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Ústav cudzích jazykov 

 

Všeobecné informácie 

 

Adresa ústavu:  

    Žilinská univerzita v Žiline 

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) ako samostatný rektorátny útvar s pôsobnosťou pre celú 

univerzitu a nástupca zrušenej Katedry cudzích jazykov FPV ŽU začal svoju činnosť od 1. 

septembra 2010. ÚCJ nemá právnu subjektivitu, organizačne patrí 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 nemčiny, angličtiny, nemčiny, francúzštiny, ruštiny ako cudzieho jazyka na 

rôznych úrovniach znalostí, slovenčiny ako cudzieho jazyka pre zahraničných študentov) a to: 

 v  študijných programoch a odboroch na všetkých fakultách ŽU,  vrátane jej 

detašovaných pracovísk; 

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

a vo všetkých formách štúdia na ŽU. 

 

Okrem pedagogickej činnosti sa členovia ústavu podieľajú aj na riešení vedeckovýskumných 

úloh v oblasti metodiky a didaktiky cudzích jazykov, odborného prekladu, aplikovanej 

morfológie a syntaxe cudzích jazykov. V roku 2014 boli mnohí z nich členmi riešiteľských 

tímov predovšetkým  v domácich  a v predchádzajúcich rokoch i v zahraničných projektoch. 

 

Personálne zloženie ÚCJ 

 

V ústave pracuje 6 pedagógov s titulom PhD., 6 s PhDr., 5 PaedDr., ostatní sú Mgr. a jedna 

členka ÚCJ mala titul Ing. V LS 2013/14 zabezpečovalo výučbu cudzích jazykov pre celú  

ŽU 23 a v ZS 2014/15  22 pedagogických pracovníkov, 3 pracovníčky sú na rodičovskej 

dovolenke. Administratívne záležitosti vybavuje pracovníčka sekretariátu ÚCJ. 

  Aktivity ÚCJ spojené so vzdelávaním na všetkých stupňoch vysokoškolského štúdia sú 

koordinované v rámci spolupráce sekcií anglického, nemeckého, francúzskeho, ruského 

a slovenského jazyka. 

 

 

 

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


Výročná správa o činnosti ŽU za rok 2014 – Ústav cudzích jazykov  

 

 

Riaditeľka ústavu: PhDr. Anna Tománková 

Sekretariát: Mária Chabadová  

Odborní asistenti: 

 PhDr. Soňa Gallová (anglický  a ruský jazyk) 

 PhDr. Mária Jánošová (anglický jazyk) 

 PhDr. Kvetoslava Okálová (nemecký jazyk) 

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

 PhDr. Anna Tománková (nemecký a slovenský jazyk) 

 PhDr. Danuša Vavríková (anglický a francúzsky jazyk) 

 Mgr. Michaela Bakay Záhorská, PhD. (anglický jazyk) 

 Mgr. Anna Čapková (nemecký jazyk a latinský jazyk) 

 Mgr. Beáta Hajasová (anglický jazyk) 

 Mgr. Barbora Honnerová (nemecký jazyk) 

 Mgr. Anna Jaďuďová (anglický jazyk) do 31. 8. 2014 

 PaedDr. Barbora Kačiaková (anglický a francúzsky jazyk) 

 Ing. Katarína Konečná (anglický jazyk) do 31. 8.  2014 

 Mgr. Jana Malchová (anglický a nemecký jazyk) RD    

 Mgr. Marian Mancovič (anglický a nemecký jazyk) 

 PaedDr. Lenka Môcová (anglický jazyk) 

 Mgr. Katarína Pankuchová, PhD. (nemecký a slovenský jazyk) 

 Mgr. Katarína Pažická (anglický jazyk) 

 Mgr. Pavol Pepich, PhD. (anglický jazyk)  

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

do 31. 7. 2014. 

