
 

 
 

Trnavská univerzita a Kultúrne centrum Malý Berlín 

26. september 2019 

 
ORGANIZAČNÉ POZNÁMKY 

 
Vážené kolegyne a kolegovia, 
sme radi, že ste sa rozhodli pridať k organizátorom osláv Európskeho dňa jazykov v Trnave a medzinárodnej 
vedeckej konferencie Výzvy 2019 (Súčasné výzvy vo vyučovaní jazykov: ako ďalej?). 
 
Podujatie bude mať dve relatívne samostatné časti:  
Ulička jazykov, Univerzitné námestie, 9:00 – 12:00 

Vedecká konferencia Výzvy 2019, Malý Berlín, 9:30 – 14:00 
 
Ulička jazykov, Univerzitné námestie, 9:00 – 12:00 

predpoludnie plné zábavných jazykových úloh pre malých aj veľkých, kultúrne vystúpenia a predajné výstavy 

jazykovej literatúry, najnovšie interaktívne digitálne jazykové hry (playboxy)  

Jazyky (v abecednom poradí): angličtina, arabčina, francúzština, latinčina, nemčina, poľština, ruština, 

slovenčina, taliančina, turecký jazyk 

Vstup pre verejnosť: voľný 

 

Mapa podujatia: 

Stánky budú umiestnené 

v týchto priestoroch:  

1 Hlavná budova Trnavskej 

univerzity na Hornopotočnej 

ulici, konkrétne plocha pred 

hlavným vchodom, vstup 

a foyer (na mape ako 

Trnavská univerzita). 

 

2 Univerzitné námestie 

3 Univerzitný parčík 

 

4 Malý Berlín 

Umiestnenie stánkov 

v priestoroch 2 a 3 

odporúčame tým, ktorí chcú 

zapojiť okoloidúcu verejnosť 

a/alebo budú potrebovať viac 

miesta, napr. na pohybové 

hry. V prípade nepriaznivého 

počasia budú tieto stánky 

presunuté do budovy 

Trnavskej univerzity. 

 

https://www.malyberlin.sk/


Hlavná budova Trnavskej univerzity: priestor pred hlavným vchodom 

 

 
 

Hlavná budova Trnavskej univerzity: vstup 

 

 
 

 

  



Hlavná budova Trnavskej univerzity: foyer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Univerzitný parčík 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Univerzitné námestie  

 

 
 

Malý Berlín 

V kultúrnom centre Malý Berlín budú sústredené stánky zamerané na digitálne technológie, hry, virtuálnu 

realitu a všetky aktivity súvisiace s konferenciou Výzvy2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Doteraz potvrdené stánky: 

 

Trnavská univerzita: 

- Katedra anglického jazyka a literatúry 

- Katedra nemeckého jazyka a literatúry 

- Katedra slovenského jazyka a literatúry 

- Katedra klasických jazykov 

- Univerzitná knižnica 

-  

Európska komisia – zastúpenie na Slovensku 

Štátny pedagogický ústav 

SAAIC 

Ostereich Institute 

Goethe Institute 

Foreign Language Publications 

Raabe 

Hemisféra (Výzvy2019) 

Oxford University Press (Výzvy2019) 

Aitec (Výzvy2019) 

Orbis Pictus (Výzvy2019) 

 

 

Pokyny: 

1) S prípravou stánkov v interiéri aj exteriéri je možné začať od 7:00. Stánky je potrebné pripraviť do 

8:45.  

2) Parkovanie v okolí podujatia:  

- Verejné parkovisko na Hornopotočnej ulici (pozdĺž Vojenského archívu, ústi na Univerzitné námestie), 
hodinové parkovanie stojí 50 centov. Parkovací automat peniaze nevydáva. Za každých vhodených 10 centov 
sa pripočíta 12 minút parkovania. Vodič si môže zakúpiť parkovací lístok v hodnote od 50 centov až do 10 eur. 
Parkovací lístok si je možné zakúpiť aj formou SMS správy. Pre zónu A zaslaním SMS na číslo 2200 v tvare TTA 
medzera EČV vozidla medzera počet hodín parkovania od 1 do 10. Cena za takto zakúpenú hodinu parkovania 
je 60 centov. 

