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ňa 8. novembra 2019 s a uskutočnil desiaty 
ročník pravidelnej konferencie Fakulty apli-
kovaných jazykov Ekonomickej univerzity 

v Bratislave pod titulom Cudzie jazyky v premenách 
času. S plenárnou prednáškou vystúpila pani prof. 
PhDr. Oľga Orgoňová, CSs. z Filozofickej fakulty Uni-
verzity Komenského v Bratislave. Okrem nej sme si 
v úvodnej časti konferencie mohli vypočuť pozdravy 
tak od zástupcu vedenia univerzity, pána prorektora 
doc. Mgr. Borisa Mattoša, PhD., ale rovnako od zá-
stupcov diplomatických zastupiteľstiev Kuby, Ne-
mecka, Rakúska, Španielska Švajčiarska a Talianska. Naši vzácni hostia, priamo veľvyslanci alebo veľvyslan-
kyne z uvedených krajín, prípadne ich zástupcovia ocenili nielen význam štúdia a výskumu cudzích jazykov. 
Niektorí k týmto povzbudivým slovám pridali pochvalu za vynikajúcu spoluprácu medzi Fakultou aplikova-
ných jazykov, prípadne celej Ekonomickej univerzity a jednotlivými diplomatickými zastúpeniami 
v Slovenskej republike.  

Po úvodných príhovoroch a plenárnej prednáške nasledovali jednotlivé sekcie. Aj tentokrát boli zaradené 
buď podľa jazyka, prípadne podľa témy. Ako po minulé roky, aj tentokrát účastníci diskutovali k rôznym lin-
gvistickým témam, ako aj k téme reálií a interkultúrnej komunikácie. Osobne si ceníme, že medzi priamymi 
účastníkmi konferencie bola aj naša dlhoročná kolegyňa z Univerzity v Ulianovsku pani doc. Tatiana Moroz-

kina. Rovnako pozitívne sme hodno-
tili návštevu kolegýň z Deutsche 
Schule Bratislava.  

Aj tohtoročný, okrúhly ročník 
konferencie dokázal, že organizova-
nie podobných vedeckých podujatí 
má mimoriadne zmysel nielen pre 
prehĺbenie vedeckého poznania 
v uvedených oblastiach, ale predo-
všetkým pre vzájomné sa spoznáva-
nie naprieč rôznymi pracoviskami, či 
už zo Slovenska, alebo z blízkeho za-
hraničia.  

Z konferencie bude vydaný konfe-
renčný zborník, ktorý už tradične 
pripravuje náš kolega PhDr. Roman 
Kvapil, PhD.  

 
Radoslav Štefančík (KIK)  

 
Fakulty aplikovaných jazykov 

Ekonomickej univerzity v Bratislave 

       Zima, ročník VII. - 2019 
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DER SAMTNOVEMBER IN BRATISLAVA 
      

as Bratislava im goldenen Herbst-
licht empfang mich nicht nur wie 
immer auf die slawische Weise 

gastfreundlich, sondern schenkte ange-
nehme Herbsttage in der ganzen Schön-
heit. Von den malerischen Bergwäldern 
der Kleinen Karpaten umrahmt, zu beiden 
Donauufern gemütlich angelegt, fasziniert 
die slowakische Hauptstadt mit ihren mär-
chenhaften Domen, prächtigen Schlössern, 
uralten Festungen und versetzt dadurch in 
ganz besondere Stimmung. Man kann sich 
ja das wunderschöne Stadtpanorama nicht 
satt sehen! Aber wie man in der Slowakei 
sagt, pracovný čas, zábavná hodina.  

    In dieser Hinsicht ergab sich meine 
Forschungsreise an der Fakultät für die 
angewandten Sprachen sehr produktiv und erfolgreich. Es bestand eine schöne Gelegenheit nicht nur die 
slowakische Kultur zu erleben, sondern auch die wichtigen Aspekte der interkulturellen Forschung aus einer 
ganz anderen Sicht zu behandeln, wie: nationale Stereotype in fremden Sprachkulturen und die Varianten 
des sprachlichen Ausdrucks, Kulturstandarts und Verhaltensmuster, Kommunikationsprobleme im akade-
mischen, alltäglichen und ritualen Discours.  

