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8  Ústav celoživotného vzdelávania 

8.1 Všeobecné informácie 

8.1.1 Adresa 

Žilinská univerzita v Žiline 

Ústav celoživotného vzdelávania 

Univerzitná 8215/1 

010 26 Žilina 

 

8.1.2 Riaditeľka 

Ing. Lucia Hrebeňárová, PhD. 

tel.: 041- 513 50 41 

e-mail: lucia.hrebenarova@uniza.sk 

ucv@uniza.sk 

 

8.1.3 Najdôležitejšie udalosti v roku 2015 

 Vznik Sekcie cudzích jazykov k 1. septembru 2015 

 Oslavy 20. výročia založenia Univerzity tretieho veku Žilinskej univerzity a štart cyklu 

otvorených prednášok 20 krokov k poznaniu 

 Vydanie 10. čísla seniorského časopisu Schody a štvrtého zborníka vybraných záverečných 

prác študentov Univerzity tretieho veku s názvom „Senior neznamená starý“. 

8.2 Sekcia cudzích jazykov 

Cieľom Sekcie cudzích jazykov je výskum v oblasti lingvistiky, translatológie, metodiky a didaktiky 

výučby cudzích jazykov v podmienkach Žilinskej univerzity, tvorba a riešenie projektov umožňujúcich 

implementáciu skúmaných javov do ďalšieho vzdelávania i vysokoškolskej výučby  a vlastná výučba 

cudzích jazykov. Novovytvorená sekcia vznikla 1. septembra 2015 transformáciu Ústavu cudzích 

jazykov Žilinskej univerzity, ktorý k 31. augustu 2015 zanikol. 

Nosnými aktivitami tejto sekcie je zabezpečovanie vysokoškolskej výučby cudzích jazykov na 

všetkých fakultách Žilinskej univerzity v Žiline. Čiastkové kroky vedú ku skvalitneniu celého procesu, 

ku zvýšeniu záujmu o tieto vzdelávacie aktivity medzi študentmi univerzity ako i k podnieteniu záujmu 
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zamestnancov univerzity vyučovať v cudzích jazykoch. Vzdelávacia, vedeckovýskumná i publikačná 

činnosť si vyžaduje nevyhnutnú podmienku úzkej a aktívnej spolupráce pracoviska s jednotlivými 

fakultami Žilinskej univerzity.  

Hlavnými vyučovanými jazykmi sú angličtina, nemčina, ruština a francúzština. 

Personálna štruktúra sekcie : 4 odborní asistenti, 9 asistenti, 5 lektori, 3 externé lektorky. 

8.2.1 Výučba cudzích jazykov  

Jednou z hlavných priorít pracoviska bola stabilizácia výučby cudzích jazykov na Žilinskej 

univerzite v zmysle vytvorených štandardov kvality. Bol vypracovaný základný Kompetenčný 

profil absolventa výučby cudzieho jazyka na 1. stupni a 2. stupni vysokoškolského štúdia. Je 

východiskom pre kompetenčné profily absolventov na jednotlivých fakultách, do ktorých sú 

implementované požiadavky na štúdium cudzích jazykov jednotlivých fakúlt.  

Z kompetenčného profilu absolventa vychádza vytvorená Základná obsahová schéma jazykového 

vzdelávania založená na 5- resp. 6-semestrovej dotácii výučby cudzieho jazyka na fakultách. Je 

základom pre obsahové schémy a učebné plány pre výučbu cudzieho jazyka na jednotlivých 

fakultách. Minimálnou požiadavkou je znalosť jazyka na úrovni B1.  

V prvej polovici septembra bolo pre všetky fakulty  pripravené on-line vstupné testovanie doplnené o 

odborné texty viaUNIZAce sa k jednotlivým študijným programom. Ich cieľom bolo poskytnúť 

študentom  

1. ročníka informáciu o ich aktuálnej znalosti cudzieho jazyka a prostredníctvom odborných textov 

motivovať ich k štúdiu cudzieho jazyka na univerzite. Do testovania sa zapojilo 290 študentov.  

