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Meno a priezvisko, tituly 
doc. PhDr. Marián Andričík, PhD. 

Rok a miesto narodenia 
1964 Humenné 

Vysokoškolské vzdelanie a ďalší akademický rast  

1982 – 1987 – Filozofická fakulta Univerzity Komenského 
Bratislava, učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov: 
slovenský jazyk a literatúra – anglický jazyk a literatúra 
 
2003 – udelenie vedecko-akademického titulu PhD. v odbore 
81 – 03 – 9 teória a dejiny slovenskej literatúry, Filozofická 
fakulta Prešovskej univerzity v Prešove 
 
2008 – udelenie vedecko-pedagogického titulu docent 
v odbore 2. 1. 23. teória literatúry a dejiny konkrétnych 
národných literatúr, Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v 
Prešove 

Ďalšie vzdelávanie 

júl – august 1989 – študijný pobyt v USA (American 
University, Washington. D. C.) v rámci Fulbrightovho štipendia 
 
21. 3. – 25. 3. 2016 – prednáškovo-výučbový pobyt na 
Karlovej univerzite v Prahe v rámci programu Erasmus+ 
 
17. – 21. 4. 2017 – prednáškovo-výučbový pobyt na 
Ostravskej univerzite v rámci programu Erasmus+ 

Priebeh zamestnaní  

1988 – 1990 – redaktor, Slovenský spisovateľ, Bratislava 
1991 – redaktor, Slovenský rozhlas, štúdio Košice 
1991 – 1996 – prekladateľ v slobodnom povolaní 
1996 – 1997 – odborný asistent, Pedagogická fakulta Prešov 
UPJŠ Košice 
1997 – 2007 – odborný asistent, Fakulta humanitných 
a prírodných vied Prešovskej univerzity 
2007 – docent, Filozofická fakulta UPJŠ  v Košiciach 

Priebeh pedagogickej činnosti 
(pracovisko/predmety)  

Vo svojej doterajšej pedagogickej praxi od r. 1996 som 
zabezpečoval tieto predmety bakalárskeho, magisterského 
a doktorandského stupňa štúdia v študijných programoch 
medziodborové štúdium slovenského jazyka a literatúry; 
učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov; učiteľstvo 
akademických predmetov, špecializácia slovenský jazyk 
a literatúra; britské a americké štúdiá; literárna veda:  
- úvod do štúdia literatúry 
- teória literatúry 
- kapitoly z teórie literatúry 
- teória a prax umeleckého prekladu  
- verzológia 
- štylistika 
- semiotické modelovanie textu 
- literárna kritika 



- literárna exkurzia 
- staršia slovenská literatúra   
- slovenská literatúra klasicizmu a romantizmu 
- základy teórie a praxe umeleckého prekladu 
- základy teórie a praxe umeleckého prekladu pre anglistov 
- introduction to literary studies 
- poetika básnického textu 
- poetika prekladu 

Odborné alebo umelecké zameranie 

Moja vedeckovýskumná činnosť sa zameriava na teóriu 
literatúry, dejiny slovenskej a svetovej literatúry a teóriu 
umeleckého prekladu. V rámci teórie literatúry sa zaoberám 
hlavne problematikou básnického textu a verzológie. Výskum 
svetovej literatúry je úzko zviazaný s mojím umeleckým 
zameraním a prekladateľskou činnosťou (30 knižných 
prekladov poézie, prózy, drámy a odborných textov 
z anglofónnych literatúr). Aktívne som participoval na 12 
grantových projektoch, z toho v dvoch ako vedúci riešiteľ 
a v jednom ako zástupca vedúceho riešiteľa. Venujem sa aj 
pôvodnej básnickej tvorbe. 

Publikačná činnosť vrátane rozsahu (AH) a začlenenia podľa 
smernice č. 13/2008-R o bibliografickej registrácii 
a kategorizácii publikačnej činnosti, umeleckej činnosti 
a ohlasov (AAB ap.) 
1. monografia 
2. učebnica  
3. skriptá  

AAB - Vedecké monografie vydané v domácich 
vydavateľstvách (3) 
ACB - Vysokoškolské učebnice vydané v domácich 
vydavateľstvách (2) 
ADE - Vedecké práce v ostatných zahraničných 
časopisoch (1) 
ADF - Vedecké práce v ostatných domácich 
časopisoch (3) 
ADN - Vedecké práce v domácich časopisoch 
registrovaných v databázach Web of Science alebo 
SCOPUS (1) 
AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných 
vedeckých zborníkoch, monografiách (14) 
AEE - Vedecké práce v zahraničných nerecenzovaných 
vedeckých zborníkoch, monografiách (1) 
AEF - Vedecké práce v domácich nerecenzovaných 
vedeckých zborníkoch, monografiách (6) 
AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých 
konferenciách (1) 
AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých 
konferenciách (11) 
BAB - Odborné knižné publikácie vydané v domácich 
vydavateľstvách (1) 
BCI - Skriptá  a učebné texty (1) 
BDB - Heslá v odborných terminologických slovníkoch a 
encyklopédiách vydaných v domácich 
vydavateľstvách (1) 
BDE - Odborné práce v ostatných zahraničných 
časopisoch (1) 
BDF - Odborné práce v ostatných domácich 
časopisoch (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 (30) 
CBB - Kapitoly v umeleckých monografiách, kapitoly 
umeleckých prekladov publikácií vydaných v domácich 
vydavateľstvách (1) 
CDF - Umelecké práce a preklady v domácich 
nekarentovaných časopisoch (20) 
CEC - Umelecké práce, dramatické diela, scenáre a 
preklady v zborníkoch, knižných publikáciách a 
skupinových katalógoch vydaných v zahraničných 
vydavateľstvách (3) 
CED - Umelecké práce, dramatické diela, scenáre a 
preklady v zborníkoch, knižných publikáciách a 
skupinových katalógoch vydaných v domácich 
vydavateľstvách (15) 
DAI - Dizertačné a habilitačné práce (1) 
EAJ - Odborné preklady publikácií (1) 
EDI - Recenzie v časopisoch a zborníkoch (11) 
EDJ - Prehľadové práce, odborné práce, preklady noriem; 
odborné preklady v časopisoch, zborníkoch (8) 
FAI - Zostavovateľské práce knižného 
charakteru(bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, 
zborníky, atlasy...) (1) 
 



GII - Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno 
zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií (6) 
 
 

Ohlasy na vedeckú / umeleckú prácu 

[2] Citácie v domácich publikáciách  
registrované v citačných indexoch  
Web of Science a v databáze SCOPUS                    4 
[3] Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v 
citačných indexoch                                                    17 
[4] Citácie v domácich publikáciách  
neregistrované v citačných indexoch                        76 
[5] Recenzie v zahraničných publikáciách                  1 
[6] Recenzie v domácich publikáciách                      12 
[8] Umelecké kritiky v domácich publikáciách           31 
 
S P O L U                                                                   141 

Počet doktorandov: školených 
                                ukončených  

3 
3 

Téma inauguračnej prednášky 
Poetologické a kultúrne aspekty umeleckého prekladu. 

Vedecká rada fakulty a vysokej školy, ktoré rozhodovali 
o návrhu na profesora 

Vedecká rada Flozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach 
Vedecká rada UPJŠ v Košiciach 

Návrh na vymenovanie za profesora na odbor 
2.1.36. literárna veda 

Kontaktná adresa 
Bauerova 1194/20, 040 23 Košice, tel. 0918923063, 
0903627096, marian.andricik@upjs.sk 

  


