
doc. Mgr. Mónica Sánchez Presa, PhD. 

Univerzita Komenského v Bratislave 
Filozofická fakulta  
Dekanát – RPP 
Gondova 2  
811 02 Bratislava 

V Bratislave, dňa 15.12.2022 

Vec: Prihláška do výberového konania 

Týmto sa prihlasujem do výberového konania na obsadenie pracovného miesta docentky v 
študijnom odbore 11. Filológia (so zameraním na španielsky jazyk)  zverejneného na webovej 
stránke FiF UK. 

S úctou, 

doc. Mgr. Mónica Sánchez Presa, PhD. 

Prílohy: 
Štruktúrovaný pracovný životopis  
Zoznam publikovaných vedeckých prác a ohlasov na tieto práce 
Prehľad pedagogickej praxe  
Zoznam riešených výskumných grantov  
Dotazník záväzkov  
Súhlas so spracovaním osobných údajov 

mailto:msanchezpresa@gmail.com


Príloha č. 4 k VP č. 9/2022 FiF UK

SÚHLAS SO SPRACOVANÍM A ZVEREJNENÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV 

Meno a priezvisko: 
Bydlisko: 
Dátum narodenia: 

Mónica Sánchez Presa 

1973 
(ďalej len „uchádzač/ka“) 

Ako uchádzač/ka vo výberovom konaní na obsadenie pracovného miesta vysokoškolského učiteľa, pracovného 
miesta výskumného pracovníka, funkčného miesta profesora, funkčného miesta docenta alebo funkcie 
vedúceho katedry, v zmysle § 5 písm. a) a § 14 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov týmto udeľujem súhlas Univerzite Komenského v Bratislave, Filozofickej 
fakulte, so spracovaním mojich osobných údajov v rozsahu údajov poskytnutých v prihláške a jej prílohách do 
výberového konania a na účely tohto výberového konania. 

15. 12. 2022 Podpis:1  .......................................................................  

Ako uchádzač/ka vo výberovom konaní na obsadenie pracovného miesta vysokoškolského učiteľa, funkčného 
miesta profesora alebo funkčného miesta docenta v zmysle § 77 ods. 8 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých 
školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s § 5 písm. a) a § 14 zákona č. 18/2018 Z. z. 
o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov týmto udeľujem súhlas Univerzite 
Komenského v Bratislave, Filozofickej fakulte, so zverejnením mojich osobných údajov v rozsahu údajov
špecifikovaných v § 76 ods. 10 písm. a) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v nasledujúcom rozsahu:
a) meno a priezvisko,
b) rodné priezvisko,
c) akademické tituly, vedecko-pedagogické tituly, umelecko-pedagogické tituly, vedecké hodnosti,
d) rok narodenia,
e) údaje o vysokoškolskom vzdelaní, ďalšom akademickom raste a absolvovanom ďalšom vzdelávaní,
f) údaje o priebehu zamestnaní a priebehu pedagogickej činnosti,
g) údaje o odbornom alebo o umeleckom zameraní,
h) údaje o publikačnej činnosti,
i) ohlasy na vedeckú alebo umeleckú prácu,
j) počet školených doktorandov a z toho počet doktorandov s riadne skončených štúdiom.

15. 12. 2022 Podpis:2  .......................................................................  

1  Súhlas poskytujú uchádzači a uchádzačky vo všetkých výberových konaniach. 
2  Súhlas poskytujú uchádzači a uchádzačky vo výberových konaniach na obsadenie pracovného miesta vysokoškolského učiteľa, funkčného 
miesta profesor a funkčného miesta docent. 



PRACOVNÝ ŽIVOTOPIS 

Meno a priezvisko,  
rodné priezvisko, titul 

Mónica Sánchez Presa, rod. Sánchez Presa, doc. Mgr., 
PhD. 

