
10 Ústav cudzích jazykov 

 

Všeobecné informácie 

 

Adresa ústavu:  

Ústav cudzích jazykov 

  Univerzitná 8215/1 

010 26 Žilina 

Riaditeľka:  

  PhDr. Anna Tománková 

tel.: 0 41 - 513 61 51,041 - 513 61 50 

fax: 421- 41- 513 50 51 

e-mail: anna.tomankova@ucj.uniza.sk, ucj@ucj.uniza.sk 

 

Ústav cudzích jazykov (ÚCJ) bol zriadený rozhodnutím rektora ŽU zo dňa 9. apríla 

2010 po predchádzajúcom súhlasnom vyjadrení Akademického senátu ŽU zo dňa 8. marca 

2010. Ako samostatný rektorátny útvar s celouniverzitnou pôsobnosťou začal svoju činnosť 

od 1. septembra 2010 po predchádzajúcom zrušení Katedry cudzích jazykov FPV ŽU. ÚCJ 

nemá právnu subjektivitu, spadá do riadiacej pôsobnosti rektora a ním povereného prorektora 

pre vzdelávanie a je zaradený medzi výskumné a vzdelávacie ústavy ŽU. 

 

Hlavným poslaním ÚCJ je zabezpečenie výučby cudzích jazykov: 

- odbornej angličtiny a odbornej nemčiny, 

- angličtiny, nemčiny, francúzštiny, ruštiny ako cudzieho jazyka na rôznych 

úrovniach znalostí, 

- latinčiny v odboroch: náboženská výchova ECAV i mediamatika a kultúrne 

dedičstvo, 

- slovenčiny ako cudzieho jazyka pre zahraničných študentov, 

 v  študijných programoch a odboroch na všetkých fakultách Žilinskej univerzity v 

Žiline,  vrátane jej detašovaných pracovísk; 

 na všetkých stupňoch (bakalárske, magisterské, inžinierske, doktorandské štúdium) 

i vo všetkých formách štúdia na Žilinskej univerzite v Žiline. 

Okrem pedagogickej činnosti sa členovia ústavu podieľajú aj na riešení vedeckovýskumných 

úloh v oblasti metodiky a didaktiky cudzích jazykov, literárnej vedy, odborného prekladu, 

aplikovanej morfológie a syntaxe cudzích jazykov. Sú členmi riešiteľských tímov v domácich 

i zahraničných projektoch. 

 

Personálne zloženie ÚCJ 

Na ÚCJ pracuje 25 interných kvalifikovaných vysokoškolských pedagógov a jedna 

administratívna pracovníčka. Aktivity ÚCJ spojené so vzdelávaním na všetkých stupňoch 

vysokoškolského štúdia sú koordinované v rámci spolupráce sekcie anglického, nemeckého, 

francúzskeho, ruského a slovenského jazyka. 

Riaditeľka ústavu: PhDr. Anna Tománková 

mailto:tomankova@ucj.uniza.sk
mailto:ucj@ucj.uniza.sk


Sekretariát: Mária Chabadová  

Odborní asistenti: 

PhDr. Soňa Gallová (anglický  a ruský jazyk) 

PhDr. Mária Jánošová (anglický jazyk) 

PhDr. Kvetoslava Okálová (nemecký a anglický jazyk) 

 PhDr. Anna Tománková (nemecký a slovenský jazyk) 

 PhDr. Danuša Vavríková (anglický a francúzsky jazyk) 

 Mgr. Michaela Bakay-Záhorská (anglický jazyk) 

 Mgr. Katarína Budzáková (anglický jazyk) 

 Mgr. Anna Čapková (nemecký a latinský jazyk) 

 Mgr. Andrea Gavláková (anglický a slovenský jazyk), t.č. na 

RP 

 Mgr. Beáta Hajasová (anglický jazyk) 

 Mgr. Barbora Honnerová (nemecký jazyk) 

 Mgr. Anna Jaďuďová (anglický jazyk) 

 PaedDr. Barbora Kačiaková (anglický a francúzsky jazyk) 

 Mgr. Miroslava Klečková (anglický jazyk) 

