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Meno a priezvisko, rodné priezvisko, titul

Katarína Žeňuchová, rod. Faťolová, Mgr. PhD.

Dátum a miesto narodenia

1975, Michalovce

Vysokoškolské vzdelanie a ďalší akademický rast

1993-1998 Fakulta humanitných a prírodných vied
Prešovskej univerzity v Prešove: učiteľstvo
všeobecnovzdelávacích predmetov slovenský
jazyk a literatúra – ruský jazyk a literatúra
1. 7. 1998 interná forma doktorandského štúdia v
Slavistickom kabinete Slovenskej akadémie
vied v Bratislave (od 1. 1. 2005 Slavistický
ústav Jána Stanislava SAV) so zameraním na
výskum jazyka ľudovej slovesnej tvorby
2. 8. 1998- 31. 7. 2001 prerušenie doktorandského
štúdia počas materskej dovolenky
1. 8. 2001-28. 2. 2003 pokračovanie v internej forme
doktorandského štúdia
1. 3. 2003 – 24. 10. 2007odborná pracovníčka
Slavistického ústavu Jána Stanislava SAV
25. 10. 2007 obhajoba dizertačnej práce Folkloristické
dielo Samuela Cambela v kontexte výskumu
ľudovej prózy na Slovensku v Slavistickom
ústave Jána Stanislava SAV
25. 10. 2007-7. 12. 2009 vedecká pracovníčka
Slavistického ústavu Jána Stanislava SAV
8. 12. 2009 samostatná vedecká pracovníčka
(kvalifikačný stupeň II a) Slavistického
ústavu Jána Stanislava SAV

Ďalšie vzdelávanie

2003-2005 študijný pobyt v Nemeckej spolkovej
republike (Patristická komisia NRW Bonn)

Priebeh zamestnaní

1. 7. 1998 interná forma doktorandského štúdia v
Slavistickom kabinete Slovenskej akadémie
vied v Bratislave (od 1. 1. 2005 Slavistický
ústav Jána Stanislava SAV) so zameraním na
výskum jazyka ľudovej slovesnej tvorby
1. 3. 2003-24. 10. 2007 odborná pracovníčka
Slavistického ústavu Jána Stanislava SAV
25. 10. 2007-7. 12. 2009 vedecká pracovníčka
Slavistického ústavu Jána Stanislava SAV
8. 12. 2009- doteraz samostatná vedecká pracovníčka
(kvalifikačný stupeň II a) Slavistického
ústavu Jána Stanislava SAV

Priebeh pedagogickej činnosti
(pracovisko/predmety)

