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VEDECKÉ CIELE PROJEKTU

časť VEGA/A1

Popis vedeckých cieľov na celú dobu riešenia:

Cieľom projektu je edičné, literárnohistorické a kultúrnohistorické spracovanie rukopisnej poznámkovej knihy
Samuela Ferjenčíka. Edičné spracovanie bude vychádzať z kvalifikovaného prepisu rukopisu. Opierať sa bude aj
o porovnanie písma rukopisu s ďalšími dokumentmi písanými rukou autora, ktoré má výskumný tím v dispozícii.
Na základe rešpektovaných textologických zásad a vlastného lingvistického výskumu rukopisu (so zreteľom na
autorské jazykové špecifiká, interlingválne vzťahy, poznatky z oblasti vývinu spisovného jazyka a i.) vznikne
preklad pamiatky do slovenčiny a maďarčiny, ktorý otvorí nové výskumné možnosti ďalším bádateľom. Budovanie
textovokritického aparátu bude predstavovať komplexnú bádateľskú aktivitu, zahŕňajúcu riešenie množstva
problémov textologickej (datácia textu, určenie jeho súvisu s inými pamiatkami...), historickej, lingvistickej a i.
povahy. Samostatnú kapitolu textologického bádania bude predstavovať identifikácia a ďalší výskum vydaných
fragmentov rukopisu (česká verzia jedného z nich bola publikovaná v zborníku Hlasové o potřebě jednoty
spisovného jazyka pro Čechy, Moravany a Slováky, otvárajú sa aj možné zhody a súvisy s kázňovou i spisovou
tvorbou autora). Literárnohistorický výskum sa sústredí na umelecké stránky tohto prozaického textu, na jeho
interpretáciu, obraznosť, estetické kvality, obsah a ideové posolstvo. Všímať si bude súvisiace kultúrnohistorické,
náboženské, filozofické a i. kontexty s osobitným zameraním na ukotvenosť tejto pamiatky v dobovom kultúrnom
živote, ako aj na jej súvis s literárnou produkciou autora a jeho spolupútnikov.

Realizačné výstupy a odberateľ výstupu:

Tento typ projektu nevyžaduje okamžitý realizačný výstup v praxi.
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MEDZINÁRODNÁ VEDECKÁ SPOLUPRÁCA

časť VEGA/A2

Dr. habil. Károly Vajda,. PhD. (profesor a rektor Židovského teologického semináru – Univerzity židovských štúdií
/ORZSE/ v Budapešti) je odborník na stredoeurópsku históriu, kultúru a literatúru a na ich nemecké a židovské
aspekty. Tieto kompetencie, ako aj znalosti z oblasti teologickej a literárnej hermeneutiky uplatní pri spolupráci na
literárnej interpretácii rukopisu.
Prof. Dr. Annelies Häcki Buhofer (profesorka Nemeckého semináru Univerzity v Bazileji /Universität Basel/,
Švajčiarko) je významnou odborníčkou v oblasti nemeckej lexikológie, frazeológie a štylistiky a tiež ich vzťahu ku
kultúrnym dejinám. Projektovému tímu poskytne konzultácie ohľadom jazykovej interpretácie textu.
Dr. Szabolcs János, PhD. (docent a vedúci katedry nemeckého jazyka a literatúry na Partiumskej kresťanskej
univerzite Oradea, Rumunsko) je špecialista na literatúru 18. a 19. storočia. Bude spolupracovať na objasňovaní
literárnych aspektov Ferjenčíkovho rukopisu a na dešifrovaní ťažko čitateľných častí textu.
časť VEGA/A3
CHARAKTERISTIKA PROJEKTU (s odkazmi na literatúru; rozsah maximálne 5 strán)
a)
b)
c)
d)
e)

súčasný stav problematiky
predpokladaný vlastný prínos
konkrétny návrh postupu na dosiahnutie cieľov projektu, vrátane časového harmonogramu na jednotlivé roky riešenia
zdôvodnenie zloženia riešiteľského kolektívu
popis použitých metodických postupov a ich zdôvodnenie