 PaedDr. Andrej Šeliga, PhD.(anglický jazyk)  

 Mgr. Jana Trnovcová (anglický a francúzsky jazyk) 

 Mgr. Marek Valica (anglický a francúzsky jazyk) 

 Mgr. Andrea Záhorcová Gavláková (anglický jazyk), RD 

    Mgr. Jana Lopušanová (anglický a nemecký jazyk), RD 

                                PaedDr. Libuše Daněková (anglický a ruský jazyk) od 1. 9. 2014 

    Mgr. Albert Kulla, PhD. (anglický jazyk) od 1. 9. 2014 

    PaedDr. Miroslava Ostrochovská (anglický jazyk) od 1. 9. 2014 

   

Poslaním  ústavu je plnenie úloh zameraných predovšetkým na: 

a) vzdelávaciu, 

b) vedeckovýskumnú,  

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 sústavné zlepšovanie kvality jazykových i komunikačných kompetencií študentov 

ŽU s cieľom posilnenia ich cudzojazyčnej zdatnosti a konkurencieschopnosti. Cieľom 

vzdelávacej činnosti ústavu je tiež priblížiť sa obsahom a požiadavkám výučby cudzích 

jazykov (CJ) k európskym štandardom tak, aby študenti ŽU boli jazykovo dobre pripravení 

využívať zahraničné stáže, praxe a ponúkané štipendiá v rámci programov EÚ. ÚCJ realizuje 

podľa požiadaviek jednotlivých fakúlt ŽU výučbu odborného anglického a nemeckého jazyka 
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pre pokročilých a študentov doktorandského štúdia v dennej i  externej forme. Francúzsky a 

ruský 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 prebieha v 1. až 3. ročníku bakalárskeho štúdia, môžu si 

študenti rozšíriť svoje odborné 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 a predovšetkým pre tých, ktorí absolvujú 

jedno alebo viacsemestrálne štúdium na našej univerzite v rámci programov EÚ, ako napr.  

ERASMUS. 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.  K zvýšeniu záujmu o CJ a motivácie študentov pri ich učení prispieva aj 

organizovanie preskúšania študentov v rámci absolvovania prestížneho testu TOEIC  

z anglického jazyka a  študentských brigád do Nemecka prostredníctvom Ústredia práce, 

sociálnych vecí a rodiny, ako aj organizovanie zahraničných exkurzií do Paríža a Londýna. 

Vyučovací proces zameraný na rozvíjanie odborných jazykových kompetencií vychádza 

z predpokladu, že študenti ovládajú jazykové kompetencie na úrovni B1 a B2 (maturita) 

podľa Európskeho referenčného rámca pre jazyky a náš pedagogický proces smeruje 

k dosiahnutiu stupňa C1, v niektorých prípadoch až C2. Jeho cieľom je: 

 prehlbovanie a osvojovanie si jazykových prostriedkov (lexiky a gramatiky) typických 

pre odborný štýl; 

 podpora schopnosti profesionálnej komunikácie v cudzom jazyku vzhľadom na 

odbornosť;   

 praktická aplikácia jazykových znalostí pri práci s vybranými odbornými textami; 

 celkové rozvíjanie jazykovej i komunikačnej kompetencie so zreteľom na požiadavky 

budúceho povolania a profesijnej 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 úrovni  A2 SERR. 

 

POČET ŠTUDENTOV ZA JEDNOTLIVÉ SEMESTRE A FAKULTY v roku 2014 

Názov fakulty LS 2013/14 ZS 2014/15 Spolu  

denné 

Spolu 

externé  

Spolu 2014 

FPEDAS 871 1309 2180 304 2484 

SjF 66 187 253 - 253 

EF 291 33 324 - 324 

SvF 101 63  164 14 178   

FRI 984 680 1664 3 1667 

FHV 461 373 834 96 930   

FBI 238 357 595 49 644 

Rektorát - VÚVB 14  20 34 -  34 

Spolu študentov 3026 3022 6048   466 6514 
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Vedeckovýskumná činnosť 

 

Vedeckovýskumná činnosť ústavu kontinuálne nadväzuje na úlohy, ktoré plní ústav 

v oblasti pedagogickej, t. j. zabezpečovanie kvalitného vyučovania cudzích jazykov. V oblasti 

metodiky a didaktiky výučby cudzích jazykov sa orientuje na zvyšovanie úrovne ovládania 

odborného cudzieho jazyka pomocou používania efektívnych a progresívnych metód, ako aj 

inovatívnych a moderných foriem výučby cudzích jazykov. Hlavným cieľom v tejto oblasti je 

aktivizovať a upevňovať jazykové vedomosti i schopnosti  našich študentov, posilňovať 

internacionalizáciu vzdelávania na ŽU, zefektívniť didaktickú prípravu a spracovanie 

aktuálnych odborných textových materiálov s využitím multimédií i interaktívnej tabule 

z hľadiska komunikatívneho prístupu.  

