
9. 4 Ústav celoživotného vzdelávania  
 

Jednou z priorít dlhodobého zámeru Žilinskej univerzity na obdobie rokov 2008 – 2013 
je aj ďalšie vzdelávanie. Podľa neho je cieľom vytvoriť na univerzite atraktívny, prístupný, 
modulárny a trhový systém celoživotného vzdelávania. Ústav celoživotného vzdelávania 
(ÚCV) ako integrálna súčasť Žilinskej univerzity smerovala v roku 2008 svoje aktivity do 
napĺňania tohto cieľa a v spolupráci s partnermi z univerzity, regiónu, Slovenskej republiky 
i zo zahraničia sa snaží o rozvoj a šírenie vzdelanosti vo všetkých etapách života človeka a o 
zabezpečenie komplexných služieb v oblasti ďalšieho vzdelávania.   

Prostredníctvom ÚCV sú aktivity ďalšieho vzdelávania ponúkané zamestnancom, 
doktorandom a študentom Žilinskej univerzity ako aj širokej verejnosti tak, aby prispievali 
k rozvoju a skvalitňovaniu kľúčových kompetencií jednotlivca v oblasti celoživotného 
vzdelávania. Snahou ÚCV je neustále  inovovať portfólio jazykových, odborných 
a záujmových programov so zreteľom na aktuálne potreby jednotlivca i spoločnosti. 
Vzdelávacie portfólio je doplnené poradenstvom, hodnotením i spoluprácou na príprave 
a realizácií projektov z oblasti neformálneho a informálneho vzdelávania.  
 

Ústav celoživotného vzdelávania tvoria nasledovné sekcie: 
• Univerzitná škola jazykov. 
• Univerzita tretieho veku. 
• Sekcia odborných programov. 
• Sekcia ekonomiky a služieb. 

Aktivity jednotlivých sekcií ÚCV a cieľové skupiny, ku ktorým aktivity smerujú, sú 
odlišné a vyžadujú si diferencovaný prístup pri tvorbe obsahu, voľbe metód výučby, tvorbe 
rozpočtu, marketingu, výbere lektorov, administrácii, priebežnom i záverečnom hodnotení 
kvality celého procesu. Vďaka tomu sa tu vytvára priestor pre prepájanie vekovo, 
vzdelanostne i záujmovo rozdielnych  účastníkov kurzov a vzájomnú výmenu odborných, 
spoločenských i osobných názorov a postojov, tak nevyhnutnú pre rozvoj jednotlivca  
a pozitívny zážitok z ďalšieho vzdelávania.   

V roku 2008 tvorilo ponuku vzdelávacích aktivít 7 krátkodobých a dlhodobých kurzov 
akreditovaných Ministerstvom školstva Slovenskej republiky pre ďalšie vzdelávanie, 16 
neakreditovaných kurzov a 7 trojročných záujmových študijných programov. Na ich príprave 
a realizácii sa podieľalo 5 interných zamestnancov ÚCV a 71 lektorov a externých 
spolupracovníkov z fakúlt a ďalších inštitúcií Žilinskej univerzity. Na ďalších aktivitách 
Ústav celoživotného vzdelávania spolupracoval s firmami, profesijnými združeniami 
a samosprávou, domácimi aj zahraničnými partnermi zaoberajúcimi sa vzdelávaním 
dospelých . Je členom Asociácie inštitúcii ďalšieho vzdelávania, Asociácie univerzít tretieho 
veku Slovenskej republiky. Zastupuje Žilinskú univerzitu v Európskej sieti univerzitných 
centier ďalšieho vzdelávania – EUCEN.  

 Portfólio vzdelávacích programov a kurzov bolo pribežne počas celého roku 
ponúkané študentom, doktorandom a zamestnancov Žilinskej univerzity ako aj širokej 
verejnosti prostredníctvom internetovej stránky ÚCV (www.ucv.uniza.sk) a internetovej 
stránky Žilinskej univerzity, letákov, pravidelných článkov a inzerciou v médiách, odborných 
publikáciách, ako aj prostredníctvom portálu www.kurzy.sk,  prezentáciou na konferenciách 
a prezentačných dňoch.      
 