 PaedDr. Eva Králová (anglický jazyk) 

 Mgr. Jana Lopušanová (anglický a nemecký jazyk), t.č. na RP 

 Mgr. Jana Malchová (anglický a nemecký jazyk) 

 Mgr. Marian Mancovič (anglický a nemecký jazyk) 

 PaedDr. Lenka Môcová (anglický jazyk) 

 Mgr. Katarína Pankuchová (nemecký a slovenský jazyk) 

 Mgr. Katarína Pažická (anglický jazyk) 

 Mgr. Pavol Pepich (anglický jazyk)  

 Mgr. Bernard Šeffer (anglický, francúzsky a slovenský jazyk) 

 PaedDr. Martina Šipošová (anglický a ruský jazyk) 

 PhDr. Zuzana Ondráčková, PhD. (anglický a slovenský jazyk) 

 Mgr. Jana Trnovcová (anglický a francúzsky jazyk) 

 Mgr. Marek Valica (anglický a francúzsky jazyk) 

   

 

Pre naplnenie svojho poslania plní ústav tieto činnosti: 

a) vzdelávaciu činnosť, 

b) vedeckú, výskumnú a vývojovú činnosť,  

c) organizačnú  a koordinačnú činnosť.  

 

 

 

 

 

Vzdelávacia činnosť 

 



Hlavný a profilový význam má vzdelávacia činnosť ústavu. Jej aktivity sa sústreďujú 

predovšetkým na vysokoškolské a v rámci projektov aj na kvalifikačné, rozširujúce, 

doplňujúce a záujmové vzdelávanie v oblasti cudzích jazykov. Pedagogickí pracovníci ÚCJ sa 

snažia o stále zlepšovanie kvality jazykových kompetencií študentov ŽU s cieľom posilnenia 

ich jazykovej zdatnosti a konkurencieschopnosti. Cieľom vzdelávacej činnosti ústavu je tiež  

priblížiť sa obsahom a požiadavkami výučby CJ k európskym štandardom tak, aby študenti 

ŽU boli jazykovo dobre pripravení využívať zahraničné stáže, praxe a ponúkané zahraničné 

štipendiá v rámci programov EÚ. ÚCJ realizuje podľa požiadaviek jednotlivých fakúlt ŽU 

výučbu odborného anglického a nemeckého jazyka pre pokročilých a študentov 

doktorandského štúdia v dennej i  externej forme. Francúzsky, ruský a latinský jazyk pre 

začiatočníkov a mierne pokročilých majú možnosť študovať predovšetkým študenti 

inžinierskeho štúdia ako druhý cudzí jazyk. Po absolvovaní základnej výučby odborného 

cudzieho jazyka, ktorá sa uskutočňuje v 1. až 3. ročníku bakalárskeho štúdia, majú študenti 

možnosť rozšíriť si svoje jazykové kompetencie v rámci predmetov technická angličtina, 

technická nemčina a konverzácia v cudzom jazyku aj vo vyšších ročníkoch  inžinierskeho 

a magisterského štúdia.  ÚCJ organizačne a pedagogicky zabezpečuje aj výučbu slovenského 

jazyka pre zahraničných študentov. V súlade s požiadavkami jednotlivých fakúlt a odborných 

katedier ŽU aktualizujú vyučujúci ÚCJ každoročne informačné listy predmetov, zoznamy 

povinnej a odporúčanej literatúry, požiadavky na skúšku z CJ pre jednotlivé študijné 

programy a odbory. 

 

Vyučovací proces zameraný na rozvíjanie odborných jazykových kompetencií vychádza 

z ovládania jazykových kompetencií na úrovni B1 a B2 a jeho cieľom je 

 podpora schopnosti profesionálnej komunikácie v cudzom jazyku vzhľadom na 

odbornosť,   

 rozvíjanie jazykových kompetencií so zreteľom na požiadavky povolania a budúcej 

praxe. 

 Vyučovací proces na úrovni ovládania všeobecných jazykových kompetencií v rámci 

výučby druhého cudzieho jazyka v inžinierskom štúdiu sa zameriava na dosiahnutie 

komunikačných schopností v cudzom jazyku na úrovniach A1 a A2. 