2007-2011 pedagogická činnosť v Ústave slavistiky
Filozofickej fakulty Masarykovej
univerzity v Brne:
Zimný semester v školskom roku 2007 – 2008
názov prednášky: Jazykové cvičenia
seminár: 2 hodiny týždenne
spolu: 20 hodín v zimnom semestri v školskom roku
2007 – 2008.
Letný semester v školskom roku 2007 – 2008
názov prednášky: Jazykové cvičenia
prednáška: 1 hodina týždenne
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seminár: 2 hodiny týždenne
spolu: 30 hodín v zimnom semestri v školskom roku
2007 – 2008
Zimný semester v školskom roku 2008 – 2009
názov prednášky: Normativní mluvnice I.
prednáška: 2 hodiny týždenne
seminár: 1 hodina týždenne
spolu: 52 hodín v zimnom semestri v školskom roku
2008 – 2009.
Letný semester v školskom roku 2008 – 2009
názov prednášky: Normativní mluvnice II.
prednáška: 2 hodiny týždenne
názov prednášky: Lexikológia a sémantika slovenčiny
prednáška: 1 hodina týždenne
spolu: 52 hodín v letnom semestri v školskom roku
2009 – 2010.
Zimný semester v školskom roku 2009 – 2010
názov prednášky: Normativní mluvnice II.
prednáška: 2 hodiny týždenne
názov prednášky: Jazykové cvičenia
seminár: 4 hodiny týždenne
spolu: 72 hodín v zimnom semestri v školskom roku
2009 – 2010
Letný semester v školskom roku 2009 – 2010
názov prednášky: Normativní mluvnice slovenčiny
prednáška: 2 hodiny týždenne
názov prednášky: Jazykové cvičenia
seminár: 2 hodiny týždenne
názov prednášky: Lexikológia a sémantika slovenčiny
prednáška: 2 hodiny týždenne
seminár: 1 hodina týždenne
spolu: 91 hodín v letnom semestri v školskom roku
2009 – 2010
Zimný semester v školskom roku 2010 – 2011
názov prednášky: Fonetika slovenčiny
prednáška: 2 hodiny týždenne
seminár: 2 hodiny táždenne
spolu: 59 hodín v zimnom semestri v školskom roku
2010 – 2011
Letný semester v školskom roku 2010 – 2011
názov prednášky: Normativní mluvnice slovenčiny
prednáška: 2 hodiny týždenne
seminár: 2 hodiny týždenne
spolu: 84 hodín v letnom semestri v školskom roku
2010 – 2011
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2012- doteraz pedagogická činnosť na Katedre
etnológie a folkloristiky FF UKF v Nitre:
Zimný semester v školskom roku 2012 – 2013
názov prednášky: Seminár k základom etnológie
seminár: 2 hodiny týždenne
spolu: 26 hodín v zimnom semestri v školskom roku
2012 – 2013
Letný semester v školskom roku 2012 – 2013
názov prednášky: Európsky folklór
prednáška: 2 hodiny týždenne
spolu: 26 hodín v zimnom semestri v školskom roku
2012 – 2013
Letný semester v školskom roku 2012 – 2013
názov prednášky: Druhy a žánre folklóru
prednáška: 2 hodiny týždenne
spolu: 26 hodín v zimnom semestri v školskom roku
2012 – 2013
Letný semester v školskom roku 2012 – 2013
názov prednášky: Vybrané problémy z etnológie
prednáška: 2 hodiny týždenne
spolu: 26 hodín v zimnom semestri v školskom roku
2012 – 2013
Zimný semester v školskom roku 2013 – 2014
názov prednášky: Úvod do etnológie a folkloristiky
prednáška: 4 hodiny týždenne
seminár: 2 hodiny týždenne, výučba počas 5 týždňov
spolu: 30 hodín v zimnom semestri v školskom roku
2013 – 2014
Letný semester v školskom roku 2013 – 2014
názov prednášky: Druhy a žánre folklóru
prednáška: 2 hodiny týždenne
Spolu: 26 hodín v letnom semestri v školskom roku
2013 – 2014
Letný semester v školskom roku 2013 – 2014
názov prednášky: Európsky folklór
prednáška: 2 hodiny týždenne
Spolu: 26 hodín v letnom semestri v školskom roku
2013 – 2014
Zimný semester v školskom roku 2014 – 2015
názov prednášky: Úvod do etnológie a folkloristiky
prednáška v blokovom vyučovaní: 5x4 hodiny
Spolu: 20 hodín v zimnom semestri v školskom roku
2014 – 2015
Letný semester v školskom roku 2014 – 2015
názov prednášky: Žánre a druhy folklóru
prednáška: 2 hodiny týždenne
Spolu: 24 hodín v školskom roku 2014-2015
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Zimný semester v školskom roku 2015 – 2016
názov prednášky: Úvod do etnológie a folkloristiky
prednáška v blokovom vyučovaní: 5x4 hodiny
Spolu: 20 hodín v zimnom semestri v školskom roku
2015 – 2016
Letný semester v školskom roku 2015 – 2016
názov prednášky: Žánre a druhy folklóru
prednáška v blokovom vyučovaní 6x4 hodiny
Spolu: 24 hodín v školskom roku 2015-2016

Zavedenie predmetu, študijného programu:
Od roku 2010 do roku 2014 som bola
členkou spoločnej odborovej komisie
doktorandského štúdia vo vednom odbore
2.1.27 slovenský jazyk a literatúra na UKF v
Nitre.
Od roku 2010 do roku 2014 som
spolugarantkou doktorandského štúdia vo
vednom odbore 2.1.27 slovenský jazyk a
literatúra a podieľala som sa na tvorbe
študijného programu na UKF v Nitre.
Od roku 2014 som členkou spoločnej
odborovej komisie doktorandského štúdia vo
vednom odbore 2.1.28. slovanské jazyky a
literatúry.
Od roku 2014 som spolugarantkou
doktorandského štúdia vo vednom odbore
2.1.28. slovanské jazyky a literatúry
podieľam som sa na tvorbe študijného
programu.
V odbore etnológia na FF UKF v
magisterskom štúdiu v rámci nových
študijných plánov som kreovala predmet
Európsky folklór a mytológia (zameranie
predmetu, sylaby, literatúra).

Odborné alebo umelecké zameranie
Slavistika, slovanské jazyky, folkloristika
Publikačná činnosť vrátane rozsahu (autorské hárky)
a kategórie evidencie (napr. AAB, podľa vyhlášky
MŠVVaŠ SR č. 456/2012 Z.z.)
1. monografia
2. učebnica
3. skriptá

AAB Vedecké monografie vydané v domácich
vydavateľstvách:
• ŽEŇUCHOVÁ, Katarína. Samuel Cambel na
pomedzí vedných disciplín : zberateľské
dielo Samuela Cambela v kontexte výskumu
ľudovej prózy na Slovensku. Bratislava :
Slavistický ústav Jána Stanislava SAV ;
Martin : Matica slovenská, 2009. 227 s. ISBN
978-80-969992-5-5.Typ: AAB (7AH)
• ŽEŇUCHOVÁ, Katarína. Zbierka ľudovej
prózy Samuela Cambela. Prameň k výskumu
rozprávačskej tradície na Slovensku.
Bratislava : Slavistický ústav Jána Stanislava
SAV : Slovenský komitét slavistov, 2014.
464 s. ISBN 978-80-89489-16-9.Typ: AAB
(3AH štúdia; 33 AH texty)
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•

