
Univerzita Komenského v Bratislave 

Filozofická fakulta 

Gondova ulica 2 

811 02 Bratislava 1 

Príloha č. 4 k VP č. 1/2023 FiF UK 

Dekanát - RPP 
Filozofická fakulta UK 
Gondova 2 
811 02 Bratislava 1 

VEC: ŽIADOSŤ O ZARADENIE DO VÝBEROVÉHO KONANIA 

Na základe zverejneného oznamu o výberovom konaní na obsadenie miesta odborného asistenta na 
Katedre romanistiky FiF UK zo dňa 2. 2. 2023 žiadam ja, Silvia Slaničková (dátum narodenia: 198 6 ; trvalé 
bydlisko Bratislava), o zaradenie do tohto výberového konania. 

K žiadosti pripájam prílohy požadované podľa čl. 3 vnútorného predpisu FiF UK č. 1/2023 Organizácia 
výberového konania na FiF UK. 

Podaním žiadosti o zaradenie do výberového konania udeľujem súhlas Univerzite Kamenského v Bratislave, 
Filozofickej fakulte, so spracovaním mojich osobných údajov na účely uvedeného výberového konania v rozsahu 
údajov poskytnutých v tejto Žiadosti a jej prílohách, a to podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) a čl. 7 Nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016 /67 9 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe 
takýchto údajov a v súlade a§ 5 písm. a) a§ 14 zákona č. 18 /2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov. Beriem na vedomie, že svoj súhlas mám právo kedykoľvek odvolať bez uvedenia 
dôvodu, a to podobnou písomnou formou, akou bol udelený, a že odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť 
spracúvania mojich osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. 

Bratislava, 6. 2. 2023 ····
podpis 



Univerzita Komenského v Bratislave 

Filozofická fakulta 

Gondova ulica 2 

811 02 Bratislava 1 

Príloha č. 6 k VP č. 1/2023 FiF UK 

VYJADRENIE K ZVEREJNENIU OSOBNÝCH ÚDAJOV 

Meno a priezvisko: Silvia Slaničková 
Trvalé bydlisko: Bratislava 
Dátum narodenia: 1986 
(ďalej len „uchádzač/ka") 

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 udelujem 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, konkrétne:
a) meno a priezvisko,

b) rodné priezvisko,
c) akademické tituly, vedecko-pedagogické tituly, umelecko-pedagogické tituly, vedecké hodnosti,
d) rok narodenia,
e) vysokoškolské vzdelanie, ďalší akademický rast a absolvované ďalšie vzdelávanie,
f) priebeh zamestnaní a priebeh pedagogickej činnosti,
g) odborné alebo umelecké zameranie,
h) publikačná činnosť,
i) ohlasy na vedeckú alebo umeleckú prácu,
j) počet školených doktorandov/iek a z toho počet doktorandov/iek s riadne skončeným štúdiom .

Bratislava, 6.2.2023 

podpis 



CURRICULUM VITAE 

Mgr. Silvia Slaničková, PhD. 

 Bratislava 

Pracovné skúsenosti 

2020  – súčasnosť odborná asistentka 
• Katedra romanistiky, Filozofická fakulta Univerzity Komenského

(členka redakčnej rady vedeckého časopisu Romanistica Comeniana)

2014 – 2020             pedagóg (dohoda o prac. činnosti popri MD, RD) 
• Katedra romanistiky, Filozofická fakulta Univerzity Komenského

2010 – súčasnosť umelecký preklad (anglický a portugalský jazyk) 
• Portugalský inštitút
• Slovenský spisovateľ
• Albatros Media (Fragment, Lindeni)
• Revue svetovej literatúry
• Verzia
• Divadelná Nitra

2010 – súčasnosť tlmočenie (anglický a portugalský jazyk) 
• Portugalský inštitút (spoločnosti Embraco, INA)
• IPSOS
• Webasto
• RTVS

Účasť na 
konferenciách 

november 2022 – Sofia, 1.º Congresso de Língua Portuguesa e 
Culturas Lusófonas da Europa Central e de Leste (Prvý kongres 
portugalského jazyka a lusofónnych kultúr strednej a východnej 
Európy), Filozofická fakulta Univerzity sv. Klimenta Ochridského 

apríl 2022 – Lisabon, kongres A Literatura Portuguesa no Estrangeiro 
(Portugalská literatúra v zahraničí), Filozofická fakulta Lisabonskej 
univerzity; členka vedeckej rady 

október 2021 – Bratislava, Dni románskych štúdií, FiFUK 



Ďalšie vzdelávanie 

• TWE+ Enhancing the teaching mobility experience – online
training, Eötvös Loránd University