V rámci všeobecnej a aplikovanej jazykovedy skúmajú pracovníci ÚCJ oblasti ako sú: 

porovnávacia lingvistika, textová lingvistika, psycholingvistické aspekty jazykovej 

komunikácie, stratifikácia národného jazyka v súčasných audiovizuálnych médiách, 

lexikológia a odborná terminológia železničnej dopravy.  

Výskum prebieha aj v oblasti translatológie, kde hlavnú pozornosť venujeme hlavne  

problematike prekladu cudzojazyčného odborného textu, skúmame postupy a problémy, ktoré 

sa najčastejšie vyskytujú pri prekladoch technických, manažérskych a iných odborných 

textov. Z hľadiska interkultúry a uchovania kultúrneho dedičstva amerických Slovákov 

v severnej Amerike sa niektorí členovia ÚCJ zaoberali výskumom a analýzou súčasných 

printových i elektronických vydaní periodík krajanských spolkov v USA, ochrane prírody, 

prírodnému dedičstvu SR a metódam dokumentácie prírodného dedičstva. V ďalšom období 

sa bude výskum orientovať na skúmanie obrazu Slovenska v britských printových médiách. 

V roku 2014 pokračovali v doktorandskom štúdiu štyria odborní asistenti z ÚCJ, z nich dvaja  

v priebehu roka 2014 štúdium úspešne ukončili a od septembra 2014 začala doktorandské 

štúdium ďalšia odborná asistentka.    

 

Projekty a grantové úlohy: 

Pedagogickí pracovníci ÚCJ sa aktívne zapájajú do podávania a riešenia domácich 

i zahraničných projektov. V priebehu roka 2014 sa na pôde ÚCJ riešilo 7 projektov: 

 

1. V septembri 2014 bol úspešne ukončený národný projekt SR, ktorý sa riešil v rámci 

operačného programu EÚ Vzdelávanie a bol financovaný z Európskeho sociálneho fondu. 

Jeho názov bol:  Vzdelávanie učiteľov ZŠ v oblasti CJ v súvislosti s Koncepciou 

vyučovania CJ na ZŠ a SŠ, Kód ITMS projektu: 26110130001, hlavný riešiteľ: ŠPÚ 

Bratislava a MŠ SR,  koordinátorom  za ŽU bola PhDr. Anna Tománková.   

2. Mgr. K. Pažická, PhDr. Z. Ondráčková, PhD. a Mgr. M. Bakay Záhorská, PhD. v priebehu   

roka 2014 ako riešiteľky úspešne  plnili úlohy v rámci celouniverzitného projektu    

     ITMS_26110230079_Inovácia a internacionalizácia vzdelávania – nástroje zvýšenia      

     kvality ŽU v európskom vzdelávacom priestore. 

3. PhDr. Z. Ondráčková, PhD.  pokračovala v plnení úloh v rámci projektu  

       VEGA 1/0129/12  s názvom: Modelovanie rečového vývinu slovensky hovoriacich detí    

       v ranom veku, vedúcim projektu bola prof. PhDr. Daniela Slančová, CSc. z FF PU     

       v Prešove. 

4.  Mgr. Pavol  Pepich, PhD. je spoluriešiteľom projektu VEGA č.2/0035/13 s názvom   

     Reakcie živočíchov na meniacu sa štruktúru lesa, hlavným riešiteľom je VÚVB ŽU.  
 

5. Mgr. Michaela Bakay Záhorská, PhD. je spoluriešiteľkou projektu  ITMS                               
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    26110230090 s názvom Kvalitné vzdelávanie s podporou inovatívnych  foriem, kvalitného   

   výskumu a medzinárodnej spolupráce – úspešný absolvent pre potreby praxe, hl. riešiteľ je  

   doc. Ing. Mária Ďurišová, PhD. z FRI ŽU. 

