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5. – 7. októbra 2021 

 
PONUKA SPOLUPRÁCE 

 
Vážení vystavovatelia, 
radi by sme Vás oslovili s ponukou na spoluprácu pri organizácii osláv Európskeho dňa jazykov 
v Trnave a medzinárodnej vedeckej konferencie Výzvy 2021: Súčasné výzvy vo vyučovaní jazykov: ako 
ďalej? 
V rámci podujatia Vám ponúkame možnosť predstaviť svoje produkty zamerané priamo alebo 
nepriamo na výučbu jazykov (učebnice, učebné materiály, cudzojazyčná literatúra, aplikácie, digitálne 
nástroje a pod.).  
 
Termíny: 
5. 10. 2021  9:30 – 14:00 Malý Berlín (Štefánikova 4) 

9:30 – 14:30 hlavná budova TU (Hornopotočná 23) 
  8:30 – 14:30 PdF TU (Priemyselná 4) 
6. 10. 2021  8:30 - 14:30 PdF TU (Priemyselná 4) 
7. 10. 2021   10:00 – 14:30 PdF TU (Priemyselná 4) 

 
 
Priestory :  

1 Hlavná budova Trnavskej univerzity na 

Hornopotočnej ulici, konkrétne plocha pred 

hlavným vchodom, vstup a foyer (na mape 

ako Trnavská univerzita). 
 

2 Univerzitný parčík 
 

3 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. 
 

4 – budova Pedagogickej fakulty TU – nie 

je na mape, budova na Priemyselnej 4 

(relaxačná zóna na prízemí, učebne podľa 

rovrhu sekcií) 
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Hlavná budova Trnavskej univerzity: priestor pred hlavným vchodom a vstup 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hlavná budova Trnavskej univerzity: foyer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Univerzitný parčík 

 
 

Malý Berlín 

V kultúrnom centre Malý Berlín (Nádvorie, Štefánikova 4) bude 5. 10. slávnostné otvorenie podujatia 

a vedecká časť konferencie Výzvy2021. 
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Budova Pedagogickej fakulty 

 

        
 

 
 
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 vyššie uvedených priestoroch.  
 
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), 

- pred PdF TU na Priemyselnej je možné len krátkodobé parkovanie na vykládku a nakládku tovaru. 
 
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) 

Vystavovatelia – po registrácii (tu) 

 

V prípade zhoršenia pandemickej situácie budeme o zmenách nevyhnutných v organizácii informovať 

účastníkov aj vystavovateľov priebežne prostredníctvom webstránky podujatia.  
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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 univerzitný fotograf, ktorý bude tvoriť fotografie pre 
konferenčnú webovú stránku. Ak si neželáte byť na záberoch, prosíme Vás, aby ste o tom informovali 
priamo fotografa. 
    
VŠEOBECNÉ 

1. Fajčenie je zakázané vo všetkých konferenčných priestoroch (aj pred budovami). V blízkosti 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.  
 
 

ŠPECIFICKÉ POKYNY PRE VYSTAVOVATEĽOV: 
1) Účasť vystavovateľa na podujatí nie je limitovaná. Svoj stánok môžete mať otvorený hodinu, celý deň 

alebo aj počas všetkých troch dní. Záleží len od kapacít vystavovateľa. 

2) Registrácia prezenčných účastníkov bude prebiehať pri vstupe do Malého Berlína – zastrešená klenba 

na Nádvorí (Štefánikova 4). Radi by sme účastníkom odovzdávali balíčky s programom a malými 

reklamnými predmetmi, ktoré ich nasmerujú na návštevu jednotlivých prezentácií, stánkov alebo 

webstránok a pod. Prosím, aby vystavovatelia a účastníci tieto drobné reklamné predmety doručili 

osobne alebo poštou do 30. 9. Mgr. A. Dokovej (sekretariát KAJL PdF TU, Priemyselná 4, 

918 43  Trnava, andrea.dokova@truni.sk).  

3) Slávnostné otvorenie osláv EDJ a konferencie Výzvy 2021 bude o 9:30 vo Veľkej sále Malého 

Berlína. Bude trvať cca 30 minút. Radi by sme, aby sa na otvorení zúčastnil zástupca každého 

vystavovateľa, aby sme ho mohli predstaviť.   

4) S prípravou stánkov v interiéri aj exteriéri je možné začať kedykoľvek, v Malom Berlíne 5. 10. najskôr 

od 8:00.  

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

6) 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 30. 9. 

12:00.  

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.  

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

pôvodného stavu. 

10)  Po každom dni budeme pre účastníkov robiť tombolu. Prosím, ak máte záujem prispieť poukazmi 

alebo reklamnými predmetmi aj do tomboly, doručte ich osobne alebo poštou do 30. 9. Mgr. A. 

Dokovej (sekretariát KAJL PdF TU, Priemyselná 4, 918 43  Trnava, andrea.dokova@truni.sk). 
 

 

Tešíme sa na spoluprácu. 

za organizačný výbor 

Prof. PaedDr. Silvia Pokrivčáková, PhD. 

Trnavská univerzita v Trnave 

mailto:andrea.dokova@truni.sk
mailto:andrea.dokova@truni.sk
mailto:andrea.dokova@truni.sk

