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Úvod
Filozofická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
realizuje vedeckovýskumnú činnosť v štyroch základných oblastiach,
a to pedagogických vedách, humanitných vedách, spoločenských a
behaviorálnych vedách a historických vedách. Priority skúmania
v jednotlivých oblastiach sú štruktúrované v závislosti od
vedeckovýskumnej kapacity a kvalifikačnej štruktúry vedných
odborov jednotlivých oblastí skúmania na FF UPJŠ. Vedeckovýskumnú
činnosť aktuálne podporujú domáce grantové agentúry (APVV,
VEGA, KEGA, VVGS UPJŠ), v oblasti histórie domáce i grantové
agentúry

a

HORIZONT 2020 (Príloha 1). Vedeckovýskumná

činnosť sa v jednotlivých odboroch rozvíja v spolupráci so
zahraničnými

univerzitami

a

domácimi

akademickými

a

výskumnými inštitúciami (Príloha 2). Zapojenosťou výskumných
tímov FF UPJŠ do domácich a zahraničných výskumných sieti
sa vytvárajú predpoklady uchádzania sa o podporu výskumu v
medzinárodných projektoch, vo

výskumných infraštruktúrach

celoeurópskeho záujmu spoločenských a humanitných odborov
(Európske strategické fórum o výskumných infraštruktúrach, ESFRI).
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1. Vedeckovýskumné priority v
jednotlivých oblastiach výskumu a
aktuálne riešené vedeckovýskumné
projekty
a) Pedagogické vedy
Vedeckovýskumné priority
Pedeutologický výskum.
Rizikové/protektívne faktory zmien rizikového správania školákov a vysokoškolákov.
Krátkodobý a dlhodobý efekt školských programov prevencie užívania návykových látok.

Aktuálne riešené vedeckovýskumné projekty
APVV
Číslo projektu: APVV-15-0062
Názov projektu: Psychologický mechanizmus zmien rizikového správania školákov a vysokoškolákov. Rizikové
správanie a emigračné, migračné zámery
Hlavný riešiteľ projektu: prof. PhDr. Oľga Orosová, CSc., Katedra pedagogickej psychológie a psychológie
zdravia FF UPJŠ

VEGA
Číslo projektu: 1/0623/17
Názov projektu: Analýza sociálno-osobnostných charakteristík dospievajúcich a indikátorov rizikového
správania v kontexte rodinných procesov
Hlavný riešiteľ projektu: Mgr. Mária Bačíková, PhD., Katedra pedagogickej psychológie a psychológie zdravia
FF UPJŠ

VVGS
Číslo projektu: VVGS- 2016-323
Názov projektu: Inovácie metód rozvoja sebareflexívnych kompetencií študentov učiteľstva v praktickej
profesijnej príprave
Hlavný riešiteľ projektu: PaedDr. Renáta Orosová PhD., Katedra pedagogiky FF UPJŠ
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b) Humanitné vedy
Vedeckovýskumné priority
Cudzie jazyky a kultúry, neslovanské jazyky a literatúry (anglický, nemecký a francúzsky
jazyk a literatúra)
Slovotvorba a jazyková typológia
Odborná terminológia a jazyk pre špecifické účely so zameraním na jazyk medicíny, práva a médií
prostredníctvom rozvoja zručností čítania s porozumením
Reprezentácia identity (národnej, kultúrnej, rodovej, etnickej, náboženskej) v textoch britskej
a americkej literatúry v kontexte literárnych a kultúrnych štúdií. Rozšírenie existujúcich štúdií o škótske štúdiá
Konštrukcia a reprezentácia identít – kultúrnych, národných, rodových, etnických atď. v mediálnych textoch
(TV, film, tlač, internet)
Literárna historiografia, nemecké nárečia

Prekladateľstvo a tlmočníctvo

Právna terminológia: analýza termínov v oblasti práva na účely právneho prekladu (pre výučbu aj bežnú
prekladateľskú prax) a právnej komparatistiky; kontrastívna analýza komparabilných právnych textov v
zdrojovom a cieľom jazyku (Continental law vs Common law)
Využívanie nástrojov korpusovej lingvistiky a fonetického laboratória na efektívne metódy výučby a praxe
konzekutívneho a simultánneho tlmočenia
Anticipačné fonetické stratégie pre simultánne a konzekutívne tlmočenie

Filozofia

Heideggerova filozofia, filozofia J. Patočku, problém človeka a jeho existenčné otázky (Nietzsche, Dostojevskij)

Klasické jazyky

Latinská literatúra autorov spätých so Slovenskom

Slovenský jazyk a literatúra, masmediálne štúdiá

Audiometrické lingválne testy
Vyučovanie slovenčiny ako cudzieho jazyka
(Re)interpretácia diel slovenskej a svetovej literatúry
Jazyk a literatúra v súčasnom socio-kultúrnom a mediálnom kontexte
Teória a prax umeleckého prekladu
Žánre mediálnej a marketingovej komunikácie

Aplikovaná etika

Vedecký výskum v jednotlivých subdisciplinárnych oblastiach aplikovanej etiky je orientovaný na prípravu
etických expertov pre etickú reflexiu, profylaxiu, inštitucionalizáciu, tvorbu etickej infraštruktúry a etických
programov.
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b) Humanitné vedy

Aktuálne riešené vedeckovýskumné projekty
APVV
Číslo projektu: APVV-15-0307
Názov projektu: Anticipačné fonetické stratégie pre simultánne a konzekutívne tlmočenie
Hlavný riešiteľ projektu: prof. Dr. Rudolph Sock, PhD., Katedra anglistiky a amerikanistiky FF UPJŠ
Číslo projektu: APVV-16-0035
Názov projektu: Výskum mimojazykových faktorov tvorenia a interpretácie nových pomenovaní
Hlavný riešiteľ projektu: prof. PhDr. Pavel Stekauer, DrSc., Katedra anglistiky a amerikanistiky FF UPJŠ
Číslo projektu: APVV-15-0492
Názov projektu: Rečová audiometria v rómskom jazyku
Hlavný riešiteľ projektu: prof. Ing. Július Zimmermann, CSc., Katedra slovakistiky, slovanských filológií a
komunikácie FF UPJŠ
Číslo projektu: APVV-14-0706
Názov projektu: Heidegger, metafyzika a dejiny filozofie
Hlavný riešiteľ projektu: prof. PhDr. Vladimír Leško, CSc., Katedra filozofie a dejín filozofie FF UPJŠ
Číslo projektu: APVV-15-0234
Názov projektu: Sexuálna výchova v kontexte etiky starostlivosti
Riešiteľ projektu za FF UPJŠ: PhDr. Adriana Jesenková, PhD., Katedra aplikovanej etiky FF UPJŠ
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b) Humanitné vedy

Aktuálne riešené vedeckovýskumné projekty
KEGA
Číslo projektu: 010UPJŠ-4/2017
Názov projektu: Latinský jazyk pre študentov filozofickej fakulty
Hlavný riešiteľ projektu: Mgr. Jana Balegová, PhD., Katedra klasickej filológie FF UPJŠ
Číslo projektu: 008UPJŠ-4/2017
Názov projektu: Veda bez bariér (Interdisciplinárne inšpirácie súčasnej literárnej vedy a jazykovedy v edukačnej
praxi na VŠ)
Hlavný riešiteľ projektu: prof. PhDr. Ján Gbúr, CSc., Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie
FF UPJŠ
Číslo projektu: 022UPJŠ-4/2017
Názov projektu: Jazyk a literatúra v súčasnom socio-kultúrnom a mediálnom kontexte
Hlavný riešiteľ projektu: Mgr. Markéta Andričíková, Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie
FF UPJŠ
Číslo projektu: 009UPJŠ-4/2016
Názov projektu: Botanický slovník
Hlavný riešiteľ projektu: doc. PhDr. František Šimon, CSc., Katedra klasickej filológie FF UPJŠ
Číslo projektu: 001UPJŠ-4/2017
Názov projektu: Vysokoškolské vzdelávanie pre udržateľnosť (hodnotové rámce, kompetencie a nástroje pre
implementáciu udržateľnosti v edukačnej praxi)
Riešiteľ projektu za FF UPJŠ: PhDr. ThDr. Marián Bednár, PhD., Katedra aplikovanej etiky FF UPJŠ
Číslo projektu: 051UK-4/2016
Názov projektu: Prehĺbenie vyučovania kultúry a umenia v študijnom programe „nemecký jazyk a literatúra“
prostredníctvom blended-learningu
Riešiteľ projektu za FF UPJŠ: Dr. rer. Pol. Michaela Kováčová, Katedra germanistiky FF UPJŠ
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b) Humanitné vedy

Aktuálne riešené vedeckovýskumné projekty
VEGA
Číslo projektu: 1/0061/17
Názov projektu: Slovacia orientalis litterata. Latinská literatúra autorov spätých s východným Slovenskom
Hlavný riešiteľ projektu: doc. PhDr. František Šimon, CSc., Katedra klasickej filológie FF UPJŠ
Číslo projektu: 1/0002/17
Názov projektu: Derivačné siete v európskych jazykoch. Medzijazykový výskum
Hlavný riešiteľ projektu: doc. PaedDr. Lívia Körtvélyessy, PhD., Katedra anglistiky a amerikanistiky FF UPJŠ
Číslo projektu: 1/0273/16
Názov projektu: Komparatívny výskum dištinktívnych príznakov foném v slovenčine, angličtine a nemčine
Hlavný riešiteľ projektu: doc. Mgr. Renáta Gregová, PhD., Katedra anglistiky a amerikanistiky FF UPJŠ
Číslo projektu: 1/0336/16
Názov projektu: Post-mileniálna senzibilita v anglofónnych literatúrach, kultúrach a médiách
Hlavný riešiteľ projektu: doc. Mgr. Slávka Tomaščíková, PhD., Katedra anglistiky a amerikanistiky FF UPJŠ
Číslo projektu: 1/0736/15
Názov projektu: Metodologické prieniky do (re)interpretácie diel slovenskej a svetovej literatúry
Hlavný riešiteľ projektu: prof. PhDr. Ján Gbúr, CSc., Katedra slovakistiky, slovanských filológií a
komunikácie FF UPJŠ
Číslo projektu: 1/0407/17
Názov projektu: Slovenská poézia v anglických prekladoch
Hlavný riešiteľ projektu: doc. PhDr. Marián Andričík, PhD., Katedra slovakistiky, slovanských filológií a
komunikácie FF UPJŠ
Číslo projektu: 2/0190/15
Názov projektu: Diskurzívne podnety pre literárnu historiografiu: sondy do tvorby vybraných nemecky
píšucich autoriek (od konca 18. storočia podnes)
Riešiteľ projektu za FF UPJŠ: PaedDr. Ingrid Puchalová, PhD., Katedra germanistiky FF UPJŠ
Číslo projektu: 1/0715/16
Názov projektu: Dostojevskij a Nietzsche v kontextoch česko-slovenskej a ruskej filozofie 19. a 20. storočia
Hlavný riešiteľ projektu: doc. PhDr. Peter Nezník, CSc., Katedra filozofie a dejín filozofie FF UPJŠ
Číslo projektu: 1/0963/16
Názov projektu: Slabé myslenie a postmetafyzická filozofia
Hlavný riešiteľ projektu: PhDr. Katarína Mayerová, PhD., Katedra filozofie a dejín filozofie FF UPJŠ
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c) Spoločenské a behaviorálne vedy
Vedeckovýskumné priority
Faktory emigračných zámerov vysokoškolákov
Sebaregulačné procesy týkajúce sa dosahovania cieľov a starostlivosti o seba
Teória demokracie, vzťah národnej a občianskej identity, európska integrácia
Zmysel života v sociálne rizikových skupinách

Aktuálne riešené vedeckovýskumné projekty
APVV
Číslo projektu: APVV-14-0921
Názov projektu: Starostlivosť o seba ako faktor vyrovnávania sa s negatívnymi dôsledkami vykonávania
pomáhajúcich profesií
Hlavný riešiteľ projektu: doc. PhDr. Margita Mesárošová, CSc., Katedra psychológie FF UPJŠ
Číslo projektu: APVV-15-0273
Názov projektu: Experimentálne overovanie programov na stimuláciu exekutívnych funkcií slaboprospievaiúceho
žiaka (na konci 1. stupňa školskej dochádzky) – kognitívny stimulačný potenciál matematiky a slovenského
jazyka
Riešiteľ projektu za FF UPJŠ: doc. PhDr. Ján Ferjenčík, CSc., Katedra psychológie FF UPJŠ
Číslo projektu: 016UPJŠ-4/2017
Názov projektu: Fidelita programu univerzálnej prevencie užívania návykových látok „Unplugged“ v
podmienkach slovenských základných škôl
Hlavný riešiteľ projektu: PhDr. Anna Janovská, PhD., Katedra pedagogickej psychológie a psychológie zdravia
FF UPJŠ
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c) Spoločenské a behaviorálne vedy
Aktuálne riešené vedeckovýskumné projekty
KEGA
Číslo projektu: 021UPJŠ-4/2016
Názov projektu: Modernizácia politologického vzdelávania na UPJŠ v Košiciach
Hlavný riešiteľ projektu: prof. PhDr. Marcela Gbúrová, CSc., Katedra politológie FF UPJŠ

VEGA
Číslo projektu: 1/10713/115
Názov projektu: Intrapersonálne a interpersonálne faktory zmien rizikového správania vysokoškolákov a
emigračných zámerov vysokoškolákov
Hlavný riešiteľ projektu: prof. PhDr. Oľga Orosová, CSc., Katedra pedagogickej psychológie a psychológie
zdravia FF UPJŠ
Číslo projektu: 1/0924/15
Názov projektu: Procesy sebaregulácie v dosahovaní distálnych cieľov
Hlavný riešiteľ projektu: prof. PhDr. Ladislav Lovaš, CSc., Katedra psychológie FF UPJŠ
Číslo projektu: 1/0658/16
Názov projektu: Výskum sekundárneho analfabetizmu v Slovenskej republike (stav – kontexty – perspektívy)
Hlavný riešiteľ projektu: prof. PhDr. Marcela Gbúrová, CSc., Katedra politológie FF UPJŠ
Číslo projektu: 1/0230/15
Názov projektu: Sociálne a osobnostné charakteristiky onkologických pacientov a pacientok ako jeden z
najvýznamnejších faktorov socioterapie s touto skupinou klientov a klientok.
Hlavný riešiteľ projektu: prof. PhDr. Eva Žiaková, CSc., Katedra sociálnej práce FF UPJŠ
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d) Historické vedy

Vedeckovýskumné priority
Dejiny strednej a juhovýchodnej Európy
Urbánne a regionálne dejiny

Aktuálne riešené vedeckovýskumné projekty
Horizont 2020
Číslo projektu: 721933
Názov projektu: History of European Urbanism in the 20th Century
Hlavný riešiteľ projektu: doc. P aedDr. Martin Pekár, PhD., Katedra histórie FF UPJŠ