    Das umfangreiche Programm der Internationalen Forschungskonferenz „Foreign languages in changing 
times“, erfolgreiche Zusammenarbeit und Treffen mit den Kollegen vermittelten einen neuen Blick auf die 
sprachkulturellen Phänomene im interkulturellen Raum und gaben zugleich neue Impulse bei der For-
schungsrichtung  in der nächsten Stufe. Aus diesem Zusammenhang bedanke ich mich herzlich bei meinen 
Kollegen, die mich innerhalb meines Aufenthalts in Bratislava beraten und betreuten:  

Herr Dekan der Fakultät für die angewandten Sprachen – Radoslav Štefančík, weiter Jarmila Rusiňáková, 
Ildikó Némethová, Ľuďmila Lipková, Lívia Adamcová, Danuša Lišková, Daniela Breveníková, Milena Helmo-
vá, Katarína Seresová, Irina Dulebová, Tatiana Hrivíková, Roman Kvapil und Vladimír Hudek.  Mnohokrát 
ďakujem za vrelé privítanie a úspešnú spoluprácu, drahí kolegovia! 

 
Tatiana Morozkina, PhD, Dr. Philologie,  

Staatliche Pädagogische Universität zu Uljanowsk, Russland 
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FAKULTA APLIKOVANÝCH JAZYKOV EUBA PAR-

TICIPUJE NA PROJEKTE APVV 
   
   

 1. júlu 2019 schválila Agentúra pre vedu a vý-
skum realizáciu projektu APVV-18-0115 Jazyk 
v meste – dokumentovanie multimodálnej semi-

osféry jazykovej krajiny na Slovensku a z komparatív-
nej perspektívy, na ktorého riešení sa FAJ EUBA po-
dieľa ako spolupracujúce pracovisko. Riešenie pro-
jektovej úlohy bude trvať do 30.6.2023. V spolupráci 
s Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici,  Univer-
zitou J. Selyeho v Komárne a s podporou odbornej 
konzultantky dr. llony Schulze z nemeckej univerzity 
Ludwig-Maximilians-Universität v Mníchove, sa rieši-
teľský kolektív v zložení doc. Dobrík, doc. Jesenská, 
dr. Jurčáková, prof. Krško, dr. Lauková, dr. Molnárová, 
dr. Štefaňáková, dr. Zemaníková (Univerzita Mateja 
Bela v Banskej Bystrici), doc. Gašová (Ekonomická 
univerzita v Bratislave) a dr. Tóth (Univerzita J. Sely-
eho v Komárne) pod vedením prof. Schulzeho zame-
riava na zmapovanie multimodálnej semiosféry jazy-
kovej krajiny vybraných slovenských, nemeckých 
a maďarských miest. Hlavným cieľom projektu je sys-
tematické zachytenie miest Bratislava, Banská Bys-
trica, Banská Štiavnica, Komárno (SR), München, Er-
langen (Nemecko) a Komárom, Békéscsaba (Maďar-
sko) na základe jazyka dostupného vo verejnom 
priestore (napr. dopravné značenia, nápisy na obcho-
doch, reklamy, označenia (štátnych) budov a pod.) 
s prihliadnutím na spoločenský, politický a historický 
aspekt.  

Riešitelia projektu sa aktuálne venujú predovšet-
kým rešeršovaniu, zberu údajov a dokumentácii ak-

tuálneho stavu jazykovej krajiny vo vybraných lokali-
tách prostredníctvom zabezpečenia fotomateriálu 
ako aj pomocou dopĺňania informácií z historických 
zdrojov (dokumenty v archívoch a knižniciach), s cie-
ľom budúceho načrtnutia diachrónnych línií pre zvo-
lené časové obdobia a ich komparácie s aktuálnym 
stavom.  

