
Zoznam vedeckých, odborných a umeleckých podujatí FSŠ UKF v Nitre v roku 2013 
 
Medzinárodné konferencie: 
 
Názov podujatia:   1. ročník Medzinárodnej konferencie doktorandov  
Termín konania:   13.2.2013 
Miesto konania:   učebné priestory FSŠ UKF  
Organizátor:    Fakulta stredoeurópskych štúdií UKF 
Stručná anotácia:  Cieľom konferencie je prispieť ku skvalitňovaniu vedeckého 

výskumu prostredníctvom výmeny skúseností a konfrontácie 
názorov doktorandov v odbore literárna veda a  jazykoveda. 

 
Názov podujatia:   Veda pre vzdelanie – vzdelanie pre vedu 
Termín konania:   26 – 27.4.2013 
Miesto konania:   učebné priestory FSŠ UKF  
Organizátor:    Fakulta stredoeurópskych štúdií UKF 
Stručná anotácia:  Pretrvávajúca aktuálnosť vedeckej diskusie o význame vedy 

a vzdelávania, a ich vzájomnej prepojenosti spočíva nielen 
v podpore rozvoja týchto oblasti, ale rovnako, výmena skúsenosti 
a ich cielená realizácia môže viesť k progresívnym zmenám vo 
vývoji spoločnosti. Zatiaľ čo sa viaceré krajiny usilujú o 
vytvorenie približne rovnakej kvalitatívnej úrovne v oblasti 
školstva i vedy, v oblasti kultúry je identifikovateľné úsilie o 
posilňovanie etnických, národných, či regionálnych špecifík. Tieto 
trendy sa stali rozhodujúce pri určení základných tematických 
okruhov konferencie (objasňovanie kultúrnych hodnôt, významu 
a perspektív vzdelávania národnostných menšín v kontexte 
súčasných spoločenských premien,; implementácia inovačných 
metód, aktualizácia a rozvoj interkultúrnych kompetencií vo 
vzdelávaní; reflexia osobitosti regiónov ako súčasti výchovno-
vzdelávacieho procesu; kultúrne a literárne dedičstvo 
stredoeurópskeho regiónu; špecifiká jazykovej situácie a politiky 
v strednej Európe), ktorej interdisciplinárnosť a široký tematický 
záber vyplývajú i zo skutočnosti, že veda a vzdelávanie sa 
dotýkajú rôznych oblasti ľudskej existencie. 

 
Názov podujatia:   Pavol Strauss a katolícka moderna 
Termín konania:   11.-12.9.2013 
Miesto konania:   A-112 FSŠ UKF 
Organizátor:    Ústav stredoeurópskych jazykov a kultúr FSŠ UKF  
Stručná anotácia:  Jedným z hlavných dôvodov organizovania daného podujatia je  

pripomenutie si stého výročia narodenia výnimočnej osobnosti, 
dovolíme si tvrdiť, stredoeurópskeho priestoru, slovenského 
básnika, prozaika, esejistu i prekladateľa Pavla Straussa. Možnosť 
zorganizovať medzinárodnú vedeckú konferenciu na pôde mesta a 
univerzity, s ktorou je meno Pavla Straussa úzko späté, a pritom 



v čase, keď si budeme pripomínať i 1150. výročie príchodu 
solúnskych bratov sv. Cyrila a Metoda na naše územie, otvára 
priestor nadčasového spojenia kresťanskej tradície, umeleckého 
a kultúrneho života so súčasným myslením a vôbec bytím človeka 
21. storočia.    

 
Názov podujatia:   Semiotika vlastných mien  
Termín konania:   18. – 19.9.2013 
Miesto konania:   A-112 FSŠ UKF  
Organizátor:    Ústav maďarskej jazykovedy a literárnej vedy FSŠ UKF 
Stručná anotácia:  Cieľom konferencie je poukázať na semiotiku vlastných mien 

z rôznych aspektov. Na konferencii sa stretnú odborníci 
z odlišných vedeckých oblastí.  

 
Názov podujatia:   Učebnice gramatiky stredných škôl z hľadiska jazykovedy  
Termín konania:   17.10.2013 
Miesto konania:   učebné priestory UKF  
Organizátor:    Ústav maďarskej jazykovedy a literárnej vedy FSŠ UKF 
Stručná anotácia:  Cieľom konferencie je analyzovať úroveň učebníc gramatiky na 

stredných školách z hľadiska jazykovedy so zvláštnym zreteľom 
na podmienky dvojjazyčnosti.  