APVV
Číslo projektu: APVV-16-0383
Názov projektu: Komplexný pamäťový portál a historický atlas miest Slovenska (Bratislava a Košice)
Riešiteľ projektu za FF UPJŠ: doc. PaedDr. Martin Pekár, PhD., Katedra histórie FF UPJŠ
Číslo projektu: APVV-15-0475
Názov projektu: Tendencie vývoja etnických vzťahov na Slovensku (komparatívny výskum národnostnej
problematiky v rokoch 2004 – 2020) – TESS2
Riešiteľ projektu za FF UPJŠ: Mgr. Nikola Regináčová, PhD., Katedra histórie FF UPJŠ

VEGA
Číslo projektu: 1/0212/15
Názov projektu: Miesta pamäti Košíc II. (ľudia a dejiny)
Hlavný riešiteľ projektu: prof. PaedDr. Štefan Šutaj, DrSc., Katedra histórie FF UPJŠ
Číslo projektu: 1/02541/17
Názov projektu: Stratégie prežitia holokaustu a mestské elity
Hlavný riešiteľ projektu: doc. PaedDr. Martin Pekár, PhD., Katedra histórie FF UPJŠ
Číslo projektu: 1/0184/17
Názov projektu: Gréckokatolícka cirkev na okupovaných územiach Československa v rokoch 1938 – 1945.
Hlavný riešiteľ projektu: doc. ThDr. Peter Borza, PhD., Katedra histórie FF UPJŠ

11

2. Špičkový tím
Názov špičkového tímu: Onomaziológia – slovotvorba – typológia
Oblasť výskumu: humanitné vedy
Skratka špičkového tímu: OST
Zloženie špičkového tímu:
prof. PhDr. Pavel Stekauer, DrSc.
doc. PaedDr. Lívia Körtvélyessy, PhD.
doc. Mgr. Renáta Panocová, PhD.
doc. Mgr. Renáta Gregová, PhD.
Mgr. Mariana Zeleňáková, PhD.
Pracovisko: Katedra anglistiky a amerikanistiky FF UPJŠ
Výskumný tím Onomaziológia – slovotvorba – typológia predstavuje hlavnú školu onomaziologického
prístupu k slovotvorbe v celosvetovom meradle. V tomto zmysle nadviazal na bohaté tradície českej a slovenskej
slovotvorby (Dokulil, Horecký, Furdík, Buzássyová a i.) a zásadne ju rozvinul v týchto oblastiach:
•
Všeobecná onomaziologická teória slovotvorby
•
Onomaziologická teória konverzie
•
Priekopnícka teória parediktability významu nových pomenovaní
•
Priekopnícky výskum typológie slovotvorných systémov
•
Priekopnícky výskum sociolingvistických aspektov tvorenia nových pomenovaní a prediktability
významu nových pomenovaní
•
Integrovaný model tvorenia a interpretácie nových pomenovaní
•
Onomaziologická teória evaluatívnej morfológie
•
Onomaziologická teória neoklasických kompozít a výpožičiek .
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3. Vedecko-technická infraštruktúra.
Špecializované laboratóriá Filozofickej
fakulty a prístrojové vybavenie
a) Laboratórium experimentálnej fonetiky a komunikácie – Language,
information and communication laboratory (Licolab)
Poslanie laboratória
Language, Information and Communication Laboratory je organizačne začlenené do Katedry slovakistiky,
slovanských filológií a komunikácie pri Filozofickej fakulte Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach. Vznik
laboratória ako experimentálneho vedeckého komunikačného a fonetického pracoviska si vyžiadala tá
skutočnosť, že experimentálny výskum jednej zo základných rovín jazyka – zvukovej roviny – je východiskom
pre ďalšie lingvistické bádanie. Laboratórium bolo založené v r. 1969, nadväzuje na vyše 40- ročnú tradíciu
experimentálnej fonetiky na pôde Filozofickej fakulty UPJŠ v Prešove (1970 – 2011). Language, Information and
Communication Laboratory slúži jednak na vedecký výskum, ktorý sa robí exaktne na vysokej medzinárodnej
odbornej úrovni, jednak na vyučovanie fonetiky a fonológie – disciplín, ktorými sa otvára jazykovedné
poznanie.
Aktuálne riešené granty
Granty, ktoré sú v laboratóriu aktuálne riešené sú:
APVV-15-0492 Rečová audiometria v rómskom jazyku (Zodpovedný riešiteľ: Prof. Ing. Július Zimmermann,
CSc.). Doba riešenia projektu: 07/2016-12/2019
APVV-15-0307 Anticipačné fonetické stratégie pre simultánne a konzekutívne tlmočenie (Zodpovedný riešiteľ:
Prof. Dr. Rudolph Sock, PhD.). Doba riešenia projektu: 07/2016-06/2020
VEGA 1/0273/16 Komparatívny výskum dištinktívnych príznakov foném v slovenčine, v angličtine a v nemčine
(Zodpovedný riešiteľ: Doc. Mgr. Renáta Gregová, PhD.). Doba riešenia projektu: 01/2016-12/2018
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a) Laboratórium experimentálnej fonetiky a komunikácie – Language,
information and communication laboratory (Licolab)
Vybavenie laboratória
Laboratórium je vybavené prístrojmi na analýzu a resyntézu rečového signálu pre fonetiku, logopédiu a
na prípravu rečových testov v otológii. Na prípravu rečových vzoriek a rozsiahlych rečových korpusov je
laboratórium vybavené nahrávacím štúdiom, systémom na streamový záznam signálu z masových médií a field
rekordérmi na akvizíciu zvukových komunikačných signálov v exteriéri. Na fonetickú analýzu reči je určené
prostredie Computer Speech laboratory CSL 4500 vrátane špecializovaných knižníc, umožňujúcich merať
segmentálne a suprasegmentálne charakteristiky, resyntetizovať signál po zmene detegovaných parametrov
a merať osobitné atribúty reči po chorobných zmenách v artikulačnom trakte hovoriaceho. Inou verziou
programu na analýzu rečového signálu je program S-Tools STx. Metódy analýzy postavené na waveletovej
transformácii sú realizované v jazyku Matlab.
Na otologické meranie vnemu percipientov v rečovej aj tónovej audiometrii je laboratórium vybavené
komplexným systémom Madsen Astera2 a systémom Avant A2D+. Na psychoakustické meranie detekcie,
diskriminácie a identifikácie foném a suprasegmentov je určený systém A$E. Normovanie zvukového reťazca
vrátane meničov akustického tlaku je zaistené kalibrátorom G.R.A.S.
Prístrojový komplet sa dá využiť vo fonetike na skúmanie segmentálnych a suprasegmentálnych charakteristík
rečového signálu. Namerané ukazovatele sú dobrým indikátorom korektnej aj spisovnej výslovnosti, sú užitočné
v logopedickej praxi pri liečení artikulačnej nedostatočnosti. Veľkou oblasťou využiteľnosti je testovanie
sluchového traktu na klinikách ORL po chirurgickom nasadení sluchových implantátov a tiež po nasadení
vonkajších načúvacích pomôcok. Meranie procesu vnímania reči – detekcie, diskriminácie a identifikácie
môže byť prínosné v percepčnej fonetike a v neurovedách.
Presný typ expertíz (metód), ktoré sa na danom zariadení dajú vykonávať
V algoritme merania sú zvyčajne tieto etapy: zber reprezentatívneho rečového materiálu s dostatočnou štatistickou
významnosťou; generovanie bubble šumov podľa požadovaného spektra a hodnôt SNR; normovanie obidvoch
vstupných signálov podľa hodnoty RMS; meranie signálov v časovej doméne (kvantita sonantických jadier,
pauzy, tempo, rytmus); meranie vo frekvenčnej doméne Fourierovou analýzou, LPC analýzou a kepstrálnou
analýzou (okamžité aj dlhodobé spektrum, širokopásmová aj úzkopásmová sonagrafická analýza, základný
tón, harmonické zložky); detekcia krátkych akustických udalostí a tranzientov waveletovou transformáciou;
štatistické modelovanie pomocou HMM; programovaná automatická resyntéza signálu; kalibrovanie zariadení
na percepčné testy v laboratóriu s 15 pracovnými stanicami; štatistické spracovanie výsledkov merania aj
percepcie induktívnou štatistikou; interpretácia a grafické zobrazenie výsledkov.
S ktorými inštitúciami sa dané zariadenia prakticky spoločne využívajú
– Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku, Lekárska fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
– Unités de recherche – Linguistique, langues et parole, L’Université de Strasbourg
– Katedra elektroniky a multimediálnych telekomunikácií, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Technická
univerzita v Košiciach.
Ďalšie doplňujúce informácie
Inou aplikáciou prístrojového vybavenia laboratória môže byť testovanie zrozumiteľnosti reči degradovanej
šumom, pričom voliteľnými parametrami merania môžu byť hodnoty SNR a frekvenčné spektrum maskujúcich
zvukov.
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b) Televízne a filmové štúdio
Poslanie štúdia
Televízne a filmové štúdio je organizačne začlenené do Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie
pri Filozofickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Vznik štúdia ako experimentálneho
mediálneho pracoviska si vyžiadala tá skutočnosť, že výskum fungovania zvuku a obrazu predovšetkým
v mediálnom prostredí je jedným zo základných predpokladov kvality východiskových teoretickometodologických, ale aj pragmaticko-kreatívnych potenciálov v bádateľskom a vzdelávacom procese na
odbore masmediálne štúdiá. Televízne a filmové štúdio slúži jednak na vedecký výskum, jednak na vyučovanie
príslušných disciplín v oblasti masmediálnej komunikácie, ktoré tvoria základný okruh vzdelávacieho procesu
v odbore masmediálne štúdiá aj s prepojením na masmediálnu prax. Vedúcim Televízneho a filmového štúdia
je doc. Mgr. Ján Sabol, PhD., ArtD.
Vybavenie štúdia
Televízne štúdio je vybavené filmovou kamerou Sony PMW-F3 vrátane objektívov a ostatného príslušenstva,
piatimi kamerami Sony HXRMC2000 pre študentov, svetelnou rampou s LED aj halogénovými štúdiovými
reflektormi, zeleným, modrým a strieborným kľúčovacím plátnom, sadami mikroportov Sennheiser Img
Stage Line a poľným rekordérom zvuku Tascam HD-P2. Obrazové a zvukové signály sú spracované mobilným
režijným pracoviskom SE-800. Pre filmovanie v exteriéri je štúdio vybavené kamerovou jazdou, stabilizátorom
kamery Glidecam X-22, generátorom sieťového napätia KIPOR IG 6000 a mobilnými filmovými svetlami.
Profesionálna filmová strižňa je postavená na báze stolného počítača Mac Pro 8-core s dvomi 27“ monitormi
Apple Cinema HD, s RAID diskovým poľom 8 TB LaCie a s príslušnými perifériami. V strižni je nainštalovaný
strihový program Final Cut Pro a Mac verzia prostredia Adobe Creative Suite – Master Collection CS5.
Študentské strižne sú postavené na báze počítača iMac 27“ Core i3 Duo 3.2 GHz s nainštalovanými softvérmi
Final Cut Pro a Mac verziou prostredia Adobe Creative Suite – Master Collection CS5.
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c) Psychologické laboratórium
Poslanie laboratória
Laboratórium je organizačnou súčasťou Katedry psychológie FF UPJŠ. Neoficiálny vznik laboratória možno
datovať do roku 2013, kedy bola katedra presťahovaná do nových priestorov budovy Sokrates. Tým sa vytvoril
priestor pre tvorbu špecializovanej učebne. Vznik laboratória je spätý predovšetkým s potrebou využívania
moderných technológií v psychologickom výskume. To s dôrazom na prípravu, tvorbu, realizáciu a analýzu
výskumov, predovšetkým, nie však výlučne, experimentálneho charakteru, vyžadujúcich pokročilú počítačovú
administráciu podnetového materiálu a presné zaznamenávanie rýchlosti a správnosti odpovedí. Laboratórium
sa taktiež špecializuje na pokročilú štatistickú analýzu dát.
V súčasnosti je dôraz kladený na softvérovú a hardvérovú aktualizáciu jestvujúceho vybavenia a jeho rozšírenie.
Medzi perspektívy tu patrí napr. rozšírenie laboratória o fyziologické miery, ako sú EEG a kožná vodivosť.
Sumárne, laboratórium primárne slúži na plánovanie, prípravu, realizáciu a následnú analýzu pokročilejšieho
psychologického výskumu. Tvorí tak protiváhu voči klasickým dotazníkovým metódam (aj keď umožňuje aj
prácu s nimi). Je využívanie pri výskumoch členov katedry, ako aj pri výskumoch, ktoré sú súčasťou záverečných
prác študentov pod vedením členov katedry.
V rámci tematického zamerania výskumu možno vymedziť také témy, ako sú napr. aktivácia cieľov, sociálny
priming, implicitné postoje, automatické kognitívne asociácie, exekutívne funkcie, pozornosť, inteligencia,
rozhodovanie, psychológia času, emócie a podobne.
Okrem realizácie výskumu sa v laboratóriu vyučujú predmety, ktoré využívajú špeciálne výskumné vybavenie
laboratória, ako sú Psychologické praktiká; ako aj predmety, ktoré využívajú štatistické softvérové vybavenie
laboratória, ako je Štatistika.
Aktuálne riešené granty
Granty, ktoré sú v laboratóriu aktuálne riešené sú VEGA 1/0924/15: Procesy sebaregulácie v dosahovaní
distálnych cieľov.
V rámci toho je dôraz kladený na aktiváciu cieľov sociálnym primingom a na implicitné miery poukazujúce na
túto aktiváciu (implicitné postoje a automatické kognitívne asociácie). Výskum však nie je obmedzený iba na
tieto témy, v nasledujúcej časti preto uvedieme vybavenie laboratória. To môže poskytnúť obraz o tom, aký typ
výskumu tu môže byť realizovaný/spracovaný.
Vybavenie laboratória
Okrem bežných súčastí vybavenia (ako počítače, projektor, zosilňovač a reproduktory) laboratórium disponuje
špecializovaným hardvérom a softvérom, umožňujúcim prípravu výskumu, zber dát a ich následnú analýzu.
Laboratórium a širšie informácie o ňom možno nájsť na internetovej adrese: http://katedrapsychologieffupjs.
weebly.com/lab.html
Hardvér
Odpoveďová pady
RB-840: Piata generácia prístroja, umožňujúceho zaregistrovanie reakcie participanta bez latencií, ktoré
by vznikli pri využití obyčajnej klávesnice. Model je ergonomicky tvarovaný a umožňuje prácu s ôsmimi
nastaviteľnými tlačidlami. Súčasťou je podložka pod ruku.
Stránka výrobcu: http://www.cedrus.com/rb_series/
Počet: 5 kusov
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c) Psychologické laboratórium
Softvér
Program na prípravu výskumu (odhad veľkosti výskumného súboru): G*Power
Program určený okrem iného na odhad veľkosti potrebného výskumného súboru a štatistickej sily.
Stránka výrobcu: http://www.gpower.hhu.de/
Programy na realizáciu výskumu (tvorba procedúry a samotný zber dát): Inquisit 5
Program umožňujúci tvorbu a administráciu rozmanitých psychologických testov a experimentov.
Stránka výrobcu: http://www.millisecond.com/products/inquisit5/laboverview.aspx
Zoznam predvytvorených úloh z rôznych klasických psychologických a neurovedných výskumov, ktoré je
možné upravovať a prispôsobovať (napr. IAT; Stroop; Go/No-Go), možno nájsť na http://www.millisecond.
com/download/library/.
Znalosť programovacieho jazyka je vhodná, nie však nevyhnutná.
Počet licencií: 1 licencia (tvorba a zber dát); je možné dokúpiť licencie na hromadný zber dát na dobu určitú.
SuperLab 5
Program umožňujúci počítačovú tvorbu a následnú administráciu rozmanitých psychologických výskumov,
prevažne, nie však výlučne experimentov. Umožňuje napr. využívanie rozmanitého podmetového materiálu
– slová, obrázky, videá, zvuky; randomizáciu; podávanie spätnej väzby výkonu po vyriešení úlohy; tvorbu
viacerých experimentálnych skupín, opakovanie podmienok dovtedy, pokým nie je splnená podmienka a
podobne. Predvytvorené úlohy možno nájsť na http://www.cedrus.com/superlab/classic_experiments.htm
Znalosť programovacieho jazyka nie je nutná.
Stránka výrobcu: http://www.cedrus.com/superlab/
Počet licencií: 1 licencia na vytváranie experimentov, 25 na zber dát; 20 licencií na staršiu verziu 4,5.
Programy na spracovanie a následnú analýzu dát
Cedrus Data Viewer
Program na analýzu dát, ktoré sú výstupom zo Superlabu. Umožňuje napr. analýzu iba vybraných predvytvorených podmienok, ignorovanie reakčných časov nad a pod určitou hodnotou (napr. 3 SD od priemeru)
a podobne. Znalosť programovacieho jazyka nie je nutná.
Stránka výrobcu: http://www.cedrus.com/superlab/dataviewer.htm
R project
Program na pokročilú štatistickú analýzu dát. Znalosť programovacieho jazyka je nutná.
Stránka výrobcu: https://www.r-project.org/
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c) Psychologické laboratórium
Softvér
IBM SPSS 21(a 15)
Program na štatistickú analýzu dát. Znalosť programovacieho jazyka nie je nutná.
Stránka výrobcu: https://www.ibm.com/analytics/us/en/technology/spss/
Počet licencií: 15
SPSS Macro Process
Makro umožňujúce jednouchú analýzu mediácií a moderovania z rozhrania SPSS. Znalosť programovacieho
jazyka nie je nutná.
Stránka výrobcu: http://www.processmacro.org/index.html
Statistica
Program na štatistickú analýzu dát. Znalosť programovacieho jazyka nie je nutná.
Stránka výrobcu: http://www.statsoft.com/Products/STATISTICA-Features
Počet licencií: 1
M+
Program na pokročilú štatistickú analýzu dát v intenciách štrukturálneho modelovania. Znalosť programovacieho
jazyka je nutná.
Stránka výrobcu: http://www.statmodel.com/cgi-bin/discus/discus.cgi?pg=topics
Počet licencií: 1
IBM AMOS 21
Program na štatistickú analýzu dát v intenciách štrukturálneho modelovania. Znalosť programovacieho jazyka
nie je nutná.
Stránka výrobcu: https://www-03.ibm.com/software/products/sk/spss-amos
Počet licencií: toľko ako IBM SPSS 21
Atlas.ti 7
Program na analýzu kvalitatívneho výskumu.
Stránka výrobcu: http://atlasti.com/
Počet licencií: 1