Dátum a miesto narodenia 1973

Vysokoškolské vzdelanie 
a ďalší akademický rast 

1991 – 1996,  Mgr. 
Univerzita Complutense v Madride,  Filologická fakulta 
odbor: Filológia, špecializácia: Slovanská filológia  
– (Univerzita Komenského, SR,  študijný pobyt, ak. rok
1995/1996)

1998 – 2004 Externá doktorandúra 
Univerzita Complutense v Madride,  Filologická fakulta 
odbor:   RD 778 Slovanská filológia a Indoeurópska 
jazykoveda, špecializácia:  slovanská filológia 

Obhájenie práce na tému Aspecto verbal en  eslovaco 
(Slovesný vid v slovenčine), Diplom DEA (Diplom sa 
udeľoval pred Bolonským procesom po absolvovaní 
doktorándskych kurzov a pred obhajobou dizertačnej 
práce)   

2004 – 2010 Externá doktorandúra  
Univerzita Komenského  v Bratislave,  Filozofická fakulta 
odbor: 73-19-9 Jazykoveda konkrétnych jazykových 
skupín, špecializácia: romanistika 

Obhájenie dizertačnej práce na tému Análisis semántico-
funcional de los modos de acción temporales en eslovaco 
y en español (Sémanticko-funkčná analýza temporálnych 
spôsobov slovesného deja v slovenčine a španielčine), titul 
PhD. 

21. 4. 2022: Obhajoba habilitačnej práce Slovenská
literatúra v Španielsku, titul docent v odbore
Prekladateľstvo a tlmočníctvo

Ďalšie vzdelávanie april 1992, Kurz Didáctica de las Lenguas y Literaturas 
Eslavas (Didaktika slovanských jazykov a literatúr)  
Univerzita Complutense v Madride, Španielsko 

1994, Štátnica z anglického jazyka na Štátnej jazykovej 
škole v Madride, Španielsko 

august 1995, 31. Letný seminár slovenského jazyka 
a kultúry SAS (Slovenčina pre pokročilých) 
SAS Filozofická fakulta UK 



1999, titul súdneho prekladateľa a tlmočníka udelený 
Ministerstvom zahraničných vecí a spolupráce 
Španielskeho Kráľovstva 

júl 2004, Letný kurz  Curso introductorio a la enseňanza 
del espaňol como lengua extranjera (Úvod do metodológie 
výučby španielskeho jazyka ako cudzieho jazyka) 
Universidad de León, Španielsko 

júl 2006, Letný kurz  Web 2.0 Herramientas y tecnologías 
en educación (Web 2.0 Informačné nástroje a technológie 
vo vzdelávaní)  
Universidad de León, Španielsko   

marec – júl 2010, Dištančný kurz Didáctica de español 
con fines específicos: el español de los negocios 
(Vyučovanie španielčiny pre špecifické účely: Obchodná 
španielčina)  
Nadácia Univerzity La Rioja a Cervantesov inštitút,  
Španielsko 

október – november 2016,  Dištančný kurz Corrección de 
textos (Korektúra textov) 
Nadácia univerzity dištančného vzdelávania UNED, 
Španielsko 

november – december 2017,  Dištančný kurz Claves para 
un uso correcto del espaňol (Kľúč ku správnemu 
používaniu španielskeho jazyka) 
Universidad de Salamanca, Španielsko 

marec – máj 2018, Dištančný kurz Cómo elaborar un texto 
académico en Humanidades y Ciencias Sociales 
(Vypracovanie  akademického textu v humanitných a 
spoločenských vedách) 
Universidad Rey Juan Carlos, Madrid, Španielsko 

júl – august 2018, Dištančný kurz akademického písania, 
MCA Business & Postgraduate School (USA) 

Január 2019, Training for trainers - seminar for teachers 
of Conference Interpreting (Training for trainers - 
seminar pre učiteľov konferenčného tlmočenia)  
European Comission, Directorate General for 
Interpretation , Brusel, Belgicko 

november 2020, Dištančný kurz Español como lengua 
extranjera con fines académicos (Španielčina pre 
akademické účely), 
Universitat Rovira y Virgili,  Tarragona, Španielsko 



Bratislava,  15.12.2022             doc. Mgr. Mónica Sánchez Presa, PhD. 