 
Názov podujatia:   Česká literatúra a film 
Termín konania:   6.11.2013 
Miesto konania:   A-112 FSŠ UKF  
Organizátor:    Ústav stredoeurópskych jazykov a kultúr FSŠ UKF 
Stručná anotácia:  Konferencia je venovaná českej literatúre, kultúre a filmu. Dôraz 

sa kladie  na 20. storočie, kedy sa rozvinula aj československá 
nová vlna v kinematografii.  

 
Domáce konferencie:  – 
 
Medzinárodné semináre: 
 
Názov podujatia:   Geolingvistika, jazykové varianty a databázy 
Termín konania:   14.11.2013 
Miesto konania:   učebné priestory FSŠ UKF  
Organizátor:    Ústav maďarskej jazykovedy a literárnej vedy FSŠ UKF 
Stručná anotácia:  Seminár sa zameriava na výskum jazykových variantov pomocou 

elektronických databáz. 
 
Domáce semináre: 
	  
Názov podujatia:    Filozoficko-metodologické semináre 
Termín konania:   8.10.2013, 2.12.2013 
Miesto konania:   A-112 FSŠ UKF  



Organizátor podujatia:  Ústav stredoeurópskych jazykov a kultúr FSŠ UKF 
Stručná anotácia:  Jednotlivé prednášky rozoberajú problematiku kultúry, umenia, 

hlavne literatúry a filmovo-divadelnej tvorby v stredoeurópskom 
kontexte. Jednotlivé témy sa analyzujú z rôznych aspektov, napr.  
tradícia,  súčasné vnímanie kultúry a umenia, teória a prax. 

 
Propagačné podujatia: 
 
Názov podujatia:   Pohybové aktivity v zimnej prírode 
Termín konania:   14.-18.1.2013 
Miesto konania:   Krpáčovo 
Organizátor:     Ústav pre vzdelávanie pedagógov FSŠ UKF 
Stručná anotácia:  Cieľom workshopu je propagácia pozitívnych účinkov zimných 

pohybových aktivít na zdravie. 
 
Názov podujatia:   Deň otvorených dverí  
Termín konania:   21.2.2013 
Miesto konania:   učebné priestory FSŠ UKF  
Organizátor:    Fakulta stredoeurópskych štúdií UKF 
Stručná anotácia:   Cieľom akcie je prezentovať práce jednotlivých pracovísk  

i študijné programy pre záujemcov o štúdium na FSŠ UKF v Nitre.  
 
Názov podujatia:  Veľtrh vzdelávania Akadémia 2013 
Termín konania: 8.-10.10.2013 
Miesto konania:  AERON aréna NTC Bratislava 
Organizátor:  Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 
Stručná anotácia: Propagácia študijných programov, ktoré zabezpečujú jednotlivé 

pracoviská fakulty. 
 
Názov podujatia:  Európsky veľtrh vzdelávania Gaudeamus 2013 
Termín konania: 15.-17.10.2013 
Miesto konania:  výstavisko Agrokomplex Nitra 
Organizátor:  Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 
Stručná anotácia: Vzhľadom k charakteru podujatia ide predovšetkým o propagáciu 

študijných programov, ktoré zabezpečujú jednotlivé pracoviská 
fakulty. 

 
Výstavy, festivaly, koncerty, súťaže, kurzy, letné školy: 
 
Názov podujatia:   Metodologický seminár k literárnej súťaži Legere II.  
Termín konania:    15.1.2013 
Miesto konania:   učebné priestory FSŠ UKF  
Organizátor:    Ústav maďarskej jazykovedy a literárnej vedy FSŠ UKF 
Stručná anotácia:  Tretie kolo literárnej súťaže pre stredoškolákov, ktorá sa koná na 

počesť 100. výročia narodenia Istvána Örkénya. Počas konania 



súťaže sú pre učiteľov stredných škôl zabezpečené metodologické 
semináre. 

