
Informácie o ďalších súťažiach od prodekana pána doc. Vladimíra Zvaru:

Spolu so ŠVOK vyhlasuje dekan FiFUK v Bratislave aj 

Cenu za prácu z dejín Filozofickej fakulty UK 

Účasť na súťaži o túto cenu a prípadné ocenenie v nej sa nevylučuje s účasťou 
a ocenením v konkrétnej sekcii ŠVOK. Práce tematicky musia súvisieť 
s dejinami fakulty ako celku počas nejakej prelomovej udalosti alebo obdobia, 
môžu zachytávať vývoj katedier v určitom období, môžu sa dotýkať biografie 
významných osobností spojených s fakultou a podobne.
Študenti/-ky, ktorí/-é majú záujem zúčastniť sa na súťaži o túto cenu, svoje 
práce odovzdajú domovskej katedre (v prípade KSLLVS zaslaním na adresu 
andrea.boknikova@uniba.sk) a zároveň, najneskôr do 30. apríla, aj pani Ing. 
Andrei Ligačovej (na adresu andrea.ligacova@uniba.sk). Prvé, druhé a tretie 
miesto udelí dekan na návrh komisie ustanovenej na tento účel.
Slávnostné vyhlásenie výsledkov ŠVOK a odovzdanie cien sa uskutoční 
v     piatok, 14. mája (študenti/-ky dostanú pozvánku). Autori/-ky troch 
najúspešnejších prác v každej sekcii, ako aj v súťaži o Cenu za prácu k dejinám 
FiF UK, budú odmenení formou mimoriadneho štipendia.

Dekan FiF UK v Bratislave tento rok opäť vyhlasuje aj 

Súťaž o Cenu Daniela Tupého

Cena sa udeľuje každoročne ako súčasť Študentskej vedeckej a odbornej 
konferencie, pričom si ňou učitelia a študenti FiF UK pripomínajú pamiatku 
študenta Daniela Tupého, ktorý bol v roku 2005 zavraždený vo veku 21 rokov. 
Cenu udeľuje dekan FiF UK na návrh komisie ustanovenej na tento účel 
vedením fakulty.
O cenu Daniela Tupého sa môžu uchádzať práce, ktoré sú 
venované problematike prejavov násilia, xenofóbie, rasizmu, nacizmu, 
netolerancie a ďalších nehumánnych prejavov v slovenskom i medzinárodnom 
kontexte.

Posledným termínom na odovzdanie súťažnej práce bude 15. október, 
slávnostné vyhlásenie výsledkov sa uskutoční 4. novembra. O podrobnostiach 
výzvy budeme čoskoro informovať študentov UK i ďalších vysokých škôl. 
Ak máte záujem zúčastniť sa súťaže o Cenu Daniela Tupého alebo ašpirovať na 
mimoriadnu cenu za prácu z dejín FiFUK, prihláste sa na adrese 
andrea.boknikova@uniba.sk.

Za KSLaLV Andrea Bokníková
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