Fakulty aplikovaných jazykov
Ekonomickej univerzity v Bratislave
Leto, ročník VII. – 2019

ňa 20. júna 2019 sa v priestoroch EU v Bratislave
uskutočnil IV. ročník medzinárodnej a interdisciplinárnej vedeckej konferencie pod názvom Jazyk a politika: Na pomedzí lingvistiky a politológie.
Hlavným organizátorom podujatia boli opäť Fakulta aplikovaných jazykov EUBA, a to v spolupráci s Ústavom
politických vied SAV a Spoločnosťou pre regionálnu politiku pri SAV.
Aj štvrtý ročník konferencie ukázal, že viacerí odborníci majú záujem o výskumu prepojenia jazyka a politiky. Jazyk je totiž neodmysliteľnou súčasťou politickej
komunikácie, bez komunikačných zručností je dnes politik prakticky stratené. Stačí malé zaváhanie, aké pozorujeme pravidelne aj v týchto dňoch najmä pri tzv. „nových“ politikoch, a politická kariéra ambiciózneho človeka sa skončí skôr, než sa poriadne začne.
Účastníci konferencie aj tentokrát otvorili viacero aktuálnych tém spojených s výskumom vzťahu medzi jazykom a politikou. Osobne ma potešilo, že nás opäť navštívili priatelia zo zahraničných univerzít a že je o toto vedecké podujatie vyšší záujem nielen medzi lingvistami,
ale cestu k nemu si nachádzajú čoraz viac aj politológovia. Politická lingvistika je totiž disciplínou, ktorá predpokladá aktívnu účasť práve odborníkov z oblasti politických vied.

Z obsahu
 Medzinárodná konferencia: Jazyk a politika:
Na pomedzí lingvistiky a politológie IV.
 Správy z učiteľských mobilít
 Zahraničné návštevy na FAJ
 Nové publikácie pracovníkov FAJ
 Pozvánka na LINGVA FEST
 Pozvánka na jubilejnú konferenciu CJPČ

Aj tento ročník konferencie ukázal, že politická lingvistika, ako nová hraničná disciplína nachádzajúca sa
medzi lingvistikou a politológiou, sa na Slovensku
rozvíja míľovými krokmi a že práve toto podujatie jej
pomáha pri jej etablovaní sa v rýchlo sa meniacich
podmienkach humanitných a spoločenských vied.
Tento zborník je dôkazom toho, že o tému jazyka
a politiky je v prostrední strednej Európy veľký záujem. Moje slová potvrdzujú aj príspevky pripravené
ako výstupy rôznych vedeckých a edukačných projektov publikovaných na ďalších stranách vedeckého
zborníka.
Radoslav Štefančík (KIK)
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NÁVŠTEVA ZO ZASTÚPENIA EURÓPSKEJ KOMISIE NA SLOVENSKU
stredu 20. marca 2019 privítala Fakulta aplikovaných
jazykov Ekonomickej univerzity v Bratislave pani Mgr. Emíliu Andrejovú zo Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku, ktorá si pre študentov pripravila
prednášku na tému „Kariérne
možnosti prekladateľov v inštitúciách Európskej únie“. Prednášajúca sa so študentmi univerzity podelila o svoje bohaté skúsenosti z
pôsobenia na Generálnom riaditeľstve Európskej komisie pre
preklad a na Zastúpení Európskej
komisie na Slovensku.
Prednášajúca popísala dynamiku fungovania Európskej komisie a
priblížila náplň práce prekladateľa pre Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre preklad. Vo svojej
prednáške hovorila aj o nárokoch, ktoré sa kladú na záujemcov o zamestnanie v inštitúciách Európskej únie
a kritériách prijímania interných a externých prekladateľov. Študentom poskytla cenné rady v prípade ich
záujmu uchádzať sa o dané pozície. Študenti sa vďaka návšteve Mgr. Andrejovej na pôde Ekonomickej uni-

verzity v Bratislave dozvedeli mnoho informácií o možnostiach svojho uplatnenia ako stážistov už počas
štúdia, čo im pomohlo zbaviť sa obáv z ponúkaných pracovných pozícií. Pani Mgr. Andrejová ich naopak
ubezpečila, že Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre preklad, alizovanej prednáške ponúkla možnosť
úspešného uplatnenia sa na atraktívnom mieste po absolvovaní štúdia, ale aj počas neho v prípade prihlásenia sa na stáž.
Dominika Vargová (KJaT)
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JOHN MINAHANE NA EKONOMICKEJ UNIVERZITE V BRATISLAVE
V stredu 20. februára 2019 sa na Fakulte aplikovaných jazykov Ekonomickej univerzity
v Bratislave realizovala jedinečná prednáška
írskeho básnika, prekladateľa a pedagóga pána
Johna Minahana na tému „O anglickom preklade Hviezdoslavových Krvavých sonetov“.
John Minahane žije od roku 1986 na Slovensku.
Vzácneho hosťa na fakulte prijali doc. PhDr.
Radoslav ŠTEFANČÍK, MPol., Ph.D., dekan FAJ
EUBA a PhDr. Eleonóra ZSAPKOVÁ, PhD., prodekanka pre medzinárodné vzťahy FAJ EUBA.
John Mihahane na prednáške prezentoval svoje
literárne dielo, ktorého súčasťou sú aj významné preklady slovenských básnikov, ako
Pavla Országha Hviezdoslava, Ladislava Novo-

