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Preklady z latinčiny 



Ján Jambor z Rožňavy: O strážení piatich 
zmyslov (preklad Anabela Katreničová). 
Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v 
Košiciach 2019. 169 s. 

Prepis a preklad latinského stredovekého moralistického 
traktátu z pera málo známeho uhorského teológa Jána 
Jambora z Rožňavy z druhej polovice 15. storočia, ktorý 
sa svojím obsahom venuje otázke zmyslov tela i duše a z 
nich prameniacej hriešnosti. 



Sv. Augustín: O zasvätenom panenstve 
(preklad Anabela Katreničová). 
Bratislava: Karmelitánske nakladateľstvo 
2015. 192 s. 

Preklad latinského textu Aurélia Augustína, významného 
cirkevného otca Západu, teológa i filozofa, v ktorom odkrýva 
ideály Bohu zasväteného života a bráni ho pred útokmi 
heretikov. 



Prirodzenosť dobra a existencia zla v diele 
Aurélia Augustína „De natura boni“ (preklad 
Anabela Katreničová). 
In: Kultúrne dejiny, roč. 9, č. 2, 2018. s. 221-
237. 

Preklad latinského filozofického textu, v ktorom sa Augustín podujal 
na vytvorenie kresťanskej koncepcie jestvovania dobra a zla. 



Róbert Grosseteste a jeho metafyzický spis O 
svetle alebo o počiatku foriem (preklad 
Anabela Katreničová). 
In: Kultúrne dejiny, roč. 11, č. 2, 2020. s. 283—
299. 

Preklad latinského metafyzického traktátu významného 
stredovekého filozofa Róberta Grossetesteho (1175-1253), v ktorom 
vytvoril jedinečný koncept svetla ako prvej formy, ktorá dáva látke 
rozmer i pohyb. 



Šlomo ben Jehuda Ibn Gabirol: Fons vitae 
(preklad Anabela Katreničová). 
In: Filozofia, roč. 67, č. 1, 2012. s. 61-71. 
[spoluautorka Mária Mičaninová]. 

Preklad časti prvého traktátu významného metafyzického 
stredovekého diela židovského filozofa Ibn Gabirola (1022-1057) s 
názvom Fons vitae, v ktorom vytvoril novoplatónsku koncepciu 
univerzálneho hylémorfizmu. 



2. traktát: O podstate, ktorá udržiava 
telesnosť sveta (preklad Anabela Katreničová). 
In: Funkcia obraznosti vo filozofii. Košice: 
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 
2014. s. 179-213. [spoluautori Mária 
Mičaninová, Ivica Hajdučeková, Tímea 
Kolberová, Lenka Cibuľová, Štefan Jusko]. 

Preklad druhého traktátu významného metafyzického 
stredovekého diela židovského filozofa Ibn Gabirola (1022-1057) s 
názvom Fons vitae, v ktorom vysvetľuje bytie telesnej látky, teda 
podstaty, ktorá udržiava telesnosť. 