Vytvorených bolo 6 fakultných tímov (jeden spoločný pre Elektrotechnickú a Strojnícku fakultu). 

Početnosť tímov vychádza z požiadavky fakúlt na výučbu. Vyučujúci tak majú možnosť postupne sa 

profilovať na výučbu odborného jazyka pre svoje domovské fakulty. Tento prístup profilácie 

vyučujúcich nie je možné aplikovať na nemecký jazyk z dôvodu nízkej požiadavky na výučbu zo strany 

fakúlt.  

 

Tab. č. 1 

Výučba cudzích jazykov na Žilinskej univerzite v dennej forme štúdia            

Cudzí jazyk Počet študentov Počet krúžkov 

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov 

Anglický jazyk 930 61 

Nemecký jazyk 143 12 

Francúzsky jazyk 24 2 

Ruský  jazyk 42 2 

Strojnícka fakulta 
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Anglický jazyk 84 7 

Nemecký jazyk 11 2 

Elektrotechnická fakulta 

Anglický jazyk 46 3 

Nemecký jazyk 13 1 

Stavebná fakulta 

Anglický jazyk 35 2 

Nemecký jazyk 21 2 

Fakulta riadenia a informatiky 

Anglický jazyk 530 31 

Nemecký jazyk 57 5 

Fakulta humanitných vied 

Anglický jazyk 214 13 

Nemecký jazyk 62 6 

Ruský jazyk 14 1 

Francúzsky jazyk 4 1 

Fakulta bezpečnostného inžinierstva 

Anglický jazyk 178 10 

Nemecký jazyk 83 5 

Ruský jazyk 28 2 

Spolu 2 519 168 

 

S cieľom zatraktívniť štúdium odborného jazyka pri dodržaní všetkých didaktických zásad podporený 

výskumom efektívnosti výučby s a bez mobilnej aplikácie bol v partnerskej spolupráci s Prešovskou 

univerzitou podaný projekt v rámci Všeobecnej výzvy APVV „Odborný cudzí jazyk – výskum 

efektivity výučby s podporou špecifickej mobilnej aplikácie“. 

8.2.2 Ďalšie aktivity Sekcie cudzích jazykov   

Slovenský jazyk pre Erasmus študentov – inovovaný bol obsah jazykového vzdelávania so 

zameraním na sprostredkovanie základných komunikačných zručností v každodennom živote ako i na 

pôde univerzity. Dôraz sa kládol na praktickú stránku – interaktívnu komunikáciu, aby si študenti 

zapamätali frázy, ktoré im boli nápomocné pri komunikácii ako i pri vnímaní interkultúrnych rozdielov. 

Ďalším aspektom kurzu bolo prezentovať Slovensko ako krajinu mnohorakých možností, jej históriu, 

tradície a prírodné krásy. Jedna hodina výučby bola realizovaná na Stanici Záriečie, druhá hodina 
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v Mestskom divadle v Žiline. Na výučbu slovenského jazyka sa prihlásilo 30 Erasmus študentov. 

Výučba prebiehala v dvoch termínoch v rozsahu 13 týždňov po 2 hodiny týždenne.  

readySTEMgo – medzinárodný projekt Elektrotechnickej fakulty Žilinskej univerzity, do riešenia 

ktorého sú aktívne zapojení vyučujúci tímu pre EF a SjF (nosné aktivity: preklad materiálov, 

komunikácia s projektovým tímom, spolupráca na vyhodnotení výsledkov výskumu). 

Noc výskumníka – „English in Move“ – prezentácia interaktívneho spôsobu výučby anglického jazyka 

v napojení na študijné programy Žilinskej univerzity. 

