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Správa o priebehu odborného seminára  

„Perspektívy výučby cudzích jazykov pre 21. storočie“ 
 

Dňa 01. 12. 2010 sa na pôde Univerzity Sv. Cyrila a Metoda v Trnave uskutočnil 

seminár „Perspektívy výučby cudzích jazykov pre 21. storočie“ organizovaný v rámci Týždňa 

vedy a techniky na Slovensku 2010 pod záštitou MŠ SR.  

 Seminár spoločne organizovali tri katedry UCM v Trnave – Katedra anglického jazyka 

FPV UCM, Katedra jazykov, kultúrnych a spoločenských aktivít FF UCM a Katedra 

anglistiky a amerikanistiky FF UCM v Trnave.  

Organizačný výbor tvorili zástupcovia menovaných katedier, PaedDr. Ľubica 

Varečková (organizčná činnosť, výstavka kníh Cambridge University Press), Mgr. Juraj 

Miština, PhD. (zebezpečenie techniky), PaedDr. Eva Smetanová (organizačná činnosť) a  

Mgr. Helena Zárubová (organizačná činnosť, moderovanie). 

Seminár bol určený pre vysokoškolských pedagógov, ktorí vyučujú cudzí jazyk na 

fakultách filologického a nefilologického zamerania. Cieľom seminára bola výmena 

odborných poznatkov a profesionálnych skúseností, prezentovanie moderných foriem, metód 

a technológií vedúcich k efektívnej výučbe cudzích jazykov, ako aj diskusia o aktuálnych 

otázkach jazykového vzdelávania na vysokých školách.  

 Na seminári sa zúčastnilo 15 pedagógov vrátane dekana FPV UCM doc. Ing. Ľudovíta 

Polívku, CSc. a prodekanky FPV UCM pre výchovno-vzdelávaciu činnosť Ing. Evy 

Ürgeovej, PhD., ktorí dlhodobo podporujú činnosť Katedry anglického jazyka FPV. 

Príspevky účastníkov z UCM a MTF STU v Trnave boli obsahovo rozmanité, spojené s 

neformálnou diskusiou a v konečnom dôsledku obsiahli hlavné teoretické a praktické otázky 

modernej výučby cudzieho jazyka. Hlavnú prednášku mala zástupkyňa Cambridge University 

Press (CPU), Mgr. Renáta Timková, PhD., z UPJŠ v Košiciach, ktorá predstavila moderné 

postupy vo výučbe odborného anglického jazyka, tzv. blended learning a interaktívny 

program CUP „English360“. So seminárom bola spojená prezentácia slovníkov Cambridge 

University Press pre študentov UCM. Na seminári sa zúčastnil aj pedagóg SOŠ 

poľnohospodárstva a služieb na vidieku v Trnave Mgr. Martin Broniš, ktorý obohatil rozmer 

seminára o pohľad stredoškolského učiteľa na problémy súčasnej výučby cudzích jazykov. 

Všetci účastníci sa vyjadrili, že takéto podujatie už dávno chýbalo, veľmi dobre sa cítili 

a prejavili záujem o ďalšie stretnutie. Zámerom organizačného výboru je založiť tradíciu 

profesionálnych stretnutí učiteľov cudzích jazykov VŠ a SŠ, pretože osobná výmena 

odborných vedomostí a skúseností je neoceniteľná.  

 Zborník s príspevkami účastníkov bude vydaný na CD, a uverejnený na internetových 

stránkach FF, FPV a na stránke UCM v Trnave. Správa o seminári bude uverejnená na 

internetových stránkach FF, FPV a na stránke UCM v Trnave.  

Seminár je uvedený v sprievodných podujatiach Týždňa vedy a techniky na Slovensku 

2010 na stránke MŠ SR: http://www.tyzdenvedy.sk/buxus/generate_page.php?page_id=1123. 
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