 

http://www.ucv.uniza.sk/�
http://www.kurzy.sk/�


a) Univerzitná škola jazykov (UŠJ) 
Hlavným cieľom Univerzitnej školy jazykov je poskytovať jazykové vzdelávanie 

študentom, doktodrandom a zamestnancom Žilinskej univerzity, ako i širokej verejnosti 
všetkých vekových skupín. Snaží sa uspokojiť požiadavky účastníkov jazykových kurzov 
s ohľadom na ich jazykovú úroveň i konkrétne potreby.  

V roku 2008 UŠJ otvorila spolu 54 voľne prístupných kurzov anglického, francúzskeho 
a ruského jazyka. 9 kurzov prebiehalo v rámci firiem a inštitúcií (AŽD, SIT Solutions Žilina, 
Krajská knižnica v Žiline). 

Najväčší záujem bol o jazykové kurzy 
angličtiny. Počas roka bolo otvorených 45 
kurzov (tab. 24), z čoho: 

 27 štandardných 10-týždňových 
kurzov všeobecnej angličtiny 
s dvoma stretnutiami v neskorších 
popoludňajších hodinách,  

 6 večerných kurzov všeobecnej 
angličtiny s jedným trojhodinovým 
stretnutím v dĺžke trvania 17 
týždňov,  

 2 intenzívne 2-týždňové letné 
konverzačné kurzy s native 
speakerom,  

 2 konverzačné kurzy v dvoch 
úrovniach s native speakerom 
v dĺžke trvania 10 týždňov.  

Všetky firemné kurzy pre spoločnosti 
a organizácie boli zamerané na výučbu 
všeobecnej angličtiny.   

V akademickom roku 2008/2009 sa pre 
nedostatočný záujem neotvorili detské 
kurzy, kurzy všeobecnej angličtiny pre 
úroveň vyššie pokročilí a kurz Angličtina 

v kocke (príprava na štátnu jazykovú skúšku).   

S úspechom sa stretli seniorské kurzy určené ľuďom nad 45 rokov. V akademickom roku 
2008/2009 boli otvorené dva kurzy, a to v úrovni úplný začiatočník a v úrovni večný 
začiatočník. Pomerne veľký záujem bol o konverzačné kurzy s native speakerom, ktoré boli 
otvorené v októbri. 

V roku 2008 bolo otvorených 5 
kurzov francúzskeho jazyka, z čoho 
jeden letný intenzívny konverzačný 
kurz (tab. 25). Po odchode francúzskej 
lektorky z ÚCV sú od začiatku 
akademického roku 2008/2009 kurzy 
francúzskeho jazyka spoplatňované tak 
ako ostatné jazykové kurzy. Nízky 

Tab. 24. Kurzy anglického jazyka 

Úroveň Počet 
kurzov 

Počet 
účastníkov 

v kurze 
Úplní začiatočníci  5 41 
Úplní začiatočníci  
senior 2 22 

Veční začiatočníci  9 84 
Veční začiatočníci  
senior 1 8 

Mierne pokročilí  7 77 
Stredne pokročilí  6 76 
Vyššie pokročilí  2 26 
Príprava na štátnice 1 8 
Konverzácie letné 2 19 
Konverzácie 2 23 
Firemné kurzy 
(AŽD Praha, SIT Solutions 
Žilina, SSE Žilina, Krajská 
knižnica Žilina) 

9 53 

Spolu 46 437 
 

Tab. 25. Kurzy francúzskeho jazyka 

Úroveň Počet 
kurzov 

Počet 
účastníkov 

Začiatočníci A1 1 8 
Mierne pokročilí A2 1 2 
Mierne pokročilí B1 1 12 
Stredne pokročilí B2 1 2 
Mierne pokročilí 1 9 
Konverzácie z FJ 1 5 
Spolu 6 38 

 



motivačný poplatok kurzov francúzskeho jazyka v minulých rokoch však vytvoril priestor na 
aktívne zvyšovanie záujmu o štúdium aj iného cudzieho jazyka ako anglického.   