- 2 podzemné garáže na Pekárskej ulici (podmienky a ceny pri vstupe), 

- zamestnanci TU môžu parkovať na parkovisku za hlavnou budovou. 

3) Slávnostné otvorenie osláv EDJ bude o 9:00 vo foyeri univerzity a bude trvať cca 10 minút. Po 

otvorení sa môžu spustiť aktivity v stánkoch.  

4) Vystavovatelia si môžu priniesť vlastné vybavenie (stoly, obrusy, banery, ozvučenie a pod.). 

5) Vystavovatelia, ktorí budú mať stánky v hlavnej budove TU môžu využiť inventár Trnavskej 

univerzity (konferenčné stoly, stoličky, pripojenie na el. vedenie, wifi). V takom prípade svoje 

požiadavky na materiál oznámte p. Andrei Dokovej telefonicky alebo e-mailom najneskôr do 23. 9. 

12:00.  

6) Vystavovatelia digi technológií, ktorí budú mať stánky v Malom Berlíne, budú konzultovať svoje 

požiadavky s p. Jánom Kožlejom (jan.kozlejj@gmail.com). 

7) Každý vystavovateľ je zodpovedný za bezpečnosť pri svojom stánku (nábytok ani bannery nesmú 

prekážať pohybu okoloidúcich, káble  musia byť usporiadané tak, aby nehrozilo zakopnutie a pod.).  

8) Čas na rozobratie stánkov nie je určený, vystavovatelia môžu zostať na mieste aj po oficiálnom 

ukončení akcie (o 12:00).  

9) Každý vystavovateľ je zodpovedný za poriadok v okolí stánku a uvedenie okolia stánku do 

pôvodného stavu ((hlavný organizátor poskytne vrecia na odpad a ich odnesenie po akcii).  

 

 

 

 

 



Vedecká konferencia, Malý Berlín, 9:30 – 14:00 

Vedecká konferencia je určená pre vedeckú aj širokú odbornú verejnosť. Okrem vedecko-výskumných 

pracovníkov v oblasti vzdelávania radi privítame aj riaditeľov a učiteľov materských, základných a stredných 

škôl, jazykových škôl a centier, školských manažérov, autorov a vydavateľov učebníc, ako aj  iných 

odborníkov zapojených do jazykového vzdelávania. Cieľom konferencie je vytvoriť platformu pre výmenu 

názorov, skúseností, príkladov dobrej praxe, ale aj kritických poznámok na tému súčasného vývoja v oblasti 

vyučovania materinských jazykov a cudzojazyčného vzdelávania na Slovensku, v Českej republike a v iných 

krajinách. Počas konferencie sa účastníci oboznámia s novinkami z oblasti učebníc a učebných materiálov pre 

počiatočný rozvoj gramotnosti žiakov, výučbu materinského jazyka a cudzojazyčné vzdelávanie. Výstavy a 

prezentácie moderných učebných materiálov a programov budú otvorené pre učiteľov a žiakov všetkých 

stupňov vzdelávania. 
 

Vstupy: 

Vstup učiteľov a študentov učiteľstva a verejnosti – voľný po registrácii (tu) 

Aktívna účasť vo vedeckých sekciách konferencie – po zaslaní abstraktu (tu) a registrácii (tu) 

 

Výstavy jazykových učebníc a učebných pomôcok a tombola 

Výstavy a prezentácie posledných noviniek z oblasti učebníc a učebných pomôcok pre vyučovanie jazykov, 

ako aj záverečnú tombolu pre účastníkov konferencie,  organizačne a materiálne zabezpečili organizátori a 

partneri konferencie. 

  
REGISTRÁCIA 
26. september 2019; 8:30 – 9:30 – vstupné nádvorie KC Malý Berlín 
Pri registračnom pulte účastníci dostanú: 
- konferenčnú menovku, 
- potvrdenie o účasti na konferencii, 

- tlačený program konferencie, 
- ostatné konferenčné materiály. 