Interaktívny workshop z anglického jazyka na gymnáziu Hlinská – interaktívny workshop 

z anglického jazyka v trvaní 2 x 45 minút, ktorého cieľom bolo interaktívnymi metódami a formami 

výučby, motivujúcimi aktivitami zameranými na rozvoj jazykových zručností a nápaditým obsahom 

priblížiť žiakom IV. ročníka 4 maturitné témy z anglického jazyka: Multikultúrna spoločnosť 

(s podtémou Tradície, sviatky a zvyky), Stravovanie, Komunikácia a jej formy. Workshopu sa 

zúčastnilo 31 prihlásených maturantov z anglického jazyka, ktorí boli rozdelení do dvoch 

samostatných pracovných tímov. Cieľom aktivity bolo budovanie siete partnerských škôl a prezentácia 

výučby cudzích jazykov  na Žilinskej univerzite. 

8.3 Sekcia ďalšieho vzdelávania 

8.3.1 Univerzitná škola jazykov 

Hlavným cieľom Univerzitnej školy jazykov (ďalej UŠJ) je poskytovať jazykové vzdelávanie študentom, 

doktorandom a zamestnancom Žilinskej univerzity ako aj širokej verejnosti  všetkých vekových skupín. 

Snaží sa uspokojiť požiadavky účastníkov jazykových kurzov s ohľadom na ich jazykovú úroveň 

a konkrétne potreby. 

V roku 2015 UŠJ otvorila spolu 43 jazykových kurzov a 6 prípravných kurzov na Cambridge 

English skúšky. 39 kurzov anglického, nemeckého, ruského, francúzskeho, španielskeho a 

talianskeho jazyka bolo určených zamestnancom, doktorandom a študentom UNIZA a verejnosti. 2 

kurzy anglického jazyka boli realizované v rámci firemného vzdelávania.  

Najväčší záujem bol o kurzy anglického jazyka. Počas roka bolo otvorených 31 kurzov (tab. č. 2) od 

úrovne úplní začiatočníci (úroveň A1 Spoločného európskeho referenčného rámca, ďalej SERR) až po 

úroveň skúsení používatelia (úroveň C1 SERR). 

Tab. č. 2 

Počet kurzov anglického jazyka a účastníkov v nich            

Úroveň Počet kurzov 
Počet účastníkov          

v kurzoch 

Úplní začiatočníci 2 13 

Veční začiatočníci 6 54 

Mierne pokročilí 12 88 
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Stredne pokročilí 2 11 

Vyššie pokročilí 1 9 

Konverzácie  4 26 

Firemné kurzy  2 9 

Individuálny kurz 1 1 

Spolu 31 211 

Okrem kurzov anglického jazyka bolo realizovaných 8 kurzov nemeckého jazyka, 2 kurzy ruského 

jazyka a 2 kurzy talianskeho jazyka (tab. č. 3).  

 

Tab. č. 3 

Počet kurzov ostatných cudzích jazykov a účastníkov v nich            

Úroveň Počet kurzov 
Počet účastníkov          

v kurzoch 

Nemecký jazyk 

Začiatočníci  2 16 

Mierne pokročilí 3 21 

Stredne pokročilí 1 5 

Vyššie pokročilí 1 4 

Individuálny kurz 1 1 

Ruský jazyk 

Začiatočníci  1 5 

Mierne pokročilí 1 5 

Taliansky jazyk 

Začiatočníci 1 10 

Mierne pokročilí 1 6 

Spolu 12 73 

 

V júli 2015 úspešne prebehol 2. ročník Detskej letnej školy angličtiny. Troch turnusov s rozdelením 

podľa veku i úrovne anglického jazyka sa zúčastnilo 32 detí vo veku od 6 do 12 rokov.  

Ústav celoživotného vzdelávania ako Autorizované centrum pre Cambridge English jazykové 

skúšky s celoslovenskou pôsobnosťou tvorí spolu s ďalšími 4 jazykovými školami zo súkromného 

sektora sieť autorizovaných certifikovaných testovacích centier v Slovenskej republike priamo 

koordinovaných Univerzitou Cambridge. Ústav celoživotného vzdelávania má tak právo organizovať 

Cambridge English skúšky na pôde Žilinskej univerzity. Prísne kvalitatívne a procesné štandardy 
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oprávňujú centrum realizovať skúšky zo všeobecnej angličtiny, angličtiny pre školy, akademickej, 

profesijnej angličtiny a obchodnej angličtiny od úrovne A1 po úroveň C2 SERR. 