d) Tlmočnícke laboratórium
Súčasťou materiálno-technického zabezpečenia Katedry anglistiky amerikanistiky FF UPJŠ je multimediálne
tlmočnícke laboratórium. Hlavnou zložkou celej technológie je digitálne tlmočnícke laboratórium. Základ tvorí
nový digitálny profesionálny tlmočnícky a konferenčný systém v zmysle príslušných noriem (EN ISO 2603, EN
ISO 4043 a IEC 914 a ďalších). Tento tlmočnícky systém je rozšírený o modul na výučbu simultánneho tlmočenia
a cudzích jazykov. Týmto sú pre študentov vytvorené také podmienky, aké sú aj v praxi pri zabezpečovaní
medzinárodných akcií so simultánnym tlmočením. Systém je plne digitálny, t. j. systém so spracovaním a
prenosom audio signálov v digitálnej forme, aby bol zaručený čistý a jasný zvuk zodpovedajúci digitálnej
kvalite (dynamický rozsah viac ako 90 dB) bez rôznych rušení a presluchov.
Systém pozostáva z digitálnej riadiacej a napájacej jednotky, z digitálnych tlmočníckych
pultov (umiestnených v tlmočníckych kabínach, v každej po 2ks), lektorskej jednotky LLK620D a virtuálneho
riadiaceho centra LLK 510V („Touch screen“). V systéme je integrovaný komunikačný systém na hromadné aj
adresné dorozumievanie sa so študentmi.
Lektor má možnosť riadiť a meniť zdroj signálu určený na preklad. Pomocou lektorskej
jednotky a virtuálneho riadiaceho centra (LCD „Touch screen“ panel) má lektor možnosť počúvať jednotlivé
kanály/kabíny (môže si zvoliť iný kanál do každého ucha), komunikovať s jednotlivými kabínami aj so všetkými
kabínami súčasne atď. Systém je rozšíriteľný o ďalšie kabíny (pulty), ďalšie mikrofóny a ďalšie vybavenie, čomu
sa dá automaticky prispôsobiť aj virtuálny riadiaci „Touch screen“ panel (kde vzniknú automaticky pridané
ďalšie ovládacie tlačidlá, zodpovedajúce počtu kanálov/kabín).
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Príloha č. 1
Anotácie riešených vedeckovýskumných
projektov v jednotlivých oblastiach
výskumu

a) Pedagogické vedy
APVV

Číslo projektu: APVV-15-0062
Názov projektu: Psychologický mechanizmus zmien rizikového správania školákov a vysokoškolákov. Rizikové
správanie a emigračné, migračné zámery
Hlavný riešiteľ projektu: prof. PhDr. Oľga Orosová, CSc., Katedra pedagogickej psychológie a psychológie
zdravia FF UPJŠ
Anotácia projektu: Cieľom predkladaného projektu v prvej časti je rozvíjať na výskumných dátach založenú
prevenciu užívania návykových látok (UNL) medzi školákmi a vysokoškolákmi (Implementácia Solomonovho
modelu štyroch skupín výskumu efektívnosti programu medzi školákmi a vysokoškolákmi). Efektívnosť
programu univerzálnej prevencie UNL Unplugged bude skúmaná aj v komparácii programu s a bez podporných
stretnutí (booster sessions). Cieľom je venovat’ osobitnú pozornosť skúmaniu rizikového správania školákov
a efektívnosti Unplugged v krátkodobom aj dlhodobejšom rámci (až troch rokov) vo vzťahu k rizikovému
správaniu rodičov a rodinným procesom na podklade komparatívnych dát rodič – dieťa. V prvej časti projekt
nadväzuje na vzdelávacie a výskumné aktivity EU-Dap Faculty Network a SPAN/The Science for Prevention
Academic Network (náš tím je členom uvedených sietí) v oblasti prevencie UNL, ďalej rozvíja výskumné aktivity
projektu APVV-0253-11. Cieľom druhej časti projektu je skúmania migračných (národná), emigračných
(medzinárodná) zámerov, ich zmien vo vzťahu k rizikovému správaniu, vnútorným silám a vonkajším zdrojom
vysokoškolákov SR, Ukrajiny, Maďarska a ďalších spolupracujúcich krajín EÚ. Projekt nadväzuje na realizovanú
medzinárodnú SliC štúdiu. Cieľom druhej časti projektu je aj skúmanie názorov na migráciu, emigráciu
školákov, ich zmien vo vzťahu k rizikovému správaniu a ich prediktory. Projekt podporuje vedeckovýskumnú
činnosť mladých pracovníkov, PhD študentov; plánuje disemináciu a implementáciu poznatkov do školskej
praxe.

VEGA
Číslo projektu: 1/0623/17
Názov projektu: Analýza sociálno-osobnostných charakteristík dospievajúcich a indikátorov rizikového
správania v kontexte rodinných procesov
Hlavný riešiteľ projektu: Mgr. Mária Bačíková, PhD., Katedra pedagogickej psychológie a psychológie zdravia
FF UPJŠ
Anotácia projektu: Hlavným cieľom predkladaného projektu je analyzovať sociálno-osobnostné charakteristiky
dospievajúcich a indikátory rizikového správania v kontexte rodinných procesov. V rámci projektu budú
spracovávané údaje ziskané vo viacerých vlnách zberu, ako i údaje získané od dospievajúcich a ich rodičov.
Cieľom je analyzovať diskrepancie v percipovaní rodinných procesov medzi dospievajúcimi a rodičmi; sledovať
zmeny rodinných procesov a sociálno-osobnostných charakteristík a rizikového správania dospievajúcich a
analyzovať možné moderátory uvedeného vzťahu. Výsledky projektu budú diseminované prostredníctvom
publikácií vo vedeckých periodikách a prezentovaním výsledkov na medzinárodných vedeckých podujatiach.
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a) Pedagogické vedy
VVGS

Číslo projektu: VVGS- 2016-323
Názov projektu: Inovácie metód rozvoja sebareflexívnych kompetencií študentov učiteľstva v praktickej
profesijnej príprave
Hlavný riešiteľ projektu: PaedDr. Renáta Orosová PhD.
Anotácia projektu: Projekt je zameraný na inováciu profesijnej praktickej prípravy študentov učiteľstva v
podmienkach vysokoškolskej výučby so zámerom primárne rozvíjať sebareflexívne kompetencie študentov
učiteľstva. V profesijnej praktickej príprave sa najväčší dôraz kladie na rozvíjanie kompetencií odbornopredmetových a psychodidaktických, no minimálny na reflexiu vlastnej činnosti. Ťažisko a dôležitosť
rozvíjania sebareflexie u študentov učiteľstva spočíva v možnostiach pomoci študentom učiteľstva zamýšľať sa
nad svojím konaním v bežných i náročných školských situáciách. Jednou z možností rozvoja sebareflexívnych
kompetencií sa javia sebareflexívne techniky a metódy, ktoré je možné implementovať do praktickej prípravy
študentov v rámci modelových situácií v podmienkach fakulty, ako aj v rámci pedagogickej praxe v školských
podmienkach. Predkladaný projekt inovuje metódy rozvoja sebareflexívnych kompetencií študentov učiteľstva
v profesijnej praktickej príprave, konkrétne sebareflexívny náčuv, sebareflexívne pozorovanie, sebareflexívny
rozhovor. Špecifickosť projektu spočíva: 1) vo vytvorení platformy interdisciplinárneho prístupu k profesijnej
praktickej príprave, pretože riešiteľský kolektív je tvorený zástupcami zabezpečujúcimi pedagogický základ,
humanitnú a prírodovednú oblasť praktickej profesijnej prípravy a 2) v bezprostrednom kontakte a prehĺbení
vzájomnej spolupráce medzi vysokoškolskými učiteľmi praktickej profesijnej prípravy, cvičnými učiteľmi
základných a stredných škôl a študentmi učiteľstva na UPJŠ. Výstupom riešenia projektu bude sebareflexívny
pedagogický denník obsahujúci transfer odborných teoretických poznatkov praktickej profesijnej prípravy,
odporúčaní cvičných učiteľov a pozorovacích hárkov do sebareflexívnych záznamov. Táto textová pomôcka
bude v podmienkach UPJŠ každoročne využívaná cca 350 študentmi učiteľstva, cca 20 vysokoškolskými
učiteľmi praktickej profesijnej prípravy a cca 400 cvičnými učiteľmi zo základných a stredných škôl. Zároveň
prispeje k transparentnosti a jednotnosti v profesijnej praktickej príprave študentov učiteľstva, a to so zreteľom
na rozvoj sebareflexívnych kompetencií. Sebareflexívny pedagogický denník bude aj v anglickej verzii, čím sa
vytvorí priestor pre zahraničnú propagáciu novej textovej pomôcky pre rozvoj sebareflexívnych kompetencií
študentov učiteľstva. Ďalším významným výstupom bude priame zviditeľnenie UPJŠ ako univerzity
pripravujúcej kreatívnych a inovatívnych učiteľov schopných sebahodnotenia, sebakritiky a sebareflexie, ktorá
má záujem o priamu spoluprácu s regionálnym školstvom. Priama spolupráca s existujúcimi cvičnými školami
UPJŠ a oslovenie ďalších základných a stredných škôl pozdvihne status nielen univerzity, ale aj oslovených
základných a stredných škôl ako cvičných škôl UPJŠ. Pozícia cvičných učiteľov profesijnej praktickej prípravy
nie je legislatívne vnímaná ako pedagogický zamestnanec – expert, preto je aj finančne poddimenzovaná a pre
potreby pedagogickej praxe študentov učiteľstva je tak náročné získavať cvičných učiteľov. Pre cvičných učiteľov
neexistujú ani formy ďalšieho vzdelávania zameraného na mentoring študentov učiteľstva, preto bude riešenie
predloženého projektu a jeho výstup oceniteľný z hľadiska podpory a pomoci UPJŠ a jej priameho záujmu o
cvičných učiteľov. Spolupráca UPJŠ a cvičných učiteľov je nevyhnutná pre kreatívny rozvoj kompetenčného
profilu študentov učiteľstva.
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b) Humanitné vedy
APVV