 

 

Vedecká, výskumná a vývojová činnosť 

 

Vedecká, výskumná a vývojová činnosť ústavu je prepojená s úlohami, ktoré plní ústav 

v oblasti pedagogickej, t. j. so zabezpečovaním kvalitnej výučby cudzích jazykov a orientuje 

sa na: 

- miesto multimédií vo vyučovaní cudzích jazykov z hľadiska komunikatívneho 

prístupu; 

- prípravu didaktických materiálov pre jazykovú výučbu podporovanú multimédiami; 

- rôzne oblasti aplikovanej jazykovedy (morfológia, syntax, lexikológia); 

- problematiku prekladu cudzojazyčného odborného textu; 

- spracovanie nových kurikúl pre jednotlivé študijné odbory ŽU; 

- využitie moderných technológií vo výučbe CJ; 



- získavanie jazykových kompetencií formou e-learningu. 

 

V doktorandskom štúdiu úspešne pokračuje osem odborných asistentov. 

 

Projekty a grantové úlohy: 

 

1. V roku 2011 získal Ústav cudzích jazykov po ôsmykrát od Národnej agentúry 

programu celoživotného vzdelávania (NA LLP) SR v rámci programu EÚ Lifelong 

Learning Programme LLP/ERASMUS grant na zorganizovanie intenzívneho kurzu 

slovenského jazyka pre zahraničných študentov, ktorí sa rozhodli študovať jeden, 

prípadne dva semestre na slovenských univerzitách. Názov projektu:  EILC/ERASMUS 

INTENSIVE LANGUAGE COURSES 2011. Číslo projektu: 11204-1161/ZILINA01. 

Koordinátorkou a zodpovednou riešiteľkou úlohy bola tak ako aj po iné roky PhDr. Anna 

Tománková. K tímu riešiteľov patria: Mgr. A. Gavláková, Mgr. K. Pankuchová, Mgr. B. 

Šeffer. 

2. Pracovníci ÚCJ boli zapojení v priebehu roka 2011 do riešenia jedného 

medzinárodného projektu ERASMUS – MUNDUS, dvoch KEGA projektov, ktoré 

boli úspešne ukončené v roku 2011, jedného nového KEGA projektu so začiatkom v 

roku 2011 a národného projektu SR, ktorý bude ukončený v roku 2013. Národný 

projekt sa rieši v rámci operačného programu EÚ Vzdelávanie a je financovaný 

z Európskeho sociálneho fondu. 

Aktívna účasť v nových KEGA projektov v roku 2011: 

1. KEGA 085ŽU-4/2011 Rozvoj myšlienkových funkcií žiaka v integrovanom 

vyučovaní (2011-2013). Zodpovedný riešiteľ: doc. PaedDr. Zdena Kráľová, PhD.,  

riešitelia za ÚCJ: Mgr. Michaela Bakay Záhorská,  PaedDr. Lenka Môcová. 

2.  V rámci v medzinárodného projektu OECD- AHELO (The Assessment of Higher 

Education Learning Outcomes) zameraného na testovanie aktívne spolupracovala na 

preklade testov pre stavebné fakulty za ÚCJ PaedDr. Lenka Môcová . 

 

Charakteristika projektov ÚCJ ( 2009-2011) 

 

 Projekt EMA-4-Moodle: Erasmus Mundus Action 4 for Moodle bol 

medzinárodným projektom s ref. číslom: 145481-EM-1-2008-1-FR-ERA MUNDUS-

EM4EA v rámci programu EÚ ERASMUS – MUNDUS. Riešiteľmi projektu za ÚCJ 

boli: PhDr. S. Gallová, PhDr. A. Tománková, PhDr. D. Vavríková, Mgr. A. 