časti textu a) - e) oddeľte príslušnými medzititulkami

X X X X

a) Súčasný stav problematiky:
Samuel Ferjenčík predstavuje významnú osobnosť slovenskej histórie. Historiografia si všíma jeho relevanciu v
kontexte národných dejín (súhrnne Chlebuš 1986), v ktorých zohral svoju úlohu predovšetkým účastník posolstva
Slovenského prestolného prosbopisu v roku 1842, podporovateľ prešovského kolégia (Sedlák ed. 1967) a
priekopník vedy (meteorológia a ovocinárstvo; Tibenský 1974., Petráš,1974). Autori si všímajú okolnosť, že bol (i
počas univerzitných štúdií) spolupútnikom popredných osobností slovenských kultúrnych dejín (Pavol Jozef
Šafárik, Ján Kollár, Ján Chalupka) a udržiaval živé a priateľské styky s Johannom Wolfgangom von Goethem. O
Ferjenčíkových stykoch s Goethem, ktorým vďačí za svoje zoznámenie s nemeckým spisovateľom aj Pavol Jozef
Šafárik, sa vo svojich textoch nezmieňuje len Ferjenčík, ale aj samotný Goethe a ďalšie osobnosti. Pozornosť
bádateľov sa zameriava aj na Ferjenčíkov príspevok k vzniku Kollárových Spievaniek, na podporu Ľudovíta Štúra
v pozícii zástupcu profesora na bratislavskom evanjelickom lýceu, na jeho postoje k štúrovskej jazykovej reforme
a na odpor voči Slovenskému národnému povstaniu v meruôsmych rokoch (Rapant 1961, Demmel 2008).
Historiografia si tiež všíma Ferjenčíkov prínos v rozširovaní tlače (najmä Slovenských národných novín a Orla
tatránskeho, do ktorých Ferjenčík aj prispieval) a na jeho aktivitu v spolku Tatrín. Jeho osobnosť je spoľahlivo
preskúmaná po biografickej stránke (Biographisches Lexikon des Kaiserthums Oesterreich 1858, Szinnyei 1894,
Slovenský biografický slovník 1987, Biografický lexikón Slovenska 2004, pričom ako evanjelickému farárovi,
novohradskému konseniorovi a neskoršiemu seniorovi sa mu starší (Seberíni 1878) i novší (Gál 1980) autori
venovali aj v kontexte cirkevných dejín. Len okrajovo si bádatelia všímajú jeho literárnu produkciu (8
homiletických tlačí, reflexívna próza uverejnená v zborníku Hlasové o potřebě jednoty spisovného jazyka pro
Čechy, Moravany a Slováky, príspevok o histórii Muránskeho hradu, nemeckojazyčný spis súvisiaci s postavením
protestantov v Uhorsku; v čase vydania s nezanedbateľným spoločenským dosahom), ktorej sa venuje pozornosť
na úrovni základnej evidencie.
Ferjenčíkova rola v kontexte literárnych dejín doposiaľ nebola adekvátne docenená. Napriek literárnej produktivite
sa jeho dielu venovalo málo pozornosti, a to bez ohľadu na jeho nesporné literárnoestetické a myšlienkové
kvality. Pre rukopis poznámkovej knihy, predstavujúcej estetický a myšlienkový vrchol jeho tvorby, to platí o to
väčšmi, že ešte nebola literárnymi historikmi vôbec objavená. Kniha pritom textologicky súvisí s niektorými
vydanými dielami autora, ktoré rezonovali v dobovom kultúrnom živote. V prípade rukopisu ide o autentický
materiál, ktorý si vyžaduje usúvzťažnenie s množstvom kultúrnych (literárnych, náboženských, filozofických)
fenoménov svojej doby. Ako príklad možno spomenúť množstvo prvkov nemeckoosvietenskej proveniencie.
Rukopis bol objavený v Jelšave a na základe časových okolností sa možno domnievať, že vznikol práve v tomto
meste. Neobsahuje žiaden údaj o čase svojho vzniku, keďže však zmieňuje určitú publikáciu a čas jej vydania v
roku 1842, za terminus a quo možno (pri predpoklade rovnakej datácie všetkých častí dokumentu) považovať
práve tento rok. Za terminus ad quem možno (pri totožnom predpoklade) označiť rok 1846, v ktorom vyšla
českojazyčná verzia fragmentu rukopisu v zborníku Hlasové o potřebě jednoty spisovného jazyka pro Čechy,
Moravany a Slováky.
Ferjenčíkove poznámky netvoria jednotné dielo so štandardnou kompozičnou štruktúrou, ale skladajú sa z voľne
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súvisiacich záznamov s rozsahom od niekoľkých riadkov po niekoľko strán. Niektoré z nich majú povahu
aforizmu. Od tradičného denníkového formátu sa líšia absenciou datovania záznamov a subjektívnych,
biografických údajov. Zápisy nemali za cieľ zachytiť okamihy autorovho života, ale jeho myšlienky o tom, čo bolo
pre neho ako učeného mysliteľa dôležité. Časť z nich slúžila zrejme ako podkladový materiál pre iné diela, resp.
bola určená na zverejnenie. Poznámky sú napísané v presnom, jasnom, reflexívnom jazyku, akoby sa
prostredníctvom nich viedol rozhovor so súčasníkmi. V skutočnosti ich však možno chápať aj ako vnútorné
monológy o spoločenských javoch, ako aj o teologických, filozofických, historických, kultúrnych a i. problémoch
doby. V záznamoch chýba intimita, osobnosť autora zostáva v pozadí, témy sú abstraktné a rôznorodé. Patria
medzi aktuálne otázky súvisiace s postavením a vnútornými problémami cirkvi, vzťah teológie k spoločenským a
filozofickým otázkam doby, otázky späté s národmi a národnosťami (vrátane napr. kritických poznámok
o vzťahoch Slovanov a Maďarov), správa spoločnosti, otázky vojny, mieru a sociálnej spravodlivosti, reformácia a
osvietenstvo. Text obsahuje málo dátumov a osobných mien (objavujú sa však mená predstaviteľov cirkevnej
vrchnosti, biblických postáv, filozofov (napr. G. W. Hegel) alebo významných súčasníkov (napr. Ján Kollár). V
texte sa prelínajú mnohé intelektuálne diskurzy doby, zdá sa však, že v ňom dominujú teologické a
náboženskofilozofické reflexie.
b) Predpokladaný vlastný prínos:
Primárny prínos projektu spočíva v sprístupnení poznámkovej knihy Samuela Ferjenčíka, ktorá výskumníkmi
doposiaľ nebola objavená, sprístupnená a prebádaná. Prepisom a prekladom pamiatky, ako aj vybudovaním
kritického aparátu sa zabezpečí spoľahlivý podklad pre bádanie ďalších výskumníkov v oblasti humanitných vied
(história, slovakistická i germanistická literárna história, kultúrne dejiny, filozofia, teológia). Vlastný výskum
poznámkovej knihy, zameraný na jej literárnohistorické, kultúrnohistorické a lingvistické aspekty, zabezpečí
komplexnú interpretáciu pamiatky s väzbou na slovenský, uhorský, nemecký a európsky kontext. Umožní tak aj
situovanie textu na určité miesto v regionálnom, stredoeurópskom i širšom jazykovom, literárnom a kultúrnom
priestore. Okrem týchto prínosov, bezprostredne plynúcich zo spracovania rukopisnej poznámkovej knihy, projekt
otvorí dvere aj ďalšiemu bádaniu zameranému na Ferjenčíkovo literárne dielo (najmä kázne a spisovú tvorbu),
väzby a kultúrnu aktivitu. Týka sa to obzvlášť (i keď nielen) perspektívnych výskumov, nadväzujúcich na výskum
archívnych prameňov z čias autorovho pôsobenia v Jelšave. Výsledky výskumu budú atraktívne nielen pre
výskumníkov na Slovensku, ale aj v Maďarsku a v nemecky hovoriacich krajinách, v ktorých Ferjenčíkova
osobnosť nie je neznáma.
Ferjenčík predstavuje významnú osobnosť stredoeurópskych kultúrnych dejín, ktorá je spätá s viacerými národmi
a ich jazykmi. Vzhľadom na uhorské, regionálne gemerské aj celkom konkrétne tvorivé a životné súvislosti ide
zároveň o postavu, dôležitú z hľadiska maďarskej kultúrnej histórie. Jeho poznámková kniha má potenciál
pôsobiť ako významný stimul nielen k záujmu nemeckojazyčnej, ale aj maďarskej odbornej verejnosti o jeho dielo
