 
výučby v letnom i zimnom semestri. 
Je prirodzené, že tento zoznam ešte 
nie je konečný a presná ponuka e-
-learningových kurzov sa stále upres-
ňuje. K väčšine týchto kurzov sa však 
v súčasnosti pod vedení lektorov z 
Katedry informatiky FPV pripravujú 
elektronické študijné materiály do 
podoby zabezpečujúcej efektívne 
elektronické vzdelávanie. 

Ako by ste zhodnotili doterajší 
priebeh a výsledky projektu? 
Splnili sa vaše predpoklady, 
očakávania?
Implementácia e-learningu do 
vzdelávacieho procesu predsta-
vuje pomerne významný zásah do  
zabehnutého „stereotypu“ výučby 
každého pedagóga. S cieľom vytvoriť 

dostatočný priestor pre osvojenie si 
princípov vzdelávania s podporou 
e-learningu pedagógmi a overenie 
si, čo z nich je pre konkrétneho 
pedagóga prínosom, bol zvolený 
inkrementálny a iteratívny spôsob 
zavádzania e-learningu do vzdeláva-
cieho procesu. Vďaka tomu možno 
flexibilne reagovať na požiadavky a 
limitované časové možnosti peda-
gógov začínajúcich s e-learningom. 
Najnáročnejším cieľom projektu je 
vytvorenie samotného vzdelávacieho 
obsahu. Keďže sa v súčasnosti  pri-
pravuje pomerne veľký počet e-lear-
ningových kurzov, možno považovať 
projekt za dobre rozbehnutý.
Doterajší priebeh projektu je dôka-

zom, že harmonogram projektu bol 
realisticky nastavený a reflektuje 
náročnosť celého procesu implemen-
tácie. Kladne možno hodnotiť fakt, 
že väčšina e-learningových kurzov  
zimného semestra je prístupná pre 
študentov,  postupne sa vytvára 
študijný materiál, pridávajú sa ďalšie 
informačné zdroje. Pozitívne možno 
hodnotiť  fakt, že rastie počet kurzov, 
ktoré aktívne motivujú študentov 
pracovať v prostredí e-learningového 
kurzu, odovzdávať zadania a semi-
nárne práce, diskutovať, či prevero-
vať získané poznatky formou testov.   

Čo je v pláne na ďalšie obdo-
bie realizácie projektu?

V nasledujúcom období projektu 
bude dôraz kladený na dokončenie 
elektronických a tlačených študijných 
materiálov k jednotlivým predmetom, 
najprv zimného, neskôr letného se-
mestra. Vytvorené študijné materiály 
prejdú recenzným konaním, ktoré 
posúdi ich odbornú stránku. Rovnako 
bude posúdená formálna stránka 
vytvorených e-learningových kurzov. 
Na základe praktických skúseností 
pedagógov FSVaZ s výučbou s pod-
porou e-learningu sa budú optimali-
zovať obsah a štruktúra vytvorených 
e-learningových kurzov tak, aby sa 
splnili ciele projektu.     

Ďakujem za rozhovor.
Jana Krajčovičová, foto: LB

druhý rok vzorne reprezentuje mesto 
Nitra a rovnako našu univerzitu. Ďa-
kujeme za úspešnú reprezentáciu.

doc. PaedDr. Jaroslav Broďáni, PhD.,
tréner, Katedra telesnej výchovy 

a športu PF UKF

Riešitelia projektu (z ľava):  
PaedDr. Peter Švec, PhD., Mgr. Martin Drlík, PhD., Mgr. Ján Skalka, PhD., Mgr. Martin Vozár, PhD., Mgr. Martin Cápay, PhD. 

Mgr. Miroslava Mesárošová, RNDr. Michal Munk, PhD., PaedDr. Jozef Kapusta, PhD.
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aktivity katedier

Xii. medzinárodná 
vedecká konferencia 
doktorandov, 
mladých vedeckých 
a pedagogických 
pracovníkov na fpv

V dňoch 21. - 22. septem-
bra 2011 sa na Fakulte 
prírodných vied UKF v Nitre 
pod záštitou dekana FPV 
UKF v Nitre prof. RNDr. 
Ľubomíra Zelenického, 
CSc., konala už XII. 
medzinárodná vedecká 
konferencia doktorandov, 
mladých vedeckých a peda-
gogických pracovníkov. 

Vedeckú konferenciu pravidelne 
pripravujú doktorandi FPV pre 
svojich kolegov – doktorandov, 
ako aj pre mladých vedeckých 
a pedagogických pracovníkov. 

Počas svojej histórie konferencia 
prešla vývojom a postupne sa 
transformovala z fakultnej, cez 
celoslovenskú až na medzinárodnú 
úroveň. Dôkazom kvalitatívnej 
zmeny a posunu k internacionali-
zácii tohto vedeckého podujatia je 
anglická verzia všetkých materiá-
lov, od programu, cez prezentácie 
príspevkov až k ich publikovaniu v 
anglickom jazyku. 
Konferencia ponúka skvelú príleži-
tosť pre mladých ľudí, začínajúcich 
vedeckú alebo vedecko-pedago-
gickú kariéru, prezentovať výsledky 
svojho výskumu v oblastiach prí-
rodných vied, matematiky a infor-
matiky, ako aj práce zaoberajúce 
sa riešením aktuálnych problémov 

z oblasti teórie vyučovania týchto 
predmetov. Vystúpiť a verejne pre-
zentovať štúdie, experimentálne a 
teoretické výsledky a v odbornej 
diskusii obhajovať názory a hypoté-
zy je školou akademického života. 
V súčasnej dobe je nevyhnutné 
výsledky vedeckej práce prezen-
tovať v medzinárodnom jazyku za 
účelom získania medzinárodného 
ohlasu. Znalosti anglického jazyka 
by mali byť úplne prirodzenou inte-
lektovou výbavou súčasnej mladej 
vedeckej komunity, čo bol tiež 
dôvod organizovať konferenciu a 
prezentovať jej výstupy v anglickom 
jazyku. 
Prítomných hostí a účastníkov 
vedeckej konferencie privítala 
prodekanka FPV prof. Ing. Zdenka 
Rózová, CSc., a otvoril ju dekan 
FPV prof. RNDr. Ľubomír Zelenický, 
CSc. S krátkym príhovorom sa 
jej zúčastnil aj rektor UKF v Nitre 
prof. RNDr. Libor Vozár, CSc., ktorý 
zaželal príjemnú, tvorivú atmosféru 
a plodnú diskusiu počas rokovania. 
S organizačnými informáciami 
prítomných oboznámil Mgr. David 
Turčáni. 
Vedecká konferencia začala 
plenárnymi prednáškami prof. Dr. 
hab. Leszeka Rychlika (Poľsko), Dr. 
Bugya Titusza, PhD. (Maďarsko) 
a RNDr. Aba Telekiho, PhD. (SR). 
Následne počas dvoch dní prebie-
halo rokovanie v troch sekciách (1. 
Biológia a Genetika, 2. Ekológia, 
Environmentalistika, Geografia a 
regionálny rozvoj a 3. Matematika, 
Fyzika a Chémia). Prezentovaných 
bolo 96 prednášok, z ktorých 49 
príspevkov patrilo doktorandom 
a mladým vedeckým a pedago-
gickým pracovníkom z FPV, 30 
prednášok bolo z iných inštitúcií na 
Slovensku a 19 zo zahraničia (Čes-
ká republika, Lotyšsko, Ukrajina, 
Rumunsko, Poľsko). Konferencia 
plynula v príjemnej a tvorivej atmo-
sfére so zaujímavou diskusiou za 
účasti 120 ľudí. Variabilnosť pre-
zentovaných tém dokazovala široké 
vedecké zameranie doktorandov a 