Gavláková, Mgr. J. Malchová, Mgr. K. Pankuchová. Koordinátorom projektu bol 

GROUPE DES ECOLES DES TELECOMMUNICATIONS DE BRETAGNE, Brest 

z Francúzska. Partnerské organizácie zapojené do projektu boli: HfTL Lipsko SRN, 

SibSUTIS Novosibirsk a SPbSUT St. Petrohrad Rusko, Telecom Lille Francúzsko 

a Žilinská univerzita v Žiline, Slovensko. Koordinátorom za ŽU bol doc. Ing. Peter 

Fabián, CSc., prorektor ŽU pre zahraničné vzťahy a styk s verejnosťou. V roku 2011 

bol projekt úspešne ukončený. Výstupom z tohto projektu je spracovanie intenzívneho 

kurzu slovenského jazyka s podporou vzdelávacieho systému MOODLE, ktorý v plnej 

miere využíva všetky dostupné prostriedky moderného vyučovania prostredníctvom 

informačných a komunikačných technológií. Kurz slovenského jazyka sa nachádza na 

http://tempus2.fri.utc.sk/EMA4MOODLE a je určený predovšetkým zahraničným 

http://tempus2.fri.utc.sk/EMA4MOODLE


študentom, ktorí sa rozhodnú absolvovať jeden, prípadne dva semestre na slovenských 

univerzitách v rámci EÚ programu ERASMUS.   

 

 Angličtina pre podnikateľskú prax č. 3/7362/09 (KEGA) bol spoločným projektom 

riešiteľky Mgr. J. Lopušanovej z ÚCJ a riešiteľov z Katedry anglického jazyka a 

literatúry i Katedry mediamatiky a kultúrneho dedičstva FHV ŽU v Žiline. Dotáciu 

získal tento projekt z Kultúrnej a edukačnej grantovej agentúry Ministerstva školstva SR 

a bol tiež úspešne ukončený v decembri roku 2011. Výstupom z projektu je študijný 

materiál pod názvom ENGLISH FOR EVERYDAY BUSINESS, 102 strán, ISBN 

978-80-554-0440-0. 

 Vybrané tematické celky z matematiky na základných školách v anglickom     

a nemeckom jazyku č. 3/7079/09 (KEGA) bol spoločným projektom ÚCJ s Katedrou 

matematiky FHV ŽU. Riešitelia za ÚCJ boli PhDr. S. Gallová, PhDr. K. Okálová, 

PhDr. A.Tománková, PhDr. D. Vavríková, Mgr. J. Malchová a Mgr. K. Pankuchová. 

Aj tento KEGA projekt bol v decembri 2011 po úspešne oponentúre ukončený.  

Výstupom je učebnica v tlačenej forme a na CD nosiči, ktorá je určená na výučbu 

matematiky uplatňovaním metodiky CLIL, t .j. ako integrované vyučovanie jazyka 

a obsahu, učebnica - str. 340, ISBN 978-80-554-0465-3, CD ISBN 978-80-554-0475-

2.  

 V spolupráci so Žilinskou univerzitou zabezpečuje ÚCJ v rámci Národného 

projektu SR projekt pod názvom Vzdelávanie učiteľov ZŠ v oblasti CJ v súvislosti 

s koncepciou vyučovania CJ na ZŠ a SŠ. Do projektu sú zapojení riešitelia z ÚCJ 

PhDr. S. Gallová, PhDr. A. Tománková, Mgr. A. Gavláková, Mgr. B. Honnerová,  

Mgr. J. Lopušanová, Mgr. J. Malchová, Mgr. K. Pankuchová, Mgr. K. Pažická,  Mgr. 

P. Pepich, Mgr. J. Trnovcová, PaedDr.Barbora Kačiaková, PhDr. Zuzana Ondráčková, 

PhD., Mgr. Beáta Hajasová. Projekt s kódom ITMS 26110130001 sa rieši v rámci 

operačného programu EÚ Vzdelávanie a financovaný je z Európskeho sociálneho 

fondu. Zodpovednými riešiteľmi sú: MŠ SR, ŠPÚ v Bratislave a vybrané slovenské 

univerzity, ku ktorým patrí i Žilinská univerzita v Žiline. Úlohu koordinátorky za 

Žilinskú univerzitu vykonáva PhDr. A. Tománková, riaditeľka ÚCJ ŽU. 