Portfólio jazykových kurzov dopĺňajú kurzy ruského jazyka. V roku 2008 boli 
otvorené dva kurzy, a to úroveň začiatočník 2  a začiatočník 1 (tab. 26). Navštevovali ich 
študenti a doktorandi Žilinskej univerzity i záujemcovia z radov verejnosti. Existuje 
predpoklad, že o tento jazyk bude v budúcnosti čoraz väčší záujem. 

Jazykové kurzy nemeckého jazyka, španielskeho jazyka a program Slovenčina pre 
cudzincov sme v roku 2008 neotvorili pre nedostatočný počet záujemcov. 

V júni 2008 boli 42 úspešným absolventom jednotlivých úrovní akreditovaných kurzov 
anglického jazyka vydané certifikáty s celoštátnou platnosťou. Celkovo navštevovalo v roku 
2008 jazykové kurzy otvorené v rámci Ústavu celoživotného vzdelávania sekciou 
Univerzitnej školy jazykov 487 osôb. 
 
 
b) Univerzita tretieho veku (UTV) 

V štruktúre celoživotného vzdelávania má svoje tradičné miesto Univerzita tretieho 
veku. Je aktívnym členom Asociácie univerzít tretieho veku SR a zabezpečuje záujmové 
vzdelávanie najmä pre občanov v seniorskom veku. Jej poslaním je prispievať ku skvalitneniu 
života jednotlivcov, poskytnúť občanom i vo vyššom veku priestor pre uspokojovanie túžby 
po poznaní a odborných vedomostiach, možnosť sebarealizácie a nového životného 
naplnenia. Vedie k aktivizovaniu tvorivých schopností, rozširuje obzor, zvyšuje vedomosti, 
poskytuje najnovšie informácie z oblasti vedy a spoločenského diania. Ako neoddeliteľná 

súčasť celoživotného vzdelávania 
dotvára kontinuitu vzdelávacích 
možností v každom veku života. 
Všetky činnosti spojené s UTV sú 
už realizované na Ústave 
celoživotného vzdelávania, kde jej 
aktivity koordinujú dve 
zamestnankyne.  

 

V akademickom roku 2008/09 
nastúpilo do zimného semestra na 
štúdium v 6 študijných ročníkoch 
spolu 246 študentov (tab. 27) vo 
veku od 45 do 78 rokov.   

 

 

 
Tab. 27. Študenti Univerzity tretieho veku 

Študijný odbor Ročník Počet 
študentov 

Človek a umenie 1. 27 

Človek a umenie 3. 34 
Človek a spoločnosť 2. 22 
Človek a spoločnosť 3. 16 
Človek a medziľudské 
vzťahy 1. 31 

Človek a medziľudské 
vzťahy 3. 24 

Človek a počítač 1. 19 
Človek a počítač 2. 16 
Človek a počítač 3. 31 
Človek a hudba 2. 13 
Kultúrne dejiny Žiliny 2. 13 
Spolu - 246 

 

Tab. 25. Kurzy ruského jazyka 

Úroveň Počet 
kurzov 

Počet 
účastníkov 

Začiatočníci  (január – máj 08) 1 4 
Začiatočníci  (september – december 08) 1 8 
Spolu 2 12 

 



Študenti sa vzdelávajú v nasledujúcich študijných zameraniach: 

 Človek a hudba 
Rozsah štúdia: 3 roky (50 vyučovacích hodín/akademický rok) 
Zameranie: história a súčasnosť hudby 
Odborný garant: PaedDr. Martina Krušinská, Katedra hudby, Fakulta prírodných vied, 
Žilinská univerzita 

 Človek a medziľudské vzťahy 
Rozsah štúdia: 3 roky (50 vyučovacích hodín/akademický rok) 
Zameranie: psychológia, sociológia, etika, etiketa 
Odborný garant: doc. Ing. Helena Janotová, PhD., Katedra ekonomiky, Fakulta 
prevádzky a ekonomiky, dopravy a spojov, Žilinská univerzita 