meského a v súčasnosti Milana Rúfusa.
Vynikajúci preklad Hviezdoslavových Krvavých sonetov do anglického jazyka The
Bloody Sonnets zaujal prítomných študentov, pretože mali možnosť porovnať
slovenskú verziu vybraných sonetov
v podaní Andreja Kalásza, študenta FAJ
EUBA, s anglickým prekladom, ktorý interpretoval John Minahane.
Prednášajúci popísal špecifiká prekladateľskej práce, prekladateľský proces
v prípade umeleckého prekladu a oboznámil účastníkov o svojej ceste ku prekladom slovenskej literatúry. Študentom zaujímavo priblížil spôsob práce s dielom
Hviezdoslava a o jeho prenose do anglického jazyka
s prihliadnutím na všetky
reálie. Študenti vďaka realizovanej prednáške získali
vedomosť o prekladateľskej
praxi a reálnych skúsenostiach výkonu tohto povolania. Na záver prezentácie
študenti a pedagógovia prejavili záujem formou otázok
o prekladateľskej činnosti
a pôsobení Johna Minahana
na Slovensku. Pán Minahane viackrát zdôraznil, že
P. O. Hviezdoslav je pre neho
autorom európskeho významu.
Dominika Vargová
(KJaT)
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ŠVAJČIARSKA SPISOVATEĽKA RINNY GREMAUD
NA KATEDRE ROMÁNSKYCH A SLOVANSKÝCH JAZYKOV
ri príležitosti Medzinárodného týždňa Frankofónie zorganizovala
dňa 19. marca 2019 Katedra románskych a slovanských jazykov
v spolupráci s veľvyslanectvom Švajčiarskej konfederácie na Slovensku stretnutie so švajčiarskou novinárkou a spisovateľkou Rinny
Gremaud, ktorá prišla prezentovať svoju knihu Un monde en toc (Svet
z pozlátka), vydanú v parížskom vydavateľstve Seuil v roku 2018. Autorka študentom a vyučujúcim porozprávala o zrode a realizácii projektu urobiť „cestu okolo sveta“ cez obrovské nákupné centrá – tzv.
„mega-malls“ –, ktoré navštívila v Kanade, Číne, Malajzii, Spojených
arabských emirátoch a Maroku.
Jej príbeh odhaľuje uniformizáciu konzumnej spoločnosti, kde môžeme precestovať celý svet takmer bez toho, aby sme vedeli, v ktorej
krajine sa nachádzame. Nastavuje zrkadlo našim turistickým (zlo)zvykom a zároveň odkrýva pozadie fungovania veľkých nákupných
centier, ktoré na základe finančných záujmov vytvárajú cielený dopyt zo strany zákazníkov. Vo forme
akéhosi cestopisného denníka je toto odľahčené, iróniou podfarbené rozprávanie zárukou príjemného
čítania a zároveň podnetom na zamyslenie.
Rinny Gremaud svoje rozprávanie doplnila čítaním série pasáží zo svojej knihy, po ktorých vždy nasledovala krátka diskusia s otázkami kladenými zo
strany vyučujúcich i študentov. Ide o prvú spoluprácu Katedry románskych a slovanských jazykov so
Švajčiarskym veľvyslanectvom, možno i štart pre budúce spoločné podujatia.
Andrea Tureková (KRaSJ)

ŠTUDENTSKÁ NÁVŠTEVA
Z UNIVERZITY V MARIBORE
dňoch 20.-24. mája 2019 navštívilo Fakultu aplikovaných jazykov 9 študentov zo slovinskej
Univerzity v Maribore. Prišli v rámci exkurzie
programu CEEPUS, v ktorej je Fakulta aplikovaných jazykov úspešne zapojená, konkrétne v sieti mobilít TRANS-Transkulturelle Kommunikation und Translation. Prednáškou o Ekonomickej univerzite a politickom vývoji na Slovensku hostí privítal FAJ, doc.
PhDr. Radoslav Štefančík, MPol., Ph.D. Študenti mohli
tiež nahliadnuť do univerzitnej knižnice Ekonomickej
univerzity, v ktorej ich sprevádzali naše skúsené knihovníčky. Ďalšie dni sa zoznamovali s našimi študentami,
ktorí pre nich pripravili zaujímavý sprievodný program po Bratislave. Pre väčšinu z hostí to bola prvá návšteva nášho hlavného mesta, pri ktorej si prezreli pamätihodnosti Starého mesta, v spojení s prehliadkou Bratislavského hradu, múzea a výletu na Devín. Slovinskí študenti si z exkurzie odniesli pekné zážitky a pevne
veríme, že aj naši študenti budú môcť v blízkej budúcnosti zavítať do jednej z krajín partnerských univerzít
pod hlavičkou CEEPUS.
Jozef Štefčík (KJaT), koordinátor CEEPUS
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PREDNÁŠKA J. E. ANDREW GARTHA, BRITSKÉHO VEĽVYSLANCA NA SLOVENSKU
ňa 17. apríla 2019 navštívil
Fakultu aplikovaných jazykov britský veľvyslanec na
Slovensku Andrew Garth. Po úvodnom stretnutí s dekanom Fakulty
aplikovaných jazykov doc. PhDr. Radoslavom Štefančíkom, MPol., Ph.D.,
na ktorom bol potvrdený záujem
o dobrú spoluprácu s britským veľvyslanectvom, sa pán veľvyslanec
stretol so študentmi Ekonomickej
univerzity v Bratislave na interaktívnej prednáške spojenej s diskusiou o aktuálnych otázkach týkajúcich sa nielen úloh, spojených s diplomatickým postom, ale aj politických tém, ktoré rezonujú v Európskej únii
ako aj v celosvetovom meradle. Otvorený a motivujúci prejav Jeho excelencie vyvolal pozitívnu reakciu medzi
študentmi a prispel k podpore kritického myslenia študentov.