mladých vedeckých pracovníkov. 
Tradíciou sa stáva účasť českých, 
poľských a maďarských, doktoran-
dov a mladých vedeckých pracov-
níkov, ktorí považujú publikovanie 
a prezentovanie svojho príspevku 
na tomto fóre za atraktívne. 
Po rokovaní v prvý deň konferencie 
bola pre účastníkov zabezpečená 
prehliadka historickou časťou 
mesta Nitra a vo večerných 
hodinách slávnostná recepcia v 
Študentskom domove Nitra za 
účasti dekana Ľubomíra Zelenic-
kého, prodekanky Zdenky Rózovej 
a prodekana Ivana Baláža. Obe 
sprievodné akcie sa stretli s veľmi 
pozitívnym ohlasom u účastníkov 
konferencie. 
Kvalitné vedecké práce a odborné 
výstupy sú odrazom odbornej 
úrovne a zárukou kvality pracovis-
ka. Preto podpora takýchto aktivít 
zabezpečuje nielen šírenie dobrého 
mena FPV, ale má aj pozitívny vplyv 
na ekonomiku fakulty. Výsledkom 
konferencie je zborník príspevkov, 
ktorý vyšiel na CD pod názvom 
„Mladí vedci 2011”.
Za hladký a úspešný priebeh 
konferencie vedenie FPV ďakuje 
všetkým organizátorom kon-
ferencie a editorom zborníka. 
O vysokú úroveň podujatia sa 
postarali predsedovia jednotlivých 
sekcií, plenárni prednášajúci, ale 
predovšetkým samotní účastníci 
svojim fundovaným vystupovaním 
a kvalitnými príspevkami, za čo im 
taktiež patrí úprimné poďakovanie. 
Súčasne vyjadrujeme nádej, že 
všetky budúce ročníky medzi-
národnej vedeckej konferencie 
doktorandov a mladých vedeckých 
a pedagogickým pracovníkov budú 
minimálne na rovnakej úrovni ako 
tento ostatný dvanásty ročník.
 

Mgr. David Turčáni,
doktorand Katedry ekológie 

a environmentalistiky FPV
a doc. Mgr. Ivan Baláž, PhD.,

prodekan FPV
foto: Miroslav Kadlečík
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zaznamenali Sme

katedra Sociálnej 
práce a Sociálnych 
vied na karlovej 
univerzite

ceSta poSilnila tímového 
ducha katedry a Splnila Svoje 
odborné poSlanie

filozofická fakulta 
v medzinárodnom projekte 
100 000 poetS for change

Stretnutie 
S poéziou

Vďaka spolupráci niekoľkých kate-
dier Filozofickej fakulty UKF sa 24. 
septembra 2011 aj naša univerzita 
zapojila do celosvetového projektu 
100 Thousand Poets for Change/100 
tisíc básnikov pre zmenu organizo-
vaného Michaelom Rothenbergom 
a Teresou Condeovou Carrionovou, 
ktorí pôsobia na Stanfordskej uni-
verzite v Kalifornii. Cieľom podujatia 
bolo spojiť básnikov celého sveta v 
jeden deň a prostredníctvom poézie 
poukázať na problémy súčasnej 
spoločnosti. V sobotu 24. septembra 
sa usporiadalo 700 rozličných akcií v 

Keďže je väčšina vysokoškolákov v 
polovici septembra zvyčajne ešte 
v letnom „móde“ a dovolenkové 
obdobie skončilo, javí sa tento čas 
ako vhodne konferenčný. Trinásti 
zamestnanci a doktorandi Katedry 
sociálnej práce a sociálnych vied 
Fakulty sociálnych vied a zdravot-
níctva a ďalšie kolegyne z iných 
univerzitných pracovísk sa stretli deň 
pred štátnym sviatkom na spoločnej 
ceste - smer Praha.
Naše kroky viedli na Karlovu univerzi-
tu, ktorá bola v tomto roku usporia-
dateľskou inštitúciou dvojdňovej 
konferencie 5. Dni sociálnej práce. 
Cesta posilnila tímového ducha 
katedry a splnila svoje odborné 
poslanie. Preto sme sa rozhodli 
podeliť o časť záverov konferencie zo 
sekcií prof. Tkáča, doc. Pavelovej a 
doc. Tomku: 

550 mestách 95 krajín. 
Katedra romanistiky, Ústav literárnej 
a umeleckej komunikácie, katedra 
anglistiky a amerikanistiky a katedra 
translatológie pripravili pre študentov 
v priestoroch Starého divadla čítanie 
poézie mladých autorov z okolia 
Nitry. So svojimi básňami v programe 
vystúpili Eduard Reingraber, Daniel 
Kováčik a Dávid Molnár (píšuci 
pod pseudonymom Octopus Syd). 
Vďaka súčasným technologickým 
možnostiam sme mali možnosť si zo 
zvukového záznamu vypočuť i básne 
španielskej proveniencie z pera Ser-

•  presadzovať univerzálny profil 
absolventov odborov sociálnej práce 
a špecializáciu presadzovať v rámci 
nadstavbových a postgraduálnych 
foriem v systémoch ďalšieho vzdelá-
vania; základom majú byť jednotné 
teoretické východiská, špecializá-
ciu treba preferovať v nadstavbe 
vzdelávania,
•  v rámci vzdelávacích foriem reš-
pektovať názory špecifických potrieb 
študentov so zameraním na potreby 
klientov s pomocou iných odborní-
kov, reflektovať tendencie vývoja 
hodnôt a záujmov mladej generácie,
•  vo vzdelávaní využívať mediál-
nu politiku v prospech kultivácie 
mládeže, poukazovať na súčasné 
negatívne tendencie v individuálnom, 
skupinovom a spoločenskom živote,
•  vytvoriť priestor pre trénovanie 
etického rozhodovania v rámci 

predmetov zameraných na prácu s 
cieľovými skupinami,
•  v procesoch kreovania profe-
sijných subjektov typu Komory 
sociálnych pracovníkov presadzo-
vať právne postavenie sociálnych 
pracovníkov, ich pracovnoprávne 
vzťahy, profesijné záujmy a pracovné 
i životné podmienky pedagogických, 
vedeckých a ostatných pracovníkov 
vzdelávacích inštitúcií sociálnej 
práce, otázky odmeňovania a vzde-
lávania pedagogických pracovníkov 
v študijných odboroch v sociálnej 
práci,
•  súčasťou pedagogických a vedec-
kých prístupov má byť začleňovanie 
absolventov sociálnej práce do 
profesijnej komunity a do spoločen-
skej praxe,
•  v právnom postavení a v metó-
dach práce venovať zvýšenú pozor-
nosť otázkam bezpečnosti výkonu 

sociálnej práce (a to nielen v terénnej 
práci a streetworku),
•  obdobnú pozornosť vyžadujú aj 
nastolené, ale nezodpovedané otáz-
ky sociálnej práce v cyberpriestore 
(sociálne siete, diskusné fóra).