Systematickou povinnosťou autorizovaných centier je príprava a školenie vlastných ústnych 

skúšajúcich – Speaking Examiners na jednotlivé typy Cambridge jazykových skúšok. Tréningy 

(nácvik priebehu ústneho skúšania podľa presných postupov, videí a inštrukcií Univerzity Cambridge 

s následným testom na dobrovoľníkoch) a koordinácie (nácvik jednotného hodnotenia ústnych 

skúšok, pričom skúšajúci sa nesmú odchýliť o viac ako jeden bod podľa štandardov univerzity 

Cambridge) ukončené certifikáciou ústnych skúšajúcich boli vedené Team Leadrom pre Slovenskú 

republiku p. Richardom Vealom.  

 

Tab. č. 4 

Počet lektorov zapojených do prípravy na ústnych skúšajúcich pre Cambridge English skúšky 

Typ skúšok 

Tréningy 

ústnych 

skúšajúcich 

Koordinácia         

ústnych 

skúšajúcich 

Certifikácia 

ústnych 

skúšajúcich 

First Certificate in English – FCE   10 9 8 

Certificate in Advanced English – CAE 5 4 3 

Business English Certificate Vantage – 

BEC: Vantage   
4 3 3 

Key English Test 2 2 2 

Preliminary English Test 2 2 2 

Young Learners English Test – YLE 2 2 2 

 

V roku 2015 bolo pripravených 13 certifikovaných skúšok pre rôzne jazykové úrovne i odborné oblasti. 

Pre svoj všeobecný záber a akceptovateľnosť širokým spektrom organizácií bol opäť najväčší záujem 

o skúšky First Certificate in English – FCE, ktoré testujú jazykové znalosti na úrovni B2. 

 

Tab. č. 5 

Počet skúšok organizovaných v roku 2015 na ÚCV UNIZA 

Typ skúšok Počet skúšok Počet účastníkov 

Young Learners English Test – YLE Starters 1 2 

Young Learners English Test – YLE Movers 1 7 

Young Learners English Test – YLE Flyers 1 8 

First Certificate in English – FCE for Schools   3 34 

First Certificate in English – FCE   1 10 

Certificate in Advanced English – CAE   3 22 
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Teaching Knowledge Test – TKT Module 1 1 8 

Teaching Knowledge Test – TKT Module 2 1 8 

Teaching Knowledge Test – TKT Module 3 1 8 

Spolu 13 107 

 

Pravidelné mapovanie úspešnosti vyššie popísaných skúšok jednoznačne ukázalo význam 

prípravných kurzov na Cambridge English jazykové skúšky, ktoré v roku 2015 tvorili 17% 

z celkového počtu zorganizovaných kurzov anglického jazyka. Vďaka vyškoleným ústnym skúšajúcim 

dôsledne poznajúcim proces skúšania bolo možné pripraviť kandidátov skúšok vo všetkých 

požadovaných častiach skúšky: Speaking – ústna skúška, Reading and Use of English – čítanie 

a porozumenie obsahu textu, gramatická časť skúšky, Writing – písanie eseje a ďalšieho slohového 

útvaru, Listening – počúvanie s porozumením. Niektoré prípravné kurzy boli realizované v rámci 

projektu Inovácia a internacionalizácia vzdelávania – nástroje zvýšenia kvality Žilinskej univerzity v 

európskom vzdelávacom priestore /ITMS 26110230079/, aktivita 2.1 – Podpora medzinárodnej 

mobility učiteľov a študentov. 