PREDNÁŠKA J. E. HILDY Ó RIAIN, VEĽVYSLANKYNE ÍRSKEJ REPUBLIKY NA SLOVENSKU
ňa 3. apríla 2019 navštívila
Fakultu aplikovaných jazykov veľvyslankyňa Írskej
republiky na Slovensku Hilda Ó
Riain. Po vstupnom stretnutí s dekanom Fakulty aplikovaných jazykov doc. PhDr. Radoslavom Štefančíkom, MPol., Ph.D., na ktorom
bola prediskutovaná aj téma írskej
tolerancie k inakosti, sa Jej excelencia stretla so študentmi Ekonomickej univerzity v Bratislave na
prednáške spojenej s diskusiou

o aktuálnych otázkach týkajúcich
sa nielen histórie Írska, írskej domácej a zahraničnej politiky, ale aj
súčasných tém, ktoré rezonujú
v Európskej únii. Jej excelencia
zdôraznila význam účasti mladej
generácie na Slovensku na voľbách do Európskeho parlamentu
dňa 25. mája 2019. Priateľský
a inšpirujúci prejav pani veľvyslankyne vyvolal zaujímavú diskusiu s prítomnými študentmi.
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VZÁCNA NÁVŠTEVA Z VIEDENSKEJ UNIVERZITY
a pozvanie Fakulty aplikovaných jazykov a v spolupráci so „Spoločnosťou pre nemecký jazyk“
(„Gesellschaft für deutsche Sprache“ so sídlom vo Wiesbadene, Nemecko), ktorej pobočku na Slovensku založila prof. Lívia Adamcová pred 16 rokmi, navštívil našu fakultu profesor germanistiky Viedenskej univerzity Peter Ernst v apríli tohto roku. Medzi aktivity slovenskej pobočky tejto spoločnosti patrí aj
každoročné organizovanie prednášok renomovaných germanistov z rôznych európskych univerzít, ktorí priblížia našim študentom súčasný nemecký jazyk a jeho problematiku. Keďže prof. Ernst pôsobí na „Institut für
Germanistik“ (Wiener Universität) a prednáša nemeckú lingvistiku tamojším študentom, zdalo sa nám
vhodné, aby prezentoval svoje znalosti o nemčine, o jej minulosti a súčasnosti aj našim študentom v ŠP „Cudzie
jazyky a interkultúrna komunikácia“ v kombinácii anglický jazyk – nemecký jazyk. Profesor Ernst vydal už
niekoľko vysokoškolských učebníc (napr. „Deutsche Sprachgeschichte“, „Germanistische Linguistik“), ktoré
odporúčame aj našim študentom ako študijnú literatúru pre predmety „Einführung in das Studium der deutschen Sprache“ a „Linguistische Charakteristik der deutschen Sprache II.“
Témou tohtoročnej prednášky bola „Scherzkommunikation linguistisch betrachtet“, v ktorej prof. Ernst
ukázal, že jazyk sa dá lingvisticky charakterizovať aj ináč, nie iba „sucho teoreticky“ s definíciami a termínmi,
ale aj vtipne, pretože išlo o komunikáciu pomocou vtipu a humoru. Profesor Ernst nám ukázal - ako pomocou
slovných hračiek komunikujú politici, žurnalisti, reklamný agenti, biznismeni a všetky verejne známe osobnosti so svojimi poslucháčmi a divákmi. V tejto oblasti sa kreativite medze nekladú a dôkazom toho, že nemčina je populárny a rozšírený jazyk je aj to, že neustále vznikajú novotvary, zloženiny, slogany, mottá, citáty,
ktoré ovplyvňujú mienku a názory voličov, zákazníkov a užívateľov jazyka. Túto komunikáciu možno lingvisticky ale aj interkultúrne charakterizovať tak, že vtipy a vtipné obrázky, dialógy, resp. slogany sa dajú rôzne
interpretovať v jednotlivých kultúrach, preto s nimi treba zaobchádzať citlivo a neprekladať ich doslovne. Zaujímavým poznatkom, ktorý vyplynul z prednášky bolo, že humorná komunikácia má aj svoje diachrónne pozadie, t. zn., že humor minulých rokov sa od súčasného diametrálne líši a má teda aj rôznu jazykovú interpretáciu. Je to dané historickým, spoločenským, kultúrnym a politickým vývinom tej ktorej krajiny a jej kultúry.
Potešil nás záujem študentov Fakulty aplikovaných jazykov a Fakulty medzinárodných vzťahov, ako aj nemeckých učiteľov – kolegov, pána dekana, ktorí si so záujmom prišli vypočuť túto prednášku. Dôkazom zaujímavej témy bola aj následná diskusia, po ktorej sa konalo neoficiálne stretnutie s naším hosťom, ktorého sa
zúčastnili pedagógovia
a študenti našej fakulty.
V rámci tohto neformálneho stretnutia si vymenili informácie o formách a obsahu štúdia
nemeckého jazyka a germanistickej lingvistiky
na viedenskej univerzite
a u nás.
Silvia Adamcová
(KJaT, predsedníčka
„Spoločnosti pre nemecký jazyk“ na Slovensku)