 Človek a počítač 
Rozsah štúdia: 3 roky (40 vyučovacích hodín/akademický rok) 
Zameranie: operačný systém Microsoft Windows, MS Office Word, MS Office Excel, 
MS Internet Explorer, digitálne spracovanie fotografie a videa 
Odborný garant: Ing. Marek Roch, PhD., Katedra výkonových elektrotechnických 
systémov, Elektrotechnická fakulta, Žilinská univerzita 

 Človek a spoločnosť 
Rozsah štúdia: 3 roky (50 vyučovacích hodín/akademický rok) 
Zameranie: základy občianskeho, pracovného, rodinného a medzinárodného práva 
Odborný garant: JUDr. Eva Kováčiková, Katedra ekonomiky, Fakulta prevádzky 
a ekonomiky, dopravy a spojov, Žilinská univerzita 

 Človek a umenie 
Rozsah štúdia: 3 roky (50 vyučovacích hodín/akademický rok) 
Zameranie: dejiny výtvarného umenia a architektúry 
Odborný garant: Mgr. Dana Doricová 

 Kultúrne dejiny Žiliny 
Študijné zameranie je realizované pod záštitou primátora mesta Žilina 
Rozsah štúdia: 3 roky (50 vyučovacích hodín/akademický rok) 
Zameranie: história, architektúra a osobnosti mesta Žilina 
Odborný garant: Mgr. Dana Doricová 

 
Pravidelnou aktivitou študijného programu Človek a umenie podporujúcou snahou 
koordinátorov vzdelávania doplniť vyučovací proces aktívnym zapojením študentov do 
výučby priamo v teréne, sú tematické exkurzie. Témou prvej exkurzie, ktorá sa konala 17. 
mája 2008 – v závere letného semestra akademického roku 2007/2008, bola gotika na 
Slovensku. Určená bola prioritne študentom druhého ročníka spomínaného študijného odboru, 
a zúčastnilo sa jej 43 seniorov. V rámci celodenného výletu navštívili  Kostol sv. Kataríny 
v Kremnici, Stredoslovenské múzeum a kostol Nanebovzatia Panny Márie  v Banskej Bystrici 
a v závere to bol Kostol sv. Františka v Ponikách. 

Exkurzia v zimnom semestri akademického roka 2008/09 bola určená študentom prvého 
ročníka. Začiatkom decembra navštívilo 36 študentov Viedeň. V Kunsthistorische Museum 
mali možnosť reálne sa zoznámiť s umením pravekým, starovekým, gréckym a rímskym  a v 
Múzeu úžitkového umenia (MAK) vidieť historický vývoj zariadenia a vybavenia 
domácností. 

 



Občianske združenie Gnosis, ktoré pracuje pri Univerzite tretieho veku, vytváralo ďalšie 
možnosti pre rozvoj neformálneho vzdelávania študentov Univerzity tretieho veku, čoho 
dôkazom sú zrealizované aktivity počas roku 2008: 
 pohybovo-relaxačné cvičenia  - prebiehali po celý rok 2008 v periodicite 2 x mesačne 
 tvorivá dielňa – Výrobky zo slaného cesta 
 cestopisná prednáška – Thajsko 
 tvorivá dielňa – Decoupage (servítková metóda) 
 cestopisná prednáška – Malajzia 
 tvorivá dielňa – Výroba sviečok 
 tvorivá dielňa – výroba Vianočných pohľadníc. 