2021 – Kurzy digitálnych zručností podporujúcich 
dištančnú výučbu 

Priebeh zamestnaní 1996 – trvá  Tlmočníčka/ prekladateľka z/do španielskeho 
jazyka  

1996 – 1998 Učiteľka španielskeho jazyka  
Súkromné slovanské gymnázium Univerzita Konštantína 
Filozofa, Filozofická fakulta, Katedra romanistiky          

1998 – 2000 Lektorka španielskeho jazyka  
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická 

fakulta, Katedra romanistiky     

2000 – 2001  Manažér predaja 
Vista Travel, s.r.o. Generálne zastúpenie spoločnosti 
IBERIA na Slovensku 

2001 – 2002 Prekladateľka a tlmočníčka 
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 

2003 – 2005 Lektorka španielskeho jazyka 
Univerzita Komenského, FiF, Katedra romanistiky 

2006 – 2010 Lektorka na kurzoch španielskeho jazyka pre 
verejnosť 
Univerzita Komenského, FiF, Katedra romanistiky  

2008 – 2010 Lektorka španielskeho jazyka 
Univerzita Komenského, FiF, Katedra romanistiky 

2010 – 2017 Odborná asistentka španielskeho jazyka 
Ekonomická univerzita v Bratislave, FAJ, Katedra 
románskych a slovanských jazykov 

2017 – doteraz  Odborná asistentka španielskeho jazyka 
Univerzita Komenského, FiF, Katedra romanistiky  

Od 1996  SZČO v oblasti prekladu a tlmočenia z/do 
španielskeho jazyka 

Odborné alebo umelecké 
zameranie 

Odborné zameranie:  
Dejiny prekladu, recepcia slovenskej literatúry 
v hispanofónnych krajinách, odborný preklad, súdny 
preklad, tlmočenie, komparatívna/kontrastívna lingvistika 

Počet doktorandov 
Školených / ukončených 

- 

Kontaktná adresa Bratislava 



Prehľad pedagogickej praxe 

doc. Mgr. Mónica Sánchez Presa, PhD. 
Katedra romanistiky 

Univerzity Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta 

Mgr. Mónica Sánchez Presa, PhD. pôsobí už viac ako šestnásť rokov v oblasti výučby 
španielskeho jazyka a literatúry. Zameriava sa na oblasť translatológie (Simultánne 
a Konzekutívne tlmočenie, Preklad textov do španielčiny), a aplikovanej lingvistiky 
(Didaktika španielskeho jazyka ako cudzieho jazyka, Akademická španielčina, 
Obchodná španielčina, Gramatické cvičenia atď.). V rokoch 1999 – 2000 pracovala 
na Katedre romanistiky Filozofickej fakulty UKF v Nitre ako lektorka španielskeho 
jazyka, jej hlavným ťažiskom bolo učenie seminárov praktického jazyka (jazykové 
cvičenia, konverzácia), ale učila aj literárne predmety ako Dejiny staršej španielskej 
literatúry či Vybrané kapitoly zo súčasnej španielskej literatúry. 
V rokoch 2003 – 2005 a 2008 – 2010 pôsobila ako lektorka španielskeho jazyka na 
Katedre romanistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského, kde viedla 
semináre praktického jazyka a reálií hispanofónnych krajín.  
Počas pôsobenia na Fakulte aplikovaných jazykov EU (2010 – 2017) sa 
špecializovala na odborný jazyk, tak ekonomický ako akademický, a zaviedla 
predmety ako Vybrané kapitoly zo španielskej gramatiky či Právnická španielčina 
pričom výsledkom jej vedeckej práce je učebnica akademického jazyka slúžiaca 
nielen pre potreby FAJ, ale aj študentom španielskeho jazyka na iných univerzitných 
pracoviskách.  
V roku 2017 sa vrátila naspäť na FiF UK, kde učí okrem predmetov praktického 
jazyka aj odborné predmety ako Simultánne a Konzekutívne tlmočenie.  Študijný 
program sekcie španielskeho jazyka obohatila o predmet Preklad textov do 
španielskeho jazyka, rozšírenú výučbu predmetov praktického jazyka (Lektorské 
cvičenia 3, 4), predmety aplikovanej lingvistiky (Akademická španielčina/ 
Španielčina pre akademické účely) a súčasných reálií Španielska. 
V novoakreditovanom programe Románske štúdiá je zodpovedná za nové predmety 
Lektorské cvičenia 5, Lektorské cvičenia 6, Aktuálny geopolitický priestor 
románskeho sveta a Kultúrne vzťahy Slovenska s hispánskym svetom. 