6. Mgr. Katarína Pažická je členkou riešiteľského tímu zahraničného projektu v rámci     

   Strategic Partnership, s číslom 2014-1-BE-KA200-000462 a názvom Early identification of  

   STEM readiness and targeted academic interventions (readySTEMgo), hl. riešiteľ je doc.   

   PaedDr. Peter Hockicko, PhD., prodekan pre vzdelávanie na EF ŽU. 

7 . PhDr. Anna Tománková je od 1. 4. 2014 členkou riešiteľského tímu autorov testových úloh   

   z predmetu nemecký jazyk pre národné projekty s názvom Zvyšovanie kvality vzdelávania  

   na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania, čísla ITMS    

   26110130546 a ITMS 26140130030. Projekty sú realizované z Operačného programu  

  Vzdelávanie, spolufinancované Európskym sociálnym fondom a garantom je NÚCEM. 

 
V roku 2014 pracovníci ÚCJ participovali na vypracovaní a podaní 3 projektov KEGA a 1 

VEGA projektu.  

 KEGA projekty: 

1. Inovácia metód výučby anglického jazyka v študijnom odbore vodná doprava, číslo 

023ŽU-4/2015 (za ÚCJ: PaedDr. L. Môcová, Mgr. J. Trnovcová, Mgr. B. Hajasová 

a Phdr. Zuzana Ondráčková, PhD.); 

2. Inovácia výučby predmetu cudzí jazyk pre študentov SvF Žilinskej univerzity v 

Žiline, číslo 017ŽU-4/2015 (za ÚCJ: PaedDr. L. Môcová, Mgr. M. Bakay Záhorská, 

PhD., Mgr. B. Hajasová, PaedDr. A. Šeliga, PhD., Mgr. A. Čapková, Mgr. K. 

Pankuchová, PhD. a PhDr. A. Tománková). 

3. Veda hrou, číslo 021ŽU-4/2015 (za ÚCJ Mgr. K. Pažická) 

   

VEGA projekt: Komplexná metodika hodnotenia protipožiarnych kontrol v mestských 

sídliskách, číslo 1/0874/15 (za ÚCJ Mgr. Anna Čapková).  

 

Zahraničné pobyty 

V rámci programu LLP/ERASMUS učiteľské mobility absolvovalo prednáškový pobyt na 

zahraničných univerzitách v roku 2014 9 pedagógov z ÚCJ: 

1. PaedDr. L. Môcová, Mgr. J. Trnovcová, Mgr. M. Bakay Záhorská, PhD., Mgr. B. 

Hajasová, -  Universidad de Jaén,    Španielsko;  

      2. Mgr. K. Pažická, PhDr. A. Tománková, - University of Primorska, KOPER,  Slovinsko. 

      3.  PaedDr. B. Kačiaková - University of Beira Interior v Covilhe, Portugalsko. 

      4. PhDr. Z. Ondráčková, PhD., Mgr. A. Jaďuďová - University of Patras, Grécko 

 

Zahraničné návštevy   

 

V rámci programu LLP/ERASMUS –učiteľské mobility absolvovala svoju mobilitu na  ÚCJ  

od 09. 04. – 11. 04. 2014 vysokoškolská učiteľka z Poľska – Dr. Dagmara Mika z Univerzity 

Bielsko-Biala, v rámci svojich prednáškových aktivít oboznámila našich študentov 

s možnosťami štúdia v Poľsku, s poľským systémom školstva, jeho členstvom v EÚ 

a prípravami Poľska na prijatie spoločnej európskej meny, systémom dopravy i s bežným 

životom a  aktivitami študentov v Poľsku.   

Možno iba konštatovať, že vzájomné výmenné prednáškové pobyty sú veľkým prínosom pre 

pedagógov ÚCJ a samozrejme aj pre pedagógov navštívených univerzít.  
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Publikačná činnosť 

 Popri vzdelávacej, vedeckovýskumnej, organizačnej a koordinačnej činnosti pokračovali 

pedagógovia ÚCJ aj v roku 2014 pomerne úspešne v publikačnej činnosti.  

