
VYHLASUJEME VEĽKÚ SÚŤAŽ: ČO JE NOVÉ V BRATISLAVE PUBLIKAČNÝM OKOM ŠTUDENTOV? 

Milé študentky, milí študenti, 

konečne sme sa vrátili do školských učební po dlhých týždňoch dištančného vzdelávania. Letný 

semester býva pre mnohých krajší, pestrejší (blíži sa leto 😊), a preto sme v spolupráci s O. Z. 
Slovenčina a FiF UK pre Vás pripravili súťaž vlastných publicistických textov.  

Do súťaže je možné prispieť textami, ktoré budú: 

a) viazané na dve fixné udalosti, ktoré budú organizované ako spoločné exkurzie (Múzeum 
dopravy v Bratislave, Zámok Schloss Hof v Rakúsku -  čoskoro prinesieme podrobné informácie); 

b) viazané na udalosti podľa vlastného výberu (vernisáže, čítačky, výstavy, podujatia na fakultnej 
a univerzitnej pôde...); 

alebo c) tematicky voľné, avšak previazané s hlavným mestom. 

 

Múzeum dopravy v Bratislave navštívime 18.03.2022 (piatok) o 14:00 hod, rakúsky zámok Schloss 
Hof 09.04.2022 (sobota) doobeda. Vstupné do múzea a na zámok bude pre prihlásených 
študentov vďaka výraznej grantovej finančnej podpore veľmi zvýhodnené!  

Všetky potrebné a aktuálne informácie Vám prinesieme už čoskoro. 

 

Termín na zaslanie súťažných príspevkov: do 20.04.2022 

Kontaktné osoby:  Mgr. Gabriela Halienová (halienova1@uniba.sk),  

   Mgr. Stella Ondrejčiková (stella.ondrejcikova@uniba.sk) 

 

Zaslané texty posúdi odborná porota zložená z pedagógov Katedry slovenského jazyka 
a Katedry žurnalistiky FiF UK. Vyhodnotenie súťažných textov (vrátane čítania víťaznej práce) 
bude prebiehať ako sprievodná udalosť pripravovaného Študentského festivalu FiF UK.  

Najlepšie práce budú uverejnené v osobitnom čísle časopisu Kulturárium 2/2022 (časopis je 
vydávaný s podporou O. Z. Slovenčina). Okrem toho sú pripravené aj vecné ceny pre účastníkov 
súťaže. 

Sledujte naše sociálne siete, kde sa dozviete najnovšie informácie! V prípade akýchkoľvek 
otázok nás neváhajte kontaktovať aj cez súkromnú správu, potešíme sa a radi Vám odpovieme 
na Vaše otázky. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Vyhlasovateľom súťaže je ad hoc skupina študentov – doktorandov FiF UK v spolupráci  
s O. Z. Slovenčina pri Katedre slovenského jazyka FIF UK. 

Súťaž je podporená Dotačným programom na podporu činnosti študentských spolkov na 
Filozofickej fakulte UK v Bratislave.  
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