Zoznam vyučovaných kurzov, prednášok, seminárov:   
Katedra romanistiky, Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v 
Nitre (1998 – 2000): 
Dejiny staršej španielskej literatúry 
Vybrané kapitoly zo súčasnej španielskej literatúry I, II (20. storočie) 
Morfológia 
Jazykový seminár I, II 
Konverzácia 

Katedra romanistiky, Filozofická fakulta Univerzity Komenského  v Bratislave 
(2003 – 2005 a 2008 – 2010):  
Preklad textov do španielčiny 1, 2 (2003 – 2005, 2008 – 2010)  
Reálie hispanofónnych krajín 1 (2009/2010) 



Jazykové cvičenia 1, 2 (2003 – 2005) 
Gramatické cvičenia 1, 2  (2008 – 2010) 
Ústny prejav 1, 2, 3, 4, 5, 6 (2008 – 2010) 
Písomný prejav 1, 2, 3, 4 (2008 – 2010) 

Katedra románskych a slovanských jazykov, Fakulta aplikovaných jazykov 
Ekonomickej univerzity v Bratislave (2010 – 2017):  
Všeobecná španielčina pre stredne pokročilých I, II, III, IV (2010-2012) 
Odborná španielčina pre mierne pokročilých I, II (2010-2012) 
Odborná španielčina pre pokročilých I, II (2010-2015) 
Reálie španielsky hovoriacich krajín I, II (2010-2014) 
Kultúra a komunikácia v španielskom jazyku I, II (2010-2014) 
Všeobecný jazyk a komunikácia v španielskom jazyku I, II (2013-2015) 
Tretí cudzí jazyk - španielsky jazyk I, II, III (2014-2017) 
Odborný́ španielsky jazyk – ekonomický (2014-2017) 
Odborný́ španielsky jazyk – akademický (2014-2017) 
Vybrané kapitoly zo španielskej gramatiky (2015/2016) 
Seminár k záverečnej práci I, II (2015-2017) 
Preklad a tlmočenie v odbornom španielskom jazyku (2015-2017) 
Právnická španielčina (2015-2017)  
Prekladový seminár v španielskom jazyku (2016/2017) 
Diskusné fórum v španielskom jazyku (2016/2017) 

Katedra romanistiky, Filozofická fakulta Univerzity Komenského  v Bratislave 
(2003 – 2005, 2008 – 2010): 
Jazykové cvičenia 1,2 (2003 – 2005)   
Kultúra a civilizácia hispanofónnych krajín 1 (2003 – 2005)   
Reálie hispanofónnych krajín 1 (2008 – 2010)  
Ústny prejav 1,2,3,4,5,6  (2003 – 2005, 2008 – 2010)  
Písomný prejav 1,2,3,4  (2003 – 2005, 2008 – 2010) 
Gramatické cvičenia 1,2 (2003 – 2005, 2008 – 2010)  

Zoznam predmetov odučených za ostatných päť rokov: 
Preklad textov do španielčiny 
Simultánne tlmočenie mg. stupeň 1, 2, 3, 4 
Konzekutívne tlmočenie mg. stupeň 1, 2, 3, 4 
Lektorské cvičenia 1, 2, 3, 4 (2017 – 2020) 
Reálie Španielska 
Štylistika španielskeho jazyka 
Akademické písanie 
Španielčina pre akademické účely 
Aktuálny geopolitický priestor románskeho sveta 

Vedenie a oponovanie záverečných prác: 
- počet obhájených diplomových prác: 11
- počet aktuálne vedených diplomových prác: 1
- oponovanie diplomových prác: 7
- počet obhájených bakalárskych prác: 13



- počet aktuálne vedených bakalárskych prác: 1
- oponovanie bakalárskych prác: 7
- počet aktuálne vedených prác doplňujúceho pedagogického štúdia: 1
- posudzovanie rigoróznych prác: 0
- posudzovanie dizertačných prác: 2

Učebné pomôcky: 

ACB El español para fines académicos. La escritura de textos académicos. 
Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM, 2016, 79 s. ISBN 978-80-225-4239-5 

Vysokoškolská učebnica El español para fines académicos - La escritura de  textos 
académicos (Španielčina pre akademické účely - Ako písať akademické texty), písaná 
v španielčine,  oboznamuje študentov so všeobecnými teoretickými 
informáciami  o texte všeobecne a osobitne o akademickom texte. Učebnica tiež 
ponúka súhrn aspektov týkajúcich sa normy španielskeho jazyka, ktoré sú častokrát 
pre študentov problematické. Študentom môže slúžiť ako príručka na písanie 
záverečných bakalárskych alebo magisterských prác. 