Mgr. Katarína Chovancová,
Fakulta sociálnych vied  a zdravotníctva

gia Espinosu, ktorých preklad pripra-
vila a predniesla hlavná iniciátorka 
podujatia Petra Pappová. Reflexie 
o smútku, túžbach, láskach i hneve, 
odkazy na iné texty a básnikov, ale 
aj kritika konzumnej spoločnosti 
patrili k témam, ktoré v prednese-
ných ukážkach rezonovali. Podvečer s 
poéziou oživilo príjemnými skladbami 
hudobné zoskupenie Bossa trio. Au-
torské čítanie bolo úvodnou aktivitou 
projektu. V jeho ďalšej fáze pripravia 

študenti katedry translatológie, 
ktorých bude koordinovať Mgr. Emília 
Janecová, preklady prednesených 
básní. Preklady budú následne zve-
rejnené i na webovej stránke projektu 
http://www.bigbridge.org/100thou-
sandpoetsforchange.

PhDr. Mária Kiššová, PhD.,
Katedra anglistiky a amerikanistiky FF  

a PhDr. Petra Pappová, PhD., 
Katedra romanistiky FF
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zaznamenali Sme

doc. králik predStavil okrem iného 
aj „StredoeurópSky projekt“ 

zavítala pred študentSký 
domov nitra

Spolupráca 
StredoeurópSkeho 
výSkumného úStavu 
Sørena kierkegaarda 
S nadáciou poliS 

medzinárodný 
certifikát kvality 
pre prekladateľStvo 
a tlmočníctvo

neveSta hôľ

Dňa 5. októbra 2011 večer sa 
v areáli Študentského domova 
Nitra na parkovisku uskutočnila 
netradičná pochôdzková inscenácia 
Švantnerovej Nevesty hôľ (Divadlo 
Pôtoň) s prvkami multimediálneho i 
pouličného divadla. Diváci pros-
tredníctvom slúchadiel, navigovaní 
rozprávačom, vystriedali viaceré 
stanovištia exteriéru križovatky. Ich 
pozornosť napokon spočinula pri 
objemnej sklenenej kocke, v ktorej sa 
odohral osobitý scénický výjav prí-
behu Švantnerovej lyrickej predlohy v 
úprave Ivety Ditte Jurčovej a Michala 
Ditteho. V tomto scénickom objekte 
mohli diváci vnímať scénické obrazy, 
pričom počúvali zvukový záznam zo 
slúchadiel. Tvorcovia vytvorili v tomto 
scénografickom riešení pôsobivú 
efektnú show, napr. s rinúcou sa 
vodou, ilúziou padajúceho, kro-
piaceho dažďa a pod. Hosťovanie 

originálneho typu pouličného divadla 
sa uskutočnilo v rámci projektu Vzde-
lávanie divadlom Filozofickej fakulty 
UKF v Nitre s podporou Európskych 
štrukturálnych fondov. Uvedenie tejto 
inscenácie sa stretlo s mimoriadnym 
záujmom zúčastnených študentov 
našej univerzity.
Dramaturgia: Michal Ditte, Hudba: 
Martin Čorej, a. h., Sound design: 
Pavel Graus, a. h., Pohybová spolu-
práca: Miroslav Benda, a. h., Scéna: 
Tomáš Žižka, a. h., Kostýmy: Iveta 
Ditte Jurčová, Produkcia: Michal So-
moš, Barbora Brzá, Réžia: Iveta Ditte 
Jurčová. Osoby a obsadenie:
Zuna: Henrietta Rab, Libor: Roman 
Mihálka, Tavo: Lukáš Tandara, On: 
Pavel Graus/Marián Andrísek

doc. Mgr. Miroslav Ballay, PhD.,
Katedra kulturológie FF

foto: Lukasz Wojciechowski

Dňa 30. septembra 2011 si 
zástupcovia Katedry translatológie 
Filozofickej fakulty UKF slávnostne 
prevzali na stretnutí zástupcov Siete 
európskych magisterských preklada-
teľských študijných programov Euro-
pean Master‘s in Translation (EMT) 
Network v Bruseli z rúk generálneho 
riaditeľa Generálneho riaditeľstva 
Európskej komisie pre preklad Rytisa 
Martikonisa medzinárodný certifikát 
kvality. Tým sa magisterské štúdium 
prekladateľstva a tlmočníctva 
zaradilo do siete najkvalitnejších 
prekladateľských študijných progra-
mov európskych vysokých škôl s 
oprávnením používať značku a logo 
EMT. Pre našu univerzitu to znamená, 

Žilinská Nadácia POLIS od roku 2009 
organizuje diskusie s mienkotvornými 
slovenskými i zahraničnými osob-
nosťami rôznych profesií a vyznaní, 
ktoré si vďaka svojmu ľudskému, 
hodnotovému a odbornému kreditu 
získali medzi verejnosťou uznanie a 
prívetivo dvíhajú jej myslenie. Doteraz 

že sa dostala medzi 54 vysokých škôl 
v Európe, ktoré poskytujú kvalitné 
vzdelávanie študentov preklada-
teľstva. Keď si uvedomíme, že sa o 
tento prestížny certifikát uchádzalo 
viac ako 160 univerzít z celej Európy, 
môžeme hodnotenie našej univerzity 
považovať za medzinárodný úspech. 
Právo používať značku a logo EMT 
je totiž signálom, že poskytujeme 
kvalitné, medzinárodne uznávané 
vzdelávanie, čím naši absolventi 
získavajú výhodu v uplatňovaní sa na 
medzinárodnom trhu práce.

prof. PhDr. Edita Gromová, CSc.,
Katedra translatológie FF

zorganizovala približne 70 takýchto 
pódiových diskusií. Témami debat-
ných formátov (filozofická kaviareň, 
odkrývanie slov a obrazov, farby 
môjho života, 100 farieb života Žiliny, 
žilinská lampa...) boli aj život, kríza, 
vzťahy, rodina, tolerancia, bezmoc-
nosť, spravodlivosť, etika, myslenie, 

vojna a mier, mafia, Jan Patočka, 
Simone Weil, Dietrich Bonhoeffer, 
Leonardo da Vinci, roky 1968 a 1989, 
židovské kultúrne dedičstvo, ekológia, 
genetika, fyzika, Afganistan, rakovina, 
smrť a mnohé ďalšie. Medzi týmito 
témami má zvláštne postavenie Søren 
Kierkegaard – pretože už dvakrát sa tu 
uskutočnilo slávnostné predstavenie 
knihy o Kierkegaardovi, ako aj diskusie 
s prof. Evansom, prof. Burgessom a 
doc. Králikom.  Dňa 24. septembra 
2011 Nadácia POLIS zorganizovala za-
ujímavé diskusné stretnutie s názvom 
O kresťanstve a jeho význame pre 
Európu s viedenským arcibiskupom J. 
E. Christophom Schönbornom, ktorý 
je zároveň predsedom Konferencie 
biskupov Rakúska. Patronát nad 
podujatím prevzali veľvyslanec 
Rakúskej republiky na Slovensku J. E. 
Josef Markus Wuketich a veľvyslanec 
Slovenskej republiky v Rakúsku J. E. 
Peter Lizák. Po skončení podujatia 
som vzácnym hosťom venoval knihy 

o Kierkegaardovi z edície Acta Kierke-
gaardiana a spolu so zakladateľkou a 
predsedníčkou správnej rady Nadácie 
POLIS Ing. Danou Prekopovou pred-
stavil „Stredoeurópsky projekt“ a 
našu spoluprácu s najvýznamnejším 
rakúskym bádateľom Kierkegaarda 
súčasnosti Dr. Richardom Purkartho-
ferom. 