Číslo projektu: APVV-15-0307
Názov projektu: Anticipačné fonetické stratégie pre simultánne a konzekutívne tlmočenie
Hlavný riešiteľ projektu: prof. Dr. Rudolph Sock, PhD., Katedra anglistiky a amerikanistiky FF UPJŠ
Anotácia projektu: Anticipačné fonetické javy sú v rečovej produkcii prítomné neustále. Rozsah anticipačných
rečových stratégií siaha od mikroúrovne, t. j. od fonetických segmentov (samohlások, spoluhlások a slabík) až
po makroúroveň, ktorá sa týka slov, viet a celého diskurzu, v dôsledku čoho sa na mikroúrovni v reči chápu
anticipačné artikulačné gestá ako expanzia alebo extenzia určitých gest na vedľajšie alebo susediace fonetické
segmenty. Na makroúrovni extenzia anticipačných fenoménov presahuje segmenty a slabiky. Segmenty a
slabiky sú charakterizované prozodickými vlastnosťami, predovšetkým intonačnými schémami, ktoré sa
uplatňujú od slov po celé úseky viet. Anticipačné javy sú rečovej produkcii vlastné a v rečovej percepcii sa
ich počúvajúci naučili využívať na adekvátnu a optimálnu rekonštrukciu aktuálneho jazykového významu.
V praxi sa to prejavuje tak, že v plynulom ústnom prejave počúvajúci používajú včasné náznaky spojené s
anticipačnými prvkami. Cieľom tohto projektu je objaviť a analyzovať prozodické anticipačné náznaky vo
francúzskom jazyku. Tlmočník z francúzskeho do slovenského jazyka, ktorý by mal na ne špecificky zvýšenú
citlivosť, by mal byť schopný účinne ich využiť pri strategických rozhodnutiach. Na konci projektu bude
navrhnutý konceptuálny model, spájajúci fonetické, syntaktické a sémantické úrovne, ako „mentálny softvér“
pre optimalizovanie tlmočníckeho výkonu.
Číslo projektu: APVV-16-0035
Názov projektu: Výskum mimojazykových faktorov tvorenia a interpretácie nových pomenovaní
Hlavný riešiteľ projektu: prof. PhDr. Pavel Stekauer, DrSc., Katedra anglistiky a amerikanistiky FF UPJŠ
Anotácia projektu: Projekt si kladie za cieľ preskúmať tvorbu a predikovanie významu nových pomenovaní
vo vzťahu k vybranému sociolingvistickému faktoru (vek hovoriacich) a psycholingvistickému faktoru (typ
kreativity respondentov). Tento psycholingvistický aspekt tvorby a prediktability významu nových pomenovaní
dosiaľ nebol predmetom výskumu v slovotvorbe ani v interpretácii nových pomenovaní, nehovoriac už o ich
komplexnej analýze v integrovanom výskumnom projekte zameranom na tvorbu a interpretáciu slov. Projekt
má interdisciplinárny charakter a spája vedecké metódy z oblasti lingvistiky, sociolingvistiky a psychológie.
Hlavným cieľom projektu je zistiť korelácie medzi psycholingvistickými a sociolingvistickými faktormi v
slovotvorbe a interpretácii nových pomenovaní.
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b) Humanitné vedy
APVV

Číslo projektu: APVV-15-0492
Názov projektu: Rečová audiometria v rómskom jazyku
Hlavný riešiteľ projektu: prof. Ing. Július Zimmermann, CSc., Katedra slovakistiky, slovanských filológií a
komunikácie FF UPJŠ
Anotácia projektu: Hlavným poslaním zvukového percepčného orgánu človeka — jeho sluchového ústrojenstva
– je prijímať akustický rečový signál v procese rečovej komunikácie. Keď je tento senzor poškodený alebo jeho
vývoj od narodenia neprebehol štandardným spôsobom, nastáva problém – človek je ukrátený o pomerne
dôležitý rozmer životného komfortu. Je viacero spôsobov, ako tento problém riešiť. Po prvé, pacientovi so
sluchovou nedostatočnosťou je nasadená sluchová pomôcka, miniaturizovaný osobný zosilňovač zvuku,
upevnený na vonkajšiu stranu zvukovodu; po druhé, pacientovi je chirurgickým zákrokom vo vonkajšom alebo
strednom uchu napravené prevodné ústrojenstvo akustického kmitania; po tretie, je pacientovi do vnútorného
ucha voperovaný kochleárny implantát. Neoddeliteľnou časťou každého z uvedených spôsobov nápravy sluchu
je exaktné vyhodnocovanie zmeny vnemu zvuku, osobitne reči, ktorá je najzIožitejším akustickým signálom.
Strata alebo absencia sluchu je u každého jedinca individuálna a schopnosť vnímať zvuky reči s veľkým
rozsahom frekvenčných a amplitúdových variácií pri veľmi zložitých a nelineárnych charakteristikách vnemu
akustického tlaku je skomplikovaná aj nesmierne veľkou zložitosťou konkrétneho jazykového systému. Z toho
vyplýva, že spôsoby merania vnemu akustického rečového signálu musia byť pripravené osobitne pre každý
jazyk. Cieľom projektu je nájsť metodológiu a zostaviť potrebné zariadenia na meranie stupňa rozpoznania
rečovej informácie, kódovanej v jazyku rómskej etnickej skupiny, v rómskom jazyku. Merací systém bude
využitel’ný na zhodnotenie funkčnosti sluchového ústrojenstva rómskeho pacienta pred operáciou a po nej,
pri nasadzovaní načúvacích prístrojov, na ďalší výskum kochleárnych implantátov a na ich programovanie
a testovanie, pri vyhodnocovaní postihnutia pre potreby poisťovníctva, ale aj v bežnej otolaryngologickej
klinickej praxi.
Číslo projektu: APVV-14-0706
Názov projektu: Heidegger, metafyzika a dejiny filozofie
Hlavný riešiteľ projektu: prof. PhDr. Vladimír Leško, CSc., Katedra filozofie a dejín filozofie FF UPJŠ
Anotácia projektu: Grantový projekt je venovaný skúmaniu hlavneho problému Heideggerovej filozofie –
otázke bytia v kontexte jeho chápania metafyziky a dejín filozofie. V našich domácich slovenských podmienkach
máme doteraz iba jedinú monografickú prácu, ktorá sa danému problému venuje v kontexte Heideggerovej
práce Bytie a čas (F. Novosád – Pozvanie k Heideggerovi. Bratislava: Archa 1995). Predkladaný grantový
projekt sa koncentruje na problém Heideggerovho chápania bytia v genéze od jeho ranej až po neskorú tvorbu.
Mladý Heidegger je hlboko presvedčený, ako to sám explicitne vyjadril v „Správe pre Natorpa“(1922 – 1923),
že len cestou späť od Aristotela k jeho predchodcom bude až možné pojednať Parmenidovo učenie o bytí a
porozumieť mu ako rozhodujúcemu kroku, ktorý určil zmysel a osud západnej ontológie a logiky. Nastúpenie
tejto cesty hľadania zmyslu a osudu západnej ontológie a logiky sa však u Heideggera dôsledne realizuje až po
obrate. Heideggerovo obrovské filozofické úsilie o pochopenie ranej gréckej filozofie, ktorá bola podľa jeho
slov doteraz najbližšie k pochopeniu Bytia (Parmenides, Herakleitos), ešte vôbec neznamená zavŕšenie jeho
filozofického hľadania odpovede na túto otázku. Novoveká filozofia, zosobnená najmä Descartom, Leibnizom,
Kantom, Hegelom a Nietzschem (v metafyzike subjektivity), má však v Heideggerovom úsilí tiež výnimočnú
úlohu, bez ktorej sa nedá dobre pochopiť neskorý spôsob jeho filozofického uvažovania. Heideggerov mysliaci
rozhovor s dejinami filozofie (filozofia dejín filozofie) so svojou originálnou metódou deštrukcie dejín ontológie
má svoje nezastupiteľné vyústenie v gigantickom filozofickom zápase s Hegelovým chápaním bytia, so snahou
o definitívne vyriešenie ontologickej diferencie. Tu sa ukazuje, že po Hegelovi zmysluplný koncept metafyziky
ontológie — logiky sa už nedá budovať. Heideggerova snaha kriticky sa vyrovnať s Hegelovým chapaním
metafyziky (ontológie – logiky) sa končí neúspechom.
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b) Humanitné vedy
APVV

Číslo projektu: APVV-15-0234
Názov projektu: Sexuálna výchova v kontexte etiky starostlivosti
Riešiteľ projektu za FF UPJŠ: PhDr. Adriana Jesenková, PhD., Katedra aplikovanej etiky FF UPJŠ
Anotácia projektu: Predložený projekt sa zameriava na etickú analýzu aktuálneho stavu, potrieb (detí a mladých
l’udí) a perspektív sexuálnej výchovy v našom prostredí a využíva pritom koncept etiky starostlivosti, ktorý
ponúka prepojenie politického, rodového, pedagogického a etického v skúmanej oblasti. Pozostáva z dvoch
kľúčových aktivít: 1) Výskum aktuálneho stavu, potrieb a perspektív v oblasti sexuálnej výchovy prostredníctvom
kombinácie dvoch výskumných aktivít reprezentatívneho dotazníkového zisťovania prostredníctvom výpovedí
stredoškolských študentiek a študentov a hĺbkového kvalitatívneho výskumu prostredníctvom výpovedí
študentov, vyučujúcich a rodičov s využitím pološtruktúrovaných rozhovorov a 2) etickú analýzu realizovanú
tromi samostatnými, ale vzájomne sa doplňujúcimi aktivitami – etickou analýzou dokumentov s využitím
TRACE metódy, analýzou morálnej klímy prostredníctvom sekundárnej analýzy zozbieraných rozhovorov a
analýzou mediálneho diskurzu o sexuálnej výchove.

KEGA
Číslo projektu: 010UPJŠ-4/2017
Názov projektu: Latinský jazyk pre študentov filozofickej fakulty
Hlavný riešiteľ projektu: Mgr. Jana Balegová, PhD., Katedra klasickej filológie FF UPJŠ
Anotácia projektu: Projekt je zameraný na modernizáciu a zefektívnenie výučby latinského jazyka a jeho
integráciu do ťažiskových jednotiek študijných programov, ktoré majú v svojom programe latinský jazyk,
t. j. história, filozofia a filologické kombinácie (slovenský, anglický, nemecký). Výsledkom projektu má byť
moderné vydanie didaktických prostriedkov zameraných na edukáciu v daných programoch. Konkrétnou
úlohou projektu je pripraviť učebnice klasických jazykov pre odbory filozofickej fakulty. Tieto programy
majú rozdielnu dotáciu hodín, rozdielne ciele a zameranie, takže na jednej strane projekt využije pri príprave
spoločný filologický základ, ale na druhej strane bude reflektovať odlišnosti cieľov. Výsledkom budú učebnice
latinského jazyka pre historikov, filozofov a filológov, ktoré budú publikované na webe univerzity, a tým sa
dosiahne skvalitnenie vyučovacieho procesu v spomínaných odboroch.
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b) Humanitné vedy
KEGA

Číslo projektu: 008UPJŠ-4/2017
Názov projektu: Veda bez bariér (Interdiscipinárne inšpirácie súčasnej literárnej vedy a jazykovedy v edukačnej
praxi na VŠ)
Hlavný riešiteľ projektu: prof. PhDr. Ján Gbúr, CSc., Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie
FF UPJŠ
Anotácia projektu: Projekt je zameraný na inovatívne formy a metódy vyučovania vybraných jazykových
a literárnych predmetov s interdisciplinárnym presahom (téma rodovosti vo filozofii, aplikovanej etike a v
politológii s využitím jazykovo-komunikačných kompetencií v odbornom aj spoločenskom diskurze), ktoré
boli zaradené do študijného plánu medziodborového štúdia slovenský jazyk a literatúra a študijného programu
aplikovaná etika v rámci novej akreditácie. Ide o predmety: rodový aspekt v slovenskej literatúre, rodové
štúdiá a kultúra jazykového prejavu. Svojím zaradením medzi povinne voliteľné a výberové predmety, ale aj
aktuálnym tematickým zameraním majú celofakultný aj medzifakultný význam pre učiteľské aj neučiteľské
odbory humanitného aj prírodovedného smeru na UPJŠ. Vo vzájomnom komplementárnom prepojení
sledujú zvýšenie komunikačných kompetencií vo vedecko-popularizačnom diskurze. Zámery predkladaného
projektu podporujú prístupnosť akademickej, ale aj širšej kultúrnej verejnosti (pedagogickí, mediálni, kultúrni
pracovníci a pod.) k aktuálnym vedeckým poznatkom a k výsledkom interdisciplinárneho výskumu z literárnej
vedy a jej pomocných disciplín (tu aplikovaná etika, filozofia a politológia) a súčasnej jazykovedy (s ukotvením
v pragmalingvistike). Využitím inovatívnych foriem a metód vyučovania (napr. didaktického konštruktivizmu,
postupov čitateľskej gramotnosti a pod.) vo forme elektronicky dostupných učebných textov určených pre
e-learning umožnia širší prienik kritického uvažovania do edukačnej praxe na vysokej škole (FF UPJŠ a jej
súčastí). V elektronickom spracovaní sa stanú dostupnými aj pre študentov a pedagógov iných univerzít a tiež
nižšieho stupňa vzdelávania.
Číslo projektu: 022UPJŠ-4/2017
Názov projektu: Jazyk a literatúra v súčasnom socio-kultúrnom a mediálnom kontexte
Hlavný riešiteľ projektu: Mgr. Markéta Andričíková, Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie
FF UPJŠ
Anotácia projektu: Projekt je zameraný na rozšírenie, doplnenie a integráciu obsahu učiva pre študentov 1.,
2. aj 3. stupňa vysokoškolského štúdia v oblasti slovenského jazyka a literatúry, ako aj v oblasti masmediálnej
komunikácie prostredníctvom netradičných foriem prezentácie jazyka a kultúry ako socio-kultúrneho
fenoménu. Zámerom projektu je predstaviť lingvistickú, literárnu aj masmediálnu problematiku v širšom
kontexte – jednak ako historicko-kultúrne dedičstvo a jednak ako aktuálny a dynamicky sa rozvíjajúci jav,
pričom všetky tieto javy možno spoznávat’ vo vzájomnej živej interakcii. K takémuto predstaveniu a doplneniu
obsahu vyučovania slovenského jazyka a literatúry a (masmediálnej) komunikácie prispejú viaceré konkrétne
realizácie – besedy s autormi, literáme exkurzie, poznávacie exkurzie na konkrétne miesta na Slovensku
spojené s významnými osobnosťami z oblasti jazyka, literatúry a kultúry, tvorivé dielne zamerané na pisanie
rozličných komunikátov (cez umeleckú literatúru, publicistické žánre, web-stránky) a interaktívnu spoluprácu
s významnými súčasnými umelcami, prednášky významných osobností nielen z oblasti lingvistiky, literatúry
a mediálneho umenia, ale aj iných druhov umenia a kultúry. Všetky uvedené činnosti majú potenciál prispieť
k hlbšiemu pochopeniu národného kultúrneho dedičstva Slovenska aj v širšom (nadnárodnom) kontexte a
zároveň motivovat’ študentov k aktívnemu a integrujúccmu vnímaniu jazyka, literatúry a kultúry ako živej
súčasti filologicky orientovaného štúdia.
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b) Humanitné vedy
KEGA