a o spoluprácu na jeho ďalšom výskume. Keďže počet germanisticky kompetentných odborníkov v Maďarsku
klesá, pre vytvorenie predpokladov pre širšiu vedeckú spoluprácu je žiaduce, aby bola pamiatka preložená aj do
maďarčiny. Riešiteľský kolektív pritom zahrňuje do plánovaných výdavkov výhradne polovicu očakávaných
nákladov súvisiacich s prekladom do tohto jazyka a zvyšné náklady plánuje pokryť kofinancovaním kultúrnymi
ustanovizňami.
c) Konkrétny návrh postupu na dosiahnutie cieľov projektu, vrátane časového harmonogramu na jednotlivé roky
riešenia:
1. rok – digitalizácia dokumentu, archívny výskum zameraný na ďalšie súvisiace rukopisné dokumenty, prepis
textu, ktorý bude slúžiť ako opora ďalšieho výskumu a ako podklad pre preklad do slovenčiny a maďarčiny,
riešenie časti prekladových problémov, zhromaždenie a analýza dostupných vydaných literárnych diel autora,
prezentácia východiskových výskumných poznatkov na konferenciách a seminároch.
2. rok – heuristika, analýza a konceptualizácia materiálu, riešenie prevažnej časti zostávajúcich prekladových
problémov, finalizácia väčšiny činností súvisiacich s prekladom textu, usúvzťažnenie získaných poznatkov a
vypracovanie čiastkových štúdií, prezentácia parciálnych výsledkov bádania na konferenciách a seminároch.
3. rok – zovšeobecnenie, systematizácia a syntéza výsledkov bádania, vypracovanie štúdií venovaných
výsledkom bádania, prezentácia výsledkov na medzinárodných konferenciách a seminároch, usporiadanie
konferencie venovanej nemeckojazyčnej literatúre na Slovensku pri príležitosti 230. výročia Ferjenčíkovho
narodenia (4. 12. 1793).
4. rok – prezentácia výsledkov bádania na medzinárodných konferenciách a seminároch, príprava kolektívnej
monografie obsahujúcej trojjazyčné kritické vydanie pamiatky, edičné a redakčné spracovanie
nemeckojazyčného textu, prekladov, kritického aparátu a predslovu, finalizácia publikácie a jej odovzdanie do
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tlače.
d) Zdôvodnenie zloženia riešiteľského projektu:
Vzhľadom na jazykovú, umeleckú a obsahovomyšlienkovú povahu skúmanej pamiatky si projekt vyžaduje účasť
riešiteľov s kompetenciami v oblasti slovakistickej a germanistickej literárnej vedy, lingvistiky a kultúrnej histórie.
V súvislosti s jazykom množstva súvisiacich archívnych prameňov a tiež s regionálnou (gemerskou a uhorskou)
ukotvenosťou Ferjenčíkovho diela je tiež nutné zapojenie odborníkov so znalosťou maďarského jazyka, literatúry
a kultúry. Maďarčina pritom (po vernakulárnej češtine, nemčine a v menšej miere latinčine) predstavuje jeden zo
základných jazykov písanej produkcie tohto autora. V rámci riešiteľského kolektívu sa predpokladá vysoko
kultivovaná znalosť týchto jazykov i znalosti v odboroch ako filologická metodológia, (stredoeurópske) kultúrne
dejiny, moderné kultúrne vedy, textová kritika, interpretácia textu a rôznych lingvistických oblastí (jazykovedné
subdisciplíny podľa jazykových rovín, dejiny jazyka, kontrastívna lingvistika a i.). Pri zostavovaní riešiteľského
kolektívu sa kládol dôraz na schopnosť textovokritickej práce s rukopismi a skúsenosti so spracovaním
rukopisných pamiatok. Práve práca s rukopisom, jeho digitalizácia, dešifrovanie a prepis bude ústrednou
aktivitou, ktorá si vzhľadom na regionálne a dobové špecifiká používanej variety nemčiny bude pravdepodobne
vyžadovať najviac času, pozornosti a energie. Docent László V. Szabó je literárnovedný germanista, ktorý strávil
za posledných 12 rokov viac ako dva roky trávil v nemeckých a rakúskych knižniciach a archívoch čítaním a
digitalizáciou rukopisov. Značnú časť týchto svojich výskumov publikoval v rôznych krajinách, hlavne v Nemecku.
Zabezpečenie kvalifikovaného prekladu textu z nemčiny do slovenčiny a z nemčiny do maďarčiny si bude
vyžadovať súčinnosť docenta V. Szabóa (ktorý je dlhoročným umeleckým prekladateľom s viac než 130
vydanými prekladmi do maďarčiny) s Anitou Braxatorisovou, ktorá sa do odchodu na rodičovskú dovolenku v
rokoch 2016 – 2019 a neskôr od roku 2019 v rámci svojej vedeckej práce venovala
slovenskonemeckomaďarským medzijazykovým problémom a otázkam prekladovej ekvivalencie. Anita
Braxatorisová zabezpečí preklad rukopisu do slovenčiny a jeho jazykovú (ortografickú, morfologickú, syntaktickú,
lexikologickú, frazeologickú a štylistickú) interpretáciu. Popri analýze svojrázneho štýlu rukopisu bude potrebné
preskúmať diskurzné prvky súvisiace s kontextom dobového literárneho a kultúrneho života a tiež filozofického i
náboženského myslenia v Európe. Na tejto časti projektu sa budú podieľať predovšetkým docent V. Szabó a
Martin Braxatoris, ktorý sa v rámci svojich doterajších literárnohistorických aktivít zameriaval na európsku ideovú
ukotvenosť tvorby viacerých popredných osobností slovenského kultúrneho života prvej polovice 19. storočia
(Pavol Jozef Šafárik, Juraj Palkovič, Ľudovít Štúr), na viaceré otázky súvisiace s kultúrnymi dejinami Gemera a
tiež na vybrané biblické motívy v staršej literatúre. Martin Braxatoris tiež zabezpečí interpretáciu pamiatky s
väzbou na slovenský literárny priestor a koordináciu výskumných aktivít riešiteľského kolektívu.
e) Popis použitých metodických postupov a ich zdôvodnenie:
Prvým krokom bude vyhotovenie skenového faksimile vo vysokom rozlíšením, ktoré umožní maximálnu
čitateľnosť rukopisu a zamedzí nesprávnym výkladom. Keďže ide o perom písaný rukopis, ktorý je miestami
písaný v zhone a vykazuje aj znaky rozmazania, potrebná bude aplikácia metód textovej kritiky, filologickej
interpretácie a lingvistiky, vedúcich k najúplnejšiemu a najjpresnejšiemu spracovaniu rukopisu. Existuje
predpoklad, že určité svetlo vnesie do výskumu aj porovnanie rukopisu s ďalšími (doteraz nepreskúmanými)
Ferjenčíkovou rukou písanými dokumentmi vo vernakulárnej češtine, maďarčine a latinčine. Textologickými
metódami sa tiež bude určovať konkrétnejšia datácia a okolnosti vzniku textu, odhaľovanie jeho vrstiev a plástov
ako aj oddeľovanie prvkov znakovej povahy od prvkov, podmienených výhradne dobovými jazykovými,
literárnymi a i. zvyklosťami. Z hľadiska jazykovej interpretácie sa budú aplikovať postupy diachrónnej a
synchrónnej lingvistiky (kontrastívnej a konfrontačnej ortografie, morfológie, lexikológie, frazeológie, idiomatiky a
štylistiky) i teórie prekladu. Projektový tím bude zároveň pracovať na literárnohistorickom spracovaní a
interpretácii známych častí Ferjenčikovej tvorby a na možnom objavení textologických súvislostí i chýbajúcich
poznatkov, ktoré poskytnú podklad pre prípravu kritického aparátu a tiež jeho literárnohistorický výskum rukopisu
vrátane literárnej interpretácie. Súvisiaci kultúrnohistorický výskum sa bude opierať o spracovanie doteraz
neprebádaných archívnych dokumentov, spätých s Ferjenčíkovým pôsobením v Jelšave. Po ukončení prác na
digitalizácii nemeckého rukopisu, vypracovaní kritického aparátu, interpretácii jazykových a literárnohistorických
aspektov pamiatky a tiež na zabezpečení jej prekladu do slovenčiny a maďarčiny bude možné pristúpiť ku
knižnému vydaniu tejto pamiatky.