 
Názov podujatia:   Metodologický seminár k pravopisnej súťaži József Implom 
Termín konania:   29.1.2013 
Miesto konania:   učebné priestory FSŠ UKF  
Organizátor:    Ústav maďarskej jazykovedy a literárnej vedy FSŠ UKF 
Stručná anotácia:  Overenie a hodnotenie ortografických poznatkov maďarského 

jazyka žiakov stredných škôl s vyučovacím jazykom maďarským 
na Slovensku. Na metodologickom seminári zároveň odznejú aj  
prednášky zamerané na metodiku vyučovania maďarského jazyka. 

 
Názov podujatia:  4 inteligencie – dôležitosť duchovnej a sociálnej výchovy/ A 

négy intelligencia - az érzelmi és szociális nevelés jelentősége 
Termín konania:   25.2.2013 
Miesto konania:   učebné priestory FSŠ UKF  
Organizátor:    Ústav pre vzdelávanie pedagógov FSŠ UKF  
Stručná anotácia:  Cieľom prednášky je poukázať študentom na potrebu duchovnej 

a sociálnej výchovy.  
 
Názov podujatia:  Detstvo ako rozhodujúci faktor života/ A gyermekkor mint az 

egyéni életutat meghatározó életszakasz 
Termín konania:   26.2.2013 
Miesto konania:   učebné priestory FSŠ UKF  
Organizátor:    Ústav pre vzdelávanie pedagógov FSŠ UKF 
Stručná anotácia:   Cieľom prednášky je poukázať študentom, vyzdvihnúť dôležitosť 

obdobia detstva v osobnostnom vývoji jednotlivca. 
 
Názov podujatia:  Metodologický seminár k súťaži v prednese poézie a prózy M. 

Tompu v maďarskom jazyku pre študentov UKF v Nitre 
Termín konania:   8.3.2013 
Miesto konania:   učebné priestory FSŠ UKF 
Organizátor:    Ústav maďarskej jazykovedy a literárnej vedy FSŠ UKF 
Stručná anotácia:  Kvalitný prednes poetických a prozaických diel maďarskej 

alebo svetovej literatúry podľa vlastného výberu študenta.  
 
Názov podujatia:  Metodologický seminár k súťaži F. Kazinczyho – Správna 

výslovnosť maďarskej reči  
Termín konania:   12.3.2013 
Miesto konania:   učebné priestory FSŠ UKF  
Organizátor:    Ústav maďarskej jazykovedy a literárnej vedy FSŠ UKF  
Stručná anotácia:  Kvalitný prednes pre študenta známeho a neznámeho textu 

esejistického žánru a hodnotenie odbornou porotou podľa 
stanovených kritérií noriem maďarskej výslovnosti. Víťaz súťaže 
reprezentuje UKF v Nitre na medzinárodnom kole súťaže 



v Maďarsku, na ktorej sa zúčastňujú najlepší študenti z rôznych 
univerzít. 

 
Názov podujatia:   Oslava revolučných udalostí roku 1848/49 
Termín konania:   14.3.2013 
Miesto konania:   D2 PF UKF 
Organizátor:    Ústav maďarskej jazykovedy a literárnej vedy FSŠ UKF 
Stručná anotácia:   Kultúrno-vzdelávací program študentov a pedagógov FSŠ UKF v 

Nitre. 
 
Názov podujatia:  Literárno-hudobné pásmo k 1150. výročiu príchodu sv. Cyrila 

a Metoda na Veľkú Moravu  
Termín konania:   10.4.2013 
Miesto konania:   D2 PF UKF 
Organizátor:    Ústav stredoeurópskych jazykov a kultúr FSŠ UKF  
Stručná anotácia:  Cieľom podujatia bolo upriamiť pozornosť (nielen) pracovníkov 

a študentov UKF v Nitre k 1150. výročie príchodu sv. Cyrila 
a Metoda na Veľkú Moravu. V rámci literárno-hudobného pásma 
zaznel profesionálny prednes poézie a prózy v podaní herca Jozefa 
Šimonoviča a rozhlasovej moderátorky Hildy Michalíkovej i 
hudobné skladby v podaní študenta klasickej gitary Adama Svitača 
a speváčky Martiny Zajíčkovej.  

 
Názov podujatia:   Študentská vedecká, odborná a umelecká činnosť 
Termín konania:   17.4.2013   
Miesto konania:   učebné priestory FSŠ UKF 
Organizátor:    Ústav maďarskej jazykovedy a literárnej vedy FSŠ UKF 
Stručná anotácia: Cieľom akcie je vytvoriť vhodné podmienky na prezentáciu 

vedeckej práce študentov FSŠ. 
 