ACB El lenguaje académico en el entorno universitario. - 1. vyd. - Bratislava: 
Univerzita Komenského v Bratislave, 2018, 122 s. ISBN 978-80-223-4656-6 

Zámerom učebnice El lenguaje académico en el entorno universitario (Akademický 
jazyk v univerzitnom prostredí), ktorá je výsledkom niekoľkoročnej výskumnej 
činnosti a pedagogickej praxe, je oboznámiť študentov hispanistiky so základnými 
charakteristikami akademického jazyka. Študent sa dozvie charakteristiky žánrov 
spadajúcich pod akademické texty, postupnosť krokov pri tvorbe akademického textu, 
ale aj to, ako sa pracuje s prameňmi, či ako sa prezentuje a obhajuje akademická 
práca. Informatívne časti sú doplnené cvičeniami na bezprostredné overenie práve 
nadobudnutých vedomostí. 
Ide o jedinú učebnicu určenú vysokoškolským študentom hispanistiky na Slovensku, 
ktorá obsahuje  potrebné informácie na písanie záverečnej práce v španielskom 
jazyku.  Učebnica môže slúžiť ako opora nielen študentom, ale aj  ich pedagógom. 

BCI Practica español: ejercicios de gramática para principiantes. Bratislava: 
Vydavateľstvo EKONÓM, 2017, 58 s. ISBN 978-80-223-4318-3 

Skriptá Practica español: ejercicios de gramática para principiantes (Precvičuj si 
španielčinu: gramatické cvičenia pre začiatočníkov) je učebný materiál určený 
študentom španielskeho jazyka, ktorí chcú získať a rozvíjať si znalosti zo španielskej 
gramatiky na úrovni A1-A2 Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky. 
Záujemcom o štúdium španielčiny poskytuje možnosť precvičiť a overiť si svoje 
znalosti zo základných morfosyntaktických javov a rozvíjať základnú slovnú zásobu 
primeranú danej jazykovej úrovni.  

Bratislava, 15.12.2022                doc. Mgr. Mónica Sánchez Presa, PhD. 





Zoznam riešených výskumných grantov 

doc. Mgr. Mónica Sánchez Presa, PhD. 
Katedra romanistiky  

Filozofická fakulta Univerzity Komenského v  Bratislave 

Zástupkyňa vedúcej riešiteľky: 

VLADIMÍR OLERÍNY (1921- 2016): PREKLADATEĽ, LITERÁRNY A 
KULTÚRNY DIPLOMAT. Grant VEGA č. 1/0577/21, obdobie 2021 – 2023, 
zodpovedná riešiteľka doc. PhDr. Eva Palkovičová, PhD. Cieľom projektu je 
systematické zhodnotenie činnosti Vladimíra Olerínyho na základe skúmania rôznych 
etáp jeho profesionálneho života v spoločensko-politických a kultúrnych súvislostiach. 
Výskum v prvej etape bol zameraný na štúdium rukopisnej pozostalosti V. Olerínyho, 
archívnych materiálov, jeho diela publikovaného v časopisoch a dennej tlači a jeho 
aktivitám zameraným na prezentáciu slovenskej literatúry a kultúry v zahraničí. 

Výstup: 

Sánchez Presa, Mónica. Vladimír Oleríny: veľvyslanec slovenskej literatúry 
v Španielsku. In: Palkovičová, Eva (ed.). Vladimír Oleríny (1921-2016). Zborník 
príspevkov na počesť zakladateľa slovenskej hispanistiky. Bratislava: Vydavateľstvo 
UK (v tlači).  

Sánchez Presa, Mónica, Palkovičová, Eva. Las relaciones culturales cubano-eslovacas 
durante la Guerra Fría. In: Gallardo, Emilio, Kovačevič Petrovič, Bojana. Las 
relaciones culturales entre América Latina y los países socialistas europeos durante la 
Guerra Fría. Sevilla: CLACSO (v tlači). 

Spoluriešiteľka: 

KNOWLEDGE TRIANGLE AND EU – LAC COOPERATION. Grant 142711-
LLP-1-2008-1-SK-ERASMUS-ECUE, obdobie 2008 – 2011, zodpovedná riešiteľka 
doc. PhDr. Jana Lenghardtová, PhD. 