V dňoch 21.-22. novembra 2019 sa v Banskej Bys-
trici uskutočnil pod vedením odbornej konzultantky 
workshop (viď obr. nižšie) zameraný na ozrejmenie 
metodológie zberu skúmaného materiálu a jednot-
ného spôsobu jeho anotácie. Účastníci workshopu si 
zároveň vymenili svoje doterajšie skúsenosti a disku-
tovali o problematických aspektoch spojených s te-
rénnym výskumom.  

Projekt a s ním súvisiaca riešená problematika 
boli doteraz predstavené aj prostredníctvom dvoch 
podujatí zorganizovaných na našej univerzite: Dňa 7. 
novembra 2019, prezentácia projektu v rámci Týž-
dňa vedy Ekonomickej univerzity v Bratislave 2019 
na vedeckom zasadnutí Katedry jazykovedy a tran-
slatológie FAJ EUBA ako aj samostatná prednáška, 
dňa 19. novembra 2019, na tému Die Semiosphäre der 
Stadt: Eine theoretische und methodische Exkursion in 
semiotische Landschaften (slov. Semiosféra mesta: Te-
oretická a metodická exkurzia do sémiotických krajín).   

 Veríme, že členovia riešiteľského kolektívu 
budú pri plnení projektových úloh napredovať ús-
pešne a s rovnakým entuziazmom ako v úvodnej fáze 
i v nasledujúcich rokoch.  

       
  Zuzana Gašová (KJaT) 

Táto práca bola podporená Agentúrou na podporu 
výskumu a vývoja na základe Zmluvy č. APVV-18-

0115. 
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PREDNÁŠKA VÝZNAMNÉHO GERMANISTU Z NEMECKA  
NA FAKULTE APLIKOVANÝCH JAZYKOV EUBA 

 
a našej fakulte existuje niekoľko rokov pobočka „Spoločnosti pre nemecký jazyk“ – „Gesellschaft für 
deutsche Sprache“ (so sídlom vo nemeckom Wiesbadene), ktorá podporuje a propaguje výučbu ne-
meckého jazyka na všetkých stupňoch slovenských škôl (predovšetkým na vysokých školách). Za 

týmto účelom usporadúva spoločnosť pod vedením Dr. Silvie Adamcovej každoročne niekoľko podujatí pre 
študentov a učiteľov nemeckého jazyka. Tento rok to boli dve  prednášky spojené s diskusiou a workshopom 
(na jar navštívil našu fakultu prof. Dr. Peter Ernst z Viedenskej univerzity, Institut für Germanistik). Druhú 
prednášku mal prof. Dr. Wolfgang Schulze spolu s Doc. Dr. Zuzanou Gašovou z Katedry jazykovedy a transla-
tológie FAJ EUBA. Prof. Dr. Schulze posilnil naše rady od 1. októbra 2019, stal sa členom Katedry jazykovedy 
a translatológie a prišiel k nám z mníchovskej univerzity. V rámci Týždňa vedy na Slovensku predniesol v no-
vembri t.r. prednášku na tému „Linguistic Landscapes“ (Jazyková krajina), ktorá je súčasťou veľkého medziná-
rodného projektu pod vedením horeuvedených učiteľov.  

Úvodné slová patrili doc. Gašovej, ktorá pozvaným hosťom (za prítomnosti dekana FAJ Doc. Dr. Radoslava 
Štefančíka), učiteľom a študentom NJ (z FAJ a FMV) predstavila nový vedecký projekt schválený a financo-
vaný EÚ a Ministerstvom školstva SR. Tento 4-ročný projekt obohatí našu fakultu vrátane študentov a učiteľov 
a prispeje k jej zviditeľneniu.  