(zľava: Andrea Krajcsovics, Alexandra Líšková, Barbora Cholková, Martina Medveďová, Peter Ernst, Dávid Fitos, Rastislav Pecuš, Lívia Adamcová, Silvia Adamcová)
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ERASMUS+, MOBILITA UČITEĽOV VYSOKÝCH ŠKÔL
– PREDNÁŠKOVÝ POBYT V DÁNSKU
zdelá vacı́ systé m v Dá nsku patrı́ nepochybne
k najlepš ım
́ na svete. V dň och 24. – 30. marca
2019 v rá mci programu Erasmus+, Mobilita
uč iteľov vysoký ch š kô l, PaedDr. Zuzana
Hrdlič ková , Ph.D. navš tı́vila partnerskú inš titú ciu
Erhvervsakademi Sydvest (Business Academy SouthWest)
v Esbjergu. Poč as svojho pobytu predstavila domá cim
i zahranič ný m š tudentom Ekonomickú univerzitu
v Bratislave a predná š ala na nasledujú ce té my:
Marketing, Medziná rodný predaj a marketing,
Projektový
manaž ment,
Sektory
ná rodné ho
hospodá rstva na Slovensku a Vzdelá vacı́ systé m na
Slovensku. V rá mci jednej z predná š ok obozná mila
š tudentov s projektom KEGA „Idioms in Business
Communication“ rieš ené ho na Katedre anglické ho
jazyka Fakulty aplikovaný ch jazykov.
Dá nsky vysokoš kolský systé m sa delı́ na dve
kategó rie – univerzity, ktorý ch je v Dá nsku iba zopá r, a
akadé mie. Business Academy SouthWest je sú časťou
vysokoš kolské ho systé mu. Nachá dza sa v juž nej č asti
Dá nska a má dve inš titú cie – v Esbjergu a Sønderborgu.
Business Academy SouthWest má dynamické a
neformá lne š tudijné prostredie. Okrem ú č asti na
predná škach, š tudenti pracujú spoloč ne v skupiná ch,
kde sa od kaž dé ho č lena oč aká va, ž e sa bude aktı́vne
zapá jať do diskusiı́ a pı́sania prá c, ale taktiež bude schopný pracovať samostatne. Kritická a analytická
iniciatı́va š tudentov je veľmi dô lež itý m prvkom vysokoš kolské ho vzdelá vania v Dá nsku. Tá to forma š tú dia si
vyž aduje
veľa
namá havej
a
nezá vislej prá ce.
Business Academy
SouthWest prepá ja
teó riu
s praxou
prostrednı́ctvom
stá ž ı́,
firemný ch
ná vš tev, skutoč ný ch
ž ivotný ch situá ciı́,
a pri vý uč be teó rie
sa na predná škach
využ ıv́ ajú skú senosti
z priemyslu. Vš etci
š tudenti
musia
absolvovať povinnú
trojmesač nú
stá ž
ako sú č asť svojho
vzdelá vania
v Dá nsku
alebo
v zahranič ı́.
Dá nsky
vzdelá vacı́ systé m kladie veľký dô raz na kreativitu, inová cie a kritické myslenie. Hlavné charakteristiky
dá nskeho vysokoš kolské ho vzdelá vania sú vysoké akademické š tandardy, aktı́vne š tudijné prostredie,
interdiscipliná rne š tú die a projektové aktivity.
Zuzana Hrdličková (KAJ)
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ERASMUS + UČITEĽSKÁ MOBILITA, 2019 PARÍŽ V INALCO
aždý rok učitelia využívajú učiteľské mobility
Erasmus+ v rámci Európskej únie. Katedra románskych a slovanských jazykov FAJ EU už
tradične tiež vysiela svojich zamestnancov na prednáškové pobyty do zahraničia zmluvných univerzít ,
medzi ktorými sa často realizuje aj recipročný pobyt,
čím sa obohacujú a upevňujú vzájomné vzťahy, výmena poznatkov a hlavne spolupráca.
V dňoch 7.-12. mája 2019 som sa zúčastnila na učiteľskej mobilite Erasmus + v Paríži na INALCO (Institut National des Langues et Civilisations Orientales).
Ako bývalá lektorka slovenčiny na tejto škole, kedy
som tu viedla praktické hodiny gramatiky, konverzácie, letné kurzy prekladu a vo francúzštine prednášky z vybraných kapitol slovenskej literatúry a kultúry, sa sem vraciam v rámci učiteľskej mobility
ERASMUS + s prednáškovým cyklom o slovenskej
kultúre cez slovenský film.
Slovenská kinematografia sa teší medzi študentmi
slovakistiky veľkej obľube, v centre nášho záujmu sú
slovenské filmy z posledných rokov. V rámci mojich
prednášok určených pre študentov slovenčiny, ale aj
zahraničných kolegov je v centre záujmu historický
vývin slovenskej kinematografie, ale ťažisko prednášok je na prestavení filmového festivalu Slnko v sieti.
Zameriavam sa na filmy, ktoré boli nominované na
ceny za najlepšie výkony, kameru a tiež za najlepší divácky film za posledné 3-4 roky.
Študentov zaujali hlavne ukážky z výberu najúspešnejších filmov, čo podnietilo ich motiváciu a záujem vidieť celý film. Slovenský film súčasnosti sa
orientuje na žáner polo dokumentárny, zachytávajúci