doc. PaedDr. Roman Králik, PhD.,
Katedra všeobecnej 

a aplikovanej etiky FF, foto: Ľ. Bechný

Doc. Roman Králik s viedenským 
arcibiskupom J. E. Christophom 

Schönbornom
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nikdy Sa netreba vzdávať a všetko 
Sa v živote dá, len treba chcieť

moje štúdium na 
fakulte prírodných vied

A je to! Povedal som si v krásny slneč-
ný deň, 6. júla 2011 v momente, keď 
mi pán dekan Zelenický odovzdával 
diplom o absolvovaní bakalárskeho 
štúdia. Bol to deň veľkej satisfakcie, 
ale aj deň, kedy sa dalo na veľa veci 
spomínať a rekapitulovať. V tento deň 
sme boli hviezdy my, študenti. Mohli 
sme sa cítiť hrdo a sebavedomo, že 
sme v živote už niečo dosiahli. Zo 
začiatku to ale tak nebolo... začiatky 
štúdia vôbec neboli jednoduché. Z 
dôvodu, že som pripútaný na inva-
lidný vozík, a tiež ako zahraničnému 
študentovi, sa mi zdalo byť všetko 
minimálne dva razy ťažšie a kompliko-
vanejšie. V tú jeseň 2008, keď moja 
púť na Fakultu prírodných vied UKF v 
Nitre začala, bolo treba spoznať celý 
rad nových a nepredstaviteľných vecí, 
ako je mentalita slovenských ľudí, 

Hlavnými tematickými okruhmi boli: 
Potenciál múzea v oblasti kultivácie 
jedinca, múzeum ako súčasť kultúrne-
ho trhu; Teoretické východiská múzej-
nej pedagogiky; Aplikácia edukačných 
programov v múzeu, didaktické mate-
riály a metodické pomôcky, múzeum 
a škola, zážitkové učenie; Osobnosť 
múzejného pedagóga, predpoklady, 
spôsobilosť, zručnosti, aktuálny stav v 
Slovenskej a Českej republike; Modi-

V dňoch 4. až 5. októbra 
2011 sa v priestoroch Filo-
zofickej fakulty Univerzity 
Konštantína Filozofa v Nitre 
uskutočnila medzinárodná 
konferencia „Participácia 
múzea v oblasti neformál-
neho vzdelávania”. 

fikácia múzejnej ponuky so zreteľom 
na špecifické skupiny návštevníkov 
– minority v múzeu (etnické menšiny, 
handicapovaní návštevníci, sociálne 
znevýhodnené skupiny); Výskum pub-
lika – spätné väzby. Súčasne s kon-
ferenciou sa v Ponitrianskom múzeu 
začala výstava „Mesto pod mestom“. 
Ide o interaktívnu výstavu študentov 
3. ročníka Katedry muzeológie Filo-
zofickej fakulty UKF v Nitre venovanú 
najvýznamnejším archeologickým 
výskumom v Nitre. Výstava trvala do 
21. októbra 2011 a návštevníci sa na 
nej mohli dozvedieť, čo sa ukrýva pod 
chodníkmi, po ktorých v našom meste 
chodíme, poodhaliť tajomstvá nitrian-
skych stavieb, spoznať svoje mesto od 
najstarších čias i spôsob života ľudí, 
ktorí sa prechádzali ulicami Nitry, ale 
aj pod nimi.

(red), foto: LB

participácia múzea v oblaSti 
neformálneho vzdelávania

zaznamenali Sme

SúčaSne S konferenciou Sa 
v ponitrianSkom múzeu začala 
výStava “meSto pod meStom”

poStreh

akademické pomery, mesto Nitra 
(hlavne Mostnú ulicu so zábavnými 
podnikmi), zmieriť sa s niektorými 
vecami, ako napríklad s faktom, že 
katedra ekológie a environmentalisti-
ky sídli na 3. poschodí bez výťahu.
Štúdium ekológie a environmenta-
listiky si vyžaduje nielen prípravu v 
učebniach, knižnici, doma, alebo v 
parku na lavičkách..., ale je to taktiež 
o štúdiu a vzdelávaní sa priamo v 
teréne, čo je niekedy dosť namáhavé a 
problematické pre zdravého človeka, 
nieto ešte pre študenta na invalidnom 
vozíku. Ak som sa počas štúdia niečo-
mu v živote naučil, je to poznatok, že 
nikdy sa netreba vzdávať a všetko sa 
v živote dá, len treba chcieť... A tak i ja 
som chodil (vlastne jazdil) do terénu, 
všade kam bolo treba. Začínalo sa to v 
Nitre a jej okolí (či už v Rolfesovej bani 

na Zobori alebo na Kalvárii), neskôr 
aj ďalej od Nitry (napríklad v Novej 
Bošaci alebo v Novákoch), absolvoval 
som všetky terénne cvičenia zaradené 
do môjho študijného programu.
Študent počas vysokoškolského 
štúdia zažije veľa vecí, ako je radosť 
z prvej úspešne vykonanej skúšky, či 
ten zlý pocit, keď mu chýbajú jeden-
-dva body k jej zvládnutiu, študentské 
party a prebdené noci pred skúška-

mi... Tým, že som býval na internáte, 
zážitky boli oveľa intenzívnejšie a 
prežívané v početnejšom kruhu rovna-
ko zmýšľajúcich ľudí. Študentské roky 
sú tými najkrajšími, aké človek môže 
v živote prežiť, a ja som veľmi rád a 
vďačný, že som ich mohol naplno pre-
žiť a už teraz sa teším, ak si ich budem 
môcť predĺžiť počas magisterského 
štúdia.

Iosif Kutlak
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knihy

cieľom je podporovať a rozširovať 
myšlienku viacjazyčnoSti 
a výučby cudzích jazykov

výSledky 
Spolupráce 
S obServatóriom 
plurilingvizmu

Katedra romanistiky na Filo-
zofickej fakulte v spolupráci 
so Slovenskou asociáciou 
učiteľov francúzštiny v roku 
2008 nadviazala pracovné 
kontakty s dr. Christianom 
Tremblayom, prezidentom 
Observatória plurilingvizmu 
v Paríži. 
Jeho cieľom je podporovať a rozširo-
vať myšlienku viacjazyčnosti a výučby 
cudzích jazykov v oblasti politickej, 
vzdelávacej a ekonomickej. Prezident 
observatória aktívne vystúpil s témou 
plurilingvizmu na frankofónnej konfe-
rencii zabezpečenej katedrou v tom 
istom roku. Vzťahy sa ďalej rozvinuli v 
prospech katedry a univerzity v podo-
be zahraničných monografických 
publikácií s kontrastívnou a viacja-
zyčnou tematikou. Po dvojročnom 
zápale a zápase vytvoriť hodnotné 
kontrastívne lingvodidaktické dielo, 
kniha s názvom Compétence phono-
logique chez les locuteurs slovaques 
(autori Jana Bírová, Monika Andrejčá-
ková) musela ešte prejsť vedeckým 