Číslo projektu: 009UPJŠ-4/2016
Názov projektu: Botanický slovník
Hlavný riešiteľ projektu: doc. PhDr. František Šimon, CSc., Katedra klasickej filológie FF UPJŠ
Anotácia projektu: Projekt je zameraný na vytvorenie latinsko-anglicko-slovenského botanického slovníka
termínov a pojmov, s ktorými sa študenti biológie stretnú pri opisoch vzhľadu rastlin, v herbárových lístkoch a
pri diagnózach taxónov. Slovník bude obsahovať základné gramatické informácie o latinskej podobe termínu,
jeho anglický a slovenský ekvivalent, výklad pojmu a konkrétny príklad použitia termínu v praxi. Slovník
bude určený širšej skupine recipientov, tzn. nielen študentom odboru biológia, ale aj ostatných prírodovedných
odborov, farmácie, odborníkom z daných odborov i širokej verejnosti, ktorá sa pri svojej činnosti s potrebou
získania takýchto informácií stretáva. Slovník tak nájde uplatnenie u prekladatel’ov odborných, publicistických
a literárnych diel, v redakciách, nakladateľstvách, pomôže jazykovedcom i encyklopedistom. Výstup z projektu
bude publikovaný ako e-dokument na univerzitnej webovej stránke, čím sa zabezpečí jeho dostupnosť.
Číslo projektu: 001UPJŠ-4/2017
Názov projektu: Vysokoškolské vzdelávanie pre udržateľnosť (hodnotové rámce, kompetencie a nástroje pre
implementáciu udržatel’nosti v edukačnej praxi)
Riešiteľ projektu za FF UPJŠ: PhDr. ThDr. Marián Bednár, PhD., Katedra aplikovanej etiky FF UPJŠ
Anotácia projektu: Projekt je zameraný na inovatívne a nové formy a metódy výučby aktuálnej a synergickej
témy „udržateľnosť a udržateľný rozvoj“ vo vybraných vyučovacích predmetoch, ktoré sú zaradené do
študijných plánov jednoodborového štúdia aplikovanej etiky, medziodborového štúdia aplikovanej etiky
v kombinácii, študijného programu etická výchova (učiteľstvo akademických predmetov). Ide o povinné a
povinne voliteľné predmety: (1.) prípadovosť – komunikácia – ekologická etika; (2.) manažérska etika; (3.)
globálna, multikultúrna a environmentálna výchova; (4.) odborná prax. Inováciou kurikula a výučby uvedených
predmetov podporujeme rozvíjanie a implementáciu princípov udržateľnosti, ale najmä tie kompetencie, ktoré
s udržateľnosťou a udržateľnými komunitami súvisia.
Zámerom je implementovať do vysokoškolskej prípravy budúcich aplikovaných etikov, lídrov a učiteľov také
procesuálne nástroje, formy a metódy, ktorými budeme rozvíjať kompetencie a zručnosti k implementácii a
presadzovaniu princípov udržateľnosti a udržateľného rozvoja v spoločenskej praxi.
Procesuálna, aj obsahová zložka projektu je založená na rozvíjaní zručností, spôsobilostí a kompetencií
implementovať udržateľnosť a využívať jej princípy a zásady vo svojej profesii v rozhodovacích procesoch a
pri riešení reálnych situácií. Zároveň je projekt a ciele koncipovaný tak, aby tvoril teoretické východisko a
praktické nástroje na vysokoškolskú prípravu bez rozdielu socioprofesijnej orientácie, príslušnosti k určitej
disciplinárnej diferenciácii v humanitných a spoločenskovedných disciplínach.
Číslo projektu: 051UK-4/2016
Názov projektu: Prehĺbenie vyučovania kultúry a umenia v študijnom programe „nemecký jazyk a literatúra“
prostredníctvom blended-learningu
Riešiteľ projektu za FF UPJŠ: Dr. rer. Pol. Michaela Kováčová, Katedra germanistiky FF UPJŠ
Anotácia projektu: Vo vzdelávaní budúcich učiteľov nemeckého jazyka je nevyhnutné posilniť ich jazykové
kompetencie o kultúrny a umenovedný aspekt v súlade nielen so slovenským, ale aj s celosvetovým
kulturologickým didaktickým nasmerovaním pri využití nových technológií. Predkladaný projekt rieši tvorbu
učebných materiálov a podpornej literatúry pre vyučovanie v študijnom odbore učiteľstvo akademických
predmetov v kontinuitnom prepojení bakalárskeho a magisterského štúdia.
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b) Humanitné vedy
VEGA

Číslo projektu: 1/0061/17
Názov projektu: Slovacia orientalis litterata. Latinská literatúra autorov spätých s východným Slovenskom
Hlavný riešiteľ projektu: doc. PhDr. František Šimon, CSc., Katedra klasickej filológie FF UPJŠ
Anotácia projektu: Niektorí autori latinskej literatúry, stredovekí alebo humanistickí, ktorí pôsobením alebo
pôvodom sú spätí s východným Slovenskom, sú málo známi verejnosti, a to nielen laickej, ale aj samotnej
odbornej verejnosti. Sprístupnenie diel autorov spätých s východným Slovenskom pôvodom alebo pôsobením,
jednak málo známych autorov (Ján Jambor z Rožňavy, 15. st., Ján Gregor Macer Szepsius z Moldavy nad
Bodvou, 16. st.), jednak sprístupnenie menej známych diel známych autorov (Ján Bocatius, 16. – 17. st., Samuel
Spillenberger, 16. – 17. st.). Sprístupnenie zverejnením latinského textu, komentára k nemu, teoretických prác
o týchto dielach. Sprievodným výsledkom bude aj preklad týchto textov.
Číslo projektu: 1/0002/17
Názov projektu: Derivačné siete v európskych jazykoch. Medzijazykový výskum
Hlavný riešiteľ projektu: doc. PaedDr. Lívia Körtvélyessy, PhD., Katedra anglistiky a amerikanistiky FF UPJŠ
Anotácia projektu: Predkladaný projekt je zameraný na výskum derivačných sietí v 50 európskych jazykoch.
Derivačná sieť sa chápe ako priesečník paradigmatickej kapacity a stupňa derivácie neodvodeného slova.
Paradigmatická kapacita je definovaná ako systém pomenovaní prvostupňovo odvodených zo slovotvorného
základu neodvodeného slova. Stupeň derivácie je daný všetkými postupnými lineárnymi deriváciami, ktoré
vychádzajú zo slovotvarného zákIadu neodvodeného slova. Výskum sa zameria na derivačné siete 10 substantív,
10 adjektív a 10 slovies. Príslušná vzorka slov sa získa na základe Swadeshovho jadra slovnej zásoby tak, že
všetky slová musia byť neodvodené vo všetkých skúmaných jazykoch. Slová v derivačných sieťach sa budú
definovať na základe vypracovaného zoznamu sémantických kategórií. Bude sa skúmať saturačná hodnota,
ktorá sa odvodí od maximálnej derivačnej siete ako priesečníka všetkých možných derivácií daného slovného
druhu. Získané výsledky umožnia dospieť k typológii derivačných systémov v európskych jazykoch.
Číslo projektu: 1/0273/16
Názov projektu: Komparatívny výskum dištinktívnych príznakov foném v slovenčine, angličtine a nemčine
Hlavný riešiteľ projektu: doc. Mgr. Renáta Gregová, PhD.
Anotácia projektu: Projekt je zameraný na hľadanie prepojenia zvukových jednotiek druhého, fonologického
stupňa abstrakcie a prvého, fonetického stupňa abstrakcie z hľadiska ich relevantnosti pri fungovaní akustického
signálu v komplexnej väzbe jednotlivých komunikačných stupňov: od premeny sémantickej informácie na
signál až po spätnú premenu signálu na sémantickú informáciu. Projekt sa bude materiálovo zameriavať na
zvukovú sústavu dnešnej spisovnej slovenčiny, angličtiny a nemčiny s posilnením všeobecnolingvistického a
komparatívneho výskumu. Prepojenie fonetickej a fonologickej zložky signálu sa bude overovať na základe
najmodernejších metód experimentálnej fonetiky so zdôraznením percepčnej zložky fungovania akustického
signálu. Pôjde o doteraz nerealizovaný výskum zvukových charakteristík uvedených troch jazykov pomocou
zariadenia, ktoré umožňuje kalibrovanie zvukových reťazcov, ktorými sa budú percepčne overovať výsledky
experimentálneho merania periodicity, zvučnosti, znelosti a harmonicity rečového signálu.
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b) Humanitné vedy
VEGA

Číslo projektu: 1/0336/16
Názov projektu: Post-mileniálna senzibilita v anglofónnych literatúrach, kultúrach a médiách
Hlavný riešiteľ projektu: doc. Mgr. Slávka Tomaščíková, PhD.
Anotácia projektu: Najnovší vývoj v oblasti kultúrnych štúdií priniesol konsenzus o nástupe postmileniárnej
sensibility, ktorú je možné charakterizovať ako koniec postmoderny. Tento projekt je zameraný na vytváranie
priesečníkov medzi mužskými teóriami postmileniárnej kultúrnej paradigmy a ženskými teóriami
postfeministickej kultúry. Budeme sa zaoberať nesúladom medzi akademickým feminizmom s jeho koreňmi
v postmodernej paradigme a populárnym postfeminizmom, ktorý je často spájaný s antifeministickými
reakciami. Budeme tvrdiť, že teoretické idey o metamodernistickej neoromantickej senzibilite a postmileniárne
spochybňovanie viktimačného diskurzu poskytujú vhodnejší základ pre akademickú diskusiu o súčasnej
postfeministickej kultúre. S pomocou analýzy reprezentatívnej vzorky literárnych, mediálnych a internetových
textov budeme testovať platnosť rozvíjajúcich sa teórií novej kultúrnej paradigmy a zároveň vytvárať väčší
dôraz na rodové aspekty teoretického spracovania súčasných metamodernistických trendov.
Číslo projektu: 1/0736/15
Názov projektu: Metodologické prieniky do (re)interpretácie diel slovenskej a svetovej literatúry
Hlavný riešiteľ projektu: prof. PhDr. Ján Gbúr, CSc.
Anotácia projektu: Projekt, zameraný na (re)interpretáciu diel slovenskej literatúry s využitím komparatívnych
postupov vo vzťahu k svetovej literatúre, chce priniesť do súčasného literárnovedného bádania (re)aktualizáciu
metodologických koncepcií, ktoré odhaľujú literárnosemiotické aj axiologické dispozície umeleckých textov.
Zároveň kladie dôraz na metodologický pluralizmus ako alternatívu vedeckého výskumu. Svojimi vedeckými
východiskami nadväzuje na tradíciu exaktnosti v literárnovednom výskume a podporuje jej implementáciu
do súčasného literárnovedného diskurzu.
Presah od regionálneho k celonárodnému etablovaniu vedeckého prínosu konkrétnych osobností sleduje
zároveň aj propagáciu bádateľského zázemia v univerzitnom priestore na východnom Slovensku.
Číslo projektu: 1/0407/17
Názov projektu: Slovenská poézia v anglických prekladoch
Hlavný riešiteľ projektu: doc. PhDr. Marián Andričík, PhD., Katedra slovakistiky, slovanských filológií a
komunikácie FF UPJŠ
Anotácia projektu: Projekt je zameraný na systematický výskum vývinových, poetologických a axiologických
aspektov anglických prekladov slovenskej poézie od najstarších čias až podnes. Za cieľ si kladie zmapovať tak stav,
ako aj kvalitu prekladov slovenskej poézie do angličtiny vrátane použitých prekladateľských stratégií a metód
s ohľadom na čas vzniku toho-ktorého prekladu. Primárnou oblasťou nášho záujmu budú knižné preklady, či
už samostatné výbery alebo antológie, bokom však nechceme nechať ani časopisecké preklady. Projekt by mal
ukázať, aký bol a je obraz slovenskej poézie v anglofónnom svete, ktorým autorom a ktorým poetikám doposiaľ
prekladatelia venovali najväčšiu pozornosť, aká je kvalita týchto prekladov a aké sú perspektívy prekladania
slovenskej poézie do angličtiny v blízkej budúcnosti.
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b) Humanitné vedy
VEGA

Číslo projektu: 2/0190/15
Názov projektu: Diskurzívne podnety pre literárnu historiografiu: sondy do tvorby vybraných nemecky
píšucich autoriek (od konca 18. storočia podnes)
Riešiteľ projektu za FF UPJŠ: PaedDr. Ingrid Puchalová, PhD.
Anotácia projektu: Vedecko-výskumný projekt sa zameriava na produkciu diskurzívnych podnetov pre
literárnu historiografiu v dvoch obdobiach kľúčových pre písanie žien (koniec 18. – zač. 20. st. a 2. pol. 20. st.
– zač. 21. st.). Na pozadí literárno-estetických, sociálno-kultúrnych a spoločensko-politických pohybov skúma
konkrétnu tvorbu vybraných po nemecky píšucich autoriek (geograficko-kultúrne spätých so Slovenskom a
Švajčiarskom). So zreteľom na doterajšie snahy v tejto oblasti sa usiluje o rozvíjanie v SR stále nedostatočného
uplatňovania medzinárodných poznatkov a prístupov rodových štúdií (Gender Studies), ako aj kulturálnych
a postkoloniálnych štúdií, pričom využíva ich interdisciplinárny potenciál a vedomú reflexiu situovanosti
výskumu. „Prípadové“ štúdie o autorkách (ako Marie Therese von Artner, Berta Katscher, Maja Beutler, Laure
Wyss, Irena Brežná) kladú dôraz na také skúmanie textov, ktoré môže prispieť ku kritickému a aj z hľadiska
intersekcionality inkluzívnemu literárnohistorickému písaniu otvorenému rozmanitosti textových interpretácií.
Číslo projektu: 1/0715/16
Názov projektu: Dostojevskij a Nietzsche v kontextoch česko-slovenskej a ruskej filozofie 19. a 20. storočia
Hlavný riešiteľ projektu: doc. PhDr. Peter Nezník, CSc.
Anotácia projektu: Projekt stavia do centra pozornosti problém človeka. Robí tak v súvsťažnosti českých,
slovenských a ruských filozofov a ich vzťahu k filozofii a k filozofickým aspektom diela Dostojevského a
Nietzscheho. Skúma aj prepojenosť Dostojevského a Nietzscheho. Vplyv Dostojevského na Nietzscheho
je evidentný, ale málo preskúmaný, opačný vzťah doložený nie je. Z českých a slovenských filozofov bude
predmetom skúmania T. G. Masaryk, J. Patočka, T. Münz a literáti M. Gálik a A. Červeňák a ďalší. Najviac
budú zastúpení ruskí filozofi z prelomu 19. a 20. storočia. Viacerí tvorili v emigrácii, vrátane Československa.
Ide o Solovjova, Berďajeva, Jevdokimova, Losského, Perfeckého, Franka, Šestova, ale aj ďalších, ktorí nadviazali
na tzv. ruské osvietenstvo 19. storočia. Cieľom je ukázať prepojenie ruskej a československej kultúry a zdôrazniť
ich väzbu s Európou. Krédom tohto úsilia je výrok Dostojevského: “Európa, tak ako Rusko, je naša matka.”
Číslo projektu: 1/0963/16
Názov projektu: Slabé myslenie a postmetafyzická filozofia
Hlavný riešiteľ projektu: PhDr. Katarína Mayerová, PhD.
Anotácia projektu: Zvláštnou novinkou pri vnímaní súčasnej filozofie je slabé myslenie. Je potrebné poukázať na
jeho prednosti, na jeho zmysel pri vnímaní filozofie, náboženstva a kultúry. V prvom rade sa toto myslenie teda
pripisuje Vattimovi a Rortymu (aj keď s jemnými odlišnosťami) a je poznačené ako prvkami novopragmatizmu,
tak aj prvkami hermeneutiky, ktorú do tohto spôsobu uvažovania vkladá Vattimo odvolávaním sa na H.–G.
Gadamera. Základný postojom oboch autorov, ktorý sa prejavuje v slabom myslení, je antimetafyzický. Slabé
myslenie si kladie za úlohu dekonštruovať metafyziku. Dekonštrukcia, hermeneutika a novopragmatizmus úlohou všetkých troch spôsobov uvažovania je prekonať tvrdenia s nádychom jedinej možnej objektívnej pravdy
– či sa to už týka výrokov o bytí, jestvujúcne, jazyku a skutočnosti – výrokov o jedinej prapodstate všetkých
vecí, z ktorých vzniká a vychádza všetko ostatné bytie. Dekonštrukcia v Rortyho a Vattimovom uvažovaní
smeruje k poukázaniu na neopodstatnenosť tvrdení o existencii niečoho mimo nás.
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c) Spoločenské a behaviorálne vedy
APVV