 

Tab. č. 6 

Počet prípravných jazykových kurzov pre Cambridge English jazykové skúšky a ich účastníkov 

Typ kurzu Počet kurzov Počet účastníkov 

Prípravné kurzy na FCE skúšky 3 15 

Prípravné kurzy na CAE skúšky 1 4 

Prípravné kurzy na TKT skúšky 1 6 

Prípravné kurzy na BEC – Vantage skúšky 1 3 

Spolu 6 28 

 

V roku 2015 pokračovala spolupráca s Tatranskou akadémiou n.o. z Popradu, Language school s.r.o. 

Žilina a Jazykovou školou v Žiline, ktoré sú oficiálnymi prípravnými centrami pre Autorizované 

centrum pre Cambridge English jazykové skúšky Ústavu celoživotného vzdelávania Žilinskej 

univerzity. Táto sieť odborne i logisticky koordinovaná ÚCV ponúkala záujemcom možnosť prípravy 

na Cambridge English skúšky priamo na pôde týchto inštitúcií.   

Aktívna propagácia detských jazykových skúšok a príprava na ne, integrovaná vo výučbe, prebiehala 

v partnerskej spolupráci s vedením základných škôl Karpatská a Oravská v Žiline a ich vyučujúcimi 

anglického jazyka.  

Záujem o absolvovanie Cambridge English jazykovej skúšky je výrazne závislý aj od posilňovania 

povedomia odbornej i laickej verejnosti o nich a systematického prísunu informácií. Počas celého roku 

sa preto zamestnanci ÚCV zúčastňovali rôznych propagačných a prezentačných akcií.  
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Tab. č. 7 

Zoznam prezentácií Cambridge English jazykových skúšok a jazykových kurzov UŠJ 

Aktivita Miesto Obdobie Cieľová skupina 

SAIA informačné semináre 

Žilinská univerzita 

Krajská knižnica 

Univerzitná 

knižnica 

pribežne počas 

celého roku 2015 

študenti UNIZA 

študenti 

ostatných  škôl, 

verejnosť 

Dni príležitostí Žilinská univerzita marec 2015 

študenti UNIZA 

zamestnanci  

verejnosť 

Cambridge Day   Žilinská univerzita marec 2015 

Študenti UNIZA 

zamestnanci  

verejnosť 

Noc výskumníkov  Aupark Žilina september 2015 

študenti UNIZA 

študenti 

ostatných  škôl, 

verejnosť 

Informačné prezentácie 
Jazyková škola 

Žilina 
november 2015 

študenti jazykovej 

školy 

Dni príležitostí  Žilinská univerzita november 2015 

študenti UNIZA 

zamestnanci  

verejnosť  

   

8.3.2 Univerzita tretieho veku 

V štruktúre celoživotného vzdelávania má svoje tradičné miesto Univerzita tretieho veku (ďalej U3V). 

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. Jej cieľom je však i priblížiť 

univerzitu širokej verejnosti, šíriť jej dobré meno a napĺňať významnú spoločenskú úlohu 

UNIZA ako nositeľa najvyššieho stupňa vzdelávania a spoločensky zodpovednú organizáciu.  

V akademickom roku 2015/16 nastúpilo do zimného semestra spolu 444 študentov (tab. 8) vo veku od 

45 do 85 rokov.  

V pobočke Univerzity tretieho veku v Prievidzi bol otvorený prvý ročník študijného modulu 

Pokročilá práca s PC. Výučba bola realizovaná v priestoroch detašovaného pracoviska Fakulty 

riadenia a informatiky UNIZA. 



 

 

         VÝROČNÁ SPRÁVA O ČINNOSTI  ZA  ROK 2015 – ÚSTAV CELOŽIVOTNÉHO VZDELÁVANIA 

10 

Ďalšia pobočka Univerzity tretieho veku v Považskej Bystrici ponúka prednášky druhého ročníka 

študijného programu Základy práce s PC. Výučba je realizovaná v priestoroch Obchodnej akadémie 

v Považskej Bystrici. 

Ročný poplatok za štúdium je od 35 € do 70 € v závislosti od študijného programu alebo modulu, 

sociálneho statusu a miesta štúdia (Žilina, Prievidza alebo Považská Bystrica).  