Vytlačené: 28. 5. 2020 21:15:46

Reg. číslo: 2/0136/21
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RIEŠITEĽSKÝ KOLEKTÍV:

časť VEGA/B

- VEDÚCI PROJEKTU

časť VEGA/B1

Priezvisko, meno, tituly:
Vek

37

.........................................................................
IČO:

Riešiteľská kapacita
venovaná riešeniu
projektu v hodinách

ROK UDELENIA

Braxatoris Martin, Mgr. PhD.

- vedeckej hodnosti
- vedeckopedagogického titulu

Typ organizácie

17050286
Rezort:

RO

SAV

2013
1. rok

2. rok

3. rok

4. rok

1000

1000

1000 1000

Koľko % predstavuje uvádzaná riešiteľská kapacita
(v 1. roku riešenia)
z Vašej definovanej výskum. kapacity v organizácií

XXX

Neskrátený názov a adresa organizácie (ulica, PSČ, mesto):

Ústav slovenskej literatúry SAV
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava

Adresa E-mail:

martin.braxatoris@savba.sk
Telefón (smerové číslo, číslo, klapka):

+421 911 70703
Bol vedúcemu projektu v minulosti udelený grant:

Názov organizácie, ktorá grant udelila:

Univerzita Komenského v Bratislave
domáci

zahraničný

ÁNO

NIE

Najvýznamnejšie uznanie vedeckých výsledkov vedúceho projektu:

2016  Ďakovný list dekanky Filologickej fakulty Moskovskej štátnej univerzity M. V. Lomonosova

Vytlačené: 28. 5. 2020 21:15:46

Reg. číslo: 2/0136/21
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Výber 5 najvýznamnejších prác vedúceho projektu

BRAXATORIS, Martin: Kalendárová poézia Juraja Palkoviča a Rudo Brtáň [Calendar Poetry by Juraj Palkovič
and Rudo Brtáň]. In Slovenská literatúra : revue pre literárnu vedu, 2019, roč. 66, č. 5, s. 368 – 383, 2019:
WOSESCI, SCOPUS – Q4. Typ: ADNB (0/0)
BRAXATORIS, Martin: Palkovičovo epicédium v rukopisnej zbierke na pamiatku Johany Kristíny Kovačičovej
(1776 – 1800) = Palkovič’s Epicedium in the Manuscript Collection in Memory of Joanna Baptista Kovachich
(1776 – 1800). In Vedecký časopis o kultúre regiónov na Slovensku, 2019, roč. 3, č. 2, s. 51 –88. Typ: ADFB
(0/0)
BRAXATORIS, Martin: Nacionaľnaja filosofija Ľudovita Štura na osi Zapad – Slovakija – Vostok [The National
Philosophy of Ľudovít Štúr on the Axis of the West – Slovakia – East]. In Stephanos, Moskva : Filologičeskij
falul'tet MGU imeni M.V. Lomonosova, 2015, roč. 4, č. 12, s. 83 – 95 Typ: ADEB (1/1)
BRAXATORIS, Martin. Príležitostná básnická tvorba Juraja Palkoviča v kontexte bádateľského záujmu Ruda
Brtáňa o kultúrne dedičstvo Gemera a Malohontu = The Occasional Poetic Works by Juraj Palkovič in the Context
of Rudo Brtáň’s Scientific Interest in the Cultural Heritage of Gemer and Malohont. In Vedecký časopis o kultúre
regiónov na Slovensku, 2018, roč. 2, č. 2, s. 87117. Typ: ADFB (1/1)
BRAXATORIS, Martin: Téma husitskoevanjelickej kontinuity na Gemeri, v Malohonte a Novohrade a otázka
cyrilometodskohusitskej kontinuity v historických prácach a traktátoch slovenských evanjelikov = The Theme of
Hussite  Evangelical Continuity in Gemer, Malohont and Novohrad Region and the Question of Cyrillomethodian
 Hussite Continuity in the Slovak Evangelicals’ Historical Works and Tracts. In Vedecký časopis o kultúre
regiónov na Slovensku, 2017, roč. 1, č. 1, s. 13 – 45. Typ: ADFB (0/0)

Výber 5 najvýznamnejších prác vedúceho projektu za posledných 5 rokov s celkovým počtom citácií na každú uvedenú prácu
Každú publikáciu označte kategóriou publikačnej činnosti (napr. AAA). Prehľad citácií na najcitovanejšiu prácu z tohto výberu je v prílohe 1.

BRAXATORIS, Martin: Motív Bohorodičky ako prútu z Jesseho koreňa v ranej slovanskej hymnografii. In SLAVIA
časopis pro slovanskou filologii, 2020, roč. 89, č. 2, s. 140 – 155. SCOPUS – Q2 – SJR. Typ: ADMB (0/0)
BRAXATORIS, Martin: Šafárikova filozofia slovanských dejín = Šafárik´s Philosophy of Slavic History. In Vedecký
časopis o kultúre regiónov na Slovensku, 2018, roč. 2, č. 1, s. 1 – 25. Typ: ADFB (0)
BRAXATORIS, Martin: Motív prenosu dôsledkov prarodičovského pádu na potomstvo vo vybraných
homiletických pamiatkach cyrilometodskej literárnej školy. In Brtáňová Erika – Soukup Daniel (eds.): Z dejín
kázňovej prózy I. Bratislava : Veda, 2019, s. 1535. Typ: ABD (0)
BRAXATORIS, Martin. Príležitostná básnická tvorba Juraja Palkoviča v kontexte bádateľského záujmu Ruda
Brtáňa o kultúrne dedičstvo Gemera a Malohontu = The Occasional Poetic Works by Juraj Palkovič in the Context
of Rudo Brtáň’s Scientific Interest in the Cultural Heritage of Gemer and Malohont. In Vedecký časopis o kultúre
regiónov na Slovensku, 2018, roč. 2, č. 2, s. 87 – 117. Typ: ADFB (1)
BRAXATORIS, Martin: Nacionaľnaja filosofija Ľudovita Štura na osi Zapad – Slovakija – Vostok [The National
Philosophy of Ľudovít Štúr on the Axis of the West – Slovakia – East]. In Stephanos, Moskva : Filologičeskij
falul'tet MGU imeni M.V. Lomonosova 2015, roč. 4, č. 12, s. 83 – 95. Typ: ADEB (1)

Vytlačené: 28. 5. 2020 21:15:46

Reg. číslo: 2/0136/21
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PRÍLOHA 1 - k časti VEGA/B1
PREHĽAD CITAČNÉHO OHLASU (na najcitovanejšiu prácu publikovanú za posledných 5 rokov) VEDÚCEHO PROJEKTU

Citácie sú v priloženom súbore.

Vytlačené: 28. 5. 2020 21:15:46

Reg. číslo: 2/0136/21
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- ZÁSTUPCA VEDÚCEHO PROJEKTU

časť VEGA/B2

Priezvisko, meno, tituly:
Vek
IČO:

35

.........................................................................

- vedeckej hodnosti
- vedeckopedagogického titulu

Typ organizácie

37961632
Rezort:

VVŠ

MŠVVaŠ SR
Adresa E-mail:

4. rok

600

60,00%

Riešiteľská kapacita
venovaná riešeniu
projektu v hodinách

ROK UDELENIA

Braxatorisová Anita, Mgr. PhD.