v umeleckom prevedení najťažšie udalosti vojnového obdobia a dopad smutných udalostí minulosti
na súčasného človeka. Zámer je filozofický, morálny,
sociálny. Nemenej zaujímavé sú filmy biografické,
historické, ako aj filmový prepis románov súčasných
slovenských autorov. Kontroverzné otázky súčasnej
spoločnosti sú stvárnené často polo dokumentárnou
formou, čo dodáva filmu dôveryhodnosť. Zachytené
sú tam osobnosti, ktoré zasiahli pozitívne i negatívne
do formovania obrazu súčasného Slovenska. Pomocou takýchto umeleckých obrazov si zahraničný študent ľahšie robí obraz o reáliách krajiny, ako aj
o charakteroch ľudí. Z pohľadu metodiky vyučovania
cudzích jazykov film pôsobí ako vhodný motivačný
prvok na rozprúdenie diskusie o aktuálnych problémoch súčasného Slovenska, čím plní významnú pedagogickú pomôcku pri osvojovaní si jazyka a reálií danej krajiny.

Poznámka o INALCO ( Institut National des Langues et Civilisation Oriental)
Od roku 1985 je INALCO uznávané ako veľký „établissement“ , značka najprestížnejších výskumných a vysokoškolských inštitúcií vo Francúzsku. V roku 2010 sa stáva zakladajúcim členom Sorbonne Paris Cité. Od roku
2011 INALCO centralizuje všetky svoje vyučované jazyky, predmety a kurzy do novej budovy, pod jednu strechu v Paríži , 65 rue des Grands Moulins. Dnes sa na INALCO vyučuje až 94 východných jazykov (od češtiny
po mandarínčinu) , čo predstavuje jedinú inštitúciu na svete s takýmto rozsahom vyučovania cudzích jazykov
s koncovým diplomom „ licence“ a „master“ (bakalársky a magisterský diplom).
Táto inštitúcia má svoju dlhú históriu, pôvodne vznikla spojením dvoch škôl: prvá, v roku 1669, bola jazyková škola (École des jeunes de langues) založená Colbertom . Neskôr, v roku 1795, bola založená druhá škola
École spéciale des langues orientales, ako Langues O. (Špeciálna škola orientálnych jazykov). Takmer o sto
rokov neskôr, v roku 1873 sa tieto dve školy spojili, a potom v roku 1914 bola škola je premenovaná na École
nationale des langues orientales vivantes (ENLOV).
V roku 1971 bola škola premenovaná na INALCO (Národný inštitút pre východné jazyky a civilizácie) Slovenčina ako diplomový predmet sa tu začal vyučovať v nasledujúcich rokoch po vzniku samostatnej Slovenskej republiky. Vytvoril sa tu slovenský lektorát s podporou Ministerstva školstva SR.
Elena Melušová (KRaSJ)
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NOVÉ KNIŽNÉ PUBLIKÁCIE ZAMESTNANCOV FAJ

Vedecká monografia Zuzany Gašovei z Katedry Jazykovedy a translatológie vyšla pod názvom Der konzeptuelle Raum des Lexems ‘Zeit’ im Kontext seiner
Attribuierung vo vydavateľstve Dr. Kovač Verlag v Hamburgu. Cieľom publikácie je na 260 stranách zachytiť mentálnu konštrukciu času prostredníctvom
korpusovej analýzy. Keďže výskum je zameraný na nemecký jazyk, pokúša sa
autorka monografie sprístupniť konceptuálny priestor nemeckej lexémy Zeit
(slov. čas) prostredníctvom indícií, ktoré poskytuje kotext tejto lexémy (konkrétne jej atribúty). Metodiku slúžiacu na získanie empirických údajov, ktorá je
použitá v danej publikácii, možno aplikovať aj na iné jazyky.

Radoslav Štefančík v publikácii Christlich-demokratische Parteien in der
Slowakei. Eine neue Perspektive (Hamburg, Verlag Dr. Kovač) mapuje vývoj
dvoch slovenských kresťansko-demokratických strán. Publikácia je určená nemeckému čitateľovi, preto sa okrem analýzy formovania KDH a SDKÚ-DS venuje aj popisu základných kontúr slovenského straníckeho systému. Autor
hľadá korene kresťanskej demokracie na Slovensku v politickom katolicizme
prvej polovice 20. storočia, nezabúda upozorniť na temnú stránku slovenského
politického katolicizmu v období druhej svetovej vojny, všíma si rovnako predpoklady na vznik kresťansko-demokratických subjektov, ktoré sa objavovali na
Slovensku ešte v období neslobody pred rokom 1989. Dominantnú časť svojho
uvažovania venuje autor vývoju oboch stranách po transformácii režimu až po
vypadnutie obidvoch subjektov zo slovenského parlamentu po voľbách 2016.
Okrem dejinného vývoja autor analyzuje aj faktory posilňujúce, resp. oslabujúce mieru inštitucionalizácie skúmaných formácií.