 
PRÍSTUP NA KONFERENCIU 
Pri vstupe do všetkých konferenčných priestorov sa účastníci budú musieť preukázať konferenčnou menovkou, 
ktorú dostanú pri registrácii.  

 
MIESTO KONANIA KONFERENCIE 
Všetky konferenčné priestory sa nachádzajú v kultúrnom centre Malý Berlín (adresa: Stará Lesná č.176, 059 60 
Tatranská Lomnica).  
Prednášky, semináre a workshopy prebiehajú v konferenčných miestnostiach centra. Vstup do jednotlivých 
konferenčných miestností je povolený len s konferenčnou menovkou a riadi sa princípom „kto prv príde...”.  
Predajné výstavy a propagačné stánky spoluorganizátorov budú umiestnené na nádvorí a v prechodových 
častiach centra, aby boli prístupné aj širokej verejnosti a návštevníkom z Uličky jazykov.   
Formy vystúpení vystavovateľov 

• príspevok v sekcii (15 min. vystúpenie v sekcii + 5 min. diskusia) 

• workshop (praktické ukážky metodických postupov s aktívnou účasťou publika, odporúčaná dĺžka 35 

min. ukážky + 5 min. diskusia) 
 

 
PRÍSTUP K INTERNETU/WIFI 
je zabezpečený vo všetkých konferenčných miestnostiach.  

 
TOMBOLA  
Na záver konferencie sa bude konať tombola, v ktorej budú môcť vylosovaní účastníci vďaka láskavej podpore 
partnerov podujatia vyhrať hodnotné ceny. Výhercovia sa budú žrebovať spomedzi vyplnených 
dotazníkov, prostredníctvom ktorých môžu účastníci zhodnotiť svoju spokojnosť s konferenciou a 
doplniť svoje návrhy do budúcnosti. Ceny do tomboly oznámte p. Dokovej. 
 
FOTO/VIDEODOKUMENTÁCIA 
Na konferencii bude prítomný oficiálny konferenčný fotograf, ktorý bude tvoriť fotografie pre konferenčnú 
webovú stránku. Ak si neželáte byť na záberoch, prosíme Vás, aby ste o tom informovali priamo fotografa. 

    

https://www.slovakedu.com/conferences/conferences-2019/vyzvy2019/registracia/
http://cms.jolace.webnode.sk/conferences/conferences-2019/vyzvy2019/zasielanie-abstraktov/
https://www.slovakedu.com/conferences/conferences-2019/vyzvy2019/registracia/


 

Kontaktná osoba: Mgr. Andrea Doková, KAJL PdF Trnavská univerzita, Priemyselná 4, Trnava, andrea.dokova@truni.sk 

VŠEOBECNÉ 
1. Fajčenie je zakázané vo všetkých konferenčných miestnostiach. V hoteli sú zreteľne označené fajčiarske 

kútiky.   
2. Prosíme, vypnite si počas konferenčných vystúpení zvonenie na svojich mobiloch. 
3. Dávajte si pozor na svoje veci. Ľutujeme, ale organizátori konferencie nepreberajú za prípadné straty 

žiadnu zodpovednosť.  
 

Pracovné jazyky konferencie (v abecednom poradí): primárne: slovenčina a čeština; príspevky a 

workshopy v jazykových sekciách je možné prezentovať aj v nasledujúcich jazykoch: angličtina, francúzština, 

nemčina, ruština, španielčina a taliančina 

 

Predbežný program: 

 

9:00 – otvorenie Uličky jazykov 

9:30 otvorenie konferencie Výzvy2019 

9:45 plenárna prednáška – Digitálne technológie pre lenivých učiteľov 

10:15 – 11:45 rokovanie v sekciách 

11: 45 – 12:00 prestávka 

12:00 – 13:30 workshopy 

13:30 – tombola, ukončenie konferencie 

 

 

mailto:andrea.dokova@truni.sk