Koľko % predstavuje uvádzaná riešiteľská kapacita
(v 1. roku riešenia)
z Vašej definovanej výskum. kapacity v organizácií

2013
1. rok

600

2. rok

600

3. rok

600

Neskrátený názov a adresa organizácie (ulica, PSČ, mesto):

Univerzita J. Selyeho
Pedagogická fakulta UJS
Bratislavská cesta 3322
945 01 Komárno 1

braxatorisovaa@ujs.sk
Telefón (smerové číslo, číslo, klapka):

+421 35 32 60 870
Bol zástupcovi vedúceho projektu v minulosti udelený
grant:
domáci

zahraničný

NIE

NIE

Názov organizácie, ktorá grant udelila:

Najvýznamnejšie uznanie vedeckých výsledkov zástupcu vedúceho projektu:

Účasť na medzinárodnom programe SprichWort. Eine Lernplattform für das Sprachenlernen (LLP) financovanom
Európskou komisiou pod č. 143376LLP120081SIKA2KA2MP

Vytlačené: 28. 5. 2020 21:15:46

Reg. číslo: 2/0136/21
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Výber 5 najvýznamnejších prác zástupcu vedúceho projektu doteraz publikovaných.
S celkovým počtom citácií na prácu / počet citácií za posledných 5 rokov.

BRAXATORISOVÁ, Anita: Distributionelle und semantische Untersuchung des Adjektivs jung. In Peter Ďurčo et
al. Valenz und Kookkurrenz. Grammatische und lexikologische Ansätze. Wien, Münster: Lit Verlag, 2014, s. 121
– 145. Typ: ABC (1/0)
KÁZMÉROVÁ, Anita: Interpretationsvielfalt des Terminus „Kollokation“ in der Linguistik. In Slowakische Zeitschrift
für Germanistik, 2013, roč. 5, č. 1, s. 27 – 39. Typ: ADF
BRAXATORISOVÁ, Anita – BRAXATORIS, Martin: Distributionelle und semantische Besonderheiten der
adjektivischen Äquivalentpaare nový und neu. Slowakische Zeitschrift für Germanistik, 2018. s 18 – 52. Typ: ADF
(0/0)
BRAXATORISOVÁ, Anita: Delimitationsversuche von Kollokationen in der gegenwärtigen slowakischen
Kollokationsforschung. In Albert Greule, Paul Rössler, Katrin Simet (Hrsg.). Sprachbrücken. Studien zur
deutschslowakischen Kulturgeschichte. Band 5. Aktuelle Forschungen zur deutschen Sprache und Literatur in
der Slowakei. Berlin: Weidler Buchverlag Berlin, 2015, s. 35 – 48. Typ: AEC (0/0)
KÁZMÉROVÁ, Anita: Kollokationen mit deonymischen Adjektiven mit geografischer und nationaler Basis. In
Sabine Eickenrodt, Lucia Lauková, Tomáš Sovinec, Péter Urbán (Hrsg.). Germanistische Studien in der
Slowakei. Frankfurt am Main: Peter Lang Verlag, 2013, s. 249 – 261. Typ: AEC (1/0)

Výber 5 najvýznamnejších prác zást. vedúceho projektu za posledných 5 rokov.
S celkovým počtom citácií na každú uvedenú prácu. Prehľad citácií na najcitovanejšiu prácu z tohto výberu je v prílohe 2.

BRAXATORISOVÁ, Anita – BRAXATORIS, Martin: Distributionelle und semantische Besonderheiten der
adjektivischen Äquivalentpaare nový und neu. Slowakische Zeitschrift für Germanistik, 2018. s 18 – 52, ADF (0)
BRAXATORISOVÁ, Anita: Delimitationsversuche von Kollokationen in der gegenwärtigen slowakischen
Kollokationsforschung. In Albert Greule, Paul Rössler, Katrin Simet (Hrsg.). Sprachbrücken. Studien zur
deutschslowakischen Kulturgeschichte. Band 5. Aktuelle Forschungen zur deutschen Sprache und Literatur in
der Slowakei. Berlin: Weidler Buchverlag Berlin, 2015, s. 35 – 48. Typ: AEC (0)
BRAXATORISOVÁ, Anita: Lingvističeskaja kartina materi v slovackom i češskom jazykach. In Jazyk, literatura,
kuľtura. MAKS Press, 2018, s. 46 – 48. Typ: AEC (0)
BRAXATORISOVÁ, Anita: Ján Demčišák. Fachsprache: Unternehmen. Lehrbuch für Deutsch als Fremdsprache.
Hamburg: tredition, 2015. Slowakische Zeitschrift für Germanistik. 2015, s. 86 – 88. Typ: EDI (0)
BRAXATORISOVÁ, Anita: Sobolev, Sergej: Einführung in die deutsche Rechtssprache und die
Berufskommunikation. Niveau B1B2. STATUT, Slowakische Zeitschrift für Germanistik, 2019, s. 72 – 74. Typ:
EDI (0)

Vytlačené: 28. 5. 2020 21:15:46

Reg. číslo: 2/0136/21
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PRÍLOHA 2 - k časti VEGA/B2
PREHĽAD CITAČNÉHO OHLASU (na najcitovanejšiu prácu publikovanú za posledných 5 rokov) ZÁSTUPCU VEDÚCEHO PROJEKTU
(vyplní sa iba v prípade, ak je najcitovanejšia práca iná ako najcitovanejšia práca vedúceho projektu)

Citácie sú v priloženom súbore.

Vytlačené: 28. 5. 2020 21:15:46

Reg. číslo: 2/0136/21
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- SPOLURIEŠITEĽ NA PROJEKTE

časť VEGA/B3

Priezvisko, meno, tituly:
Vek
IČO:

52

.........................................................................

- vedeckej hodnosti

2005

- vedeckopedagogického titulu

2016

Typ organizácie

37961632
Rezort:

VVŠ

MŠVVaŠ SR
Adresa E-mail:

4. rok

600

60,00%

Riešiteľská kapacita
venovaná riešeniu
projektu v hodinách

ROK UDELENIA

V. Szabó László, Dr. habil. PhD.

Koľko % predstavuje uvádzaná riešiteľská kapacita
(v 1. roku riešenia)
z Vašej definovanej výskum. kapacity v organizácií

1. rok

600

2. rok

600

3. rok

600

Neskrátený názov a adresa organizácie (ulica, PSČ, mesto):

Univerzita J. Selyeho
Pedagogická fakulta UJS
Bratislavská cesta 3322
945 01 Komárno 1

vszabol@ujs.sk
Telefón (smerové číslo, číslo, klapka):

+421 35 32 60 870
Výber 5 najvýznamnejších prác spoluriešiteľa projektu za posledných 5 rokov s celk. počtom citácií na každú uvedenú prácu:

V. SZABÓ, László: Joseph Victor von Scheffels GibbonRezeption im historischpoetischen Kontext. In Edward
Gibbon im deutschen Sprachraum. Bausteine einer Rezeptionsgeschichte. Heidelberg : Winter, 2015, s. 249 –
264 (2/2)
V. SZABÓ, László: Renascimentum europaeum. Studien zu Rudolf Pannwitz. Berlin : Frank & Timme, 2016 (8/8)
V. SZABÓ, László: Empedokles und Dionysos. HölderlinSpielarten bei Rudolf Pannwit, Wozu Dichter? Hundert
Jahre Poetologien nach Hölderlin. Berlin : Frank & Timme, 2016, s. 191 – 207 (2/2)
SCHENK, Klaus – CORNEJO, Renata – V. SZABÓ, László (ed.), Zwischen Kulturen und Medien. Zur medialen
Inszenierung von Interkulturalität. Wien : Praesens, 2016 (2/2)
V. SZABÓ, László: Lessings Lustspiel Der Freigeist. Geistesfreiheit und Vorurteilsgebundenheit in der
Aufklärung, Geistesfreiheit. Deutsche Literatur zwischen Autonomie und Selbstbestimmung. Wien : Praesens
2020, s. 11 – 24 (0/0)