Hlavné slovo mal Prof. Dr. Wolfgang Schulze, ktorý v prítomnosti manželky Dr. Ilony Schulze podrobne po-
písal ciele a predpokladané výsledky vedeckého projektu. Projekt je jednoznačne orientovaný lingvisticky 
a keďže je interdisciplinárne založený, spolupracuje aj s inými vednými oblasťami, ako sú sociológia, psycho-
lógia, translatológia, porovnávacia jazykoveda a iné. Jazyková komunikácia je obšírny a mnohovrstvový pro-
ces, ktorý obsahuje množstvo faktorov, fenoménov, jazykových znakov verbálneho a neverbálneho charak-
teru. Cieľom projektu je mapovať medziľudskú komunikáciu a jazykové prostredie (nemecké, maďarské a 
slovenské), v ktorom žijeme a existujeme, analyzovať, vyhodnocovať a porovnávať toto jazykové prostredie 
v troch krajinách. Je známe, že my (užívatelia jazyka) – sme dennodenne konfrontovaní množstvom informácií 
jazykového, resp. paralingvistického charakteru (okrem slov sa na týchto informáciách podieľajú obrázky, 
symboly, odkazy rôzneho charakteru, ktoré na nás „číhajú“ na každom kroku a niekedy už aj zaťažujú – napr. 
prostredníctvom internetu). Bude zaujímavé sledovať, akým spôsobom sa naše okolie (v tomto prípade mesto 
a jeho predstavitelia)  snažia osloviť, zaujať a informovať obyvateľstvo, resp. akým spôsobom komunikuje 
mesto so svojimi obyvateľmi.  

Našim kolegom z Katedry jazykovedy a translatológie patrí naša vďaka za vypracovanie a úspešné ukonče-
nie projektu, na ktorom budú participovať aj študenti, resp. kolegovia z katedry. Uvedené podujatie bolo z via-
cerých dôvodov zaujímavé a prospešné: ukázalo nám – lingvistom – nové možnosti prepojenia lingvistiky 
s inými disciplínami a podporilo jej popularitu a interdisciplinaritu. V tomto snažení bude Spoločnosť pre ne-
mecký jazyk aj v budúcnosti pokračovať a participovať.  

 
Lívia Adamcová (KJaT) 
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DIE ÖSTERREICHISCHE 

BOTSCHAFTERIN AN DER 

EU BA 
 

m 21. November war 
die Botschafterin der 
Republik Österreich in 

der Slowakei, Frau Mag. Mar-
git Bruck-Friedrich, MA zu 
Gast am Lehrstuhl für ange-
wandte Fremdsprachen der 
Wirtschaftsuniversität Bratis-
lava. Die Frau Botschafterin 
war eingeladen worden in 
dem Proseminar “Landeskun-
des der deutschsprachigen 
Länder” einen Vortrag zu hal-
ten. Nach einer Einleitung des 
Lehrveranstaltungsleiters 
und ÖAD Lektors Herrn 
MMag. Marcus Bitterer, refe-
rierte die Botschafterin in launiger Atmosphäre über die österreichisch-slowakischen Wirtschaftsbeziehun-
gen und gab Einblicke in ihre Arbeit als Diplomatin der Republik Österreich. In der darauffolgenden Diskussi-
onsrunde war vor allem die tägliche Arbeit als Diplomatin von großem Interesse für die Studierenden.  
 

Markus Bitterer (KJaT) 

 
 

BLACKPOOL DANCE FESTIVAL  
 

a Taliansko som začala tancovať od janu-
ára 2019 a naša prvá súťaž s mojim novým 
tanečným partnerom bol Blackpool dance 

festival v máji. Táto súťaž je najväčšia a najpre-
stížnejšia súťaž na svete. Tu sme sa hneď umies-
tnili na 16. mieste z 330 párov z celého sveta 
v kategórii Rising stars. V hlavnej kategorií sme 
sa umiestnili na 45.mieste z 500 párov čím sme 
sa dostali do nasadených párov na budúci rok. 
Ďalšia veľká súťaž bola táto International cham-
pionship, kde sme v utorok tancovali v Brentwo-
ode, kde nás bolo okolo 300 párov a najlepších 
45 potom tancovalo v Royal Albert Hall vo štvr-
tok. Teraz nás čakajú menšie súťaže a pripravu-
jeme sa hlavne na január, kedy sa bude konať UK 
championship, kde bude náš cieľ sa dostať do fi-
nále v kategórii Rising star ( čo znamená do 
top6). Tancujem za najväčší team v Taliansku 
a veľmi som tu spokojná.  
 