Číslo projektu: APVV-14-0921
Názov projektu: Starostlivosť o seba ako faktor vyrovnávania sa s negatívnymi dôsledkami vykonávania
pomáhajúcich profesií
Hlavný riešiteľ projektu: doc. PhDr. Margita Mesárošová, CSc., Katedra psychológie FF UPJŠ
Anotácia projektu: Základným cieľom projektu je overiť predpoklad, podľa ktorého je starostlivosť o seba
prediktorom prežívania negatívnych dôsledkov vykonávania pomáhajúcich profesií. Na tento cieľ nadväzuje
overenie predpokladu možnosti eliminácie negatívnych dôsledkov vykonávania pomáhajúcich profesií zmenou
starostlivosti o seba ľudí vykonávajúcich pomáhajúce profesie. Súčasťou overovania uvedených hypotéz
je zistenie aktuálneho stavu starostlivosti o seba ľudí vykonávajúcich pomáhajúce profesie v zariadeniach
sociálnej starostIivosti a súčasného výskytu negatívnych dôsledkov vykonávania pomáhajúcich profesií, ako
je prežívanie stresu, vyhorenie, trauma v zastúpení, nespokojnosť s vykonávanou prácou. Výsledkom budú
overené dotazníky na zisťovanie starostlivosti o seba u pomáhajúcich profesií, získanie poznatkov týkajúcich sa
uvedených otázok a príprava intervenčných programov zameraných na zmenu starostlivosti o seba a následne
na elimináciu negatívnych dôsledkov vykonávania pomáhajúcich profesií. Intervenčné programy budú
poskytované zariadeniam sociálnej starostlivosti.
Číslo projektu: APVV-15-0273
Názov projektu: Experimentálne
overovanie
programov na stimuláciu exekutívnych funkcií
slaboprospievaiúceho žiaka (na konci 1. stupňa školskej dochádzky) – kognitívny stimulačný potenciál
matematiky a slovenského jazyka
Riešiteľ projektu za FF UPJŠ: doc. PhDr. Ján Ferjenčík, CSc., Katedra psychológie FF UPJŠ
Anotácia projektu: Zámerom projeku je, vychádzajúc zo súčasných poznatkov kognitívnych a pedagogických
vied, vyvinúť a experimentálne overiť programy na stimuláciu exekutívnych funkcií slaboprospievajúceho žiaka
(na konci 1. stupňa školskej dochádzky). Na základe kognitívnej analýzy úloh z oblasti kurikula matematiky a
slovenského jazyka, zohľadňujúc potenciál úloh pre použitie na stimuláciu exekutívnych funkcií žiaka, budú
vytvorené kognitívne stimulačné programy v doméne matematika a slovenský jazyk. V procese výskumu
bude experimentálne overené, do akej miery dokážu doménovošpecifické kurikulárne orientované stimulačné
programy zlepšiť kvalitu exekutívneho fungovania slaboprospievajúceho žiaka a sprostredkovane aj jeho
ďalšie, najmä výkonové charakteristiky. Konkrétne budú programy cielené na optimalizáciu kvality/rozsahu
operačnej pamäti, kvality kontroly pozornosti, kvality sebaregulácie a kognitívneho plánovania. Bude tiež
skúmaný vzťah medzi zvýšením kvality exekutívneho fungovania žiaka a jeho školským výkonom i úrovňou
jeho sebahodnotenia. Z nadobudnutého poznania (1) bude spracovaný metodický materiál pre učiteľov
zameraný na kognitívnu stimuláciu individuálnych edukačných potrieb slaboprospievajúcich žiakov, (2) budú
realizované semináre pre učiteľov, špeciálnych pedagógov a psychológov zamerané na prezentáciu a prácu so
stimulačným programom, (3) bude vypracované kurikulum predmetu kognitívna stimulácia individuálnych
edukačných potrieb žiaka. Predmet bude následne integrovaný do študijných programov predškolská a
elementárna pedagogika, špeciálna pedagogika a psychológia.

29

c) Spoločenské a behaviorálne vedy
KEGA

Číslo projektu: 021UPJŠ-4/2016
Názov projektu: Modernizácia politologického vzdelávania na UPJŠ v Košiciach
Hlavný riešiteľ projektu: prof. PhDr. Marcela Gbúrová, CSc., Katedra politológie FF UPJŠ
Anotácia projektu: Zámerom projektu je vytvoriť moderné vzdelávacie moduly, ktoré by poskytli študentom na
UPJŠ v Košiciach dôležité poznatky o jednotlivých oblastiach myslenia o politike a o problematike demokracie
a súčasného politického diskurzu na Slovensku a o svete. Zároveň by im sprostredkovali riadenú skúsenosť s
procedurálnou stránkou demokratických procesov.
Číslo projektu: 016UPJŠ-4/2017
Názov projektu: Fidelita programu univerzálnej prevencie užívania návykových látok „Unplugged“ v
podmienkach slovenských základných škôl
Hlavný riešiteľ projektu: PhDr. Anna Janovská, PhD., Katedra pedagogickej psychológie a psychológie zdravia
FF UPJŠ
Anotácia projektu: Potreba programov prevencie založených na výskumných dátach je na Slovensku veľmi
naliehavá. Predkladaný projekt má za cieľ aktualizovať a implementovať program univerzálnej prevencie
užívania návykových látok „Unplugged”, ktorý je experimentálne realizovaný od r. 2012 na reprezentatívnej
vzorke slovenských školákov a jeho účinnosť je overovaná. Cieľom projektu je skúmať fidelitu uvedeného
preventívneho programu v jej jednotlivých dimenziách (adherencia, expozícia, vnímavosť, kvalita realizácie
intervencie, rozdielnosť v intervencii), aktualizovať ho a vytvoriť podmienky na implementáciu tohto programu
prostredníctvom uplatnenia následných metodicko-organizačných znakov efektívnych programov prevencie:
odborno-¬metodické zabezpečenie implementácie (aktualizovaná metodická príručka, vysokoškolská
učebnica metodológie pre pedagógov); odborná príprava učitel’ov – budúcich lektorov preventívneho programu
„Unplugged”; sledovanie efektivity programu na odborno-výcvikovej úrovni. Predpokladáme, že projekt bude
mať dosah na preventívne aktivity v školách v rámci celej republiky.
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c) Spoločenské a behaviorálne vedy
VEGA

Číslo projektu: 1/10713/115
Názov projektu: Intrapersonálne a interpersonálne faktory zmien rizikového správania vysokoškolákov a
emigračných zámerov vysokoškolákov
Hlavný riešiteľ projektu: prof. PhDr. Oľga Orosová, CSc., Katedra pedagogickej psychológie a psychológie
zdravia FF UPJŠ
Anotácia projektu: Cieľom projektu je a) pokračovať vo výskume životnej perspektívy a rizikového správania
vysokoškolákov; prostredníctvom longitudinálneho dizajnu projektu sledovať zmeny životnej perspektívy
a rizikového správania vysokoškolákov vo vybraných krajinách EÚ v nadväznosti na výsledky doterajšieho
výskumu realizovaného s podporou VEGA 1/1092/12, b) skúmať vzťahy vybraných intrapersonálnych a
interpersonálnych faktorov postojov vysokoškolákov k životu, vzdelávaniu a práci na Slovensku a iných
krajinách EÚ a emigračných zámerov. Výsledky projektu budú implementované do Výcvikového programu
prevencie užívania drog a AIDS medzi vysokoškolákmi, diseminované prostredníctvom článkov v časopisoch
a konferenčných príspevkov.
Číslo projektu: 1/0924/15
Názov projektu: Procesy sebaregulácie v dosahovaní distálnych cieľov
Hlavný riešiteľ projektu: prof. PhDr. Ladislav Lovaš, CSc., Katedra psychológie FF UPJŠ
Anotácia projektu: Kľúčovou otázkou projektu je zistenie predikčnej sily a vzájomných vzťahov premenných
ovplyvňujúcich dosahovanie distálnych cierov v kontexte sebaregulácie (všeobecne a vo vybraných
oblastiach). Zo širokej problematiky dosahovania distálnych cieľov bude predmetom výskumu zotrvávanie
v smerovaní k cieľu, rezistencia voči rušivým vplyvom a problematika zmeny cieľov vrátane vyrovnávania
sa s nedosiahnuteľnými cieľmi. Východiskom je analýza riešenia danej problematiky prostredníctvom
súčasných teórií a modelov sebaregulácie a sebakontroly. Zotrvávanie v smerovaní k cieľu, rezistencia voči
rušivým vplyvom a zmeny cieľov budú predmetom empirických výskumov aj vo vývinových súvislostiach, v
prípadoch zdravotných problémov a ohrozenia života a vo vzťahu k virtuálnej realite.
Číslo projektu: 1/0658/16
Názov projektu: Výskum sekundárneho analfabetizmu v Slovenskej republike (stav – kontexty – perspektívy)
Hlavný riešiteľ projektu: prof. PhDr. Marcela Gbúrová, CSc., Katedra politológie FF UPJŠ
Anotácia projektu: Projekt je zameraný na vypracovanie hodnotenia miery sekundárneho analfabetizmu v
Slovenskej republike v oblasti konvenčných a nekonvenčných typov politickej participácie cez hierarchické
formy participácie. Cieľom je vypracovať teoreticko-metodologické východiská štúdia sekundárneho
analfabetizmu (ďalej SA) v politike v interdisciplinárnom rámci filozofie, politológie, verejnej politiky
a verejnej správy a sociológie s ohľadom na vybrané oblasti socio-politického života cez: 1. občiansku
participáciu, 2. politickú participáciu, 3. socio-demografické diferenciácie.
Číslo projektu: 1/0230/15
Názov projektu: Sociálne a osobnostné charakteristiky onkologických pacientov a pacientok ako jeden z
najvýznamnejších faktorov socioterapie s touto skupinou klientov a klientok.
Hlavný riešiteľ projektu: prof. PhDr. Eva Žiaková, CSc., Katedra sociálnej práce FF UPJŠ
Anotácia projektu: Dynamika súčasných zmien spôsobuje, že sa problematika ochrany zdravia súčasného
človeka dostáva do nového svetla. Na jednej strane sa ľudský život predlžuje, na strane druhej rastie počet
nádorových ochorení. Je nesporné, že to súvisí so súčasným spôsobom života a s jeho biologickým aspektom
(zlé stravovanie, nedostatok pohybu a pod.), ale aj so samotným emocionálnym a osobnostným prežívaním a
charakterom sociálnych vzťahov, spôsobom riešenia záťažových situácií a stresu. Cieľom projektu výskumu je
nájsť isté spoločné osobnostné charakteristiky onkologických pacientov a pacientok, výber ich copingových
stratégií, ktoré môžu byť významné z hľadiska vzniku onkologického ochorenia. Navrhnúť spôsoby a
možnosti využitia základných metód socioterapie ako jednej z najdôležitejších metód sociálnej práce v práci s
touto skupinou klientov a klientok, vychádzajúc z poznania ich osobnostných a sociálnych charakteristík.
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d) Historické vedy
Horizont 2020

Číslo projektu: 721933
Názov projektu: History of European Urbanism in the 20th Century
Hlavný riešiteľ projektu: doc.PaedDr. Martin Pekár, PhD.
Anotácia projektu: Throughout the 20th century, urban planning constituted itself as an important tool
to spatially direct social developments. This applies to Europe more so than to any other continent. Urban
planning contributed significantly to the emergence of the welfare state, strong economies and a relatively
balanced settlement structure. However, urban planning also caused the suppression and destruction of some
population groups, alongside natural and cultural resources. With the collapse of socialism in 1990, and the
increasing importance of the EU, the 20th century ended with a multi-layered convergence in regard to the
implementation of urban planning as a regulative and shaping instrument. Most studies on 20th century urban
planning adopt a national perspective, while studies aiming to provide an overview focus on several core
countries. Furthermore, methodological approaches are very heterogeneous. UrbanHist’s aim is to develop
and sustainably promote a joint understanding of the history of urban planning in the 20th century from a
European perspective.
Complementing contributions of academic and non-academic partners will systematically increase the scientific
level of the project. New knowledge, critical debates and dissemination will be strengthened. A reflective
European identity will be promoted. UrbanHist intends to facilitate the breakthrough of the European planning
history debate, which is currently in its initial phase of development. The four applying beneficiaries have
different areas of expertise with regard to international planning history as well as international cooperation.
They can look back on a long history of collaboration. The promotion of foreign doctoral students is part of
daily university routine. In regard to the promotion and internationalisation of doctoral students, the four
universities have already achieved a high standard.
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d) Historické vedy
APVV