Vytlačené: 28. 5. 2020 21:15:46

Reg. číslo: 2/0136/21
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- SPOLURIEŠITEĽ NA PROJEKTE - DOKTORAND

Vek

Priezvisko, meno, tituly:

časť VEGA/B4

Riešiteľská kapacita
venovaná riešeniu
projektu v hodinách

FORMA DOKTORANDSKÉHO
ŠTÚDIA
- interná
1. rok

- externá

2. rok

3. rok

4. rok

Koľko % predstavuje uvádzaná riešiteľská kapacita
(v 1. roku riešenia)
z Vašej definovanej výskum. kapacity v organizácií

.........................................................................
IČO:

Typ organizácie

Neskrátený názov a adresa organizácie (ulica, PSČ, mesto):

Rezort:

Študijný odbor:
Téma dizertačnej práce:

Zoznam prác spoluriešiteľa projektu - doktoranda (max. 5 prác):

Vytlačené: 28. 5. 2020 21:15:46

Reg. číslo: 2/0136/21
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Zoznam ďalších spolupracovníkov na projekte z iných rezortov v SR (okrem SAV a rezortu školstva)

Zoznam technických spolupracovníkov na projekte

Vytlačené: 28. 5. 2020 21:15:46

Reg. číslo: 2/0136/21
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časť VEGA/C - FINANČNÉ ZABEZPEČENIE PROJEKTU (príspevok na riešenia zo SAV)
DÁTUM REGISTRÁCIE

Registračné číslo projektu:

28. 5. 2020

2/0136/21

Komisia VEGA
Číslo

Názov

12

Komisia VEGA pre vedy o umení, estetiku a jazykovedu

Názov projektu

Literárnohistorické, kultúrnohistorické a edičné spracovanie rukopisnej poznámkovej knihy Samuela Ferjenčíka

C-a

PROJEKT MÁ CHARAKTER

C-a/1 TEORETICKÝ

C-b

RIEŠENIE PROJEKTU VYŽADUJE TERÉNNY, RESP. ARCHÍVNY VÝSKUM

ÁNO

C-a/2 EXPERIMENTÁLNY

ÁNO
časť VEGA/C1-SAV

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

V SAV sa neplánujú kapitálové výdavky

NIE

1. rok
[€]

0

2. rok
[€]

0

3. rok
[€]

4. rok
[€]

0

0

časť VEGA/C2-SAV

BEŽNÉ VÝDAVKY
POŽIADAVKY NA BEŽNÉ VÝDAVKY NA JEDNOTLIVÉ ROKY RIEŠENIA /*
Požadované výdavky menovite rozpíšte v časti VEGA/C3-SAV
(630) TOVARY A SLUŽBY z toho
Podiel nepriamych režijných výdavkov
CESTOVNÉ NÁKLADY, DOPRAVNÉ, KONFERENČNÉ VÝDAVKY 1)- spolu ...............
z toho koľko % predstavuje cestovné a výdavky na konferencie?
ENERGIE, VODA A KOMUNIKÁCIE 2) - spolu .................................................................
3)

MATERIÁL (požiadavku rozpíšte na podpoložky v časti VEGA/C3SAV) - spolu .......
4)

RUTINNÁ A ŠTANDARDNÁ ÚDRŽBA - spolu ..............................................................
NÁJOMNÉ ZA PRENÁJOM 4) - spolu ...............................................................................
SLUŽBY 5)- spolu ..............................................................................................................
PRIAME NÁKLADY NA PROJEKT ..................................................................................
NEPRIAME REŽIJNÉ VÝDAVKY6).....................................................................................
SPOLU (630)

1. rok
[€]

2. rok
[€]

3. rok
[€]

4. rok
[€]

20%
1 000
30%
300
1 600
250
0
500
3 650
730
4 380

20%
800
40%
300
750
250
0
500
2 600
520
3 120

20%
600
40%
300
500
250
0
500
2 150
430
2 580

20%
500
50%
300
200
250
0
4 000
5 250
1 050
6 300

/* Účel bežných výdavkov - grantu je obmedzený položkami v kategórii 630 súvisiacimi s riešením projektu podľa platnej klasifikácie výdavkov.

Vytlačené: 28. 5. 2020 21:15:46

Reg. číslo: 2/0136/21
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časť VEGA/C3-SAV
ZDÔVODNENIE POŽIADAVIEK uvedených v časti VEGA/C2-SAV - podľa jednotlivých položiek a podpoložiek podľa rokov riešenia

2021
CESTOVNÉ, DOPRAVNÉ, KONFERENČNÉ VÝDAVKY: 1000 eur
Slovenská republika:
 archívny a knižničný výskum predovšetkým v mestách Jelšava, Banská Bystrica, Martin
 účasť na domácich konferenciách
Zahraničie:
 knižničný výskum najmä v mestách Budapešť a Viedeň
ENERGIE, VODA A KOMUNIKÁCIE: 300 eur
MATERIÁL: 1600 eur
 kancelárske potreby, papier a tonery: 200 eur
 odborná literatúra: 300 eur
 notebook s príslušenstvom a softvérovým vybavením: 1000 eur
 plošný skener (potrebný k vytvorenu faximile skúmaných rukopisov): 100 eur
RUTINNÁ A ŠTANDARDNÁ ÚDRŽBA: 250 eur
SLUŽBY: 500 eur
 knižničné služby a poplatky
 preklady prameňov, štúdií a abstraktov
Priame náklady na projekt: 3650 eur
Nepriame režijné náklady na projekt: 730 eur (20 %)
Spolu: 4380 eur
2022
CESTOVNÉ, DOPRAVNÉ, KONFERENČNÉ VÝDAVKY: 800 eur
Slovenská republika:
 archívny a knižničný výskum predovšetkým v mestách Jelšava a Martin
 účasť na domácich konferenciách
Zahraničie:
 knižničný výskum
ENERGIE, VODA A KOMUNIKÁCIE: 300 eur
MATERIÁL: 750 eur
 kancelárske potreby, papier a tonery: 200 eur
 odborná literatúra: 300 eur
 multifunkčné zariadenie: 250 eur
RUTINNÁ A ŠTANDARDNÁ ÚDRŽBA: 250 eur
SLUŽBY: 500 eur
 knižničné služby a poplatky
 preklady prameňov, štúdií a abstraktov
Priame náklady na projekt: 2600 eur
Nepriame režijné náklady na projekt: 520 eur (20 %)
Spolu: 3120 eur
2023
CESTOVNÉ, DOPRAVNÉ, KONFERENČNÉ VÝDAVKY: 600 eur
Slovenská republika:
 archívny a knižničný výskum predovšetkým v mestách Jelšava a Martin
 účasť na domácich konferenciách
Zahraničie:
 účasť na zahraničných konferenciách
ENERGIE, VODA A KOMUNIKÁCIE: 300 eur
MATERIÁL: 500 eur
 kancelárske potreby, papier a tonery: 200 eur
 odborná literatúra: 300 eur
RUTINNÁ A ŠTANDARDNÁ ÚDRŽBA: 250 eur
SLUŽBY: 500 eur
Vytlačené: 28. 5. 2020 21:15:46
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časť VEGA/C3-SAV
ZDÔVODNENIE POŽIADAVIEK uvedených v častiach VEGA/C1-SAV; VEGA/C2-SAV - podľa jednotlivých položiek a podpoložiek
podľa rokov riešenia