 
V období od  08. 04. do 11. 04. 2008 organizovala Univerzita tretieho veku  umelecký 
workshop pod vedením francúzskej tanečníčky a herečky Julie Serpinet. Myšlienkou 
workshopu bolo ponúknuť seniorom od 55 rokov umeleckú aktivitu zameranú na pohybovú 
prácu s telom v spojení s umeleckými kreáciami. Viedla ho úspešná tanečníčka Julie Serpinet 
(Compagnie Songence, Valence, Francúzsko), ktorá sa aktívne venuje umeleckej práci so 
starými ľuďmi  (Francúzsko).Workshop bol realizovaný v rámci projektu „La caravane des 
dix mots“, ktorý koordinuje Ministerstvo kultúry vo Francúzsku, a do ktorého sa počas 9 
rokov zapojilo 26 krajín. 
Vďaka pozitívnym ohlasom a aktívnemu prístupu zo strany Univerzity tretieho veku 
pokračovala spolupráca so Julie Serpinet a  organizáciou Compagnie Songes 
i prostredníctvom účasti študentov UTV na medzinárodnom tanečno – divadelnom 
festivale vo Francúzsku. Od 01.09. do 16.09.2008 tak mohli piati študenti UTV získať nové 
skúsenosti a prežiť zaujímavé aktivity zamerané na súčasný tanec. Študenti  - seniori 
nacvičovali počas dvoch týždňov umelecký program, ktorý spoločne so zástupcami 
z Francúzska a Anglicka prezentovali pred dvestotisíc divákmi na slávnostnom „Defilé de la 
danse de Lyon“. 
 
Najmä vďaka aktívnemu projektovému manažmentu Univerzity tretieho veku i občianskeho 
združenia Gnosis a s jeho pozitívnym výsledkom, bol na konci kalendárneho roku rozpočet 
Univerzity tretieho veku prvýkrát vyrovnaný a nebolo potrebné jej aktivity krížovo 
financovať z iných zdrojov Ústavu celoživotného vzdelávania. Aj v oblasti vzdelávania 
seniorov sú medzinárodné projekty a ich konkrétne aktivity okrem zdroja financovania i 
veľkým prínosom pre zamestnancov, lektorov i študentov Univerzity tretieho veku v oblasti 
získavania nových pracovných zručností, zaujímavých zahraničných partnerstiev a 
inovatívnych metód i pracovných techník. 
 
Tab. 28. Zoznam projektov určených na podporu aktivít Univerzity tretieho veku 
Názov projektu Cieľ projektu Donor Suma 
Pohybovo-relaxačné 
cvičenie pre seniorov 

Zvyšovanie kvality života 
seniorov prostredníctvom 
pohybových aktivít 

Mesto Žilina 48.000,00 Sk 

T.A.P.E. Podpora medzigeneračného 
dialógu prostredníctvom 
umeleckých aktivít 

Program 
Grundvig, SAIA 

18.000,00 eur 

Aktivity pre seniorov Vytváranie tvorivého priestoru 
pre sebarealizáciu seniorov 

Fond 
GlaxoSmithKline 

1.327,76 eur 



 
c) Sekcia odborných programov 

Základnú štruktúru vzdelávacích programov ÚCV uzatvára sekcia odborných 
programov. Jej cieľom je zvyšovať teoretické vedomosti a praktické zručnosti účastníkov 
vzdelávania  a podnietiť v nich schopnosť ich efektívneho využitia v práci. Základné portfólio 
krátkodobých odborných kurzov, ktoré ÚCV ponúka interným i externým záujemcom, bolo 
na základe predchádzajúceho mapovania upravené tak, aby zodpovedalo aktuálnym potrebám 
trhu práce. Ide o tréningy mäkkých zručností, projektové vzdelávanie a počítačové kurzy.  
Dlhodobé vzdelávacie programy akreditované Ministerstvom školstva SR sú zamerané na 
vzdelávanie vysokoškolských učiteľov a nové trendy v administratíve. 

Pre projekty Experimentárium Žilinskej univerzity a TEAM – konTinuálne 
projEktové vzdelávAnie zaMestancov Žilinskej univerzity podporené Agentúrou na 
podporu výskumu a vývoja bol rok 2008 druhým rokom riešenia, počas ktorého boli na 
realizáciu ich aktivít vyčlenené finančné prostriedky vo výške 1 032 tis. Sk.  