Číslo projektu: APVV-16-0383
Názov projektu: Komplexný pamäťový portál a historický atlas miest Slovenska (Bratislava a Košice)
Riešiteľ projektu za FF UPJŠ: doc. PaedDr. Martin Pekár, PhD., Katedra histórie FF UPJŠ
Anotácia projektu: Cieľom interdisciplinárneho tímu historikov, archeológov, pamiatkarov a historických
geografov je vytvorenie novej platformy pre dejiny miest – online prístupného viacrečového KOMPLEXNÉHO
PAMAŤOVÉHO PORTÁLU pre dejiny miest (v prvej fáze Bratislavy a Košíc). lde o aplikovaný digitálny
výstup, ktorý inovatívne spája tri prístupy: 1) kartografický, 2) encyklopedický, 3) databázový. Testovaciu
verziu takéhoto portálu už hlavný riešiteľ vytvoril (www.PamMap.sk), no bez podpory APVV ju nie je
možné technicky dopracovať ani naplniť nadkritickým množstvom materiálu (za 4 roky garantujeme GISlokalizované digitalizáty s metadátami k 100 000 pamäťovým jednotkám!). Paralelne s portálom dva vedecké
subtímy vytvoria aj klasické historické atlasy Bratislavy a Košíc v digitálnej podobe. Takéto atlasy patria medzi
hlavné výstupy európskej urbánnej historiografie (napr. v Nemecku takmer 300 atlasov, v Rakúsku takmer
100, existujú vo všetkých okolitých krajinách Slovenska). Naša historiografia sa napriek jej tradíciám stala
osamelým ostrovom, ktorý akoby nereflektoval moderné trendy. Zameškanie dobehneme len vďaka využitiu
digitalizácie a unikátnemu a inovatívnemu riešeniu – zapracujeme výsledky historickej topografie nielen do
podoby klasických atlasov (v modernej digitálnej online podobe v slovenčine a angličtine/nemčine), ale zároveň
vytvoríme a významne naplníme komplexný pamätový portál (KPP). Na spoločnom cieli budú pracovať 2
vedecké tímy – bratislavský a košický , z ktorých každý vytvorí podklady pre online-prístupný historický atlas
svojho mesta, no mapy a 3D¬vizualizácie vypracuje spoločný technický tím pre aplikáciu PamMap. Okrem
KOMPLEXNÉHO PAMÄŤOVÉHO PORTÁLU s inkorporovanými historickými ATLASMI bude výstupom
projektu aj metodická príručka, viaceré monografie (historické topografie), vedecké štúdie doma aj v zahraničí.
Portál bude, samozrejme, v budúcnosti otvorený aj pre tímy z iných miest.
Číslo projektu: APVV-15-0475
Názov projektu: Tendencie vývoja etnických vzt’ahov na Slovensku (komparatívny výskum národnostnej
problematiky v rokoch 2004 – 2020) – TESS2
Riešiteľ projektu za FF UPJŠ: Mgr. Nikola Regináčová, PhD., Katedra histórie FF UPJŠ
Anotácia projektu: Cieľom projektu bude analýza tendencií vývoja národnostných vzťahov v rokoch 2004 –
2014 a to najmä: stratégia národnostnej politiky SR, ciele a zámery politických strán v závislosti od etnickej
príslušnosti, demografický vývoj národnostných menšín na začiatku 21. storočia, kooperácia európskej
a slovenskej politiky v oblasti inštitúcií a riadenia národnostnej politiky, zhodnotenie činnosti a politiky
jednotlivých vlád v sledovanom období, vnímanie histórie národnostných menšín, skúmanie historickej pamäti
s osobitným zameraním na historické udalosti s etnickým pozadím (vzťahy majority a minority, slovenskomaďarské vzťahy, rusínsko-ukrajinské vzťahy, rómska problematika...). Integrálnou súčasťou je aj realizácia
interdisciplinárne orientovaného empirického výskumu, zameraného na ťažiskové teoretické, metodologické
a praktické otázky etnicity a národnostných vzťahov, so zachovaním, v záujme možnosti komparácie,
metodických postupov aplikovaných v empirickom výskume z r. 2004, „Národ, národnosti a etnické skupiny v
procese transformácie slovenskej spoločnosti“.
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d) Historické vedy
VEGA

Číslo projektu: 1/0212/15
Názov projektu: Miesta pamäti Košíc II. (l’udia a dejiny)
Hlavný riešiteľ projektu: prof. PaedDr. Štefan Šutaj, DrSc.
Anotácia projektu: Cieľom projekt Miesta pamäti Košíc (ľudia a dejiny) je začať zapĺňať medzeru vo výskume
dejín Košíc. Riešitelia projektu budú skúmať vybrané osobnosti (pozitívne aj negatívne), ktoré významným
spôsobom prispeli k obrazu, postaveniu, vývoju alebo spoločenskému, politickému, kultúrnemu, umeleckému,
vedeckému a duchovnému prostrediu mesta Košice. Pôjde o osobnosti, ktoré dali Košiciam špecifický charakter
a zachovali sa vo vedomí obyvateľstva Košíc, regiónu a štátnych útvarov, ktorých boli Košice v danej dobe
súčasťou.
Číslo projektu: 1/02541/17
Názov projektu: Stratégie prežitia holokaustu a mestské elity
Hlavný riešiteľ projektu: doc. PaedDr. Martin Pekár, PhD., Katedra histórie FF UPJŠ
Anotácia projektu: Cieľom projektu je štúdium, analýza a interpretácia konkrétnych prípadov v rámci
fenoménu, ktorý sa spája s prenasledovaním Židov na Slovensku v rokoch 1938 – 1945. Pozornosť budeme
venovať židovským rodinám a rôznym stratégiám prežitia holokaustu v konfrontácii s rôznymi reakciami
príslušníkov mestských elít. V rámci výskumu chceme osobitnú pozornosť venovať štúdiu teoretických
konceptov a následne ich aplikácii na vytypované prípady z územia Slovenska. Predpokladáme významný
posun poznania v oblasti výskumu sociálneho prostredia holokaustu smerom na jednej strane k problematike
lokálnych agresorov, na druhej strane smerom k formám pomoci židovskému obyvateľstvu.
Číslo projektu: 1/0184/17
Názov projektu: Gréckokatolícka cirkev na okupovaných územiach Československa v rokoch 1938 – 1945.
Hlavný riešiteľ projektu: doc. ThDr. Peter Borza, PhD.
Anotácia projektu: Okupácia území Československa v rokoch 1938 – 1945 vytvorila nové podmienky na
činnosť gréckokatolíckej cirkvi, ktorá bola v rámci Československa organizovaná v Prešovskom a Mukačevskom
biskupstve. Spolu s Podkarpatskou Rusou a odstúpeným južným územím Slovenska sa gréckokatolícke
farnosti aj s biskupským sídlom Užhorod ocitli v Maďarsku a jediná gréckokatolícka farnosť v Čechách zasa
v Protektoráte Čechy a Morava. V rozdielnych podmienkach však naďalej vykonávali svoju činnosť, ktorá
si zaslúži pozornosť, keďže doteraz sa autori zameriavali na územie Slovenska. Preto je ambíciou riešiteľov
projektu uskutočniť základný archívny výskum v centrálnych aj regionálnych archívoch a po následnej analýze
pramenného materiálu, ako aj publikovanej literatúry formulovať vlastnú interpretáciu problematiky nielen
vo všeobecnej rovine, ale predstaviť všetky aspekty postavenia a vývoja gréckokatolíckej cirkvi na území
okupovaného Československa v rokoch 1938 – 1945.
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Príloha č. 2
Domáca a medzinárodná spolupráca v
jednotlivých oblastiach výskumu
a) Pedagogické vedy
Katedra pedagogiky
Domáca spolupráca

Katedra pedagogiky, Pedagogická fakulta UMB, Banská Bystrica
Katedra pedagogiky, Ústav pedagogiky, andragogiky a psychológie, Fakulta humanitných a prírodných vied
PU, Prešov
Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky sociálne znevýhodnených skupín, Inštitút J. Páleša KU, Levoča

Medzinárodná spolupráca

Fakulta pedagogická, Západočeská univerzita, Plzeň, Česko
Pedagogická fakulta, Ostravská univerzita, Ostrava, Česko
Fakulta pedagogická a výtvarných umení, Univerzita Adama Mickiewicza v Poznani, Kalisz, Poľsko
Glukhivská Národná pedagogická univerzita Alexandra Dovženka, Glukhiv, Ukrajina
Prykarpatská Národná univerzita Vasyľa Stefanyka, Ivano-Frankivsk, Ukrajina
Filozofická fakulta, Univerzita v Miškolci, Miškolc, Maďarsko
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b) Humanitné vedy
Katedra anglistiky a amerikanistiky
Medzinárodná spolupráca

1. Lingvistika:
Rochelle Lieber, University of New Hampshire USA, Laurie Bauer, Victoria University Nový Zeland, Christina
Gagne, University of Alberta Kanada, Aleksandra Bagasheva, Sofijská univerzita Bulharsko, Salvador Valera,
University of Granada Španielsko, Nicola Grandi, Univerzita v Bologni Taliansko, Stela Manova, University
of Vienna Rakúsko, Pius ten Hacken a Maria Koliopoulou, Leopold-Franzens-Universität Innsbruck a ďalsie
partnerské univerzity vo všetkých ďalsích euópskych krajinách.
2. Didaktika:
ATEE (Asociácia pre vzdelávanie učiteľov v Európe), Univerzita vo Valencii, Španielsko, Univerzita Sussex, UK,
Univerzita Cluj-Napoca, Rumunsko, Univerzita v Opave, ČR, 4 lekárske univerzity v Uzbekistane, 2 lekárske
univerzity v Tadžikistane, Sankt Peterburgská univerzita v Rusku a Univerzita J. Fedkoviča v Černivciach na
Ukrajine.
3. Translatológia:
Spolupráca s LICOLAB s výskumnou jednotkou LILPA (Linguistique, Langues, Parole) Univerzity v Štrasburgu,
Francúzsko; Univerzita Paris Diderot Francuzsko; SAPT(Slovenská asociácia prekladateľov a tlmočníkov);
SAV – Laboratórium počítačovej lingvistiky.
4. Anglofónne literatúry:
Aktívna spolupráca s Univerzitou Baleárskych ostrovov, Španielsko, Univerzitou Paris Diderot, Francúzsko,
Univerzitou v Jaen, Španielsko, Univerzitou v Nis, Srbsko, Univerzitou Macao, Palackého univerzitou v
Olomouci, ČR, Ostravskou univerzitou, ČR, Univerzitou v Szegede, Maďarsko, Univerzitou v Lubline, Poľsko.
5. Britské, americké, európske a rodové štúdiá:
Aktívna spolupráca s Univerzitou v Huelve, Španielsko, Univerzitou Baleárskych ostrovov, Španielsko,
Univerzitou Paris Diderot, Francúzsko, Univerzitou Paris 13, Francúzsko, Univerzitou Saarlanders, Nemecko,
Univerzitou v Jaen, Španielsko, Univerzitou v Nis, Srbsko, Sankt Peterburgskou univerzitou, Rusko, Univerzitou
v Timisoare, Rumunsko, Univerzitou Istanbul Bigli, Turecko.

Katedra aplikovanej etiky
Medzinárodná spolupráca

Katedra environmentálních studií, Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita v Brne, ČR
Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy, Praha, ČR.
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b) Humanitné vedy
Katedra filozofie a dejín filozofie
Domáca spolupráca

Spolupracuje najmä s Filozofickým ústavom SAV v Bratislave, Katedrou filozofie a dejín filozofie FiF UK
Bratislava a Katedrou filozofie Trnavskej univerzity. Spolupráca sa realizuje tak vo vedeckovýskumnej oblasti
participácia na riešení grantových projektov, účasťou na vedeckých podujatiach a vzájomným oponovaním si
vedeckých prác (recenzenti, vedecký redaktor), ako aj vzdelávacej (prednášky a semináre).

Medzinárodná spolupráca

V tejto oblasti je nateraz najintenzívnejšia spolupráca s Filosofickým ústavom Českej akademie vied (Dr. Chvatík,
Dr. Kuneš, Dr. Chotáš, Dr. Schifferová), ktorá už trvá od vzniku našej katedry a fakulty. Je stále najprospešnejšia
a je zároveň organicky prepojená na Katedru filozofie a religionistiky UK v Prahe. Najvýraznejšiu spoluprácu
má naša katedra osobitne s prof. M. Sobotkom, ktorému právom za jeho osobné aktivity naša univerzita udelila
čestny titul Dr. h. c. Zároveň nie menej intenzívna spolupráca sa realizuje s katedrami filozofie v Brne na FF
Masarykovej univerzite (Zouhar, Mácha) a Palackého univerzity v Olomouci (prof. Blecha).
Od vzniku katedry sa rozvinula podobne veľmi intenzívne spolupráca so Sliezskou univerzitou v Katoviciach
(prof. Glombik, prof. Noras, prof. Kubok, Dr. Beben) vo všetkých našich hlavných oblastiach činnosti, no najmä
vo vedeckovýskumnej oblasti. Podiel poľských kolegov na našich vedeckých konferenciách je úctyhodný.
Pred tromi rokmi sme započali spoluprácu s francúzskymi kolegami na Parížskej univerzite (Sorbone) najmä
pokiaľ ide o výskum Leibnizovej filozofie a v tomto roku pod gesciou doc. Rateua (predsedu Leibnizovskej
spoločnosti) sme založili Stredoeurópsku leibnizovskú spoločnosť.
V minulom roku sa otvoril veľký priestor na spoluprácu v oblasti vedeckovýskumných aktivít Heideggerovej
filozofie so Stonehill College v USA (prof. Capobianco).
Cez projekty Erazmus sa začína rozbiehať spolupráca aj s Petrohradskou univerzitou (doc. Perov).

Katedra germanistiky
Domáca spolupráca

Katedra veľmi intenzívne spolupracuje s kultúrnymi a vzdelávacími inštitúciami po nemecky hovoriacich
krajín, ako je Rakúska knižnica pri Univerzitnej knižnici, Nemecká čitáreň pri Štátnej vedeckej knižnici v
Košiciach, Goetheho inštitút v Bratislave alebo Rakúske kultúrne fórum v Bratislave, či Karpatskonemeckým
spolkom na Slovensku. Od roku 2015 pripravuje so spoločnosťou Iuventa, Slovenským inštitútom mládeže a s
Okresným úradom Košice, odborom školstva, krajské kolo Olympiády v nemeckom jazyku. Členovia Katedry
nemeckého jazyka pôsobili spolu v porotách pod predsedníctvom PaedDr. Ingrid Puchalovej, PhD.