Študijné programy Univerzity tretieho veku sú koncipované ako 3-ročné s dotáciou 40 vyučovacích 

hodín za akademický rok, študijný program Základy práce s PC je koncipovaný ako 2-ročný s dotáciou 

40 vyučovacích hodín za akademický rok. 1-ročné študijné moduly majú dotáciu 40 vyučovacích hodín 

za akademický rok. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Tab. č. 8 

Počet študentov Univerzity tretieho veku ÚCV UNIZA 

Študijný program 

Študijný 

program/ 

študijný 

modul 

Miesto 

štúdia 
1. ročník 2. ročník 3. ročník 

Pamiatky UNESCO št. program 

Žilina 

30   

Právo – systém 

hodnôt 
št. program 29   

Dejiny Európy št. program 32   

Okrasná záhrada št. modul 30   

Zdravý životný štýl št. program - 29 - 

Psychológia/ filozofia št .program - 29 - 

Človek a umenie št. program - 25 - 

Finančná gramotnosť št. modul 16 - - 

Základy práce s PC št. program 15 32 - 

Digitálne multimédiá št. modul 12 - - 

Práca s tabletom a 

mobilom 
št. modul 13 - - 

Pokročilá práca sa PC št. modul 30 - - 

Pohybovo-relaxačné 

cvičenie 
št. modul 36 - - 

Klubové prednášky - 16 - - 

Osobnosti Slovenska št. program - - 22 

Dejiny Žiliny št. program - - 21 

Pokročilá práca s PC št. modul Prievidza 14 - - 

Základy práce s PC  št. program 
Považská 

Bystrica 
- 13 - 

Spolu  - 273 128 43 
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Zameranie študijných programov a modulov U3V: 

 Pamiatky UNESCO – vybrané prírodné a kultúrne pamiatky UNESCO všetkých kontinentov 

sveta a pamiatky UNESCO na Slovensku (študijný program je realizovaný pod patronátom  

predsedu Slovenskej komisie pre UNESCO prof. RNDr. Ľudovíta Molnára, DrSc.) 

 Právo – systém hodnôt – občan v konaní a priestupkoch, správne konanie, mediácia pri 

riešení konfliktov, ochrana osobných údajov a základných práv a slobôd občana v EÚ 

 Dejiny Európy – dejiny Európy od feudalizmu a formovanie prvých štátnych útvarov, 

humanizmus a renesancia, osvietenstvo až po priebeh 1. a 2. svetovej vojny  a vznik 

totalitných režimov 

 Okrasná záhrada – okrasné záhradníctvo a kvetinárstvo, použitie kvetín v interiéroch, 

súčasné trendy tvorby okrasných záhrad 

 Zdravý životný štýl – gerontológia, zásady správnej výživy seniorov, rizikové faktory 

v seniorskom veku, psychohygiena a tiež zdravé životné prostredie 

 Psychológia/ filozofia – základy psychológie, filozofická antropológia 

 Človek a umenie – umenie premietnuté do ľudového staviteľstva, ľudového odevu, 

rodinného a spoločenského života, či drotárstva v našom regióne  

 Finančná gramotnosť – finančný trh  a finančné plánovanie, dôchodok, úvery a pôžičky, 

sporenie, investovanie, poistenie, burza cenných papierov a plánovanie rodinného rozpočtu. 

Modul pripravený a realizovaný v zmluvnej spolupráci s Nadáciou PARTNERS a lektormi zo 

spoločnosti PARTNERS GROUP s.r.o. 