 

Natália Horváthová (II. ročník, mgr. štúdium) 
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HODINA FRANCUZSTINY TROCHU INAK 
 

yučovací predmet slovenských reálií vo francúzskom jazyku, ktorý je na Fakulte 
aplikovaných jazykov v ponuke výberových predmetov, vytvára priestor aj na aktivity 
mimo univerzitného priestoru. Už tradične sa napríklad históriu hlavného mesta učia 

študenti poznávať priamo v « teréne », keď sa na konci semestra vyberú na prechádzku po 
Bratislave a sami si vzájomne robia výklad o pamiatkach vo francúzštine.  
 
 

 
 
 

 

 
 

 

 
 
Návšteva « U Balzaca » (Chez Balzac)  
 

 gastronómii (syroch, vínach, croissantoch, bagetách a i.) a výhodách i úskaliach 
podnikania na Slovensku, ale aj o spolupráci s francúzskymi partnermi, o štúdiu na 
prestížnych francúzskych školách, ale aj o mnohých ďalších zaujímavostiach z 

francúzskeho života, sa študenti mali možnosť dozvedieť od p. Ľubomíra Jančoka, ktorý vytvoril 
a stále novými aktivitami oživuje luxusné sídlo « Chez Balzac ». Študenti, ktorých pohostil « à la 
française », nielen so záujmom počúvali jeho výklad, ale sa aj ochotne zapájali do diskusie a riešili 
skupinové úlohy. O svojom neskrývanom nadšení z takejto (troj)hodiny napísali po 
francúzsky nasledovné odpovede:  
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Ktorá myšlienka alebo názor p. Jančoka vás najviac oslovili ? 
Quelle idée ou opinion exprimée par M. Jančok vous a impressionné/e le plus ? 

 
 Selon lui, garder toujours un sourire accueillant, quand on est en contact avec les touristes, cʼest 
primordial dans le secteur du tourisme. C’est le début de la réussite. (Marko) 
 J’ai beaucoup apprécié sa présentation de la gastronomie française et de ses expériences de 
l’activité d’entreprise. Je partage son idée qu’il faut aller à l’étranger pour gagner de l’expérience et 
des savoirs, mais après, il faut revenir dans son pays natal pour pouvoir les appliquer et développer 
chez soi. (Adèle) 
 J’apprécie surtout ses efforts pour importer en Slovaquie  le savoir-vivre français et aussi son désir 
de placer son argent dans quelque chose qu’il aime bien faire. (Véronique) 
 M. Jančok nous a suggéré  l‘idée de profiter des séjours universitaires auxquels nous pouvons 
participer et qui peuvent être une source de nouvelle inspiration dans notre vie et future carrière 
professionnelle.  (Valentine) 
 Il est un professionnel et il fait son travail avec plaisir. (Dominique) 
 Je pense qu'il est très positif dans sa vie et je l'apprécie. (Michèle) 
 Pour moi, sa détermination à réaliser son rêve. (Olivier) 
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Čo ste najviac ocenili na takomto 
type hodiny uskutočnenej mimo 
univerzity ? 
Qu´avez-vous apprécié à ce type de 
cours réalisé en dehors de 
l’université ? 
 
 
 C’était le contact avec 
l’environnement français ainsi que la 
possibilité de découvrir mieux les 
produits alimentaires fabriqués en 
France (vin, fromages, beurre, etc.) et 
de les déguster. Les activités dans le 
domaine du tourisme en France et les 
possibilités d’investir dans ce pays 
m’ont également intéressé. (Marko) 
 
 Nous avons réussi à joindre la 
théorie avec la pratique. C’est le type de 
restaurant que je ne visiterais pas moi-
même, alors je suis très contente d’avoir eu cette occasion et aussi la chance de goûter les spécialités françaises. 
(Adèle) 
 
 Nous avons eu la chance de parler avec quelqu’un qui a vécu en France et qui a de l’expérience avec le 
business en France.  (Véronique) 
 
 Nous avons pu nous immergé dans la culture française d’une façon inspirante et enrichissante. Cette visite 
éducative et 
gourmande était 
parfaite! (Valentine) 
 
 Nous avons eu 
l'opportunité de 
découvrir le lieu 
Chez Balzac plus en 
détail. Avant, je n'ai 
jamais pensé que la 
fabrication des 
croissants est un 
processus assez 
difficile et long. 
(Michèle)  
 
 C’était quelque 
chose de différent, 
nous étions engagés 
dans le débat en 
matière de manière 
intéressante. 
(Dominique). 
 