Zahraničné pobyty 

1. V rámci programu Erasmus Teacher Mobility navštívili členky ÚCJ  Mgr. 

Michaela Bakay Záhorská, Mgr. Katarína Pažická od 15. 5.-21. 5. 2011 partnerskú 

univerzitu University of Patras v Grécku, Mgr. Jana Trnovcová, od 15. 5. – 22. 5. 

2011 Univerzitu v Granade, Španielsko a pani Petra Skarbek Kozietulska, M.A. 

z Jan Dlugosz University in Czestochowa, Poľsko absolvovala ERASMUS pobyt 

na ÚCJ ŽU od 9. 5. – 13. 5. 2011. 

 

2. PhDr.  Anna Tománková sa zúčastnila záverečného pracovného seminára na VŠ  

TELECOM BRETAGNE v Breste, vo Francúzsku, 26. 4. – 30. 4. 2011 v rámci 

plnenia úloh vyplývajúcich z projektu EMA-4-Moodle: Erasmus Mundus 

Action 4 for Moodle.  



   

Publikačná činnosť 

Popri vzdelávacej činnosti sú členovia ÚCJ aj  publikačne činní. Zoznam  publikácií  

zaevidovaných v UK ŽU za rok 2011:  

1.  On some aspects of revolution from the perspective of the Christian personalism of 

N. A. Berdyaev [K niektorým aspektom revolúcie z perspektívy kresťanského 

personalizmu N. A. Berďajeva] / Miroslava Klečková. 

In: Journal of interdisciplinary philology. - ISSN 1338-0591. - Vol. 2, iss. 1 (2011),  

s. 39-46. 

2. Vybrané tematické celky z matematiky na základných školách v anglickom a 

nemeckom jazyku / ed.: Ľudovít Tománek, Anna Tománková, Lýdia Kontrová. - 

Žilina : Žilinská univerzita 2011. - 340 s. : obr., tab. - ISBN 978-80-554-04165-3 

3. Spielen oder Lernen mit dem Würfel ; [zo slov. orig. Hra alebo učenie s kockou do 

nem. jazyka prel. a slovník termínov zost.] Katarína Pankuchová. 

In: Vybrané tematické celky z matematiky na základných školách v anglickom a 

nemeckom jazyku. - Žilina: Žilinská univerzita 2011. - ISBN 978-80-554-0465-3. –  

S. 312-327; 331-340. CD: ISBN 978-80-554-0475-2. 

4. Game or learning with a cube ; [zo slov. orig. Hra alebo učenie s kockou do angl. 

jazyka prel. a slovník termínov zost.] Jana Malchová. In: Vybrané tematické celky z 

matematiky na základných školách v anglickom a nemeckom jazyku. - Žilina: Žilinská 

univerzita 2011. - ISBN 978-80-554-0465-3. – S. 298-311; 328-331. CD: ISBN 978-

80-554-0475-21 

5. Gleichungen und Ungleichungen in der Schulmathematik ; [zo slov. orig. Rovnice a 

nerovnice v školskej matematike do nem. jazyka prel. a slovník termínov zost.] Anna 

Tománková. In: Vybrané tematické celky z matematiky na základných školách v 

anglickom a nemeckom jazyku. - Žilina: Žilinská univerzita 2011. - ISBN 978-80-

554-0465-3. – S. 237-275; 280-283. CD: ISBN 978-80-554-0475-2 

6. Equations and inequalities in the school mathematics ; [zo slov. orig. Rovnice a 

nerovnice v školskej matematike do angl. jazyka prel. a slovník termínov zost.] Jana 