Dvojica autoriek Lívia Adamcová a Silvia Adamcová v publikácii s názvom Linguistische Charakteristik der deutschen Sprache (Mníchov: LINCOM) predstavujú základné lingvistické znaky súčasného nemeckého jazyka. Koncept publikácie je navrhnutý tak, aby poskytol základný prehľad o nemeckom jazyku pre
študentov nemeckého jazyka, prípadne poskytuje prehľad aj pre vybrané jazykové sekcie s ohľadom na prednášky, semináre, samoštúdium a skúšky. Dokonca
aj laici, ktorí sa zaujímajú o jazyk, tu nájdu vzrušujúce čítanie o novších momentoch vo vývoji nemeckého jazyka a v lingvistickom výskume (napríklad v oblasti
tvorby slov, variačnej lingvistiky, výskumu cudzích jazykov, slovnej zásoby nemeckého jazyka, zmeny významu a podobne). Výskum jazyka a predmetu lingvistiky je komplexný a zároveň veľmi diferencovaný proces. Prezentovaná publikácia je preto výberom teoretických a aplikačne orientovaných tém, ktoré odrážajú súčasný nemecký jazyk.
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ŠTUDENTSKÁ KONFERENCIA
LATINSKÁ AMERIKA DNES
edzinárodná spolupráca Katedry románskych a slovanských jazykov FAJ s kolegami
z Katedry románskych jazykov Vysokej
školy ekonomickej v Prahe a z Ústavu románskych jazykov a literatúr Filozofickej fakulty Masarykovej
univerzity v Brne, sa posúva čoraz ďalej a vzniká z nej
pekná a prínosná tradícia tak pre študentov ako aj
pre kolegov z jednotlivých inštitúcií. Po predchádzajúcich skúsenostiach z letného semestra 2017/18
v Prahe a zo zimného semestra 2018/19 v Brne, prejavili študenti španielskeho jazyka KRaSJ opätovný
záujem vystúpiť so svojimi prezentáciami na študentskom kolokviu „Latinská Amerika dnes“, ktoré sa konalo v apríli tohto roka.
Naši študenti predniesli svoje prezentácie zamerané na aktuálne dianie v krajinách Latinskej Ameriky. Študentky druhého ročníka si pripravili pútavú prezentáciu o živote na Kube, o jej architektúre, kultúre, gastronómii, ľudových tradíciách a turizme a študentka štvrtého ročníka hovorila o diktatúre Huga Cháveza a jej negatívnych dopadoch na venezuelskú spoločnosť.
Po prezentáciách nasledovala diskusia na dané témy a organizátori podujatia odovzdali študentom diplomy, drobné upomienkové predmety, knihy a časopisy. Po zotmení sme sa všetci stretli v centre mesta pri
spoločnej večeri. Na druhý deň nás čakalo obrovské prekvapenie v podobe „rýchlokurzu“ argentínskeho tanga
pod taktovkou skúsených lektorov, ktorí nás naučili základné kroky tohto exotického tanca a porozprávali
študentom o jeho histórii a filozofii.
V sobotu sme sa vrátili vlakom do Bratislavy plní nových a nezabudnuteľných zážitkov a inšpirácií do budúceho stretnutia. Záujem študentov o tento druh podujatí je čoraz vyšší a skutočne nás teší, že aj takouto
formou môžeme zviditeľňovať v zahraničí našu univerzitu. Dovidenia v Prahe v zimnom semestri!
Sofia Tužinská, Iveta Maarová (KRaSJ)