• webinár o využití Kahootu vo vyučovaní
• Úvod do metodiky e-learningu
• MS Teams – efektívne
• webinár Treino de Competências em Materiais PLE com

Adolescentes e Adultos: Oralidade e Gramática (LIDEL)

Vzdelanie 

2010 – 2014  Doktorandské štúdium 
Filozofická fakulta Univerzity Komenského 
Program Teória literatúry a dejiny konkrétnych národných 
literatúr; dizertačná práca s témou Ženská literatúra po 
Klinčekovej revolúcii pod vedením Prof. Michaela 
Metzeltina 
Leto 2012 – stáž na Filozofickej fakulte Lisabonskej 
univerzity pod vedením Prof. Margaridy Bragy Neves 

2008 – 2010 Magisterské štúdium 
Filozofická fakulta Univerzity Komenského 

  Prekladateľstvo a tlmočníctvo – anglický jazyk a kultúra, 
portugalský jazyk a kultúra 
zimný semester 2009/2010 Filozofická fakulta Univerzity 
v Porte – program Erasmus 

2005 – 2008 Bakalárske štúdium 
Filozofická fakulta Univerzity Komenského  
Prekladateľstvo a tlmočníctvo – anglický jazyk a kultúra, 
portugalský jazyk a kultúra  
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Zoznam publikačnej činnosti 

Mgr. Silvia Slaničková, PhD. 

ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách 

ACB01 Benková Marcelliová, Jana (aut) [UKOFIRO] (50%) - Slaničková, Silvia (aut) [UKOFIRO] (50%): Úvod do 

portugalských neslovesných slovných druhov. - 1. vyd. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 

2020. - 157 s. [print] 

Lit.: 25 zázn. 

ISBN 978-80-223-7054-7 

učebnica pre vysoké školy  

020 Humanitné vedy  

Ohlasy (1): 

[n3] 2022 sk ~ Ulašin, B.: Jana Benková Marcelliová - Silvia Slaničková : Úvod do portugalských 

neslovesných slovných druhov. In: Romanistica Comeniana, č. 1, 2022, s. 130-131 

ACB02 Benková Marcelliová, Jana (aut) [UKOFIRO] (33.334%) - Slaničková, Silvia (aut) [UKOFIRO] (33.333%) - 

Tupý, Ján (aut) [UKOFIRO] (33.333%): Portugalské sloveso. - 1. vyd. - Bratislava : Portugalský inštitút, 2021. 

- 382 s. [20 AH] [print]

ISBN 978-80-99967-10-7

učebnica pre vysoké školy

020 Humanitné vedy

ACB03 Benková Marcelliová, Jana (aut) [UKOFIRO] (50%) - Slaničková, Silvia (aut) [UKOFIRO] (50%): Úvod do 

portugalských neslovesných slovných druhov : cvičebnica. - 1. vyd. - Bratislava : Portugalský inštitút, 2021. - 

106 s. [5 AH] [print] 

ISBN 978-80-99967-11-4 

učebnica pre vysoké školy  

020 Humanitné vedy  

ADE Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch 

ADE01 Slaničková, Silvia (aut) [UKOFIRO] (100%): As velhas criadas n' O último cais, de Helena Marques 

Lit.: 18 zázn. 

In: Revista Convergencia Lusíada. - Roč. 32, č. 45 (2021), s. 84-98. - ISSN (print) 2316-6134 

článok  

020 Humanitné vedy  

URL: https://www.convergencialusiada.com.br/rcl/article/view/429/325 

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách 

AFD01 Cinková, Lenka (aut) (50%) - Slaničková, Silvia (aut) [UKOFIRO] (50%): O ambiente da mulher em obras 

de Eça de Queirós, Lídia Jorge e Teolinda Gersao 

Recenzované 

Lit. 16 zázn. 

