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Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela je už dlhoročným partnerom Univerzity 

v Ľubľane, čo so sebou prináša mnohé. Najaktuálnejšie to bola ponuka zúčastniť sa 

medzinárodnej letnej školy s názvom „Challenges in Public Administration – Transformation 

for the Future“. Pre špecifické zameranie letnej školy bola táto určená pre študentov 

študijných programov Katedry verejnej ekonomiky a regionálneho rozvoja. Aj napriek lákavej 

ponuke sa letnej školy zúčastnili „len“ naši 

traja doktorandi – Ing. Lýdia Gondášová, Ing. 

Michal Suchý a Ing. Andrea Miškovičová. 

Aj z tohto dôvodu by sme chceli tento 

príspevok venovať ako inšpiráciu pre všetkých 

študentov, ktorým sa v budúcnosti naskytne 

podobná príležitosť.  

Okrem tímu Slovakia sa na podujatí 

zúčastnili študenti z ďalších siedmich (malých) európskych krajín – Chorvátsko, Litva, Island, 

Nórsko, Macedónia, Estónsko, Slovinsko. Program letnej školy bol naozaj intenzívny, a to nie 

len z hľadiska času stráveného v učebni na prednáškach, ale aj v rámci voľno-časových 

aktivít. Organizátori pre nás už od začiatku vymýšľali rôzne aktivity, pri ktorých sme sa mali 

lepšie spoznať s našimi spolužiakmi a nadviazať nové kontakty. Jednou z nich bola aj 

International village, počas ktorej sme mali odprezentovať čo-to z našej kultúry 

a gastronómie. Pochutili sme si na jablkovom syre z Litvy, karamelovom syre z Nórska, ale aj 

na vínku či pálenke z rôznych kútov Európy. Pre nedostatok času a priestoru sme sa rozhodli 

ponúknuť našim novým priateľom 

tradičné vysokoškolské menu – tresku 

s rožkom, parenicu, korbáčiky, klobásku, 

Chrumky, Horalku, a na zapitie Kofolu 

s Tatranským čajom. S hrdosťou musíme 

poznamenať, že menu zožalo úspech   



 

 

Okrem toho sme sa zúčastnili spoločnej 

poznávacej túry po meste spojenej so súťažou 

o najpozornejšieho poslucháča a vychutnávaním 

miestneho piva Human Fish, zasadili sme strom 

a vyčistili okolie fakulty a internátu v rámci aktivity Eco 

Day, zaspievali a zatancovali sme si na Karaoke night, 

počas slnečnej soboty sme navštívili Piran a zaplávali si v Jadranskom mori, v Ľubľane 

slnečnú day-off nedeľu sme strávili na mestskom hrade, blšom trhu s home-made cupcakeom 

v ruke, neskôr sme si v už menej slnečnom Blede 

zaplávali v krásne čistom a teplom jazere, navštívili sme 

radnicu a Agentúru pre životné prostredie a územné 

plánovanie, podaktorí sa zúčastnili turistiky na Šmarnu 

goru (pomalší písali seminárku  ).  

No nie len študenti 

reprezentovali na 

letnej škole 

KVEaRR. Bohatú 

paletu prednášajúcich 

z partnerských krajín 

a univerzít doplnila aj doc. Ing. Soňa Čapková, PhD. a Ing. Katka Vitálišová, PhD.  

Ako to už býva, na konci letnej školy nás čakalo 

aj overenie si našich novonadobudnutých vedomostí 

formou testu a prezentácie dvoch seminárnych prác, 

ktoré sme pripravovali počas dvoch týždňov 

v medzinárodných tímoch. Odmenou za úspešné 

vykonanie skúšky bol pre nás certifikát a 9 kreditov . 

Na záver len odporúčanie – využite každú 

príležitosť zúčastniť sa podobnej akcie, či už chcete 

spoznávať krásny svet, zdokonaliť sa v angličtine, 

spoznať nových ľudí a pikošky z ich domoviny, a ako 

bonus sa možno aj niečo nové naučiť. Za seba môžem 

povedať, že neľutujem ani deň strávený v nádhernej Ľubľane.  
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