Zoznam publikácií zaevidovaných v UK ŽU za rok 2014: 

Vedecké monografie (vydané v domácich vydavateľstvách) 

AAB: Lingvisticko-pragmatické aspekty technického textu/ Pankuchová Katarína. 

CD-ROM, elektronický zdroj, EDIS 2014. ISBN 978-80-554-094  

 

Skriptá a učebné texty 

BCI: Lectures on international economic integration - the case of Europe 

[elektronický zdroj] / Ivánková Katarína, Pažická Katarína, Bartošová Viera. 1. vyd. 

- Žilina: Žilinská univerzita, 2014. CD-ROM, 146 s. - ISBN 978-80-554-0886-6 

BCB: Mediálna výchova pre 5.-9.ročník základnej školy / Tadeusz Zasępa, Albert 

Kulla ... [et al.]. 1. vyd., Bratislava: Orbis Pictus Istropolitana, 2014. - 127 s. : obr., 

tab. - ISBN 978-80-8120-245-2 

 

Vedecké práce v domácich a zahraničných časopisoch 

 

ADN: The historical background of the Slovak press in the USA/ Bakay Záhorská 

M., Králová, Z., Cinbeaux, H.N. 2014. In: Communications : scientific letters of the 

University of Žilina. ŽU v Žiline. 2014, Vol. 16, No 3, s.  36-40. ISSN 1335-4205. 

 

ADE: Ideals of the EU founding fathers [Ideály otcov zakladateľov EÚ] / Lenka 

Môcová. In: Analele Universităţii ,,Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu = Annals of 

the ,,Constantin Brâncuşi” University of Târgu Jiu. - ISSN 2344-3677. - S. 11-23. 

 

ADF: Jazyková kompetencia používateľov odborného jazyka a ich úsilie o jeho 

kultiváciu/ Barbora Honnerová. In: Jazyk a kultúra [elektronický zdroj] : internetový 

časopis Lingvokulturologického a prekladateľsko-tlmočníckeho centra excelentnosti 

pri Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove. - ISSN 1338-1148. - Roč. 5, 

č. 19-20 (2014), http://www.ff.unipo.sk/jak/cislo19-20.html 

 

ADN: Groups with the infinite Non-Quasicentral Nodal Subgroup/ Ľ. Tománek, A. 

Tománková, 2014. In: Communications : scientific letters of the University of Žilina. 

ŽU v Žiline. 2014, Vol. 16, No 3, s. 60-64. ISSN 1335-4205. 

 

ADN: Precision analysis of height measurement realized on balastless track/ Jana 

Ižvoltová, Peter Pisca, Andrej Villim, Marian Mancovič. In: Communications : 

scientific letters of the University of Žilina. ŽU v Žiline. 2014, No 4, s. 63 – 67 

 

ADE: Genetic analysis for geographic isolation comparison of brown bears living in 

the   periphery of the Western Carpathians Mountains with bears living in other 

areas,  Graban J., Kisková J., Pepich P., Rigg R., Open journal of genetics. - ISSN 

2162-4453. - Vol. 3, no. 3, s. 174-182 

 

 

http://www.ff.unipo.sk/jak/cislo19-20.html
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Príspevky v domácich a zahraničných zborníkoch z vedeckých konferencií 

AFD: Some aspects of ESP course design/ Môcová Lenka, Hajasová Beáta, Bakay 

Záhorská Michaela, 2014. In: Foreign languages: a bridge to innovations in higher 

education = Cudzie jazyky: most k inováciám vo vysokoškolskom vzdelávaní : 

zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Banská Bystrica 17.10.2014. - Banská 

Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Ekonomická fakulta, 2014. - ISBN 978-80-557-

0756-3. - S. 144-150. 

 

AEC: Professional community, language culture and standards/ Honnerová Barbora 

[Odborná verejnosť, jazyková kultúra a normy] /. In: Sučasni doslidžennja z 

inozemnoji filologiji : zbirnyk naukovych prac. - Užgorod: PP"Autdor-Šark",2014.-

ISBN978-617-7132-18-8.S.49-52. 