In: Segundas jornadas de estudos românicos : novos modelos e teorias e sua aplicaçao na linguística, literatura 

e didática. - Bratislava : AnaPress, 2012. - S. 103-109. - ISBN 978-80-89137-82-4 

Edícia: Studia romanica Bratislavensia ; 12 

[Dni románskych štúdií = Jornadas de estudos romanicos : medzinárodná konferencia. 2, Bratislava, 

23.-24.9.2011] 
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BEF Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných) 

BEF01 Slaničková, Silvia (aut) [UKOFIRO] (100%): Za koho ísť? 

In: Machado de Assis : Kľukatou cestou do Ria. - Bratislava : Portugalský inštitút, 2017. - S. 7-10. - ISBN 

978-80-89137-94-7

020 Humanitné vedy

BEF02 - Slaničková, Silvia (aut) [UKOFIRO] (100%): Machado de Assis - majster ilúzie a irónie 

Nevykazované UKO 

In: Pán Mrzút. - Bratislava : Portugalský inštitút, 2019. - S. 7-8. - ISBN 978-80-973160-4-4 

príspevok  

020 Humanitné vedy  

BEF03 Slaničková, Silvia (aut) [UKOFIRO] (100%): Carnaval de máscaras no Rio = Karneval masiek v Riu 

In: 8x Machado de Assis. - Bratislava : Portugalský inštitút, 2020. - S. 250-259, [5 strán paralelne v 

portugalčine a slovenčine]. - ISBN 978-80-99967-00-8 

príspevok  

020 Humanitné vedy  

CAB Umelecké monografie, dramatické diela, scenáre, umelecké preklady publikácií, autorské katalógy 

vydané v domácich vydavateľstvách 

CAB01 de Assis, Machado (aut) - Slaničková, Silvia (prl) [UKOFIRO] (100%): Kľukatou cestou do Ria. - 1. vyd. - 

Bratislava : Portugalský inštitút, 2017. - 161 s. 

ISBN 978-80-89137-94-7 

020 Humanitné vedy  

CAB02 de Assis, Machado (aut) - Slaničková, Silvia (prl) [UKOFIRO] (90%) - Hríbiková, Zuzana (prl) (10%): 8x 

Machado de Assis. - 1. vyd. - Bratislava : Portugalský inštitút, 2020. - 259 s. [print] 

ISBN 978-80-99967-00-8 

knižná publikácia - umelecká  

020 Humanitné vedy  

CAB03 Jorge, Lídia (aut) (100%) - Slaničková, Silvia (prl) [UKOFIRO] (100%): Nezabudnuteľní = Os Memoráveis. 

- 1. vyd. - Bratislava : Portugalský inštitút, 2021. - 305 s. [print]

ISBN 978-80-99967-06-0

knižná publikácia - umelecká

020 Humanitné vedy

CDF Umelecké práce a preklady v domácich nekarentovaných časopisoch 

CDF01 Buarque, Chico (aut) - Slaničková, Silvia (prl) [UKOFIRO] (100%): Rozliate mlieko 

In: Revue svetovej literatúry. - Roč. 51, č. 4 (2015), s. 2-10. - ISSN (print) 0231-6269 

020 Humanitné vedy  

CDF02 Goncalvesová, Olga (aut) - Slaničková, Silvia (prl) [UKOFIRO] (100%): Les v Bremerhavene 

In: Revue svetovej literatúry. - Roč. 51, č. 4 (2015), s. 42-50. - ISSN (print) 0231-6269 

020 Humanitné vedy  

CED Umelecké práce, dramatické diela, scenáre a preklady v zborníkoch, knižných publikáciách a 

skupinových katalógoch vydaných v domácich vydavateľstvách 

CED01 Pereira, Ana Teresa (aut) - Slaničková, Silvia (prl) [UKOFIRO] (100%): Ruže 

In: 7 portugalských poviedok : antológia súčasnej portugalskej poviedky. - Bratislava : Portugalský inštitút, 

2015. - S. 134-145. - ISBN 978-80-89137-84-8 

020 Humanitné vedy  
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DAI Dizertačné a habilitačné práce 

DAI01 Slaničková, Silvia (aut) [UKOFIRO] (100%): A literatura feminina depois da Revolucao dos Cravos = 

Ženská literatúra po Klinčekovej revolúcii. - Bratislava : [s.n.], 2014. - 167 s. 

Dizertačná práca (PhD.) - Univerzita Komenského, Bratislava, 2014 

Lit. 136 zázn. 