Cieľom projektu Experimentárium Žilinskej univerzity, pripraveným a realizovaným 
spoločne s Fakultou špeciálneho inžinierstva, je priblížiť študentom stredných škôl prostredie 
univerzity, ukázať praktickú tvár vedy a skutočnosť, že prístup k nej majú otvorený všetci tí, 
ktorí majú o túto oblasť záujem. Umožňuje participovať stredoškolskej mládeže na vedeckých 
úlohách prístupných ich veku, skúsenostiam a znalostiam prostredníctvom práce v tímoch 
vedených doktorandmi Žilinskej univerzity. 
V roku 2008 prebehli 2 cykly prác stredoškolských vedeckých tímov, ktoré boli na záver 
prezentované pred odbornou verejnosťou.  
1. cyklus prác vedeckých tímov: 
- absolvovalo 51 stredoškolských študentov, 
- zúčastnené stredné školy: Gymnázium Hlinská Žilina, Stredná priemyselná škola 

stavebná, Stredná priemyselná škola Kysucké Nové Mesto,  
- obdobie: november 2007 – marec 2008 
- témy: 

 Čo sa stane so Žilinou, ak sa pretrhne Oravská priehrada (téma z oblasti Požiarnej 
ochrany a záchranných služieb) – simulácia záplavovej vlny. 

 Lyžiarske stredisko Martinské hole so snehom a bez (téma z oblasti Krízového 
manažmentu) – analýza finančného rizika lyžiarskeho strediska. 

 Škola pre študentov a nie pre zlodejov (téma z oblasti Bezpečnostného manažmentu) – 
hľadanie optimálneho zabezpečenia strednej školy. 

 Evakuácia zoologickej záhrady Bojnice (téma z oblasti Doprava v krízových 
situáciách).  

 
2. cyklus prác vedeckých tímov: 
- absolvovalo 46 stredoškolských študentov, 
- zúčastnené stredné školy: Gymnázium Hlinská Žilina, Stredná priemyselná škola 

stavebná, Stredná priemyselná škola Kysucké Nové Mesto, Osemročné gymnázium Žilina 
- obdobie: marec 2008 – máj 2008 
- témy: 
 Návrhom riešenia a zatraktívnenia LS Martinské hole, a.s. počas letnej turistickej 

sezóny (téma z oblasti Krízového manažmentu).  
 Testovanie reakcie pracovníkov bezpečnostných služieb v záťažových situáciách pri 

rôznych vplyvoch prostredia (téma z oblasti Bezpečnostného manažmentu).  
 Vytvorenie internetovej stránky s názvom „Malý záchranár“ s problematikou 

bezpečnosti (téma z oblasti Doprava v krízových situáciách).  



 Stanovenie užitočných vlastností sypkých sorbentov využívaných hasičskými 
jednotkami (téma z oblasti Požiarnej ochrany a záchranných služieb). 

 
So začiatkom nového školského roku počas septembra a októbra boli opäť zrealizované 
motivačné workshopy pre nových záujemcov o prácu vo vedeckých tímoch. Oslovené boli 
gymnázia a stredné školy v Žiline, Martine a Kysuckom Novom Meste. Do 4 vedeckých 
tímov zameraných na vyššie uvedené študijné odbory bolo zaradených 32 študentov. Ich 
počet bol oproti predchádzajúcim stretnutiam znížený, aby bolo možné aktívne pracovať 
a zapojiť všetkých študentov.  
 

Druhým projektom podporeným Agentúrou na podporu výskumu a vývoja 
implementovaným Ústavom celoživotného vzdelávania je projekt TEAM – konTinuálne 
projEktové vzdelávAnie zaMestancov Žilinskej univerzity. Projekt bol pripravený na 
základe mapovania potrieb zamestnancov univerzity, ktorí absolvovali predchádzajúce 
školenia zamerané na problematiku projektovej prípravy a na základe potrieb univerzity 
v rozvoji tejto oblasti. Aktivity druhého roku riešenia bolo možné rozdeliť do troch 
samostatných modulov: 
• kurikulum projektovej prípravy, 
• európske projekty na pôde Žilinskej univerzity,  
• projekty bez jazykových bariér. 
 