AFD: Die Veränderungen im terminologischen Fond der Lexik des Landverkehrs 

[Zmeny v terminologickom fonde lexikálnej zásoby v pozemnej doprave] / Barbora 

Honnerová. In: Sammelband der Beiträge der XI. internationalen Tagung des 

Verbandes der Deutschlehrer und Germanisten der Slowakei [elektronický zdroj] = 

Zborník príspevkov z XI. medzinárodnej konferencie Spoločnosti učiteľov nemeckého 

jazyka a germanistov Slovenska : 1.-3. Juli 2012 Banská Bystrica. - Banská Bystrica: 

SUNG - Spoločnosť učiteľov nemeckého jazyka a germanistov Slovenska, 2014. - 

ISBN 978-80-971700-0-4. - CD-ROM, s. 97-101. 

AED: Ako efektívne naučiť čítať cudzojazyčné odborné texty študentov technických 

univerzít/ Barbora Honnerová. In: Aplikované jazyky v univerzitnom kontexte - 

didaktika, terminológia, preklad [elektronický zdroj] : recenzovaný vedecký zborník. - 

Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene, 2014. - ISBN 978-80-228-2680-8. - CD-

ROM, s. 43-51. 

 

Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií 

AFG: Video-analysis based tasks in physics / Hockicko Peter, Pažická Katarína, 

2014. In: GIREP - MPTL 2014: international conference teaching/learning physics: 

integrating research into practice : program and book of abstracts. - [s.l] : [s.n.], 2014. 

- ISBN 978-88-907460-5-5. - S. 288-289. 

Spolupráca ÚCJ s inými inštitúciami 

 

ÚCJ sa zameriava na rozvíjanie spolupráce s pracoviskami ŽU i s inými inštitúciami doma aj 

v zahraničí. Spolupracuje predovšetkým s: 

 Ústavom celoživotného vzdelávania ŽU v rámci jazykového vzdelávania  ( Mgr. Jana 

Trnovcová, Mgr. Beáta Hajasová - Cambridge English examiner pre BEC Vantage 

a FCE.Speaking Examiner). 

 Stavebnou fakultou ŽU ( prijímacie skúšky z CJ zabezpečovali PaedDr. B. Kačiaková 

a PhDr. A.Tománková, príprava a skúšanie doktorandov z CJ – PhDr. D. Vavríková, 

PhDr. A. Tománková, preklady a korektúry rôznych dokumentov do AJ zabezpečila  

Mgr. K. Pažická, spracovanie podkladov pre spoločný KEGA projekt - PaedDr. L. 

Môcová); 

  Elektrotechnickou fakultou, Fakultou humanitných vied, Fakultou riadenia a 

informatiky, Fakultou bezpečnostného inžinierstva i s rektorátom veľmi aktívne 

spolupracovali PhDr. A. Tománková a Mgr. K. Pažická, ktorá sa okrem 

prekladateľských prác podieľala aj na realizácii Detskej univerzity ŽU organizovanou 
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EF ŽU, na preklade internetovej stránky ŽU a rôznych zmlúv pre potreby rektorátu do 

AJ. Pre ÚIKT a potreby rektorátu zabezpečili korektúry ale i preklady niektorých častí  

elektronickej prihlášky PaedDr. B. Kačiaková a PhDr. Z. Ondráčková, PhD. Aj v roku 

2014 organizoval ÚCJ v spolupráci s oddelením pre medzinárodné vzťahy a marketing 

2 kurzy slovenčiny v letnom aj v zimnom semestri pre zahraničných a ERASMUS 

študentov.   

 V rámci projektu výmeny študentov, ktorého hl. riešiteľom bol p. prorektor doc. Ing. 

P. Fabián, CSc., pripravili niektorí členovia ÚCJ od 05. 05. 2014 – 29. 05. 2014 kurz 

slovenského jazyka a niekoľko informatívnych prednášok o školskom systéme, 

zvykoch, tradíciách, kultúre a interkultúrnych aspektoch a národných parkoch na 

Slovensku  pre kórejských študentov v anglickom jazyku. Na projekte participovali za 

ÚCJ títo kolegovia: Mgr. B. Hajasová, Mgr. M. Bakay Záhorská, PhD., PhDr. A. 

Tománková, PhDr. Z. Ondráčková, PhD., PhDr. S. Gallová a Mgr. K. Pankuchová, 

PhD. .  