Emília Janecová a Barbora Kráľová 
sú zostavovateľkami zaujímavej 
publikácie Tvorivé prekladateľské 
reflexie: Umelecký preklad v teórii 
a praxi (Tribun EU, 2011), ktorá 
vznikla ako výsledok podujatia zor-

posúdením a verejnou obhajobou. 
Keďže členovia výboru a edičnej 
rady observatória sú najmä profesori 
univerzít vo Francúzsku, observa-
tórium podalo žiadosť o posúdenie 
monografie viacerým profesorom, 
ktorým predsedal prof. François 
Rastier z Národného výskumného 
vedeckého centra v Paríži. Išlo o prof. 
Christosa Clairisa (Univerzita Paris 
V René Descartes), prof. Pierrea 
Fratha (Univerzita v Remeši) a Astrid 
Guillaumeovú (Univerzita Paris IV 
Sorbonne). O posúdenie slovenských 
atribútov monografie autorky popro-
sili doc. Elenu Baranovú (Univerzita 
Mateja Bela v Banskej Bystrici) a 
doc. Jána Tarabu (Univerzita sv. 
Cyrila a Metoda v Trnave). Nasledo-
vala obhajoba práce v podobe jej 
prezentácie a následnej diskusie, 
ktorá sa so všetkými formálnymi ná-
ležitosťami konala 6. októbra 2010 v 
sídle observatória v Paríži za prítom-
nosti týchto profesorov a expertov 
v oblasti: Jana Bírová (autor), Anne 
Bui, André Catillon, Marina Dimitriu, 
Annie Dommanget, Gilles d‘Eggis, 
Astrid Guillaume, Pierre Janin, Hélčne 
Jarski, Jean-Louis Lequeux, Henri 

Nguyen, Sandrine Nilly, Jacqueline 
Nonon, Françoise Ploquin, Luisa 
Polto, Myriam Rambach, Christian 
Tremblay, Lidia Varga. V decembri 
2010 kniha uzrela svetlo sveta. Je 
možné si ju objednať cez internetové 
kníhkupectvo Priceminister alebo 
priamo v Observatóriu plurilingvizmu 
prostredníctvom platby paypal.
V roku 2011 Mgr. Jana Bírová, PhD., 
(katedra romanistiky) v spolupráci s 
Mgr. Elenou Ciprianovou, PhD. M.A., 
(katedra anglistiky a amerikanis-
tiky) vytvorili ďalšiu monografickú 

publikáciu, ktorá tento krát vedecky 
analyzuje aspekty dvoch kultúr. 
Monografia s názvom Aspects 
socioculturels dans le context de 
ĺ enseignement bude k dispozícii pre 
vedeckých pracovníkov, ako aj pre 
učiteľov koncom decembra 2011. 
Prajeme príjemné čítanie a prajeme 
si študentov, ktorí svojimi diplo-
movými a bakalárskymi prácami 
nadviažu na výskumy pedagogických 
pracovníkov.

Mgr. Jana Bírová, PhD.,
Katedra romanistiky FF

zoStavovateľky okrem 
jednotlivých príSpevkov a eSejí 
dali prieStor i rozhovorom 
S oSobnoSťami

tvorivé úvahy 
o umeleckom preklade 

ganizovaného Katedrou translato-
lógie FF UKF dňa 18. októbra 2010. 
Podujatie sa stretlo s mimoriadnym 
úspechom zo strany študentov, 
o čom svedčí aj plánovaný druhý 
ročník reflexií, tentoraz o preklade 

a divadle (24. október 2011, pozn. 
redakcie: v čase uzávierky bolo 
pred podujatím). 
Vrátime sa však k spomenutej pub-
likácii. Z obsahu vyplýva, že nejde 
o „klasický“ zborník z konferencie. 
Zostavovateľky tu totiž okrem 
jednotlivých príspevkov a esejí dali 
priestor i rozhovorom s osobnos-
ťami slovenského umeleckého 
prekladu a literatúry. Barbora Krá-
ľová pripravila rozhovor s Danielom 
Hevierom a Jánom Štrasserom; 
Emília Janecová oslovila Igora 
Hochela, Michala Hvoreckého, Janu 
Cvikovú a Terezku Matkuliakovú. 
Treba pritom dodať, že rozhovory 
sú vedené kompetentne, autorky 
sa snažia o komplexné priblíženie 
jednotlivých osobností a ich tvori-
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predStavujeme

dekanka fSvaz ukf prof. phdr. 
eva Sollárová, cSc., vymenovala 
S účinnoSťou od 1. Septembra 
2011 nových prodekanov fSvaz

novovymenovaní
prodekani fSvaz

PhDr. Ľubor Pilárik, PhD.,
prodekan pre vzdelávaciu činnosť

V rokoch 1999 až 2004 študoval na 
Fakulte sociálnych vied a zdravotníc-
tva UKF v Nitre odbor psychológia, 
v roku 2009 ukončil doktorandské 
štúdium na tej istej fakulte v odbore 
Pedagogická, poradenská a školská 
psychológia. Pracoval ako konzultant 
a externý psychológ v súkromnom 
sektore, od roku 2004 aj ako 
odborný asistent na FSVaZ, od roku 
2007 ako prodekan pre vzdelávanie 
na FSVaZ. V rokoch 2008 až 2009 
ako lektor viedol výcvikové skupiny 
v rámci kurzu Manažment ľudských 
zdrojov (názov projektu: NP XIV – 
Cieleného odborného vzdelávania 
zamestnancov úradov MPSV a R na 

úseku sociálnych vecí  rodiny).
Vo svojej vedecko-odbornej činnosti 
sa zameriava na výskum osob-
nostných a emočných prediktorov 
rozhodovania a vnímania rizík.

PhDr. Miroslava Líšková, PhD.,
prodekanka pre celoživotné vzdelá-
vanie

Narodila sa v Nitre, v rokoch 1989 
až 1994 študovala na Filozofickej 
fakulte Univerzity Komenského v 
Bratislave odbor pedagogika – ošet-
rovateľstvo. V roku 2002 absolvovala 
rigoróznu skúšku na FF UK Bratislava 
(téma rigoróznej práce: Mentálna 
anorexia ako pedagogický problém. 
Príčiny mentálnej anorexie a podiel 
chýb vo výchove pri jej vzniku), v 

roku 2008 obhájila dizertačnú prácu 
Výchova k zdraviu ako spoločenská                          
priorita na Slovenskej zdravotníckej 
univerzite v Bratislave.
Pracovala na Strednej zdravotníckej 
škole v Nitre (1994–2003), od roku 
2002 doteraz ako odborná asistent-
ka na Katedre ošetrovateľstva FSVaZ 
a od roku 2004 doteraz ako sestra 
lektor a garant pre pedagogickú 
činnosť na Kardiologickej klinike 
Fakultnej nemocnice Nitra.
Odborné vedecké zameranie: teória 
ošetrovateľstva, interné ošetrovateľ-
stvo, multikultúrne ošetrovateľstvo, 
výchova k zdraviu, klinické cvičenia, 
podpora zdravia, celoživotné vzde-
lávanie.

Doc. PhDr. Martina Mojtová, PhD.,
prodekan pre vedecko-výskumnú 
činnosť

Narodila sa v Zlatých Moravciach, 
v rokoch 1993 až 1997 študovala 
na Fakulte zdravotníctva a sociálnej 
práce Trnavskej univerzity odbor 
sociálna práca. V rokoch 1998 až 
2001 absolvovala doktorandské 
štúdium, v rámci ktorého pôsobila v 
Onkologickom ústave sv. Alžbety v 
Bratislave pod vedením prof. MUDr. 
Vladimíra Krčméryho, DrSc., mult. 
Od roku 2001 do júna 2011 pôsobila 
aj na FZaSP Trnavskej univerzity na 
Katedre klinických disciplín. Okrem 
toho prednáša a spolupracuje aj s 
Vysokou školou zdravotníctva a soci-

álnej práce sv. Alžbety v Bratislave. 
V súčasnosti pôsobí ako docentka na 
Katedre sociálnej práce a sociálnych 
vied FSVaZ UKF v Nitre (od februára 
2008). Venuje sa oblasti sociálnej 
práce v zdravotníctve, paliatívnej 
a hospicovej starostlivosti, etike a 
prevencii drogových závislostí.