Malchová. In: Vybrané tematické celky z matematiky na základných školách v 

anglickom a nemeckom jazyku. - Žilina: Žilinská univerzita 2011. - ISBN 978-80-

554-0465-3. – S. 203-236; 276-279. CD: ISBN 978-80-554-0475-2 

7. Lineare Funktion ; [zo slov. orig. Lineárne funkcie do nem. jazyka prel. a slovník 

termínov zost.] Katarína Pankuchová. In: Vybrané tematické celky z matematiky na 

základných školách v anglickom a nemeckom jazyku. - Žilina: Žilinská univerzita 

2011. - ISBN 978-80-554-0465-3. S. 150-161; 164-167.CD: ISBN 978-80-554-0475-2 

8. Linear function ; [zo slov. orig. Lineárna funkcia do angl. jazyka prel. a slovník 

termínov zost.] Danuša Vavríková. In: Vybrané tematické celky z matematiky na 

základných školách v anglickom a nemeckom jazyku. - Žilina: Žilinská univerzita 

2011. - ISBN 978-80-554-0465-3. S. 139-149; 162-164.CD; ISBN 978-80-554-0475-2 



9. Funktionen - Grundbegriffe - erste Begegnung ; [zo slov. orig. Funkcie - základné 

pojmy - prvé stretnutia do nem. jazyka prel. a slovník termínov zost.] Katarína 

Pankuchová. In: Vybrané tematické celky z matematiky na základných školách v 

anglickom a nemeckom jazyku. - Žilina: Žilinská univerzita 2011. - ISBN 978-80-

554-0465-3. S. 111-119; 123-126. CD: ISBN 978-80-554-0475-2  

10. Functions - basic concepts - the first meeting ; [zo slov. orig. Funkcie - základné 

pojmy - prvé stretnutia do angl. jazyka prel. a slovník termínov zost.] Danuša 

Vavríková. In: Vybrané tematické celky z matematiky na základných školách v 

anglickom a nemeckom jazyku. - Žilina: Žilinská univerzita 2011. - ISBN 978-80-

554-0465-3. S. 103-110; 120-123.CD: ISBN 978-80-554-0475-2) 

11. Logik und Mengen in der Grundschulmathematik ; [zo slov. orig. Množiny a logika 

na ZŠ do nem. jazyka prel. a slovník termínov zost.] Kvetoslava Okálová. 

In: Vybrané tematické celky z matematiky na základných školách v anglickom a 

nemeckom jazyku. - Žilina: Žilinská univerzita 2011. - ISBN 978-80-554-0465-3. –  

S. 55-75; 80-94. CD: ISBN 978-80-554-0475-2 

12. Logic and sets in basic school mathematics ; [zo slov. orig. Množiny a logika na ZŠ 

do angl. jazyka prel. a slovník termínov zost.] Soňa Gallová. 

In: Vybrané tematické celky z matematiky na základných školách v anglickom a 

nemeckom jazyku. - Žilina: Žilinská univerzita 2011. - ISBN 978-80-554-0465-3. –  

S. 30-54; 76-79.CD; ISBN 978-80-554-0475-2 

13. Využitie britských humorných videí na hodine anglického jazyka / Lenka Môcová. 

In: Cudzie odborné jazyky v kontexte univerzitného štúdia nefilologického zamerania 

[elektronický zdroj] : zborník príspevkov z vedeckého seminára, Zvolen 16. jún 2011. 

- Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene 2011. - ISBN 978-80-228-2240-4. - S. 55-

62. - Požiadavky na systém: CD-ROM mechanika 

14. Lingvistické pohľady na zrozumiteľnosť technického textu / Katarína Pankuchová. 

In: Cudzie odborné jazyky v kontexte univerzitného štúdia nefilologického zamerania 

[elektronický zdroj] : zborník príspevkov z vedeckého seminára, Zvolen 16. jún 2011. 

- Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene 2011. - ISBN 978-80-228-2240-4. –  

S. 129-135. - Požiadavky na systém: CD-ROM mechanika. 

15.  ERASMUS Intensive Language Course EILC - po ôsmykrát na pôde ŽU / Anna 

Tománková. 

In: Spravodajca Žilinskej univerzity. - Roč. 29, č. 8 (2011), s. 10. 