 knižničné služby a poplatky
 preklady štúdií a abstraktov
Priame náklady na projekt: 2150 eur
Nepriame režijné náklady na projekt: 430 eur (20 %)
Spolu: 2580 eur
2024
CESTOVNÉ, DOPRAVNÉ, KONFERENČNÉ VÝDAVKY: 500 eur
Slovenská republika:
 archívny a knižničný výskum predovšetkým v mestách Jelšava a Martin
 účasť na domácich konferenciách
Zahraničie:
 účasť na zahraničných konferenciách
ENERGIE, VODA A KOMUNIKÁCIE: 300 eur
MATERIÁL: 200 eur
 kancelárske potreby, papier a tonery: 200 eur
RUTINNÁ A ŠTANDARDNÁ ÚDRŽBA: 250 eur
SLUŽBY: 4000 eur
 knižničné služby a poplatky
 preklady štúdií a abstraktov
 jazykové a redakčné práce na monografii (obsahujúcej trojjazyčnú kritickú edíciu skúmanej literárnej pamiatky a
sprievodné štúdie), predtlačová príprava (zalomenie, grafický návrh obálky), tlačiarenské služby, preklady resumé
Priame náklady na projekt: 5250 eur
Nepriame režijné náklady na projekt: 1050 eur (20 %)
Spolu: 6300 eur

Vytlačené: 28. 5. 2020 21:15:46
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časť VEGA/C - FINANČNÉ ZABEZPEČENIE PROJEKTU (príspevok na riešenia z MŠVVaŠ SR)
DÁTUM REGISTRÁCIE

Registračné číslo projektu:

28. 5. 2020

2/0136/21

Komisia VEGA
Číslo

Názov

12

Komisia VEGA pre vedy o umení, estetiku a jazykovedu

Názov projektu

Literárnohistorické, kultúrnohistorické a edičné spracovanie rukopisnej poznámkovej knihy Samuela Ferjenčíka

C-a

PROJEKT MÁ CHARAKTER

C-a/1 TEORETICKÝ

C-b

RIEŠENIE PROJEKTU VYŽADUJE TERÉNNY, RESP. ARCHÍVNY VÝSKUM

ÁNO

C-a/2 EXPERIMENTÁLNY

ÁNO
časť VEGA/C1-MŠVVaŠ SR

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY
POŽIADAVKY NA KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY NA JEDNOTLIVÉ ROKY RIEŠENIA
Požadované výdavky menovite rozpíšte v časti VEGA/C3-MŠVVaŠ SR

NIE

1. rok
[€]

0

2. rok
[€]

3. rok
[€]

0

4. rok
[€]

0

0

časť VEGA/C2-MŠVVaŠ SR

BEŽNÉ VÝDAVKY
POŽIADAVKY NA BEŽNÉ VÝDAVKY NA JEDNOTLIVÉ ROKY RIEŠENIA /*
Požadované výdavky menovite rozpíšte v časti VEGA/C3-MŠVVaŠ SR
(600) MZDY,PLATY,POISTNÉ, TOVARY A SLUŽBY z toho
Podiel nepriamych režijných výdavkov
MZDY, PLATY, SLUŽOBNÉ PRÍJMY A OSTATNÉ OSOBNÉ VYROVNANIA ...............
POISTNÉ A PRÍSPEVOK DO POISŤOVNÍ A NÁRODNÉHO ÚRADU PRÁCU ...............
CESTOVNÉ NÁKLADY, DOPRAVNÉ, KONFERENČNÉ VÝDAVKY 1)- spolu ................
z toho koľko % predstavuje cestovné a výdavky na konferencie?
2)

ENERGIE, VODA A KOMUNIKÁCIE - spolu .................................................................
MATERIÁL 3)(požiadavku rozpíšte na podpoložky v časti VEGA/C3MŠVVaŠ SR)- spolu
RUTINNÁ A ŠTANDARDNÁ ÚDRŽBA4) - spolu ..............................................................
NÁJOMNÉ ZA PRENÁJOM 4) - spolu ...............................................................................
SLUŽBY 5)- spolu ..............................................................................................................
PRIAME NÁKLADY NA PROJEKT ..................................................................................
6)

NEPRIAME REŽIJNÉ VÝDAVKY .....................................................................................
SPOLU (600)

1. rok
[€]

2. rok
[€]

3. rok
[€]

4. rok
[€]

15%
480
169
1 500
30%
300
2 800
300
0
1 300
6 849
1 027
7 876

15%
340
120
1 700
40%
300
800
300
0
1 300
4 860
729
5 589

15%
200
71
1 200
40%
300
550
300
0
400
3 021
453
3 474

15%
160
57
1 000
50%
300
250
300
0
300
2 367
355
2 722

/* Účel bežných výdavkov - grantu je obmedzený položkami v kategórii 630 súvisiacimi s riešením projektu podľa platnej klasifikácie výdavkov.

Vytlačené: 28. 5. 2020 21:15:46
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časť VEGA/C3-MŠVVaŠ SR
ZDÔVODNENIE POŽIADAVIEK uvedených v častiach VEGA/C1-MŠVVaŠ SR; VEGA/C2-MŠVVaŠ SR - podľa jednotlivých položiek
a podpoložiek, podľa rokov riešenia