MUDr. Kamil Koleják, PhD.,
prodekan pre rozvoj

Narodil sa v Starej Ľubovni a študo-
val na III. Lekárskej fakulte Univerzity 
Karlovej v Prahe. Od roku 1993 
pracoval na Neurochirurgickej klinike 
SZU v Nových Zámkoch, od 1.4.2009 
pracuje ako primár Neurochirurgické-
ho oddelenia vo Fakultnej nemoc-
nici Nitra. V roku 1996 úspešne 
absolvoval špecializáciu I. stupňa z 
chirurgie a v roku 2002 špecializáciu 
z neurochirurgie. V roku 2008 na 
UPJŠ ukončil doktorandské štúdium 
na tému „Chirurgická liečba stenozy 
spinálneho kanála v driekovej oblasti 
chrbtice“.  Od 2.11.2009 pracuje na 
Katedre klinických disciplín urgentnej 
medicíny FSVaZ ako odborný asis-
tent. V roku 2010 bol menovaný za 
námestníka pre strategický rozvoj 
vo FN Nitra, neskôr od 1.1.2011 
poverený vedením a neskôr na zák-
lade výberového konania 15.4.2011 
menovaný riaditeľom vo FN Nitra. 

(red)
foto: LB

vého diela. Úvodná časť publikácie 
prináša osem štúdií dotýkajúcich 
sa rôznych aspektov umeleckého 
prekladu. Simona Hevešiová sa 
zaoberá postkoloniálnou transla-
tológiou, Emília Janecová venuje 
pozornosť americkej etnickej próze, 
Alojz Keníž pojednáva o predpríjme 
ako zásadnom predpoklade prekla-
dateľského procesu, Ľudmila Ada-
mová sa venuje súčasnej slovenskej 
literatúre v anglických prekladoch, 
Barbora Kráľová sa zamýšľa nad 
prekladmi súčasnej ruskej literatúry 

a Lenka Hrušková píše o televíznom 
dabingu. V spomenutej časti 
publikácie nachádzame aj špeci-
fické štúdie prekladov umeleckých 
textov: Martin Kubuš sa zaoberá 
fejtónom Woodyho Allena The UFO 
Menace, Csilla Molnárová analyzuje 
syntaktické a štylistické špecifiká 
slovenských prekladov románu 
Dvanásť stoličiek od Iľfa a Petrova. 
Pomerne rozsiahlu časť publikácie 
tvoria i študentské preklady uvede-
né krátkym sumárom súťaže Prekla-
dateľská univerziáda z pera Alojza 

Keníža. Je potešiteľné, že silné 
zastúpenie študentských prekladov 
má i Katedra translatológie FF UKF. 
Svoje preklady tu majú zverejnené 
Bc. Jana Cinková, Bc. Jozef Klinga a 
Bc. Janka Balážková. 
Publikácia zostavená Emíliou Jane-
covou a Barborou Kráľovou tak plní 
niekoľko funkcií. Je nielen dôležitým 
dokumentom zachytávajúcim cez 
štúdie a články vybrané trendy 
súčasnej slovenskej translatológie, 
ale poskytuje i širší kontext domá-
ceho diania v tejto oblasti (rozhovo-

ry so spisovateľmi a prekladateľmi), 
a v neposlednom rade dáva priestor 
a podporuje i kvalitných perspektív-
nych prekladateľov z radov študen-
tov. Tvorivé prekladateľské reflexie: 
Umelecký preklad v teórii a praxi sú 
tak publikáciou, ktorá si zaslúži po-
zornosť odbornej i laickej verejnosti, 
ktorá má záujem o súčasné podoby 
umeleckého prekladu. 

PhDr. Mária Kiššová, PhD.,
Katedra anglistiky 

a amerikanistiky FF
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Stretnutie so spisovateľkou, publi-
cistkou, prekladateľkou a tlmočníč-
kou Irenou Brežnou bolo v mojom 
prípade neočakávané a nepláno-
vané, ale o to viac potešilo. Musím 

... irenou 
brežnou

sa priznať, že dovtedy som nemala 
možnosť zoznámiť sa s tvorbou ani 
životným príbehom tejto spisovateľ-
ky, aj keď samotné meno rezonovalo 
v súvislosti s Aspektom už dlhšie. 

Práve jej život a práca sú priam neu-
veriteľné, veď je len málo ľudí, ktorí 
si prežili to, čo ona a zanechali  za 
sebou tak veľa. Irena Brežná (ako sa 
píše v jej stručnej biografii v knihe 
Na slepačích krídlach) emigrovala 
zo socialistického Slovenska do 
Švajčiarska, pracovala ako psycho-
logička, učiteľka ruštiny, preklada-
teľka a tlmočníčka, koordinátorka 
v Amnesty International a vojnová 
reportérka v Čečensku. Spolužiač-
ka, ktorá sedela na diskusii vedľa 
mňa, ju nazvala superženou. A nedá 
sa s ňou nesúhlasiť, veď obyčaj-
nému smrteľníkovi by nestačili ani 
dva životy, aby toľko vecí stihli. A 
mnohým by nestačili ani tri životy, 
aby sa odhodlali robiť také veľké 
veci a pomáhať a podporovať ľudí v 
núdzi, či vybrať sa do vojnového pe-
kla – Čečenska, či Kosova. O druhej 
čečenskej vojne som sa dozvedela 
vďaka článkom Anny Politkovskej a 
prekvapila ma odvaha Ireny Brežnej 
navštíviť túto mesačnú krajinu a 
vôľa pomáhať bezmocným ženám. 
Námety jej tvorby, či už ide o 
literárne alebo publicistické texty, 
sú také zaujímavé, až ma zamrzelo, 
že neovládam lepšie nemecký jazyk. 
Pretože slovenskí čitatelia majú 
možnosť (okrem časopiseckých 
textov) dostať sa zatiaľ len k trom 
knihám (Psoriáza, moja láska, 
Tekutý Fetiš, Na slepačích krídlach). 
Autorka však prezradila, že v máji 
budúceho roka vydá české vydava-
teľstvo Paseka aj preklady reportáží 
a esejí z Čečenska.
Irena Brežná pôsobí dojmom silnej 
inteligentnej ženy, ktorá sa ničoho 
nebojí a má svoj názor.
A to sa cení. Som vďačná za šancu 
stretnúť sa s touto vynikajúcou 
spisovateľkou a charizmatickou 
osobou a za to, že sa v mojej kniž-
nici mohla vyskytnúť nová kvalitná 
kniha. A určite nezostane jedinou od 
Ireny Brežnej. 

Alexandra Buricová, 
študentka Katedry translatológie FF 

zúfalo Som  
túžila narušiť 
Silu mlčania 
Rozhovor s Irenou Brežnou 

Keď ma v septembri oslovilo 
záujmové a vzdelávacie združenie 
Aspekt s ponukou pripraviť pre 
naše študentky a študentov čítanie 
románu Ireny Brežnej Na slepačích 
krídlach, veľmi som sa potešila. Nie 
preto, že by sa na Katedre translato-
lógie už dlho nič nedialo, ale preto, 
že Irena Brežná je pre mňa jednou 
z najzaujímavejších a najchariz-
matickejších osobností súčasnej 
literatúry. Prečo? Posúďte sami.

irena brežná je obdivuhodná 
žena. na toto ziStenie mi Stačilo 
len pár minút. a je iSté, že 
rovnaký pocit zanechala aj 
v oStatných študentoch, ktorí 
Sa 5. októbra zúčaStnili čítačky 
a diSkuSie S irenou brežnou 
v poveStnej mieStnoSti 211. 