Názov podujatia:   Gardenia Nitra 2013 
Termín konania:   18.4.2013   
Miesto konania:   výstavisko Agrokomplex Nitra 
Organizátor:    Ústav pre vzdelávanie pedagógov FSŠ UKF 
Stručná anotácia:  Cieľom exkurzie je navštíviť výstavu Gardenia 2013 na výstavisku 

Agrokomplex v Nitre. Ide o výstavu dôležitú a osožnú aj 
z hľadiska vyučovania botanických disciplín pre študentov 
biológie. 

 
Názov podujatia:   Výstava Tradícia verzus moderna  
Termín konania:   23.9.2013 
Miesto konania:   A-9 FSŠ UKF 
Organizátor:    Ústav pre vzdelávanie pedagógov FSŠ UKF 
Stručná anotácia:  Ide o skupinovú výstavu a autormi výtvarných prác sú študenti 

z ÚVP odboru PEP. Študenti 1., 2. a 3. ročníka – budúci učitelia 
predprimárneho a primárneho stupňa vzdelávania – celý semester 



výtvarne pracovali na niekoľkých témach z dejín umenia. Cieľom 
aktívneho umeleckého vzdelávania študentov bolo rozšíriť ich 
vedomosti z výtvarného umenia aktívnou výtvarnou činnosťou. 
Hlavným podnetom tejto tvorivej činnosti bol projekt Tradícia vs. 
moderna v edukačnom procese ZŠ s podtitulom Inovatívne aspekty 
vo výtvarnej pedagogike. 

 
Názov podujatia:     Patrice Pavis: Dramaturgia a postdramaturgia 
Termín konania:   30.9.2013 
Miesto konania:   D2 PF UKF 
Organizátor:  Ústav stredoeurópskych jazykov a kultúr FSŠ UKF, Katedra 

literárnej a umeleckej komunikácie FF UKF 
Stručná anotácia: Prednáška rozoberá problematiku kultúry, umenia, hlavne literatúry 

a filmovo-divadelnej tvorby v stredoeurópskom kontexte.  
 
Názov podujatia:  Vplyv médií na výchovu čitateľa/ A média hatása az olvasóvá 

nevelésre 
Termín konania:   3.10.2013 
Miesto konania:   DRA117 PF UKF  
Organizátor:    Ústav pre vzdelávanie pedagógov FSŠ UKF 
Stručná anotácia:  Cieľom prednášky je oboznámiť študentov a poukázať na 

jednotlivé faktory vplyvu médií na čitateľa, o súčasnom vzťahu a 
postojoch mládeže k masmédiám a poukázať na nutnosť riešenia 
tejto problematiky. Dôležité je uvedomiť si skutočnosť, že médiá, a 
najmä televízia a internet prinášajú veľa rizík. A najviac ohrozené 
sú práve deti a mládež. 

 
Názov podujatia:  Možnosti klasifikácie didakticko-výchovných učebných 

materiálov/ A digitális tananyagok didaktikai szempontú 
minősítésének lehetősége 

Termín konania:   3. 10. 2013 
Miesto konania:   DRA117 PF UKF  
Organizátor podujatia:  Ústav pre vzdelávanie pedagógov FSŠ UKF 
Stručná anotácia:  Cieľom prednášky je podať ťažiskové teoretické základy, aj 

niektoré praktické poznatky pre využitie v pedagogickej praxi, 
postavenie materiálnych vyučovacích prostriedkov vo vyučovacom 
procese vzhľadom k cieľu a obsahu vyučovania, ale aj vzhľadom 
k učebným metódam a formám. 

 
Názov podujatia:    Kde bolo, tam bolo (Tvorivá dielňa) 
Termín konania:   15.10.2013 
Miesto konania:   učebné priestory FSŠ UKF  
Organizátor:    Ústav maďarskej jazykovedy a literárnej vedy FSŠ UKF 
Stručná anotácia:   Cieľom tvorivej dielne je spracovanie súčasnej maďarskej detskej 

literatúry v spolupráci so študentmi Ústavu maďarskej jazykovedy 



a literárnej vedy FSŠ, a so žiakmi základných škôl Podzoboria 
s vyučovacím jazykom maďarským. 