 Základy práce s PC – OS MS Windows, MS Internet Explorer, MS Office Word 

 Digitálne multimédiá – spracovanie digitálnych fotografii do filmov, vytvorenie výstupnej 

zostavy na CD a DVD 

 Práca s tabletom a mobilom – teoretická časť (základy prác s kamerou, základné princípy 

strihu, práce so zvukom), praktická časť (natáčanie, spracovanie videozáznamu) 

 Pokročilá práca s PC – aktualizácia programov cez internet, internetové aplikácie, prenos 

dát z mobilného telefónu do PC, práca s externými diskami a s tabletom 

 Pohybovo-relaxačné cvičenie – uvoľňujúce cvičenia pod vedením fyzioterapeutky 

 Klubové prednášky – tréningy pamäte 

 Osobnosti Slovenska – významné osobnosti hudby, literatúry, výtvarného umenia, divadla 

a filmu, prírodných vied, medicíny, dejín Považia, politiky  a diplomacie 

 Dejiny Žiliny – historické jadro Žiliny, historické osobnosti Žiliny, historické mapy Žiliny, 

sedem divov Žiliny 

V snahe priblížiť obsah zaujímavých študijných programov U3V aj pre zamestnancov UNIZA boli 

vybrané prednášky zdarma ponúknuté aj akademickej obci UNIZA. 
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Tab. č. 9 

Prehľad prednášok voľne prístupným  pre zamestnancov UNIZA 

Názov prednášky 
Termín 

prednášky 
Lektor Študijný program U3V 

Formovanie slovenského 

národa 
január 2015 

doc. PhDr. Peter Mičko, 

PhD. 

Dejiny európskej 

civilizácie a kultúry 

Krásy a tajomstvá 

starovekých kultúr 
marec 2015 Mgr. art. Darina Arce Človek  a umenie 

J. M. Petzval – fyzik, 

vynálezca objektívov 
apríl 2015 prof. Ing. Juraj Altus, PhD. Osobnosti Slovenska 

Dejiny literárneho života v 

Žiline 
máj 2015 Ing. Ján Ničík  Dejiny Žiliny 

 

V júni 2015 sa konal 6. ročník Letnej školy pre seniorov so zámerom zvýšiť povedomie verejnosti 

o Univerzite tretieho veku, možnostiach štúdia na nej, priblížiť vyučovací proces a Žilinskú univerzitu 

čo najširšiemu spektru záujemcov o štúdium a odbúrať počiatočný strach, či obavy starších učiacich 

sa zo štúdia. Počas dvoch týždňov boli zdarma pripravené aktivity a workshopy: 

 Anglický jazyk – dvojtýždňové konverzácie pre úroveň elementary; 

 Úprava fotiek – týždňový workshop zameraný na úpravu fotiek prostredníctvom voľne 

dostupných softvérových nástrojov; 

 Esperanto – dvojtýždňový workshop zameraný na zvládnutie základov jazyka esperanto; 

 Tvorba rodokmeňa – interaktívny workshop oboznamujúci účastníkov so spôsobmi 

a príčinami tvorby rodokmeňa; 

 Kreatívne písanie – postupy a techniky tvorivého písania; 

 Škola chrbtice – praktická prednáška o zdravom pohybe, správnom dvíhaní bremien 

a nácvik dýchania; 

 UNIZArnalistický workshop – nácvik písania pútavých článkov do médií; 

 Relaxačné techniky – oboznámenie účastníkov s vybranými relaxačnými technikami; 

 Výroba šperku – zoznámenie s technikou obšívania kameňa; 

 Prehliadka mesta – odborný výklad v centre mesta ukončený krátkym kvízom. 

Vzdelávací proces i ďalšie doplnkové aktivity Univerzity tretieho veku už pravidelne smerujú k podpore 

dobrovoľníckych aktivít seniorov. Ide o snahu využitia potenciálu tejto cieľovej skupiny pre 

komunitu, využitia ich životných skúseností doplnených novými poznatkami z rôznych oblastí 

získaných počas trojročného štúdia. K reálnym dobrovoľníckym aktivitám patrí dobrovoľnícky 

pripravovaný časopis študentov Univerzity tretieho veku SCHODY, tvorba zborníka vybraných 

záverečných prác študentov U3V „Senior neznamená starý“, Detské leto v knižnici a Detská 

letná škola angličtiny. 
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V mesiaci júl 2015 pôsobili študentky U3V ako dobrovoľníčky na podujatí piateho ročníka „Detského 

leta v knižnici“. Viedli workshop s názvom: Pltníctvo na Váhu. Téma pltníctva bola dobrovoľníčkami 

interpretovaná aj v Detskej letnej škole angličtiny. Zážitková výučba zameraná na návrat do histórie 

života ľudí na Považí bola prepojená so slovnou zásobou z oblasti cestovného ruchu. 