Román Na slepačích krídlach 
mal v zahraničí obrovský 
úspech. Ocitol sa dokonca 
medzi desiatimi najlepšími 
knihami vyhlásenými nemec-
kou literárnou kritikou. Knihe 
sa darí aj na Slovensku. Sle-
dujete ďalší osud slovenského 
prekladu? S akými reakciami 
sa stretávate?
Áno, sledujem. A rada. Najmenej 
dvakrát ročne pricestujem na 
Slovensko a vždy to súvisí s nejakou 
aktivitou okolo knihy. Minulý rok 
sme dokonca vydali druhé vydanie, 
aj s úpravami. Hlavne ma ale teší, 
že kniha si našla aj mladé čitateľky. 
Niekedy sa dokonca stane, že ma 
oslovia v Bratislave na ulici s tým, že 
sa našli v monológu hlavnej hrdinky. 
A z toho mám radosť. Pre mňa je 
návrat na Slovensko návratom 
len vtedy, keď sa môžem aktívne 
zapájať do kultúrneho života. A to 
sa dá len prostredníctvom textov. 
Stretávať sa s ľuďmi a zistiť, kam sa 
krajina uberá. Pokiaľ o moju prácu 
bude záujem, budem sem určite 
chodiť aj naďalej. Veď takto sa 
navzájom obohacujeme. 

Rada sa teda vraciate? Čo 
vám na našej krajine najviac 
imponuje?
Samozrejme, veď pochádzam 
odtiaľto. To je fakt. A čo mi najviac 
imponuje? Hneď ako prídem, tak 
jazyk. Najväčšiu radosť mám z 
toho rozprávania sa s ľuďmi. Rada 
niekoho oslovím. Ľudia sú tu naozaj 
otvorení. Vo Švajčiarsku by boli 
hneď podozrievaví. 

Vráťme sa k románu Na slepa-
čích krídlach. Príbeh je poda-
ný očami malého dievčatka, 
ktoré sa svojim značne eman-
cipovaným spôsobom vyrovná-
va s realitou Česko-Slovenska 
50. rokov minulého storočia 
a s rodinnou situáciou, ktorá 
z nej vyplýva. Dievča sa mno-
hokrát odvážne stavia i proti 
zaužívaným modelom. Je to 
budúca feministka?
Nie budúca. Ona je feministka. Jej 
feminizmus spočíva v tom, že si 
hľadá svoju vlastnú cestu a nie je 
obeťou, napriek podmienkam, v 
akých sa práve nachádza. Malá Jana 
protirečí vplyvom, ktorým je vysta-
vená. Samozrejme, je ideologicky 
ovplyvnená, ale napriek tomu si stá-
le hľadá tú cestu a jej emancipova-
nosť spočíva v snahe vyslobodiť sa a 
byť človekom. Môj zámer bol, urobiť 
ju silnejšou, ako som bola kedysi ja. 
Keď som bola v jej veku, dievča ako 
ona by bolo pre mňa hrdinkou.  

A čo jej babka a mama? 
Reprezentujú napätie medzi 
starým a novým svetom? A vô-
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bec, sú vykreslené charaktery 
založené na skutočnosti?
Babka a mama sú z veľkej časti au-
tobiografické. Nereprezentujú jed-
noznačne niečo staré a niečo nové. 
Obe z nich nosím v sebe a každá z 
nich - babka svojim katolicizmom 
a mama kultom krásy - sa vzpie-
rajú ideológií. Dievčatko sa na ne 
pozerá aj kriticky, ale obe akceptuje. 
Nechce byť ani silnou katolíčkou a 
ani mať mamin sexappeal. Chce byť 
sama sebou.  

Recenzie poukazujú na via-
ceré autobiografické črty. Do 
Švajčiarska ste so svojimi ro-
dičmi emigrovali v roku 1968. 
Bolo to pre Vás ťažké? Ako 
ste sa s tým vyrovnávali?
Aj dnes musím povedať, že to bolo 
strašné. Vôbec som na to nebola 
pripravená. Najhoršie však bolo, 
že som vedela, že je to navždy. 
Keď som si konečne trochu zvykla, 
prebudila sa potreba písať. Nemala 
som však jazyk a Švajčiarsko ma 
vôbec nezaujímalo. 

Kedy ste sa potom prvýkrát 
vrátili na Slovensko a aké to 
pre Vás bolo?
Bolo to počas Nežnej revolú-
cie. Najprv som prišla do Prahy, 
potom do Bratislavy a nakoniec do 
Košíc. Dojmy však nechcem teraz 
prezrádzať, zachytené budú v novej 
pripravovanej knihe.

Románom Na slepačích kríd-
lach sa nesie smutný pod-
tón, pretože dievčaťu chýba 
mama, ktorá zrazu zmizla. Je 
to silný motív. Vychádza  
z reality?
V podstate áno. Skutočnosť, že 
moja mama bola v rokoch 1959 
- 1961 uväznená, bola naozaj 
traumatizujúca. Ale to, že sa to 
zamlčovalo, bolo ešte horšie. Ne-
smelo sa o tom hovoriť. Ani doma. 
Tú hustotu strachu si ani neviete 
predstaviť. Ja som preto zúfalo 
túžila silu toho mlčania narušiť. Keď 
už som sa dozvedela, čo sa vlastne 
stalo, netušila som nič viac, ani ako 
tam mama žije. A keď sa vrátila, tiež 
nikto nič nepovedal. Prvýkrát sme 
sa o všetkom porozprávali až po 
emigrácii. Hrdinka mojej knihy závi-
dela sirotám, lebo tie aspoň vedeli, 
že ich zmiznuté mamy boli mŕtve. 
Taký silný to bol pocit.

Odhliadnuc od pokrokových 
myšlienok a narážok na dobo-
vú situáciu teda dievča ostáva 
malým dievčatkom, ktoré si  
v spleti pocitov poloprávd 
snaží nájsť svoje miesto. 
A svoju mamu. Keď sa však 
jej myšlienky stávajú dojíma-
vými, vystrieda ich humorný či 
ironický zvrat, ktorý rozosme-

je každého. Je to zámerná 
stratégia?
Je to skôr taká skúška správnosti. 
V príbehu vždy striedam poetické s 
humorným, pretože tak to funguje aj 
v živote samotnom. Preto som každú 
myšlienku, ktorú som chcela opísať,  
podrobila tejto prísnej skúške. 
Mnoho epizód som nezapísala, 
pretože sa mi ich nedarilo stvárniť 
tak, aby ten zaujímavý zvrat mohol 
nastať. Humor je založený často aj 
na hre so slovami, preto jazyk a štýl 
sú pre mňa rozhodujúcim kritériom, 
ktorým musí prejsť každý text. Ak to 
nevyjde, text zahodím. Tento som 
však naozaj prepracovala.

Hrdinka knihy sa chce stať 
proletárkou. Čím ste chceli 
byť vy, keď ste boli malá?
Dievča v knihe chcelo byť hlavne 
hrdinkou. A ja v podstate tiež. 
Preto som chcela byť napríklad aj 
učiteľkou. 

To je podľa vás cesta ako sa 
stať hrdinkou?
Nič iné mi nenapadlo. Hrdinstvo 
bolo pre mňa spojené s bojovaním. 
A keďže som v takzvanom šťastnom 
bytí vtedajšieho Česko-Slovenska 
vlastne nemala za čo bojovať, toto 
by bol tiež spôsob.