VÍŤAZOM CELOUNIVERZITNÉHO KOLA ŠVOČ SA STAL
ŠTUDENT FAKULTY APLIKOVANÝCH JAZYKOV
MARKO KRAJČI
ohtoročným víťazom fakultného a neskôr aj univerzitného
kola ŠVOČ sa stal Marko Krajči, študent francúzskeho a anglického jazyka na bakalárskom stupni štúdia. Marko Krajči
svoju prácu napísal vo francúzskom jazyku a venoval ju problematike rádu Templárov. Ako vyplýva z názvu práce – Les Templiers :
banquiers du Moyen Âge (Templári: bankári stredoveku) –, autor sa
zameriava na otázku finančného fungovania tohto veľmi dobre organizovaného rádu, ktorého bohatstvo je legendárne. Okrem krátkeho predstavenia histórie rádu Templárov, sa Marko Krajči venuje
ich finančnému umeniu a spôsobu, akým vedeli získať bohatstvo,
ktoré napokon spôsobilo ich pád, pretože sa stalo tŕňom v oku mocných kráľov, najmä francúzskeho Filipa IV. V poslednej časti práce
autor analyzuje aj jednu z mnohých legiend spojených s rádom
Templárov, a síce legendu o ukrytom poklade, ktorý dodnes nik nenašiel – odhaľuje mýtus a pravdepodobné racionálne vysvetlenie.
Markovi Krajčimu srdečne blahoželámu k úspechu a pevne veríme, že podobné úspechy čakajú aj ďalších
študentov a študentky Fakulty aplikovaných jazykov.
Andrea Tureková (KRaSJ)
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NAŠI ŠTUDENTI V
ASCHAFFENBURGU
42 študentov a 14 vysokoškolských
pedagógov zo 7
európskych
univerzít sa zúčastnilo 2.
intenzívneho
programu PROMINENCE
(PROmoting
MINndful
ENcounters through intercultural Comptence and
Experience) v nemeckom
Aschaffenburgu od 7. apríla 2019 do 12. apríla
2019 v rámci programu
Erasmus + K2 strategické
partnerstvá. Našu univerzitu reprezentovali študenti Fakulty aplikovaných jazykov: Andrej Kalász, Andrej Kiner, Kitty Szabóová, Dominika Kopčeková, Andrea Šutvayová, Jana Figurová. Členmi tímu PROMINENCE za Ekonomickú univerzitu v Bratislave sú: PhDr. Ildikó Némethová, PhD., koordinátorka projektu;
PhDr. Mária Bláhová, PhD., vedúca Katedry interkultúrnej komunikácie; PaedDr. Eva Stradiotová, PhD., prodekanka pre vzdelávanie a Ing. Denisa Běčáková, referentka pre medzinárodné vzťahy a rozvoj Fakulty aplikovaných jazykov.
Sedem európskych univerzít (Aschaffenburg University of Applied Sciences, Nemecko; Ekonomická univerzita v Bratislave, Slovensko; Univerzita v Debrecíne, Maďarsko; Ekonomická univerzita v Katoviciach, Poľsko; University of Savoie, Francúzsko; Seinäjoki Univerzita aplikovaných vied, Fínsko a Ekonomická univerzita vo Varne, Bulharsko) spojilo svoje sily vytvoriť interaktívny online vzdelávací materiál, ktorý bude integrovaný do univerzitných učebných osnov s ambíciou podporovať interkultúrne zručnosti a kompetencie študentov a zamestnancov.
Interkultúrne témy, ktoré sa skúmajú počas tohto projektu zahŕňajú jazyky a kultúrnu rozmanitosť (Bratislava, 2018), riadenie a vedenie v rôznych kultúrach (Aschaffenburg, 2019) a praktizovanie kultúrnej a emočnej
inteligencie naprieč kultúrami (Savoie, 2020).
„Cieľom 2. intenzívneho programu je poskytnúť rámec pre učenie sa naprieč kultúrami,“ hovorí Alexandra
Angress, z Univerzity aplikovaných vied, Aschaffenburg. Denis Schreek zo spoločnosti Linde Material Handling
v Aschaffenburgu poskytol interaktívnu prednášku o otázkach vedenia v spoločnostiach a zdôraznil skutočnosť, že spoločnosti pôsobiace v celosvetovom meradle si vyžadujú globálne myslenie a pripravenosť k celoživotnému učeniu sa o rôznych kultúrach. Troy Wiwczaroski, koordinátor projektu z Univerzity v Debrecíne v
Maďarsku, poznamenal, „Našou nádejou je poskytnúť každému účastníkovi druhého IP
aspoň jednu iskru, ktorá bude
viesť k vytvoreniu vlastnej cesty
k úspechu v dnešnom globálnom svete.“
Univerzita Savoie vo Francúzsku bude hostiť 3. Prominence intenzívny program pre
vysokoškolských študentov na
jar roku 2020. Prezentácia konečných výsledkov projektu sa
uskutoční v rámci medzinárodnej konferencii v Seinäjoki vo
Fínsku v júni 2020.
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NÁVŠTEVA KOLEGÝŇ Z JAZYKOVEDNÉHO ÚSTAVU Ľ. ŠTÚRA SAV NA FAKULTE APLIKOVANÝCH JAZYKOV EKONOMICKEJ UNIVERZITY V BRATISLAVE
intenciou priblížiť študentom prieniky vlastného štúdia s mimomuniverzitnou sférou, ako aj s cieľom poukázať na rozličné perspektívy, ktoré sa týkajú
možností prepojenia vedomostí nadobudnutých prostredníctvom štúdia
s praxou, a zároveň tak zvýšiť motiváciu študijného snaženia svojich zverencov, si
vyučujúci Katedry jazykovedy a translatológie FAJ EU v Bratislave predsavzali
usporiadať rad stretnutí s odborníkmi z rozličných oblastí spojených s náplňou štúdia a profilom absolventa.
Jedným z takýchto podujatí bola aj prednáška s názvom Slovenský národný korpus. Tvorba – štruktúra – využitie, ktorá sa uskutočnila dňa 4. apríla 2019 na pôde Fakulty aplikovaných jazykov Ekonomickej univerzity v Bratislave. Prednášajúcimi, ktoré prijali pozvanie, boli dr. Katarína Gajdošová
a dr. Mária Šimková z Oddelenia Slovenského národného korpusu Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV v Bratislave. Prítomní mali možnosť vypočuť si zaujímavé informácie o korpuse v jazykovom kontexte. Odborníčky
zo SAV priblížili nielen teoretické pozadie, ale načrtli aj rôzne možnosti praktického využitia narábania s korpusom, napr. v translatologickej alebo lingvistickej oblasti. Tieto následne demonštrovali prostredníctvom
konkrétnych možných bádateľských otázok a príkladov, ktoré doplnili praktickými ukážkami vyhľadávania
rozličných typov informácií za pomoci korpusu.
Keďže obe inštitúcie sú otvorené spolupráci, veríme, že sa môžeme tešiť na ďalšie prínosné stretnutia.
Zuzana Gašová (KjaT)