ŽEŇUCH, Peter - ŽEŇUCHOVÁ, Katarína.
Dva cyrilské liečiteľské rukopisy z
Michaloviec: Врачъ Домашныи z roku
1790. Помощникъ оу домувствѣ,
газдувствѣ z roku 1791. In Slavica Slovaca,
2014, roč. 49, č. 3., s. 3-148. ISSN 00376787.Typ: AAB (5AH)
EAJ- Odborné preklady – knižné
• ŽEŇUCH, Peter - ŽEŇUCHOVÁ, Katarína.
Kardinál CH. Schönborn: Ikona Krista.
Teologické východiská. Z ruskej a nemeckej
predlohy preložili, úvod k slovenskému
vydaniu a edičnú poznámku napísali, málo
zrozumiteľné výrazy vysvetlili, odkazy na
dostupnú slovenskú a českú literatúru
spracovali: Mgr. Katarína Žeňuchová a PhDr.
Peter Žeňuch, CSc. 1. vyd. Bratislava :
Vydavateľstvo Oto Németh, 2002. 226 s.Typ:
EAJ (7AH)
• ŽEŇUCH, Peter - ŽEŇUCHOVÁ, Katarína.
Ivan Bentchev: Ikony anjelov. Obrazy
nebeských poslov. Z nemeckej a ruskej
predlohy knihy preložili a úvod k
slovenskému vydaniu napísali Peter Žeňuch a
Katarína Žeňuchová. Bratislava : Lúč, 2012.
256 s. ISBN 978-80-8927-39-1.Typ: EAJ
(9AH)
FAI - Editorská a zostavovateľská činnosť – knižné
práce
• Ľudová prozaická tradícia vo svetle vied o
kultúre a umení. Katarína Žeňuchová - Peter
Žeňuch. Bratislava : Slavistický ústav Jána
Stanislava SAV - Slovenský komitét
slavistov, 2009. 197 s. ISBN 978-80-9699928-6.Typ: FAI (10AH)
• ŽEŇUCHOVÁ, Katarína. Humoristické
rozprávanie na Spiši (1962-1967) : pokus o
výskum frekvencie a výskytu. 1. vyd.
Bratislava : Ústav etnológie SAV, Katedra
etnológie a kultúrnej antropológie FF UK,
Národopisná spoločnosť Slovenska,
Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, 2010.
ISBN 978-80-89489-01-5.Typ: FAI ((7AH)
• Jozef Ignác Bajza v kultúrnom a literárnom
kontexte. Katarína Žeňuchová (ed.).
Bratislava : Slavistický ústav Jána Stanislava
SAV : Obec Dolné Dubové, 2013. 168 s.
ISBN 978-80-894-8914-5.Typ: FAI (8AH)
• ŽEŇUCH, Peter - UZEŇOVA, Elena ŽEŇUCHOVÁ, Katarína. Jazyk a kultúra na
Slovensku v slovanských a neslovanských
súvislostiach. Bratislava : Slavistický ústav
Jána Stanislava SAV / Slovenský komitét
slavistov / Zemplínske múzeum v
Michalovciach / Институт славяноведения
Российской академии наук / КирилоМетодиевският научен център към БАН,

Profesijný životopis
•

•

2013. 250 s. ISBN 978-80-89489-11-4.Typ:
FAI (11,5AH)
ŽEŇUCHOVÁ, Katarína (ed.): Ľudová próza
na Slovensku v kontexte dejín slavistiky.
Bratislava: Slavistický ústav Jána Stanislava
SAV, Slovenský komitét slavistov, 2015, 344
s. ISBN 978-80-89489-21-3. Typ: FAI (15
AH)
ŽEŇUCHOVÁ, Katarína (zost.): Slavica
Slovaca. Bibliografia 1966-2015, 2015, roč.
50. 157 s. Typ: FAI (8,5AH)

Ostatné v prílohe Prehľad publikačnej činnosti
Ohlasy na vedeckú / umeleckú prácu

Počet doktorandov: školených
ukončených
(neplatí pre habilitačné konanie)
Kontaktná adresa

[2.2] citácie v publikáciách evidovaných v databázach
ISI WOK a Scopus – 22
[3.2] Citácie v zahraničných publikáciách registrované
v iných vedeckých citačných databázach, ako
je Web of Science Core Collection a Scopus
29
[4.2] Citácie v domácich publikáciách registrované v
iných vedeckých citačných databázach, ako
je Web of Science Core Collection a Scopus
79
[5] Recenzie v zahraničných publikáciách 14
[6] Recenzie v domácich publikáciách 27
SPOLU: 171
1 ukončený

Mánesovo námestie 1, 851 01 Bratislava

V Bratislave 20. 01. 2016
Podpis uchádzača