A čo písanie?
Keď som bola malá, ešte som to tak 
nevidela. Písala som napríklad roz-
právky a na gymnáziu som založila 
školský časopis. Neviem však, či tie 
texty mali vysokú kvalitu.

Preklad knihy Na slepačích 
krídlach pôsobí na slovenské-
ho čitateľa autenticky. Zdalo 
by sa, že viaceré narážky 
môžu byť známe a dešifro-
vateľné snáď len tým, ktorí re-
alitu našej krajiny dôverne po-

znajú. Na druhej strane verím, 
že mnohé z nich majú univer-
zálnu platnosť. Zaujímalo by 
ma preto, ako bol text prijatý 
a vnímaný v nemčine.   
Román bol prijatý pozitívne. 
Humorne vyznieva i v krajinách, 
ktoré komunizmus nepoznali. Tam 
totiž funguje absurdita príbehu, 
pretože nevedia, čo sa zakladá na 
pravde a čo je vymyslené. Je to teda 
literárnejšie pôsobenie. Čitatelia 
na Slovensku sa s textom môžu 
stotožniť a častokrát sa v malom 
dievčatku naozaj nájdu. Napríklad 
v SRN túto situáciu dnešní čitatelia 
sprostredkovane poznajú a často ju 
porovnávajú s tou svojou. Na disku-
siách sa ale zabávajú o čosi menej. 
Myslím si, že sa s touto časťou svojej 
histórie ešte nevyrovnali. 

Takto pred rokom sme sa na 
našej katedre streli s Janou 
Cvikovou. Je prekladateľkou 
knihy. Ako sa Vám s ňou spo-
lupracovalo?
S Janou je to naozaj spolupráca, 
text totiž prechádzame vždy spolu. 
V ďalšej fáze sa na preklad ešte raz 
pozriem a niekedy mám nejakú tú 
pripomienku. Po diskusii sa potom 
text zmení  a niekedy nie. Jana to 
tým pádom pokladá za spoločný 
preklad, hoci podľa mňa robí celú 
prácu ona. Som jej veľmi vďačná. 
Nie každá prekladateľka si totiž 
možnosť spolupráce s autorkou 
originálu cení. Napríklad preklada-
teľka Jana Zoubková, ktorá knihu 
prekladala do češtiny, so mnou 
spolupracovať odmietala. V texte 
tak vznikli posuny a ja som si muse-
la doslova vynútiť od vydavateľstva 
Paseka, aby sa chybné štylizácie a 
ťažkopádnosť zmenili. Bol to veľký 
boj. Vtedy som si vlastne začala 
ceniť, že Jana Cviková je ochotná so 
mnou o preklade komunikovať.

A čo spolupráca s Aspektom? 
V poslednom čase sa púšťa-
te do viacerých spoločných 
projektov. Ako ste sa vlastne 
našli? A čo plánujete do bu-
dúcnosti?
Svojim zameraním, aktivitami a po-
stojmi je mi Aspekt veľmi blízky. Ako 
vydavateľstvo kladie dôraz na výber 
kníh, v ktorých vždy, v pôvodných 
i prekladových textoch, dotiahne 
všetko do bodky a nič nenecháva na 
náhodu. Prácu Aspektu si veľmi vá-
žim a vždy združenie rada podporím. 
Myslím, že prezident by im mal za 
ich aktivity udeliť medailu.
 
Podporovať ste sa rozhodli aj 
iné oblasti kultúrneho života 
na Slovensku. Zakladáte Fond 
na podporu investigatívnej 
žurnalistiky. Prečo?
Asi pred rokom som bola prizvaná 
do poroty pre jednu novinársku 
cenu. Reportáže, ktoré sa do súťaže 
dostali, mali však zásadné nedo-
statky. Musia sa zdokonaliť, inak 
sa dianie v krajine nikdy nepohne 
dopredu. Fond má preto podporovať 
novinárov, ktorí sa neboja seriózne 
pustiť  do zásadných problémov. 
Verím, že novinárčina poskytuje 
spoločnosti akési zrkadlo, hlbokú 
analýzu, ktorá tu momentálne 
chýba.   

Keď porovnáte život u nás a v 
zahraničí, v čom je podľa vás 
najväčší rozdiel?
Páči sa mi, že na Slovensku sú ľudia 
otvorení dohode a kompromisu. Asi 
preto, že veria emóciám. Tak to fun-
guje aj pre mňa samu. Na Slovensku 
som oveľa otvorenejšia a nebojím 
sa toho. Tu som ochotná to urobiť.  

Mgr. Emília Janecová, 
Katedra translatológie FF 

foto: LB

Irena Brežná je známa spisova-
teľka a publicistka v súčasnos-
ti žijúca vo Švajčiarsku.  
K Slovensku ju však viažu 
pevné väzby, narodila sa v 
Bratislave a svoje detstvo pre-
žila v Trenčíne. Do Švajčiarska 
emigrovala v roku 1968, kde 
odvtedy žije a pracuje. Dvanásť 
rokov sa aktívne podieľala na 
činnosti Amnesty Internatio-
nal, zapojila sa do mnohých 
humanitných a ženských pro-
jektov, z ktorých najznámejšie 
sú tie v Guinei a v Čečensku. 
Opomenúť nemožno ani jej 
prácu v oblasti investigatívnej 
žurnalistiky, vďaka ktorej sa 
podarilo poukázať na viaceré 
šokujúce fakty našej spoloč-
nosti. V súčasnosti je stálou 

prispievateľkou švajčiarskych 
a nemeckých novín. V nemčine 
jej vyšlo niekoľko  publikácií, 
za ktoré získala významné lite-
rárne ocenenia. V slovenských 
prekladoch vyšla próza Psori-
áza moja láska (1992), ktorú 
neskôr v knižnej edícii Aspektu 
nasledovala kniha próz, esejí a 
publicistických článkov Tekutý 
fetiš (2005). Román Na slepa-
čích krídlach (2007) ponúka 
Aspekt už v druhom vydaní, 
čo svedčí o obľube autorky aj 
medzi našimi čitateľkami a 
čitateľmi. Román získal v roku 
2008 Cenu obce spisovateľov 
a Ústav pamäti národa ho od-
porúča ako umeleckú výpoveď 
o období neslobody.
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Predajne skríPt 
a Publikácií

Predaj sa zabezpečuje prostredníctvom kamennej predajne a cez Internet.

Mediálni partneri Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre

Objedávanie je možné iba cez e-shop: 
http://www.uk.ukf.sk/obchod

Zodpovedná osoba: Monika Lisuová

Predajňa Univerzitnej knižnice
Tr. A. Hlinku 1 
tel. 037 6408 188

Otváracie hodiny: 
PONDELOK 09:00 - 11:30 12:30 - 16:00
UTOROK  09:00 - 11:30 12:30 - 16:00
STREDA  09:00 - 11:30 12:30 - 16:00
ŠTVRTOK  ZATVORENÉ 
PIATOK  ZATVORENÉ 
SOBOTA  9:00 - 14:00 (každú 2. sobotu)

Soboty budú otvorené v nasledujúcich dňoch:
1.10.2011, 15.10.2011, 29.10.2011, 
12.11.2011, 26.11.2011, 3.12.2011.

Predajňa Univerzitnej knižnice
Dražovská cesta 4 
tel. 037 6408 108

Otváracie hodiny: 
ŠTVRTOK  9:00 - 11:30 12:30 - 16:00
PIATOK  9:00 - 11:30 12:30 - 16:00