 
Názov podujatia:   Návšteva Arboréta v Tesárskych Mlyňanoch 
Termín konania:   16.10.2013 
Miesto konania:   Arborétum - Tesárske Mlyňany 
Organizátor:    Ústav pre vzdelávanie pedagógov FSŠ UKF  
Stručná anotácia: Cieľom exkurzie je navštíviť Arborétum v Tesárskych Mlyňanoch. 

Ide o exkurziu dôležitú a osožnú aj z hľadiska vyučovania 
botanických disciplín pre študentov nie len biológie. 

 
Názov podujatia:   Metodologický seminár k literárnej súťaži Legere III.  
Termín konania:    18.10.2013 
Miesto konania:   učebné priestory FSŠ UKF 
Organizátor:    Ústav maďarskej jazykovedy a literárnej vedy FSŠ UKF 
Stručná anotácia:  Prvé kolo literárnej súťaže Legere III. pre stredoškolákov 

zameranej na vybranú literárnovednú problematiku. Počas konania 
súťaže sú pre učiteľov stredných škôl zabezpečené metodologické 
semináre. 

 
Názov podujatia:   Bezstavovce žijúce v pôde  
Termín konania:   3.10.2013 
Miesto konania:   DRA117 PF UKF 
Organizátor:    Ústav pre vzdelávanie pedagógov FSŠ UKF  
Stručná anotácia:   Cieľom prednášky je oboznámiť študentov s vybranými druhmi 

bezstavovcov žijúcich v pôde. Ide o najznámejšie druhy 
organizmov, ktoré majú veľmi dôležitú úlohu pri zachovaní 
kolobehu látok v prírode.  

 
Názov podujatia:  Metodologický seminár k súťaži rétoriky L. Kossutha 

v maďarskom jazyku pre študentov UKF v Nitre  
Termín konania:   28.10.2013 
Miesto konania:   učebné priestory FSŠ UKF  
Organizátor:    Ústav maďarskej jazykovedy a literárnej vedy FSŠ UKF 
Stručná anotácia:   Súťaženie študentov v príprave a prednese rečníckych prejavov. 
 
Názov podujatia:   Bioaktívne látky –dožijeme sa 150 rokov? 
Termín konania:   12.11.2013 
Miesto konania:   učebné priestory UKF v Nitre, Dražovská 4 
Organizátor podujatia:  Ústav pre vzdelávanie pedagógov FSŠ UKF  
Stručná anotácia:  V súčasnosti sa do popredia záujmu odbornej ale i laickej 

verejnosti zdravá výživa s vyváženým pomerom makro 
i mikronutrientov. Avšak na základe týchto dvoch skupín látok sa 
nedá vysvetliť vysoká biologická aktivita mnohých potravinových 
komodít. Preto v 70. rokoch minulého storočia bola vypracovaná 
nová koncepcia bioaktívnych látok v prevencii civilizačných 



ochorení vyvolaných oxidačným stresom. Voľné radikály sú 
základnou príčinou starnutia a s nimi spojenými ochoreniami – 
ochorenia zraku, neurodegeneratívne ochorenia a pod. Prednáška 
vysvetľuje príčinu týchto ochorení a prevenciu výživou, ktorá 
spočíva v konzumácii stravy bohatej na antioxidanty – najmä na 
ovocie a zeleninu. 

 
 
Názov podujatia:   Súťaž v prednese ľudových rozprávok 
Termín konania:   13.11.2013 
Miesto konania:   učebné priestory FSŠ UKF  
Organizátor:    Ústav maďarskej jazykovedy a literárnej vedy FSŠ UKF  
Stručná anotácia:   Kvalitný prednes ľudových rozprávok maďarskej alebo svetovej 

literatúry podľa vlastného výberu študenta. 
 
Názov podujatia:   Vernisáž výtvarných prác študentov FSŠ UKF 
Termín konania:   13.11.2013 
Miesto konania:   A-9 FSŠ UKF  
Organizátor:    Ústav pre vzdelávanie pedagógov FSŠ UKF  
Stručná anotácia:  Ide o skupinovú výstavu. Autormi výtvarných prác sú študenti 

z ÚVP odboru PEP, budúci učitelia predprimárneho a primárneho 
stupňa vzdelávania. 