8.3.3 Sekcia odborných programov 

Cieľom Sekcie odborných programov je zvyšovať teoretické vedomosti a praktické zručnosti 

účastníkov vzdelávania a podnietiť v nich schopnosť ich efektívneho využitia v práci. Svoje aktivity 

smeruje tak do systematického rozvoja ďalšieho vzdelávania na univerzite i mimo nej, sieťovanie 

kľúčových hráčov pôsobiacich v tejto oblasti, implementáciu projektov a účasť v domácich 

i zahraničných organizáciách (EUCEN, ASUTV). 

Dlhodobo pokračuje spolupráca ÚCV s Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika na Projekte jednotného 

štátneho účtovníctva a výkazníctva. V priebehu roku 2015 bolo na pôde Žilinskej univerzity v Žiline 

vyškolených počas 44 školení 631 účastníkov. Školenia boli zamerané na metodiku systému 

riadenia verejných financií – modul RISSAM, modul DCOM, modul IOM, na prácu s centrálnym 

kontrolným systémom.  

8.3.4 Projekty implementované na Sekcii ďalšieho vzdelávania 

Inovácia a internacionalizácia vzdelávania – nástroje zvýšenia kvality Žilinskej univerzity 

v európskom vzdelávacom priestore (kód ITMS 26110230079) – projekt implementovaný 

v spolupráci s piatimi fakultami UNIZA s cieľom zvýšiť zapojenie univerzity do medzinárodnej 

spolupráce podporou mobility učiteľov a študentov. Do júla roku 2015 Ústav celoživotného 

vzdelávania intenzívne prostredníctvom školení a prieskumom participoval na aktivite 2.1 Podpora 

medzinárodnej mobility učiteľov a študentov.  

20 ROKOV POZNANIA – ZBORNÍK ZÁVEREČNÝCH PRÁC A OTVORENÝ  CYKLUS 

PREDNÁŠOK PRI PRÍLEŽITOSTI  20. VÝROČIA ZALOŽENIA UNIVERZITY TRETIEHO VEKU V 

ŽILINE - projekt podporený z grantovej dotácie mesta Žilina, realizovaný v roku 2015, ktorého 

výsledkom je vydanie zborníka vybraných záverečných prác študentov U3V s názvom: Senior 

neznamená starý. Pre krátenie požadovanej dotácie musela U3V ustúpiť z pôvodného zámeru 

projektu podporiť aj cyklus prednášok s názvom: 20 krokov k poznaniu a  tento zámer realizovať 

z iných zdrojov. Zborník sa však stal výborným propagačným materiálom práce študentov U3V pre 

partnerov U3V, ostatné U3V na Slovensku a hostí oslavy 20. výročia vzniku U3V v Žiline.  

SCHODY – PRÍLEŽITOSŤ PRE AKTÍVNE STARNUTIE – projekt podporený z dotačného systému 

Ministerstva kultúry SR pre rok 2015 v programe: Kultúra znevýhodnených skupín a podprograme: 

Periodická tlač. Výsledkom projektu bola tlač slávnostného vydania časopisu Schody č. 10 

v náklade 520 ks pri príležitosti 20. výročia založenia U3V v Žiline. Obsah časopisu tvorili príspevky 

zakladateľov U3V, lektorov, koordinátorov U3V a samotných študentov U3V. Súčasťou projektu boli aj 

podporné vzdelávacie workshopy pre členov redakčnej rady časopisu SCHODY a tiež prispievateľov: 

„Grafická úprava časopisu“, „Úprava fotiek“ a workshop „Kedy článok zaujme“. 