Modul 1 - Kurikulum projektového riadenia bol určený tým, ktorí nemajú skúsenosti 
s prípravou a riešením projekt. Jeho filozofiou bolo ponúknuť účastníkom kompetencie, 
vďaka ktorým budú schopní spravovať projektový zámer a použiť ho do správnych schém 
financovania. V roku 2008 boli zrealizované dva cykly, každý v rozsahu 25 vyučovacích 
hodín: 
 1. cyklus od novembra 2007 do  februára 2008 s účasťou 15 zamestnancov a doktorandov 

fakúlt univerzity, 
 2. cyklus od novembra 2008 a pokračuje aj v roku 2009 s účasťou 19 účastníkov 

zamestnancov a doktorandov fakúlt i rektorátnych pracovísk univerzity.  
 
Aktivity modulu 2 - Európske projekty na pôde Žilinskej univerzity  boli zamerané na 
špecifiká vybraných druhov schém financovania najčastejšie implemetovaných na pôde 
Žilinskej univerzity. V rámci modulu bolo pripravených 5 workshopov: 
 dvojdňový workshop zameraný na 7. rámcový program (15 účastníkov),  
 dvojdňový workshop zameraný na Program celoživotného vzdelávania (9 účastníkov), 
 jednodňový workshop zameraný na operačný program Výskum a vývoj (15 

účastníkov), 
 jednodňový workshop zameraný na ekonomickú klasifikáciu v projektoch (14 

účastníkov).  

Posledný modul 3 - Projekty bez jazykových bariér ponúkal dvojtýždňové jazykové kurzy 
špeciálne orientované na projektový manažment v medzinárodnom prostredí. V máji 2008 
prebehol kurz Projektová angličtina pre úroveň stredne pokročilých. Zúčastnilo sa ho 12 
účastníkov zo všetkých fakúlt Žilinskej univerzity,  ktorí spĺňali požadovanú jazykovú 
úroveň. 

Vzdelávacie programy určené zamestnancom Žilinskej univerzity dopĺňali vybrané moduly 
akreditovaného vzdelávacieho programu Moderná administratíva – Registratúra a spisová 
služba, Komunikácia v pracovných vzťahoch, Jazyková kultúra a úradná korešpondencia. 



Kurz v rozsahu 24 hodín absolvovalo 7 zamestnankýň univerzity. 

Ústav celoživotného vzdelávania ponúkal opätovne v roku 2008 svoje produkty firmám 
a organizáciám Žilinského regiónu. Tréningy komunikačných zručností v rôznych aplikáciách 
boli zabezpečované externými lektormi a dôraz bol kladený na vzájomnú interakciu 
a kreatívny prístup. Najväčší záujem, tak ako je to zobrazené v tabuľke, bol o počítačové 
kurzy. Aj z tohto dôvodu sa na konci roku 2008 začala spolupráca s firmou K+K, a.s. na 
príprave a zriadení certifikovaného strediska Microsoft Office, ponúkajúceho školenia na 
produkty spoločnosti Microsoft a ukončené celosvetovo platným certifikátom. 

 
Tab. 29. Zoznam odborných firemných kurzov v roku 2008 

Názov kurzu Objednávateľ Rozsah 
(vyuč.hod.) 

Počet 
účastníkov 

Interpersonálne zručnosti 
v telemaketingu 

Education, Bratislava 8 6 

Základy telemarketingu Lion Teleperformance 
Slovakia 

8 8 

MS Excel  Erpos  16 10 
MS Word  Walmark Žilina 8 18 
MS Power Point OZ Náruč 8 8 
MS Excel OZ Náruč 16 8 
MS Word OZ Náruč 16 8 

 

 