 J'ai aimé l'opportunité d’apprendre de l’expérience de quelqu'un d'autre. (Olivier). 
                                                                                                                       

Iveta Rizeková (KJaT)                                                                                           
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NOVÉ KNIŽNÉ PUBLIKÁCIE ZAMESTNANCOV FAJ 
 
Monografia Kataríny Seresovej Jobben oder arbeiten? Anglizismen ein bisschen anders, 
ktorá vyšla v nemeckom vydavateľstva Verlag Dr. Kovač (Hamburg) sa venuje prob-
lematike anglicizmov v nemeckom jazyku. Prvá časť sa zaoberá modelmi a prostried-
kami slovotvorby v nemčine a objasňuje pojem anglicizmus. Druhá časť práce pribli-
žuje ortografickú, fonetickú, morfologickú, syntaktickú a lexikologickú integráciu an-
glicizmov. Tretia časť analyzuje najsilnejšie faktory ktoré podporujú stále rastúci 
vplyv anglického jazyka. Ide o jazykové, historické, hospodárske, kultúrne, politické 
faktory a faktory, ktoré vyplývajú z používania  informačných technológií. Štvrtá časť 
hľadá odpoveď na otázku, či anglicizmy predstavujú obohatenie jazyka a aké výhody 
a nevýhody prináša používanie anglicizmov v nemeckom jazyku. Posledná časť práce 
sa zameriava na iniciatívu „Anglicizmus roka“ a „slovo roka“, ktoré vyhodnocuje 
Gesellschaft für deutsche Sprache. 

 

 
 
Skriptum Gekonnt geschäftlich international verhandeln (Bratislava, E-
KONÓM) od autorky Mileny Helmovej ponúka teoreticko-praktický exkurz do 
problematiky obchodných rokovaní. Predstavuje rozširujúci a na praktický tré-
ning najúspešnejších stratégií, taktík a techník zameraný učebný materiál pre 
študentov Fakulty aplikovaných jazykov, ktorí absolvovali v bakalárskej forme 
štúdia semináre v predmetoch Obchodné rokovanie v nemčine I. a II. K vybraným 
témam patria napr. rokovanie cez telefón, argumentovanie, presviedčanie, klade-
nie správnych otázok, aktívne počúvanie, narábanie s námietkami, manipulova-
nie a iné. Autorka sledovala tri ciele. Predstavenie funkčnosti jednotlivých straté-
gií a taktík, nácvik schopnosti viesť obchodné rokovanie na danú tému formou 
prípadových štúdií a zlepšenie rétoricko-štylistických vyjadrovacích zručností 
učiacich. Keďže sa dnes obchodné rokovania vedú v multikultúrnom pracovnom 
prostredí, súčasťou učebného materiálu sú aj základy interkultúrnej komuniká-
cie. 
 

 
 

    
 
Publikácia Radoslava Štefančíka a Miloslava Hvastu s názvom Jazyk pravico-
vého extrémizmu (Bratislava, EKONÓM) analyzuje používanie jazyka sloven-
skými pravicovými extrémistami na príklade Ľudovej strany Naše Slovensko. 
Autori najskôr v teoretickej rovine predstavujú problematiku pravicového ex-
trémizmu, následne zaznamenávajú hlavné momenty formovania tejto ideovej 
skupiny a následne na pomerne širokom priestore predstavujú rôzne komuni-
kačné stratégie extrémistov. Prichádzajú k záveru, že jazyk pravicového extré-
mizmu je špecifický, vyznačuje sa určitými charakteristickými črtami. Medzi tie 
hlavné patrí synekdocha a topos. Synekdocha, teda označenie časti pre celok, prí-
padne naopak celok pre časť, sa v prípade pravicového extrémizmu objavuje 
najmä pri slove ľud. Druhou dôležitou a oveľa dôležitejšou, ak nie najdôležitej-
šou rétorickou figúrou, ktorou pravicoví extrémisti zdôvodňujú svoje argumenty 
alebo tvrdenia, prípadne spochybňujú existujúci status quo, je topos ľudu a jeho 
verzia označovaná v teórii argumentácie ako argumentum ad populum. Tento 
model vyjadruje argumentáciu v zmysle, že ak niečo požaduje ľud (národ), väč-