 FPEDAS – preklady do AJ a spoločná publikačná činnosť (Mgr. K. Pažická), 

zabezpečenie prijímacích skúšok na PhD. štúdium (Mgr. Pažická, PhDr. Ondráčková, 

PhD., PhDr. Vavríková a PhDr. Tománková, ktorá vykonávala aj prípravu a skúšanie 

doktorandov z NJ);  

 Ubytovacím zariadením ŽU na Veľkom Diele  - preklady rôznych druhov zmlúv 

a internetovej stránky zabezpečila Mgr. K. Pažická; 

 Výskumným ústavom vysokohorskej biológie  ŽU v Tatranskej Javorine, s Katedrou 

fytológie na Lesníckej fakulte  TU vo Zvolene a s Ústavom ekológie lesa SAV vo 

Zvolene spolupracoval Mgr. Pavol Pepich, PhD.; 

 s Goethe - Inštitútom v Bratislave, Štátnym pedagogickým ústavom v Bratislave 

(získanie knižného daru v celkovom objeme 250 cudzojazyčných učebníc a odbornej 

jazykovej literatúry pre ÚCJ) a Národným ústavom certifikovaných meraní 

vzdelávania (NÚCEM) v Bratislave aktívne spolupracovala PhDr. A. Tománková; 

 občianskym združením Jazykové vzdelávanie na Slovensku ako členovia poroty 

semifinálového a finálového kola súťaže JAZYKOVÝ KVET 2014 aktívne pracovali 

PaedDr. B. Kačiaková, Mgr. Jana Trnovcová, PhDr. A. Tománková a PhDr. Z. 

Ondráčková, PhD.;  

 Prešovskou univerzitou v Prešove a s Univerzitou Komenského v Bratislave v rámci 

riešenia projektu VEGA – PhDr. Z. Ondráčková, PhD.;   

 a s mnohými inými univerzitami, inštitúciami a organizáciami.  

     

 ÚCJ aktívne spolupracuje aj s viacerými zahraničnými univerzitami a organizáciami, 

ktoré sú, resp. boli zároveň aj našimi partnermi v medzinárodných projektoch a pri 

organizovaní výmenných pobytov.  Sem patria napr.:  

 Wyzsza Szkola Pedagogiczna w Czestochowie, Poľsko,  

 Sibirskij gosudarstvennyj universitet telekommunikacij i informatiki, Novosibirsk, Rusko, 

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

 Telecom Lille, Ecole d´ingenieurs, Francúzsko, 

 Universidade da Beira Interior, Covilhã, Portugalsko,  

 University of Patras, Grécko, 

 Vilniaus Gedimino Technikos Universitetas, Vilnius, Litva,  

 „Constantin Brancusi „ University of Targu – Jiu, Rumunsko 

 St. Angela´s College, Sligo, Írsko, 

 Foreign Language Department of the Teacher Training Department of the Kecskemét 

College, 



Výročná správa o činnosti ŽU za rok 2014 – Ústav cudzích jazykov  

9 

 

 Vysoká škola báňská, Technická univerzita Ostrava  

 Univerzita Targu-Jiu z Rumunska (PaedDr. L. Môcová bola členom vedeckej rady 

konferencie: DEVELOPMENT, GOVERNANCE AND INTERNATIONAL 

COOPERATION, ktorá sa konala 29. - 31. 5 2014. 

 

V roku 2014 sme podpísali v rámci  programu ERASMUS+ 7 bilaterálnych zmlúv pre roky 

2014 – 21. 

 
Zoznam podpísaných bilaterálnych zmlúv z roku 2014 

 

Číslo 

 

Názov vysokej školy  

 

Webová stránka 

 

Platnosť  

1. University of Patras, Grécko www.upatras.gr 2014 - 2021 

2. University of Beira Interior, 

Portugalsko 

www.ubi.pt 2014 - 2021 

3. Klaipeda University, Litva www.ku.lt 2014 - 2021 

4. 

 

Lapland University of 

Applied Sciences, Rovanie, 

Fínsko 

www.lapinamk.fi/en 2015 - 2022 

5. 

 

St. Angela´s College, Sligo, 

Írsko 

www.stangelas.nuigalway

.ie 

2014 - 2021 

6. 