Projekt bol zameraný na zintenzívnenie spolupráce univerzít so spoločenským prostredím, 
čiže s podnikmi a inými organizáciami súkromnej a verejnej sféry na národnej aj 
medzinárodnej úrovni na báze „znalostného trojuholníka“ s osobitným zreteľom na vzťahy 
medzi aktérmi z Európskej únie a Latinskej Amerike. Projekt koordinovala EUBA a na ňom  
spolupracovali  Univerzita v Granade, Vysoká škola ekonomická v Prahe, Rakúsky inštitút 
pre Latinskú Ameriku a SAAIC. 

Výstup: 

BAB    Lenghardtová, Jana - Paľková, Jana - Sánchez Presa, Mónica - Halašová, 
Dagmar. Knowledge triangle and co-operation European Union - Latin America & 
the Caribbean. Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. 105, 111 s. [9,3 AH]. 
142711-LLP-1-2008-1-SK-ERASMUS-ECUE. ISBN 978-80-225-3203-7. 



REALITY – RESEARCH COOPERATION OF EUROPEAN AND LATIN 
AMERICAN UNIVERSITIES IN INNOVATION. Grant 2012-3974/001-001-
EMA3PP, obdobie 2012 – 2014, zodpovedná riešiteľka doc. PhDr. Jana 
Lenghardtová, PhD. 

Projekt si stanovil za cieľ v praxi overiť inovatívne modely medzinárodnej univerzitnej 
spolupráce založenej na „znalostnom trojuholníku“ a vytvoriť podmienky pre 
rozvoj   udržateľných   vzťahov  medzi šiestimi univerzitami z Európskej únie 
(Ekonomická univerzita v Bratislave, Viedenská univerzita ekonómie a obchodu, 
Viedenská technická univerzita, Vysoká škola ekonomická v Prahe, Slovenská 
technická univerzita v Bratislave, Univerzita v Granade) a významnou univerzitou 
z Latinskej Ameriky - Technologický Inštitút  Monterrey, Mexiko. 

Výstup: 

Preklad textov uverejnených na webovej stránke projektu 
(http://www.fromvisionstoreality.sk) 

AKADEMICKÝ A VEDECKÝ JAZYK V UNIVERZITNOM PROSTREDÍ. 
Grant  KEGA č. 029EU/-4/2016, obdobie 2016 – 2018, zodpovedná riešiteľka doc. 
Mgr. Ing. Katarína Seresová, PhD. 

Projekt si stanovil za cieľ vytvorenie didaktického modelu a komunikačných 
stratégií, ktoré vedú k úspešnému osvojeniu akademického a vedeckého jazyka 
v akademickom univerzitnom prostredí. Výsledkom teoretickej časti výskumu je 
tvorba modernej vysokoškolskej učebnice Vedecký jazyk v univerzitnom prostredí v 
nemeckom, anglickom, francúzskom a španielskom jazyku ako dôležitého 
didaktického komunikátora v novom predmete Akademický jazyk s 
interdisciplinárnou aplikáciou do predmetov Štylistika, Rétorika, Odborný jazyk 
ekonómie, Jazyk tlače, Interkultúrna komunikácia a Akademické písanie v 
magisterskom stupni štúdia.  

Výstup: 

ACB Sanchez Presa, Mónica: El lenguaje académico en el entorno universitario. 
Bratislava: Vydavateľstvo UK, 2019. 

ACD Sanchez Presa, Mónica: Korektné používanie jazyka v akademickom písaní. In: 
Komunikácia v akademickej sfére so zameraním na písomný prejav. - Bratislava: 
Ekonóm, 2017. - S. 75- 92 [1,23 AH]. - ISBN 978-80-225-4434-4.  

ADE Sanchez Presa, Mónica: La corrección ortográfica en el texto académico. Studia 
romanistica. - Roč. 17, č. 1 (2017), s. 117-127. 

AFB Sanchez Presa, Mónica: Escribir correctamente la importancia de la ortografía. 
Actas del 20 Encuentro de profesores de espaňol de Eslovaquia [elektronický zdroj]. - 
Bratislava: Ministerio de educación, cultura y deporte, 2017. - ISBN 978-80-971962-
6-4. - S. 64-70 [online]



AFD Sánchez Presa, Mónica: En torno a la corrección idiomática en el texto 
académico. In: Cudzie jazyky v premenách času 8 [elektronický dokument]: 
recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, Bratislava 
10. november 2017: Roč. 8. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. - S. 147-
154 [CD-ROM]. - ISBN978-80-225-4492-4.