2.1.23 teória literatúry a dejiny konkrétnych národných literatúr  

020 Humanitné vedy  

EDJ Prehľadové práce, odborné práce, preklady noriem; odborné preklady v časopisoch, zborníkoch 

EDJ01 Slaničková, Silvia (aut) [UKOFIRO] (100%): Chico Buarque 

In: Revue svetovej literatúry. - Roč. 51, č. 4 (2015), s. 3-5. - ISSN (print) 0231-6269 

020 Humanitné vedy  

EDJ02 Slaničková, Silvia (aut) [UKOFIRO] (100%) - Slaničková, Silvia (prl) [UKOFIRO] (100%): Olga 

Goncalvesová 

In: Revue svetovej literatúry. - Roč. 51, č. 4 (2015), s. 43-44. - ISSN (print) 0231-6269 

020 Humanitné vedy  

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií 

GII01 - Slaničková, Silvia (aut) [UKOFIRO] (100%): Doslov 

In: Nezabudnuteľní. - Bratislava : Portugalský inštitút, 2021. - S. 295-298. - ISBN 978-80-99967-06-0 

iný  

020 Humanitné vedy  

I2 Iný výstup publikačnej činnosti ako časť publikácie alebo zborníka 

I201 - Slaničková, Silvia (aut) [UKOFIRO] (100%): Doslov 

In: Luanda, Lisabon, Raj. - Bratislava : Portugalský inštitút, 2022. - S. 201-205. - ISBN 978-80-99967-18-3 

iný (záver)  

020 Humanitné vedy  

7320 humanitné vedy filológia 

U1 Umelecký výstup publikačnej činnosti ako celok 

U101 Baudet, Stephanie (aut) - Slaničková, Silvia (prl) [UKOFIRO] (100%): Sherlock Holmes vyšetruje podpis 

štyroch = Sherlock Holmes : The Sign of the Four. - 1. vyd. - Bratislava : Vydavateľstvo Fragment, 2022. - 179 

s. [print]

ISBN 978-80-566-2813-3

knižná publikácia - umelecká

020 Humanitné vedy

8202 umenie umenie

U102 de Almeida, Djaimilia Pereira (aut) - Slaničková, Silvia (prl) [UKOFIRO] (100%): Luanda, Lisabon, Raj = 

Luanda, Lisboa, Paraíso. - 1. vyd. - Bratislava : Portugalský inštitút, 2022. - 215 s. [print] 

ISBN 978-80-99967-18-3 

knižná publikácia - umelecká  

020 Humanitné vedy  

7320 humanitné vedy filológia 
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U2 Umelecký výstup publikačnej činnosti ako časť knižnej publikácie alebo zborníka 

U201 Braganca, Albertino (aut) - Slaničková, Silvia (prl) [UKOFIRO] (100%): Sv. Tomáš a Princov Ostrov = Sáo 

Tomée Príncipe : Solidao : Samota 

In: 9 + 1. - Bratislava : Portugalský inštitút, 2022. - S. 154-165. - ISBN 978-80-99967-13-8 

kapitola  

020 Humanitné vedy  

7320 humanitné vedy filológia 

U3 Umelecký výstup publikačnej činnosti z časopisu 

U301 Cipriano, Pedro (aut) - Slaničková, Silvia (prl) [UKOFIRO] (100%): Špekulatívna fikcia v Portugalsku 

In: Verzia. - Roč. 3, č. 3 (2022), s. 15-19. - ISSN (online) 2729-7691 

článok  

020 Humanitné vedy  

8110 humanitné vedy vedy o umení a kultúre 

U302 Stark, Anton (aut) - Slaničková, Silvia (prl) [UKOFIRO] (100%): Videri Quam Esse 

In: Verzia. - Roč. 3, č. 3 (2022), s. 20-27. - ISSN (online) 2729-7691 

článok  

020 Humanitné vedy  

8110 humanitné vedy vedy o umení a kultúre 

URL: https://verzia.doslov.sk/cislo/3-2022/anton-stark-videri-quam-esse/ 

V2 Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka 

V201 Slaničková, Silvia (aut) [UKOFIRO] (50%) - Benková Marcelliová, Jana (aut) [UKOFIRO] (50%): Súčasná 

lusofónna literatúra v slovenskom preklade [elektronický dokument] 

Lit.: 22 zázn. 