16. English for everyday business / Eva Leláková, Jana Lopušanová, Barbora Gondová. - 

1. vyd. - Žilina : Žilinská univerzita 2011. - 102 s., [AH 5,34; VH 5,72] : obr., tab. - 

ISBN 978-80-554-0440-0 

17. Vyučovanie cudzích jazykov s učebnicou alebo bez nej / Tománková, Anna. 

In: Forlang 2011 [elektronický zdroj] : cudzie jazyky v akademickom prostredí : 

zborník z medzinárodnej konferencie usporiadanej v dňoch 13.-14. septembra 2011. - 

Košice: Technická univerzita 2011. - ISBN 978-80-553-0743-5. - [4] s. - Požiadavky 

na systém: CD-ROM mechanika. 

Vyšiel aj tlačený zborník abstraktov s rovnakým ISBN; abstrakt v nemeckom jazyku 

18. Investigating the English language needs of students at the university of Zilina 

[Analýza potrieb študentov anglického jazyka na Žilinskej univerzite] / Dana 



Lengyelfalusyová - Michaela Bakay Záhorská. 

In: Acta technologica Dubnicae. - ISSN 1338-3965. - Vol. 1, iss. 1 (2011), s. 60-69. 

19. Jazykové potreby študentov Žilinskej univerzity = Language needs of students at the 

University of Žilina / Michaela Bakay Záhorská, Dana Lengyelfalusyová. 

In: PRIZMA [elektronický zdroj] : 1. ročník interdisciplinárnej konferencie : 1. a 2. 

marec 2011. - [Žilina: FHV Žilinskej univerzity v Žiline 2011]. - ISBN 978-80-554-

0321-2. - [6] s. - Požiadavky na systém: CD-ROM mechanika. 

Vyšiel aj tlačený zborník abstraktov ISBN 978-80-554-0331-1; s. 29. 20. 

20. The highlights of Slovak American immigration [Poohliadnutie sa a vyzdvihnutie 

slovenskej imigrácie do USA] / Michaela Bakay Záhorská. In: Journal of 

interdisciplinary philology. - ISSN 1338-0591. - Vol. 2, iss. 1 (2011), s. 21-37  

21. The reflections on cultural heritage of Slovak Americans [Nahliadnutie do 

kultúrneho dedičstva amerických Slovákov] / Michaela Bakay Záhorská. 

In: TRANSCOM 2011 : 9-th European conference of young research and scientific 

workers : Žilina, June 27-29, 2011, Slovak Republic. - Žilina: University of Žilina 

2011. - ISBN 978-80-554-0377-9. - S. 9-12. 

22. "Software of mind" theory and its reflection in the classroom / Lenka Môcová. 

In: TRANSCOM 2011 : 9-th European conference of young research and scientific 

workers : Žilina, June 27-29, 2011, Slovak Republic. - Žilina: University of Žilina 

2011. - ISBN 978-80-554-0377-9. - S. 55-59.  

23. Communication tools for better understanding of cultures / Jana Lopušanová. 

In: TRANSCOM 2011 : 9-th European conference of young research and scientific 

workers : Žilina, June 27-29, 2011, Slovak Republic. - Žilina: University of Žilina 

2011. - ISBN 978-80-554-0377-9. - S. 51-54.  

24. Europe´s language policy and its implications for language preparation at 

universities / Jana Lopušanová. 

In: TRANSCOM 2011 : 9-th European conference of young research and scientific 

workers : Žilina, June 27-29, 2011, Slovak Republic. - Žilina: University of Žilina 

2011. - ISBN 978-80-554-0377-9. - S. 47-50. 

25. A reflection of modern nihilism in Berdyaev´s philosophy / Miroslava Klečková. 

In: TRANSCOM 2011 : 9-th European conference of young research and scientific 

workers : Žilina, June 27-29, 2011, Slovak Republic. - Žilina: University of Žilina 

2011. - ISBN 978-80-554-0377-9. - S. 31-34. 

26. Quo vadis výučba cudzích jazykov na Žilinskej univerzite?/ Anna Tománková. In: 

Spravodajca. Roč. XXIX, november, 9/ 2011- S.2  

27. German as a second language for reading texts for specific purposes / Barbora 

Honnerová. 