šina ľudu, alebo aspoň určitá socioekonomická skupina, v predstave extrémistov voliči ĽSNS, malo by sa toto 
želanie pretaviť do skutočnosti. Alebo naopak, ak si ľud niečo nepraje, nemôže to ostať alebo stať sa realitou.   
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POZVÁNKA 
 

Dovoľujeme si Vás srdečne pozvať na medzinárodnú vedeckú interdisciplinárnu konferenciu 
 

JAZYK A POLITIKA. NA POMEDZÍ LINGVISTIKY A POLITOLÓGIE V.,  
 

ktorá sa bude konať 18. septembra 2020 na Fakulte aplikovaných jazykov EU v Bratislave. 
 

Tento ročník sa bude venovať prioritne otázkam politickej lingvistiky v didaktickom procese.  
Vítané sú však aj iné príspevky z oblasti politickej lingvistiky. 

 
Považujte, prosím, tento oznam za výzvu na podávanie príspevkov v rozsahu 7-10 nomostrán. Termín odovzdania 

príspevku je 20. september 2020.  
Tešíme sa na Vaše prihlášky zaslané na adresu: dek.faj@euba.sk 

Pozvánku s podrobnými informáciami budú záujemcom zaslané začiatkom septembra 2019. 
 
 

 
 
 

FAKULTA APLIKOVANÝCH JAZYKOV – EKONOMICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE 

 
akulta aplikovaných jazykov EUBA reaguje na podmienky trhu, ktorý predovšetkým v globalizovanej multime-
diálnej spoločnosti vyžaduje vysokoškolsky vzdelaného odborníka, v profile ktorého sa kombinuje kompeten-
cia výbornej znalosti jazykov, kultúry a spoločensko-ekonomických reálií určitej jazykovo-geografickej oblasti 

a  znalosti z oblasti ekonomických, podnikovo-hospodárskych, spoločenských vied a práva. Fakulta aplikovaných ja-
zykov pripravuje prekladateľov, tlmočníkov, interkultúrnych mediátorov, odborníkov na komunikáciu v interkul-
túrnej hospodárskej praxi,  kulturológov, euroúradníkov a pod. 
 
Absolvent  študijného programu „Cudzie jazyky a interkultúrna komunikácia“ bude: 

 ovládať dva cudzie jazyky (angličtinu, nemčinu, francúzštinu alebo španielčinu) na rovnakej úrovni v bež-
nej i odbornej komunikácii, v hovorenej i  písomnej podobe, 

 ovládať pojmový aparát týchto jazykov, špecifiká verbálnej a neverbálnej komunikácie, 
 poznať rôzne kultúrne dimenzie, bude tolerantný k iným komunikačným a kultúrnym modelom, bude ve-

dieť eliminovať konfliktné situácie, 
 disponovať poznatkami z  ekonómie, práva a  z vybraných spoločenskovedných disciplín. 
 Viac informácií nájdete na: http://www.euba.sk/fakulty/fakulta-aplikovanych-jazykov/studium

 

Impresum: Newsletter Fakulty aplikovaných jazykov vydáva FAJ EU BA dvakrát ročne vo formáte pdf. V prípade, že 
máte záujem o pravidelný odber Newslettra FAJ elektronickou poštou, kontaktujte zodpovedného editora (Radoslav 
Štefančík – radoslav.stefancik@euba.sk). 