In: Pohľady na literatúry románskeho sveta [elektronický dokument] : zborník zdravica pri príležitosti 

životného jubilea 75. narodenín prof. PhDr. Ladislava Franeka, CSc. (1947). - Bratislava : Univerzita 

Komenského v Bratislave, 2022. - S. 95-115[online]. - ISBN 978-80-223-5534-6 

príspevok  

020 Humanitné vedy  

7320 humanitné vedy filológia 

URL: https://stella.uniba.sk/texty/FIF_VM_literatury_romanskeho_sveta.pdf 

V202 Slaničková, Silvia (aut) [UKOFIRO] (100%): Vladimír Oleríny a preklady z lusofónnych literatúr 

Lit.: 26 zázn. 

In: Vladimír Oleríny (1921 2016) : venované nedožitej storočnici zakladateľa slovenskej hispanistiky. - 

Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2022. - S. 75-91. - ISBN 978-80-223-5544-5 

príspevok  

020 Humanitné vedy  

7320 humanitné vedy filológia 

Štatistika kategórií (Záznamov spolu: 26): 

ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách (3) 

ADE Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch (1) 

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách (1) 

BEF Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných) (3) 

CAB Umelecké monografie, dramatické diela, scenáre, umelecké preklady publikácií, autorské katalógy 

vydané v domácich vydavateľstvách (3) 

CDF Umelecké práce a preklady v domácich nekarentovaných časopisoch (2) 

CED Umelecké práce, dramatické diela, scenáre a preklady v zborníkoch, knižných publikáciách a 

skupinových katalógoch vydaných v domácich vydavateľstvách (1) 

DAI Dizertačné a habilitačné práce (1) 

EDJ Prehľadové práce, odborné práce, preklady noriem; odborné preklady v časopisoch, zborníkoch (2) 



5 

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií (1) 

V2 Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka (2) 

U1 Umelecký výstup publikačnej činnosti ako celok (2) 

U2 Umelecký výstup publikačnej činnosti ako časť knižnej publikácie alebo zborníka (1) 

U3 Umelecký výstup publikačnej činnosti z časopisu (2) 

I2 Iný výstup publikačnej činnosti ako časť publikácie alebo zborníka (1) 

Štatistika ohlasov (1): 

[n3] Recenzia a umelecká kritika v publikácii (1) 



Prehľad pedagogickej činnosti 

Silvia Slaničková 

Akademický rok 2022/2023 

Fonetika a fonológia portugalského jazyka 1 

Brazílska literatúra a kultúra 

Portugalčina pre romanistov 1 

Dejiny portugalskej literatúry 3 

Postkoloniálne štúdiá 

Úvod do dejín a kultúry románskeho sveta 1 (Španielsko, Portugalsko, Latinská Amerika) 

Fonetika a fonológia portugalského jazyka 2 

Portugalčina pre romanistov 2 

Dejiny portugalskej literatúry 4 

Literatúra a kultúra lusofónnej Afriky 

Vybrané kapitoly z románskych literatúr 1 

Akademický rok 2021/2022 

Portugalský jazyk 1 

Portugalská história a literatúra 1 

Konverzačné cvičenia 3 

Jazykové cvičenia 5 

Portugalská história a literatúra 2 

Konverzačné cvičenia 4 

Portugalské sloveso 

Preklad do portugalského jazyka 

Akademický rok 2020/2021 

Portugalský jazyk 1 

Portugalská história a literatúra 1 

Konverzačné cvičenia 1 

Druhý románsky jazyk – portugalský 1 

Portugalský jazyk 2 

Portugalská história a literatúra 2 

Konverzačné cvičenia 2 



Druhý románsky jazyk – portugalský 2 

Preklad a analýza umeleckého textu 2 

Akademický rok 2019/2020 

Portugalský jazyk 1 

Konverzačné cvičenia 1 

Preklad uceleného umeleckého textu 

Akademický rok 2016/2017 

Portugalská história a literatúra 1 

Akademický rok 2015/2016 

Portugalský jazyk 1 

Portugalský jazyk 2 

Úvod do civilizácie lusofónnych krajín 3 

Akademický rok 2014/2015 

Úvod do civilizácie lusofónnych krajín 3 

• vedenie bakalárskych a diplomových záverečných prác

• členka štátnicovej komisie na Sekcii portugalského jazyka
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