 
 
d) Sekcia ekonomiky a služieb 

Ekonomická agenda  realizovaná priamo na ÚCV je základnou pracovnou náplňou jej 
poslednej sekcie. Službou ponúkanou v rámci tejto sekcie ÚCV je organizačná príprava 
a realizácia seminárov a konferencií rozličného zamerania.  
13. a 14. mája 2008 ÚCV organizačne pripravil s odbornou garanciu Fakulty riadenia a 
informatiky siedmy ročník seminára eLearn 2008. Tradične bol určený najmä 
vysokoškolským učiteľom tvoriacim alebo využívajúcim e-vzdelávanie vo svojej profesii. 
Nosnou témou seminára bola veľmi aktuálna Kvalita vo vzdelávaní a jej vzťah s informačno-
komunikačnými technológiami. Podtémami boli zmena kvality vzdelávacieho procesu 
využívaním systémov e-learningu, hodnotenie kvality e-vzdelávacích materiálov a 

Tab. 30. Krátkodobé kurzy a dlhodobé  vzdelávacie programy                              
Sekcie odborných programov 

Kurz/program Počet 
absolventov 

Experimentárium Žilinskej univerzity 129 
Kontinuálne projektové vzdelávanie zamestnancov ŽU 99 
Firemné kurzy 87 
Spolu 315 

 



implementacia systémov kvality na univerzitách a ich prínosy. Seminára sa zúčastnilo 51 
zamestnancov Žilinskej univerzity a 30 odborníkov zo stredných a vysokých škôl z Čiech a 
Slovenska. Počas dvoch dní odznelo 27 zaujímavých tém a v zborníku seminára boli 
publikovaných 43 príspevkov.  

V roku 2008 pokračovala účasť ÚCV ako partnera na projekte Príprava účtovníkov na 
celoštátne spustenie systému akruálneho účtovníctva vo verejnom sektore 
koordinovanom Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Úlohou ÚCV je poskytovať 
časť logistiky vzdelávacích aktivít pre oblasť účtovníctva a výkazníctva verejných financií pre 
Žilinský región. V priebehu roku 2008 bolo organizačne zabezpečených 11 dvojdňových 

stretnutí k modulom „Konsolidačný 
balík“ a „Konsolidovaná účtovná 
závierka“. Zúčastnilo sa ich 400 
pracovníkov obcí, VÚC, štátnych, 
obecných, príspevkových 
a rozpočtových organizácií. 

Prehľad seminárov Sekcie 
ekonomiky a služieb v roku 2008 je 
v tab. 31. 

 

 

Globalizácia, demografické zmeny v Európe, zvyšovanie priemerného veku pracovne 
aktívneho obyvateľstva, mimoriadne rýchly vývoj technológií spôsobujú neustále zmeny na 
trhu práce. Tu je univerzita jedným z kľúčových hráčov v regióne. Nielen ako poskytovateľ 
vysokoškolského vzdelania a výskumu, ale aj ako jeden z najväčších zamestnávateľov, ktorý 
vytvára príležitosti pre svojich zamestnancov v ich ďalšom vzdelávaní. Na pôde ÚCV sa 
stretáva široké spektrum študentov v rozličnom veku, s rôznymi záujmami a motiváciou pre 
štúdium. Za rok 2008 sa vzdelávacích a odborných podujatí organizovaných ÚCV zúčastnilo 
celkom 1543 účastníkov vo veku od 5 do 77 rokov, z toho 207 bolo zamestnancov Žilinskej 
univerzity. Dôraz je kladený na kvalitu, efektivitu vo finančných i administratívnych 
procesoch, spoľahlivosť a tvorivosť organizátorov vzdelávania i lektorov. Naďalej tak 
prostredníctvom svojich aktivít prispieva k napĺňaniu dlhodobého zámeru ŽU v podporovaní 
a rozvoji celoživotného vzdelávania smerom dovnútra univerzity i smerom k širokej 
verejnosti, podnikom a organizáciám (nielen) Žilinského regiónu.  

 

Tab. 31. Semináre Sekcie ekonomiky a služieb 

Semináre Počet 
účastníkov 

eLearn 2008 95 
Konsolidačný balík 334 
Konsolidovaná účtovná závierka 66 
Spolu 495 
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