Medzinárodná spolupráca

Katedra rozvíja intenzívnu medzinárodnú spoluprácu s univerzitou v Regensburgu, Karlovou univerzitou v
Prahe a Ostravskou univerzitou v Ostrave. Do kruhu partnerských univerzít a vysokých škôl najnovšie pribudli
aj VŠ pedagogické v rakúskom Innsbrucku a v poľskom Krakowe, ako aj Univerzita v Saarbrückene. Z týchto
partnerstiev profitujú taktiež študenti. Študenti majú však aj možnosť zúčastniť sa na hosťovských prednáškach
a seminároch nemeckých a českých docentov v Košiciach.
Katedra spolupracuje aj s Ústavom masmediálnych štúdií Rakúskej akadémie vied.
V septembri 2014 bol na katedre germanistiky zriadený lektorát Rakúskej akademickej výmennej služby OeAD.
Na katedre teda pôsobí rakúsky lektor. Veľmi intenzívna je aj spolupráca s Nemeckou akademickou výmennou
službou DAAD. Na katedre pôsobí aj študentská divadelná skupina, ktorá v košickom bábkovom divadle uviedla
už štyri premiéry, naposledy hru Arthura Schnitzlera Liebelei, s ktorou vystúpili aj na podujatí Akademický
Prešov. Divadelná skupina bola ocenená bola aj na domácich a zahraničných súťažiach študentských divadiel.
Katedra spolupracuje s pobočkami Goetheho Inštitútu a Rakúskeho kultúrneho fóra pôsobiacimi v meste.
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b) Humanitné vedy
Katedra klasickej filológie
Domáca spolupráca

Len neformálna, vzhľadom na malý počet klasických filológov na Slovensku na troch univerzitách sa všetci
poznajú osobne, sú informovaní o práci ďalších dvoch pracovísk a spolupracujú podľa potreby.

Medzinárodná spolupráca

Neformálna, momentálne spolupráca s budapeštianskym Orvostörténeti muzeum a könyvtár a Institut für
Ethik und Geschichte der Medizin univerzity v Ulme pri príprave vydania prekladu jedného latinského diela
levočského lekára S. Spillenbergera.

Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie
Domáca spolupráca

Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV v Bratislave
Ústav slovenskej literatúry SAV v Bratislave
Ústav svetovej literatúry SAV v Bratislave
Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove
Filozofická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre
Elektrotechnická fakulta Technickej univerzity v Košiciach
Slovenská sekcia IBBY v Bratislave
Vydavateľstvá Modrý Peter, Skalná ruža, Slniečkovo, Koloman Kertész Bagala, Literárne informačné centrum
Knižnica pre deti a mládež mesta Košice
Vihorlatská knižnica v Humennom
Slovak Spectator, Bratislava
Printové a elektronické médiá na území Košíc s celoslovenskou i regionálnou pôsobnosťou

Medzinárodná spolupráca

Fonetický ústav Filozofickej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe, ČR
Ústav bohemistických studií Filozofickej fakulty Karlovej univerzity v Prahe, ČR
Filozofická fakulta Ostravskej univerzity v Ostrave, ČR
Lilpa – Linguistique, langues, parole, Université de Strasbourg; Francúzsko
Department of Otolaryngology, Head and Neck Surgery, Inselspital, University of Bern, Švajčiarsko
Jagelovská univerzita v Krakove, Poľsko
Užhorodská národná univerzita v Užhorode, Ukrajina
Filozofická fakulta Ľubľanskej univerzity v Ľubľane, Slovinsko
Università degli Studi “G. d’Annunzio” Chieti Pescara, Taliansko
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c) Spoločenské a behaviorálne vedy
Katedra pedagogickej psychológie a psychológie zdravia
Medzinárodná spolupráca

Science for Prevention Academic Netwrok (SPAN)
UPJŠ sa zapojila spolu s 35 európskymi univerzitami v rámci projektu SPAN – Science for Prevention
Academic Network (526773-LLP-1-2012-1-UK-ERASMUS-ENW) do siete výskumníkov v oblasti prevencie,
ktorý bol koordinovaný na Oxford Brookes University (Spojené kráľovstvo) prof. Davidom Foxcroftom.
Prostredníctvom prof. Olgy Orosovej a dr. Jozefa Benku prebiehali práce na riešení projektu hlavne v dvoch
projektom stanovených pracovných úlohách. Prvá úloha sa týkala pokračujúcich analýz dát vzťahujúcich sa na
akademické prevenčné aktivity v jednotlivých európskych krajinách získané v rámci projektu pod vedením prof.
Rosarie Galanti z Karolinska Institute (Švédsko). Druhá úloha sa týkala disseminačných aktivít a propagácie
projektu formou informačných letákov (news letters).
SLICE 2
Na štúdiu SLiCE nadviazala štúdia SLiCE 2, ktorá sa okrem rizikového správania zaoberá oblasťou migrácie. V
rámci toho bola opätovne úspešne nadviazaná spolupráca s inštitúciami a ich zástupcami, ktorí sa v súčasnosti
aktívne zapájajú do zberu dát vo svojich krajinách.
Participujúce krajiny a ich zástupcovia v projekte SLiCE 2:
Prof. Guido Van Hal, Universiteit Antwerpen, Belgicko, prof. Janina Petkeviciene, Lithuanian University of
Health Sciences, Litva, dr. Andrea Lukacs, Univesity of Miskolc, Maďarsko, dr. Vihra Naydenova, University
of Sofia, Bulharsko, prof. Volodymyr Starosta, National Uzhgorod University, Ukrajina, prof. Michal Miovský,
Karlova univerzita, Praha, Česká republika.
Mgr. Mária Bačíková, PhD., sa v roku 2016 stala národnou reprezentantkou pre spoločnosť EARA (European
Association for Research on Adolescence). Spoločnosť združuje výskumníkov, ktorých záujem je zameraný
na vývin v období adolescencie (socializácia, vývin identity, duševné zdravie, rizikových dospievajúcich atď.).
Spoločnosť je otvorená medzinárodnej spolupráci.
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c) Spoločenské a behaviorálne vedy
Katedra politológie
Domáca spolupráca

Katedra politológie FF UPJŠ v Košiciach má uzavretú Dohodu o spolupráci s Ministerstvom zahraničných
vecí a európskych záležitostí na vysielanie študentov na praxe a stáže všade, kde má Slovenská republika svoje
zastupiteľské úrady.
V rámci iných typov spolupráce a praxí študentov máme uzatvorené zmluvy s pracoviskami ako:
•
Slovenské národné stredisko pre ľudské práva
•
Magistrát mesta Košice
•
Košický samosprávny kraj
•
Národná rada Slovenskej republiky
Katedra politológie FF UPJŠ v Košiciach má podpísanú Dohodu o zabezpečovaní doktorandského štúdia
medzi KPo FF UPJŠ v Košiciach a Ústavom politických vied SAV v Bratislave. S týmto pracoviskom SAV
spolupracuje Katedra politológie aj v rámci projektov VEGA. Rovnako má katedra spoluprácu s Centrom
spoločenských a psychologických vied SAV (FF – KPo a KH) ako spoluriešiteľská organizácia pri APVV.

Medzinárodná spolupráca

Katedra politológie FF UPJŠ v Košiciach samostatne, na základe vlastných iniciatív má zmluvnú spoluprácu,
garantovanú aj podpismi konkrétnych dohôd o spolupráci v oblasti výskumu, výmeny študentov a učiteľov s
týmito univerzitami:
•
Apalachian University, Apalachian, USA
•
Afyon Kocatepe University, Afyon, Turecko
•
Nicolaus Kopernicus University, Toruň, Poľsko
•
Masarykova univerzita, Brno, Česká republika
•
Metropolitní univerzita, Praha, Česká republika
•
Academia Rerum Civilium, Kutná Hora, Česká republika
•
Magnus University, Vilnius, Litva
•
Užhorodská národná univerzita v Užhorode, Ukrajina
•
Univerzita v Miškolci, Maďarsko

Katedra psychológie
Domáca spolupráca

Inštitút psychológie FF, Prešovská univerzita v Prešove
Pedagogická fakulta, Prešovská univerzita v Prešove

Medzinárodná spolupráca

Martin Schweinsberg; ESMT Berlin a viacero iných partnerských inštitúcií (Pipeline project 2);
Dario Monzani, Patrizia Steca; University of Milan – Bicocca (Validizácia LOt-R naprieč kultúrami)
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c) Spoločenské a behaviorálne vedy
Katedra sociálnej práce
Domáca spolupráca
Katedra sociálnej práce zabezpečuje spoluprácu s praxou prostredníctvom zapojenia študentiek a študentov v
rámci povinných predmetov s názvom odborná prax 1 (rozsah 3 blokové stretnutia a 30 hodín vo výučbovom
pracovisku), odborná prax 2 (rozsah 3 blokové stretnutia a 60 hodín vo výučbovom pracovisku) a špecializovaná
odborná prax (rozsah 3 blokové stretnutia a 60 hodín vo výučbovom pracovisku). V súčasnosti na základe
Zmluvy o spolupráci katedra spolupracuje s týmito výučbovými pracoviskami:
Spoločnosť priateľov detí Li(e)nka, Detské kočovné divadlo Drak/Detský domov, Facilitas n. o., DSS Domko,
K 13 – Košické kultúrne centrá, príspevková organizácia.
V rámci vyučovaných predmetov katedra aktívne prizývala odborníkov z praxe k spolupráci formou
prezentovania skúseností z praxe a taktiež v rámci exkurzií jej členovia navštevovali vybrané organizácie
pôsobiace v rámci praxe sociálnej práce (napr. zariadenia pre seniorov, komunitné centrá a pod.).
Vďaka činnosti pracovníčky Katedry sociálnej práce PhDr. Kataríny Šiňanskej, PhD., katedra spolupracovala
s občianskym združením Združenie PRE LEPŠÍ ŽIVOT, ktoré sa venuje komunitnej práci v sociálne
znevýhodnených komunitách v kecerovsko-olšavskom mikroregióne. V rámci aktivít katedra spolupracovala
na viacerých projektoch a podujatiach zameraných na sociálnu prácu s rómskou komunitou, napr. na
medializovanom podujatí realizovanom pod záštitou splnomocnenca vlády SR Ábela Ravasza s názvom
Multipier event, v rámci projektu Build your future.
Oblasti sociálnej práce v onkologickej praxi sa dlhodobo venovala pracovníčka Katedry sociálnej práce PhDr.
Agnesa Kočišová, PhD., ktorá zapájala našich študentov do činností
Ligy proti rakovine, vystupovala na konferenciách, odborných seminároch a publikovala príspevky z tejto
oblasti.
Na prax sociálnej práce boli študenti prepájaní i v rámci ďalších predmetov, ktoré vyučovala pracovníčka
Katedry sociálnej práce doc. Alena Bašistová, PhD. Na predmet plánovanie a projektovanie v sociálnej práci
boli pravidelne prizývaní odborníci z praxe, ktorí diskutovali so študentmi o konkrétnych realizovaných
projektoch financovaných z rôznych typov fondov (ESF, Nórske fondy a pod.). V rámci predmetov manažment
pre sociálnu prácu a základy ekonómie pre sociálnu prácu študenti vypracovali malý projekt, prípadne biznis
plán pre vybranú organizáciu a mali možnosť vyskúšať si jeho realizáciu v praxi sociálnej práce. Do budúcna
sa ukazuje priestor i na spoluprácu s Národnou radou Slovenskej republiky, a to ponukou bezplatnej stáže pre
našich študentov na Výbore NR SR pre sociálne veci.
Aktuálne informácie z oblasti sociálno-právnej ochrany detí a mládeže, sociálnej kurately, výchovných opatrení
pre deti a mládež, využívanie odborných metód práce s rodinou v predrozvodovej, rozvodovej a porozvodovej
situácii a prepojenie študentov na túto oblasť praxe sociálnej práce katedra zabezpečovala prostredníctvom
pôsobenia niekoľkých pracovníkov Katedry sociálnej práce (Mgr. Beáta Rybárová, Mgr. Vladimír Lichner,
PhD., Mgr. Magdaléna Haláchová, PhD.) v rámci činnosti neziskovej organizácie Miesto pod slnkom a taktiež
v rámci spolupráce s Detským kočovným divadlom DRaK.
S dvoma košickými základnými školami katedra spolupracovala prostredníctvom činnosti pracovníkov a
študentov KSP (doc. Soňa Lovašová, PhD., Mgr. Vladimír Lichner, Mgr. Veronika Ševčíková) na rozvíjaní
konceptu školskej sociálnej práce, v ktorom katedra ponúka pre žiakov workshopy zamerané na zvládanie
školského stresu a na rozvíjanie sociálnej opory.
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c) Spoločenské a behaviorálne vedy
Katedra sociálnej práce
Medzinárodná spolupráca

V rámci medzinárodných vzťahov má Katedra sociálnej práce uzatvorených 8 bilaterálnych zmlúv v rámci
programu Erazmus+ s krajinami Česká republika a Poľsko. Ide o tieto univerzity:
Filosofická fakulta OU v Ostrave, Česká republika
Teologicko-husitská fakulta Univerzity Karlovej v Prahe, Česká republika
Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Česká republika
Filosofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci, Česká republika
Filosofická Univerzita Masarykova v Brne, Česká republika
Ústav sociální práce Univerzita v Hradci Králové, Česká republika
Polytechnický Inštitút v Koszaline, Poľsko
Rzeszowská univerzita v Rzeszówe (Uniwersytet Rzeszowski), Poľsko
S uvedenými univerzitami katedra udržiava kontakt počas návštev pobytov Erasmus+ zo strany učiteľov aj
študentov, počas návštev na odborných a vedeckých konferenciách, ako aj spoločného publikovania doma aj
v zahraničí. Odborníci z uvedených univerzít navštevujú konferencie na FF UPJŠ už od roku 2012.
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d) Historické vedy
Katedra histórie
Domáca spolupráca
Spoločenskovedný ústav CSPV SAV – spoločné projekty VEGA a APVV
FiF UK Bratislava – spoločný projekt APVV
Historický ústav SAV – spoločné odborné podujatia (financované cez Slovenskú historickú spoločnosť pri
SAV) (2015 – 2017)
Fórum inštitút Šamorín – spoločná konferencia (2016)
Ústav pamäti národa, Bratislava – pravidelné diskusné večery (2015 – 2016), spoločný workshop
Vojenský historický ústav, Bratislava – spoločná konferencia (2015)

Medzinárodná spolupráca

Bauhaus-Universität Weimar, SRN – spoločný projekt H2020, dvojitý diplom na PhD. štúdiu
Universidad de Valladolid, Španielsko – spoločný projekt H2020, dvojitý diplom na PhD. štúdiu
Blekinge Tekniska Högskola, Švédsko – spoločný projekt H2020, dvojitý diplom na PhD. štúdiu
Ústav soudobých dějiny AV ČR – partner urbanHIST, spoločné odborné podujatia (2016)
Európska sieť pamäť a solidarita – spoločné konferencie (2016, 2017)
Nord University, Bodø, Nórsko – spoločný projekt z nórskeho finančného mechanizmu
Collegium Carolinum, Mníchov, SRN – spoločné konferencie (2015, 2016), pravidelná výmena publikácií
Herder-Institut Marburg, SRN – pravidelná výmena publikácií
Ostravská univerzita v Ostrave – spoločné panely na významných medzinárodných sympóziách (Helsinky
EAUH 2016, Belfast ESSHC 2018 a Rím EAUH 2018).
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