 

Universidad de Jaén, 

Španielsko 

www.ujaen.es 2014 - 2021 

 

7. 

 

Jan Dlugosz University, 

Czestochowa, Poľsko 

www.adj.czest.pl 2014 - 21 

 

 
 

 

Rozvojové zámery ÚCJ 
 

 Prioritou v ďalšom rozvoji ÚCJ je zabezpečiť v súlade so závermi novej akreditácie   

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

a pre verejnosť atraktívne služby v oblastiach, ako sú všestranné jazykové vzdelávanie, 

didakticko-metodické poradenstvo pre výučbu cudzích jazykov, poskytovanie 

prekladateľských, tlmočníckych a mnohých iných služieb v oblasti cudzích jazykov podľa 

aktuálneho dopytu. K ďalším zámerom ÚCJ patrí:   

- každoročne aktualizovať a inovovať odborný obsah učiva, využívať nové, efektívne, 

moderné, interaktívne i  zážitkové vyučovacie metódy a didaktické postupy vo 

vyučovaní CJ s využitím internetu, multimédií, interaktívnej tabule a e-learningu; 

- zjednocovať rozsah aj obsah cudzojazyčnej výučby na jednotlivých fakultách ŽU 

v súlade s požiadavkami Európskeho jazykového portfólia, Spoločného európskeho 

referenčného rámca pre jazyky v dvojstupňovej forme štúdia (bakalárske a inžinierske, 

resp. magisterské štúdium); 

- plniť úlohy vyplývajúce z riešených projektov, vypracovať a po prijatí úspešne 

realizovať nové projekty aj v spolupráci s inými fakultami a pracoviskami ŽU; 

http://www.upatras.gr/
http://www.ubi.pt/
http://www.ku.lt/
http://www.lapinamk.fi/en
http://www.stangelas.nuigalway.ie/
http://www.stangelas.nuigalway.ie/
http://www.ujaen.es/
http://www.adj.czest.pl/
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- zvyšovať úroveň vyučovacieho procesu, a tým aj zlepšovať úroveň ovládania cudzích 

jazykov u študentov ŽU s motiváciou lepšieho uplatňovania sa na trhu práce; 

- v rámci možností ústavu podporovať zvyšovanie kvalifikačnej úrovne pedagogických 

pracovníkov, ich vedeckovýskumných aktivít a publikačnej činnosti; 

- za účelom zvyšovania motivácie a záujmu o štúdium CJ organizovať aj v budúcnosti 

brigády do krajín, ktorých jazyk sa študenti učia a poznávacie zájazdy pre študentov, 

ale aj zamestnancov a priateľov ŽU, a tým prispievať  k šíreniu dobrého mena ŽU; 

- organizovať spoplatnené kurzy odbornej jazykovej  prípravy, ktoré budú kontinuálne 

nadväzovať na už dosiahnuté komunikačné kompetencie študentov, systematicky si 

ich budú v týchto kurzoch rozvíjať a prehlbovať. Kurzy budú prebiehať podľa 

medzinárodného programu výučby moderných jazykov UNIcert®, ktorý zaručuje 

jazykovú prípravu pre výmenné programy so zahraničnými univerzitami; 

- ponúknuť študentom a verejnosti kurz latinského jazyka, o ktorý by mohli prejaviť 

záujem budúci študenti práva, medicíny, religionistiky, histórie, filológie ale aj 

študenti mediamatiky a kultúrneho dedičstva na FHV ŽU atď.;  

- organizovať skúšky na testovanie jazykových kompetencií študentov ŽU v rámci 

TOEIC podľa úrovní Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky na rôzne 

účely ( zahraničné študijné pobyty, brigády, zamestnanie...) 

- organizovať a realizovať aj počas ďalších rokov spoločné objednávanie 

cudzojazyčných učebníc pre študentov ŽU a pomocou 5% z objemu predaja, ktoré 

ÚCJ týmto spôsobom získa, rozširovať svoj knižničný fond. V roku 2014 sme získali 

cudzojazyčné učebnice a odbornú literatúru pre potreby ústavu v celkovej hodnote 

1075,90 EUR.  

 

 