AFD Sanchez Presa, Mónica: La Enseñanza de español para fines académicos: la 
evaluación. In Cudzie jazyky v premenách času. Medzinárodná vedecká konferencia. 
Cudzie jazyky v premenách času 6.: recenzovaný zborník príspevkov z 
medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 5. a 6. novembra 2015 [v Bratislave]. - 
Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4252-4, s. 202-204 
CD-ROM.

MINULOSŤ A PERSPEKTÍVY HISPANISTIKY NA SLOVENSKU.  Grant 
VEGA č. 1/0587/18, obdobie 2018 – 2019, zodpovedná riešiteľka doc. PhDr. Eva 
Palkovičová, PhD. 

Cieľom projektu bol zmapovať a na základe dobových súvislostí čo najkomplexnejšie 
zhodnotiť doterajší stav hispanistiky na Slovensku. Zameriaval sa najmä na prvé 
kultúrne a literárne kontakty s hispánskym svetom a na prvé kroky slovenskej 
hispanistiky ako samostatnej vednej disciplíny. Výsledky bádania, ktoré sa u nás v 
takejto podobe doposiaľ nerealizovalo, sú východiskom pre zhodnotenie neskoršieho 
vývinu slovenskej hispanistiky, jej aktuálneho stavu a perspektív, poskytujúcim 
základ pre následnú konfrontáciu so situáciou v krajinách stredoeurópskeho priestoru.  

Výstup: 

ADM Sánchez Presa, Mónica: Traducción y recepción de la literatura eslovaca en 
Espaňa. In: Itinerarios. - č. 31 (2020), s. 167-181. - ISSN (print) 1507-7241. 

AFD Sánchez Presa, Mónica: En torno a la presencia de la literatura eslovaca en 
Espaňa. In: Palkovičová, Eva, Sánchez Presa, Mónica (eds.). Minulosť a perspektívy 
hispanistiky na Slovensku. Bratislava: Univerzita Komenského, 2020. S. 55-94. ISBN 
978-80-223- 4881-2.

ADF Sánchez Presa, Mónica: The presence of Slovak literature in Spain [elektronický 
dokument]. In: Bridge [elektronický dokument]. - Roč. 2, č. 1 (2021), s. 80-94 
[online]. - ISSN (online) 2729-8183. 

Bratislava, 15.12.2022 doc. Mgr. Mónica Sánchez Presa, PhD. 



Príloha č. 5 k VP č. 9/2022 FiF UK

DOTAZNÍK ZÁVÄZKOV 

Meno a priezvisko: doc. Mgr. Mónica Sánchez Presa, PhD. 
Katedra: Katedra romanistiky 
Pracovné zaradenie: docent 
Dátum výberového konania: Vyberte dátum 
Obdobie splnenia záväzkov: päť kalendárnych rokov od obsadenia miesta 

Záväzky 

A. Kvalifikačný postup v uvedenom období

– splnenie kritérií na získanie vedecko-pedagogického 
titulu profesor 

do piatich kalendárnych rokov 
– poznámka Vpíšte text 

B. Publikačná činnosť v uvedenom období1

– počet monografií dve 
– počet vysokoškolských učebníc jedna 
– počet vedeckých článkov v indexovaných časopisoch jedna alebo dve 
– počet iných publikačných výstupov viac ako päť 
– poznámka Vpíšte text 

C. Grantová činnosť v uvedenom období2

– počet podaných projektov APVV žiadny 
– počet podaných projektov VEGA dva 
– počet podaných medzinárodných projektov jeden 
– poznámka Aktuálny projekt VEGA 1/0577/21 sa končí 

v roku 2023 (zástupkyňa vedúceho riešiteša).

D. Prezentačná činnosť v uvedenom období

– počet aktívnych účastí na zahraničných konferenciách tri alebo štyri 
– počet aktívnych účastí na domácich konferenciách tri alebo štyri 
– počet iných aktivít3 viac ako päť 
– poznámka Vpíšte text 

Dátum: 15. 12. 2022 Podpis:  ...........................................................  

1 Vrátane publikácií v spoluautorstve. 
2 Ako zodpovedný riešiteľ alebo spoluriešiteľ. 
3 Napríklad prednášky na akademických pracoviskách, organizácia výstav a iných podujatí a pod. 
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