 
Názov podujatia:   Oslavy 10. výročia založenia FSŠ UKF 
Termín konania:   15.11.2013 
Miesto konania:   aula UKF 
Organizátor:    Fakulta stredoeurópskych štúdií UKF 
Stručná anotácia: Pripomenutie si významného jubilea fakulty spojené so 

slávnostným zasadnutím Akademickej obce, Vedeckej rady, 
Akademického senátu FSŠ UKF v Nitre, so slávnostnou 
imatrikuláciou študentov 1. ročníka a s odkrytím 
trojdimenzionálneho loga, symbolu, ktorý výstižne prezentuje 
poslanie a profil fakulty. 

 
Názov podujatia:   Metodologický seminár k literárnej súťaži Legere III.  
Termín konania:    19.11.2013 
Miesto konania:   učebné priestory FSŠ UKF  
Organizátor:    Ústav maďarskej jazykovedy a literárnej vedy FSŠ UKF 
Stručná anotácia:   Druhé kolo literárnej súťaže Legere III. pre stredoškolákov 

zameranej na vybranú literárnovednú problematiku. Počas konania 
súťaže sú pre učiteľov stredných škôl zabezpečené metodologické 
semináre. 

 
Názov podujatia:   Celoslovenská vedomostná súťaž vysokoškolákov o olympizme 
Termín konania:   19.11.2013 
Miesto konania:    D2 PF UKF 



Organizátor:   Ústav pre vzdelávanie FSŠ UKF, Katedra telesnej výchovy  
a športu PF UKF  

Stručná anotácia:  Celoslovenskú vedomostnú súťaž vysokoškolákov o olympizme 
každoročne organizuje Slovenská olympijská akadémia pod 
gesciou Slovenského olympijského výboru. Cieľom súťaže je 
propagovať filozofiu a myšlienky olympizmu medzi 
vysokoškolskou mládežou prostredníctvom zapojenia čo najširšej 
vrstvy vysokoškolských študentov.  

 
Názov podujatia:    Víno, marketing vína, vínny cestovný ruch a vínne 

cesty 
Termín konania:   19.11.2013 
Miesto konania:    učebné priestory FSŠ UKF 
Organizátor:   Katedra cestovného ruchu FSŠ UKF  
Stručná anotácia:    Mónika Hartl z Fakulty Jánosa Vitéza Katolíckej univerzity Petra 

Pázmánya v Ostrihome vo svojej prednáške predstavila 
problematiku vína a jeho miesto v ponuke cestovného ruchu v 
regiónoch s priaznivými podmienkami na rozvoj vínneho 
cestovného ruchu, poukázala na súvislosti medzi klasickým 
marketingom a marketingom vína a ozrejmila študentom špecifiká 
marketingu vína na trhu cestovného ruchu, charakterizovala 
osobitosti vínneho cestovného ruchu a predstavila inovatívne 
postupy tvorby balíkov vo vínnom cestovnom ruchu. Záver 
prednášky patril charakteristike jednotlivých typov vínnych ciest, 
ich klasifikácii a identifikovaniu súvislostí medzi vidieckym, 
dedinským a vínnym cestovným ruchom. 

 
Názov podujatia:   Cezhraničné rozvojové projekty na príklade európskeho 

zoskupenia územnej spolupráce Ister-Granum 
Termín konania:   20.11.2013 
Miesto konania:    učebné priestory FSŠ UKF 
Organizátor:   Katedra cestovného ruchu FSŠ UKF  
Stručná anotácia:   Cieľom prednášky bola aktuálna problematika cezhraničnej 

spolupráce na slovensko-maďarskom pohraničí s dôrazom na 
regionálny cestovný ruch, silné a slabé stránky, ako aj príležitosti a 
ohrozenia ďalšieho rozvoja predmetného územia regiónu Ister-
Granum, ktoré tvorí 40 obcí z okresov Nové Zámky, Levice a 
Komárno na slovenskej strane a 46 obcí župy Komárom-Esztergom, 
predstavenie riešených projektov i možnosti ďalšieho rozvoja a 
spolupráce na uvedenom území. 