AUF WIEDERSEHEN, LIEBER CHRISTIAN!
talo sa pravidlom, že na stránkach fakultného Newslettru sa
pravidelne objavovalo niekoľko textov v nemeckom jazyku.
Spravidla ich pripravoval náš milý kolega z Nemecka Christian Ahlrep. Toto je po dlhých rokoch snáď prvé číslo, v ktorom
žiadny text od neho nenájdeme. Christian totiž po dlhých siedmich
rokoch ukončil pôsobenie na Fakulte aplikovaných jazykov a vrátil sa späť do svoje vlasti. Nie že by sa mu veľmi chcelo, ale ako
lektor DAAD mohol na jednom pracovisku pôsobiť maximálne päť
rokov. Christianovi sa podarilo tento pobyt predsa len predĺžiť.
Prvý rok totiž u nás pôsobil v pozícii jazykového asistenta a ten
posledný si predĺžil až po odobrení jeho žiadosti, pretože chcel dokončiť niekoľko rozpracovaných projektov.
Christiana si budeme pamätať ako ochotného a vždy pripraveného kolegu a študenti si ho zapamätajú určite ako jedného z najlepších pedagógov. Ochotne vždy pomohol ostatným. Na fakulte
snáď nebol nemčinár, ktorému by s nejakou vecou nepomohol. Či
už s obstaraním nejakej zaujímavej literatúry z Nemecka, prípadne s korektúrou našich vedeckých textov napísaných v nemeckom jazyku.
Christian bol viac ako len nemecký lektor. Aktívne udržiaval vzťahy nielen so zástupcami DAAD, ale bol
v intenzívnom kontakte s predstaviteľmi nemeckého veľvyslanectva na Slovensku, s Goetheho inštitútom,
rovnako s pracovníčkami niektorých nemeckých politických nadácií (primárne s KAS a HSS). Vďaka jeho angažovanosti bol organizátorom viacerých podujatí, pozval k nám vzácne politické i vedecké autority, stál pri
organizovaní prednášky predsedu Nemeckého Spolkového snemu na pôde Ekonomickej univerzity v Bratislave Norberta Lammerta v marci 2014, ktorá zviditeľnila celú univerzitu. Jeho postrehy o pobyte na Slovensku si záujemcovia nájdu v knihe, ktorú pripravil so svojim nemeckým kolegom Thomasom Edelingom pod
názvom Zeitspuren: Gedanken zum 25-jährigen Bestehen der Slowakei (2018). Christian, srdečná vďaka za
Tvoj prínos do rozvoja fakulty a univerzity a tešíme sa na skoré stretnutie s Tebou „irgendwo“ und „irgendwann“.
Radoslav Štefančík (KIK)
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POZVÁNKA
Dovoľujeme si Vás srdečne pozvať na jubilejný ročník medzinárodnej vedeckej konferencie

C UDZIE

JAZYKY V PREMENÁCH ČASU

X.,

ktorá sa bude konať 8. novembra 2019 na Fakulte aplikovaných jazykov EU v Bratislave.
Vedecké rokovanie bude prebiehať v odborných sekciách:
(Lingvistika, lingvodidaktika a lingvoreálie, interkultúrna komunikácia a reálie,
prekladateľstvo a tlmočníctvo, európske štúdiá, didaktika odborného jazyka).
Vítané sú príspevky opisujúce skúsenosti s aplikáciou poznatkov vedy a výskumu
v pedagogickej praxi.
Považujte, prosím, tento oznam za výzvu na podávanie príspevkov v angličtine, češtine, nemčine, vo francúzštine,
v ruštine, slovenčine, španielčine alebo v taliančine v rozsahu 5-8 strán.
Tešíme sa na Vaše prihlášky zaslané na adresu: dek.faj@euba.sk
Pozvánku s podrobnými informáciami budú záujemcom zaslané v mesiaci september.

FAKULTA APLIKOVANÝCH JAZYKOV – EKONOMICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE
akulta aplikovaných jazykov EUBA reaguje na podmienky trhu, ktorý predovšetkým v globalizovanej multimediálnej spoločnosti vyžaduje vysokoškolsky vzdelaného odborníka, v profile ktorého sa kombinuje kompetencia výbornej znalosti jazykov, kultúry a spoločensko-ekonomických reálií určitej jazykovo-geografickej oblasti
a znalosti z oblasti ekonomických, podnikovo-hospodárskych, spoločenských vied a práva. Fakulta aplikovaných jazykov pripravuje prekladateľov, tlmočníkov, interkultúrnych mediátorov, odborníkov na komunikáciu v interkultúrnej hospodárskej praxi, kulturológov, euroúradníkov a pod.
Absolvent študijného programu „Cudzie jazyky a interkultúrna komunikácia“ bude:
 ovládať dva cudzie jazyky (angličtinu, nemčinu, francúzštinu alebo španielčinu) na rovnakej úrovni v bežnej i odbornej komunikácii, v hovorenej i písomnej podobe,
 ovládať pojmový aparát týchto jazykov, špecifiká verbálnej a neverbálnej komunikácie,
 poznať rôzne kultúrne dimenzie, bude tolerantný k iným komunikačným a kultúrnym modelom, bude vedieť eliminovať konfliktné situácie,
 disponovať poznatkami z ekonómie, práva a z vybraných spoločenskovedných disciplín.
 Viac informácií nájdete na: http://www.euba.sk/fakulty/fakulta-aplikovanych-jazykov/studium
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