2021
MZDY, ODMENY, PRÍPLATKY A OSTATNÉ OSOB. VYROVNANIA: 480 eur (odmeny za prepis a
koordináciu/zabezpečenie prekladu prvej polovice rukopisu: cca. 80 zo 160 normostrán) do slovenčiny a
maďarčiny).
POISTNÉ A PRÍSPEVOK DO POISŤOVNÍ: 169 eur
CESTOVNÉ, DOPRAVNÉ, KONFERENČNÉ VÝDAVKY: 1500 eur (750 eur na 1 člena riešiteľského kolektívu)
Slovenská republika:
 archívny výskum predovšetkým v meste Jelšava, prípadný knižničný výskum v iných mestách
 účasť na domácich konferenciách
Zahraničie:
 knižničný výskum
ENERGIE, VODA A KOMUNIKÁCIE: 300 eur
MATERIÁL: 2800 eur
 kancelárske potreby, papier a tonery: 250 eur
 odborná literatúra: 300 eur
 2 notebooky s príslušenstvom a softvérovým vybavením: 2000 eur
 multifunkčné zariadenie: 250 eur
RUTINNÁ A ŠTANDARDNÁ ÚDRŽBA: 300 eur
SLUŽBY: 1300 eur
 knižničné služby a poplatky
 preklady prameňov, abstraktov a častí štúdií vrátane pracovných prekladov polovice rukopisu Ferjenčíkovej
poznámkovej knihy do slovenčiny (800 eur = 80 normostrán x 10 eur ako plánovaný priemerný náklad pripadajúci
na jednu normostranu textu) a maďarčiny (400 eur = 80 normostrán x 5 eur ako plánovaný priemerný náklad
pripadajúci na jednu normostranu textu).
Priame náklady na projekt: 6849 eur
Nepriame režijné náklady na projekt: 1027 eur (15 %)
Spolu: 7876 eur
2022
MZDY, ODMENY, PRÍPLATKY A OSTATNÉ OSOB. VYROVNANIA: 340 eur (odmeny za koordináciu a
zabezpečenie prekladu druhej polovice rukopisu: cca. 80 z 160 normostrán) do slovenčiny a maďarčiny).
POISTNÉ A PRÍSPEVOK DO POISŤOVNÍ: 120 eur
CESTOVNÉ, DOPRAVNÉ, KONFERENČNÉ VÝDAVKY: 1700 eur (850 eur na 1 člena riešiteľského kolektívu)
Slovenská republika:
 archívny výskum predovšetkým v meste Jelšava, prípadný knižničný výskum v iných mestách
 účasť na domácich konferenciách
Zahraničie:
 knižničný výskum
ENERGIE, VODA A KOMUNIKÁCIE: 300 eur
MATERIÁL: 800 eur
 kancelárske potreby, papier a tonery: 250 eur
 odborná literatúra: 300 eur
 multifunkčné zariadenie: 250 eur
RUTINNÁ A ŠTANDARDNÁ ÚDRŽBA: 300 eur
SLUŽBY: 1300 eur
 knižničné služby a poplatky
 preklady prameňov, abstraktov a častí štúdií vrátane pracovných prekladov polovice rukopisu Ferjenčíkovej
poznámkovej knihy do slovenčiny (800 eur = 80 normostrán x 10 eur ako plánovaný priemerný náklad pripadajúci
na jednu normostranu textu) a maďarčiny (400 eur = 80 normostrán x 5 eur ako plánovaný priemerný náklad
pripadajúci na jednu normostranu textu)
Priame náklady na projekt: 4860 eur
Nepriame režijné náklady na projekt: 729 eur (15 %)
Spolu: 5589 eur

Vytlačené: 28. 5. 2020 21:15:46
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časť VEGA/C3-MŠVVaŠ SR
ZDÔVODNENIE POŽIADAVIEK uvedených v častiach VEGA/C1-MŠVVaŠ SR; VEGA/C2-MŠVVaŠ SR - podľa jednotlivých položiek
a podpoložiek, podľa rokov riešenia

2023
MZDY, ODMENY, PRÍPLATKY A OSTATNÉ OSOB. VYROVNANIA: 200 eur (odmeny za prínosy v rámci
riešenia projektu vo fáze vedeckej syntézy)
POISTNÉ A PRÍSPEVOK DO POISŤOVNÍ: 71 eur
CESTOVNÉ, DOPRAVNÉ, KONFERENČNÉ VÝDAVKY: 1200 eur (600 eur na 1 člena riešiteľského kolektívu)
Slovenská republika:
 archívny výskum predovšetkým v meste Jelšava, prípadný knižničný výskum v iných mestách
 účasť na domácich konferenciách
Zahraničie:
 účasť na zahraničných konferenciách
ENERGIE, VODA A KOMUNIKÁCIE: 300 eur
MATERIÁL: 550 eur
 kancelárske potreby, papier a tonery: 250 eur
 odborná literatúra: 300 eur
RUTINNÁ A ŠTANDARDNÁ ÚDRŽBA: 300 eur
SLUŽBY: 400 eur
 knižničné služby a poplatky
 preklady štúdií a abstraktov
Priame náklady na projekt: 3021 eur
Nepriame režijné náklady na projekt: 453 eur (15 %)
Spolu: 3474 eur
2024
MZDY, ODMENY, PRÍPLATKY A OSTATNÉ OSOB. VYROVNANIA: 160 eur (odmeny za prínosy v rámci
riešenia projektu vo fáze prípravy záverečnej monografie)
POISTNÉ A PRÍSPEVOK DO POISŤOVNÍ: 57 eur
CESTOVNÉ, DOPRAVNÉ, KONFERENČNÉ VÝDAVKY: 1000 eur (500 eur na 1 člena riešiteľského kolektívu)
Slovenská republika:
 archívny výskum predovšetkým v meste Jelšava, prípadný knižničný výskum v iných mestách
 účasť na domácich konferenciách
Zahraničie:
 účasť na zahraničných konferenciách
ENERGIE, VODA A KOMUNIKÁCIE: 300 eur
MATERIÁL: 550 eur
 kancelárske potreby, papier a tonery: 250 eur
RUTINNÁ A ŠTANDARDNÁ ÚDRŽBA: 300 eur
SLUŽBY: 300 eur
 knižničné služby a poplatky
 preklady štúdií a abstraktov
Priame náklady na projekt: 2367 eur
Nepriame režijné náklady na projekt: 355 eur (15 %)
Spolu: 2722 eur

Vytlačené: 28. 5. 2020 21:15:46
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časť VEGA/D - REKAPITULÁCIA RIEŠITEĽSKÉHO KOLEKTÍVU
DÁTUM REGISTRÁCIE

Registračné číslo projektu:

28. 5. 2020

2/0136/21

Komisia VEGA
Číslo

Názov

Komisia VEGA pre vedy o umení, estetiku a jazykovedu

12

tvoriví riešitelia z organizácií SAV
VEDÚCI PROJEKTU:
1. Braxatoris Martin, Mgr. PhD.

Rok
narod.

Priezvisko, meno, tituly

Pohlavie

časť VEGA/D1-SAV

muž

1983

Organizácia
IČO a skratka org.

17050286, ÚSlL SAV

Riešiteľská kapacita v hodinách
v jednotlivých rokoch
1. rok

2. rok

3. rok

4. rok

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

ZÁSTUPCA VEDÚCEHO PROJEKTU:

SPOLURIEŠITELIA:

RIEŠITEĽSKÁ KAPACITA V HODINÁCH SPOLU (kapacita tvorivých riešiteľov projektu):
Vytlačené: 28. 5. 2020 21:15:46
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časť VEGA/D - REKAPITULÁCIA RIEŠITEĽSKÉHO KOLEKTÍVU
DÁTUM REGISTRÁCIE

Registračné číslo projektu:

28. 5. 2020

2/0136/21

Komisia VEGA
Číslo

Názov

Komisia VEGA pre vedy o umení, estetiku a jazykovedu

12
časť VEGA/D1-MŠVVaŠ SR
Pohlavie

Rok
narod.

Riešiteľská kapacita v hodinách
v jednotlivých rokoch

ZÁSTUPCA VEDÚCEHO PROJEKTU:
1. Braxatorisová Anita, Mgr. PhD.

žena

1985

37961632, PF UJS

600

600

600

600

SPOLURIEŠITELIA:
2. V. Szabó László, Dr. habil. PhD.

muž

1968

37961632, PF UJS

600

600

600

600

1 200

1 200

1 200

1 200

Priezvisko, meno, tituly
tvoriví riešitelia z organizácií MŠ

Organizácia
IČO a skratka org.

1. rok

2. rok

3. rok

4. rok

VEDÚCI PROJEKTU:

RIEŠITEĽSKÁ KAPACITA V HODINÁCH SPOLU (kapacita tvorivých riešiteľov projektu):
Vytlačené: 28. 5. 2020 21:15:46
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