 
Názov podujatia:    Spoločenskej zodpovednosti  a jej uplatňovaniu v marketingu  

cestovného ruchu 
Termín konania:   20.11.2013 
Miesto konania:    učebné priestory FSŠ UKF 
Organizátor:   Katedra cestovného ruchu FSŠ UKF  



Stručná anotácia:   Okrem genézy marketingu, vývoja marketingového myslenia od 
orientácie na výrobu až po zodpovedný prístup voči spoločnosti 
možnosti uplatňovania sa v rámci prednášky upozorní na 
spoločenskú zodpovednosť v marketingovom mixe produktov 
cestovného ruchu a na konkrétnom príklade vysvetlia špecifiká 
spoločensky zodpovedného marketingu. 

 
 
Názov podujatia:     Michal Hvorecký: Naum 
Termín konania:   21.11.2013 
Miesto konania:   D2 PF UKF  
Organizátor:    Ústav stredoeurópskych jazykov a kultúr FSŠ UKF 
Stručná anotácia:   Prednáška rozoberá problematiku kultúry, umenia, hlavne 

literatúry a filmovo-divadelnej tvorby v stredoeurópskom kontexte.  
 
Názov podujatia:  Prírodné hodnoty, prírodovedci môjho rodiska/ Szülőföldem 

természeti értékei, természettudósai 
Termín konania:   28.11.2013   
Miesto konania:   učebné priestory FSŠ UKF  
Organizátor:    Ústav pre vzdelávanie pedagógov FSŠ UKF 
Stručná anotácia:  Cieľom akcie je vytvoriť vhodné podmienky na prezentáciu 

vedeckej práce študentov stredných škôl SR s VJM. 
 
Názov podujatia:   Prednáška Diany Starinskej Kacarovej o televíznej tvorbe 
Charakter podujatia:   prednáška  
Termín konania:   29.11.2013 
Miesto konania:   A 112 FSŠ UKF  
Organizátor podujatia:  Ústav stredoeurópskych jazykov a kultúr FSŠ UKF  
Stručná anotácia:  Diana Starinská Kacarová patrí medzi popredné slovenské 

televízne scenáristky, ktorá má na svojom konte množstvo 
populárnych hraných televíznych programov (Medzi nami, Mesto 
tieňov, Ordinácia v ružovej záhrade, Rádio Fresh, Súdna sieň, 
Búrlivé víno), dokumentárnych sérií a filmov (V tieni 
Džingischána, Najväčšie kriminálne prípady Slovenska, Najväčšie 
tragédie Slovenska, Colnica), ale podieľala sa autorsky i režijne na 
dokumentárnych filmoch z cyklu Família. Diana Starinská 
Kacarová sa v úvode svojej prednášky venovala evolúcii a 
špecifikám populárnych televíznych žánrov ako je soap opera, 
telenovela a fenoménu ich popularity na slovenskom televíznom 
trhu. Objasnila príčiny diváckej preferencie týchto žánrov u nás 
pred inými globálne populárnymi žánrami, ako sú detektívne 
seriály i sitkomy. Následne priblížila svoju skúsenosť s tvorbou 
dokumentárnych programov a potvrdila fakt, že napriek relatívne 
menšej sledovanosti, v porovnaní s populárnymi seriálmi, majú 
dôležitú úlohu pri kultivovaní televízneho diváka. Významná 
scenáristka študentom našej fakulty priblížila i proces prípravy 



úspešných mediálnych produktov a špecifiká či prínos slovenských 
programov v kontexte globálnej televíznej kultúry. 

 
Názov podujatia:   Vianočný koncert FSŠ 
Termín konania:   4.12.2013 
Miesto konania:   D2 PF UKF 
Organizátor:  Ústav pre vzdelávanie pedagógov, Ústav maďarskej jazykovedy 

a literárnej vedy FSŠ UKF  
Stručná anotácia:  Koncert pripravujú študenti a pedagógovia jednotlivých 

organizačných jednotiek FSŠ s cieľom pripomenúť si Vianočné 
sviatky.  

 
Názov podujatia:   Metodologický seminár k literárnej súťaži Legere III.  
Termín konania:    16. 12, 2013 
Miesto konania:   učebné priestory FSŠ UKF 
Organizátor podujatia:  Ústav maďarskej jazykovedy a literárnej vedy FSŠ UKF 
Stručná anotácia Ide o literárnu súťaž  určenú  pre stredoškolákov zameranú na 

vybranú literárnovednú problematiku. Počas konania súťaže sú pre 
učiteľov stredných škôl zabezpečené metodologické semináre. 

 
 