In: TRANSCOM 2011 : 9-th European conference of young research and scientific 

workers : Žilina, June 27-29, 2011, Slovak Republic. - Žilina: University of Žilina, 

2011. - ISBN 978-80-554-0377-9. - S. 19-23. 

Spolupráca ÚCJ s inými inštitúciami 

 



Okrem organizačnej a koordinačnej činnosti ÚCJ, ktorá vyplýva hlavne z potreby 

plánovania a zabezpečovania výučby cudzích jazykov v rámci celej Žilinskej univerzity 

a všetkých foriem štúdia, zameriava sa činnosť ÚCJ na rozvíjanie spolupráce s pracoviskami 

ŽU a s inštitúciami doma aj v zahraničí. ÚCJ spolupracuje 

 so strednými školami (pedagógovia ÚCJ sú predsedami maturitných komisií), 

 s Goethe - Inštitútom v Bratislave, 

 so Štátnym pedagogickým ústavom v Bratislave,  

 Cambridge University - Speaking Examiner,  

  TJCII – Toward Jerusamlem Council II, 

 YWAM – Youth With A Mission a s inými významnými inštitúciami. 

 

ÚCJ zabezpečuje: 

 výučbu a skúšanie doktorandov nielen zo Žilinskej univerzity, ale aj z iných školiacich 

pracovísk na Slovensku;  

 pedagógovia ÚCJ sa každoročne zúčastňujú prác v prijímacích a skúšobných 

komisiách pre denné, externé i doktorandské štúdium na jednotlivých fakultách 

Žilinskej univerzity. 

 

ÚCJ aktívne spolupracuje s mnohými zahraničnými organizáciami, ktoré sú zároveň aj jej 

partnermi v medzinárodných projektoch a pri organizovaní výmenných pobytov:  

 Wyzsza Szkola Pedagogiczna w Czestochowie, Poľsko, - bilaterálna zmluva od 2011 

 Hochschule für Telekommunikation v Lipsku, Nemecko, 

 University of Telecommunications Saint Petersburg, Rusko, 

 Sibirskij gosudarstvennyj universitet telekommunikacij i informatiki, Novosibirsk, Rusko, 

 Telecom Bretagne, Brest – Ecole d´ingenieurs, Francúzsko, 

 Telecom Lille, Ecole d´ingenieurs, Francúzsko, 

 HTW Dresden, Nemecko. 

 Universidade da Beira Interior, Covilhã, Portugalsko – bilaterálna zmluva od 2011 

 University of Patras, Grécko – bilaterálna zmluva od 2011 

 Vilniaus Gedimino Technikos Universitetas, Vilnius, Litva – bilaterálna zmluva od 2011 

 

Rozvojové zámery ÚCJ 

 

 Prioritou v ďalšom rozvoji novovzniknutého ÚCJ je zabezpečiť pre ŽU v Žiline 

výkonné vzdelávacie pracovisko poskytujúce odborne kvalitné a spoľahlivé, flexibilné, pre 

verejnosť atraktívne služby v oblastiach ako je všestranné jazykové vzdelávanie, didakticko-

metodické poradenstvo pre výučbu cudzích jazykov, poskytovanie prekladateľských 

a tlmočníckych služieb. K ďalším zámerom ÚCJ patrí:   

- každoročne aktualizovať obsah učiva, využívať nové efektívne moderné metódy 

a didaktické postupy vo vyučovaní CJ, internet, multimédiá a e-learning, 

- zjednocovať rozsah aj obsah cudzojazyčnej výučby na jednotlivých fakultách ŽU 

v súlade s požiadavkami Európskeho jazykového portfólia, Európskeho referenčného 

rámca v dvojstupňovej forme štúdia (bakalárske a inžinierske, resp. magisterské 

štúdium), 

- plniť úlohy vyplývajúce z prijatých projektov a realizovať ďalšie projekty, 

- zvyšovať úroveň vyučovacieho procesu, a tým aj zlepšovať ovládanie cudzích jazykov 



na ŽU v Žiline, 

- podporovať zvýšenie kvalifikačnej úrovne pedagogických pracovníkov a ich vedecko-

výskumných aktivít. 

 

 
 


