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 Usporiadať spoločenské podujatie sa nám neponúka často. Naposledy si možno 

pospomíname ešte na organizovanie stužkovej slávnosti, alebo ak máme príležitosť 

usporiadať vlastnú narodeninovú, či rodinnú oslavu. No zorganizovať spoločenské podujatie 

soirée na pôde vysokej školy môže byť pre nás výzvou. Na jednej strane lepšie spoznanie sa 

so spolužiakmi a na strane druhej priblíženie sa aj vyučujúcim katedry. 

 

Názory hostí a organizátorov na tohtoročné, tradičné Soireé: 

„Ešte raz veľké ďakujem všetkým, ktorí pridali ruku k dielu. Cítili sme sa veľmi dobre. 

Napriek tomu, že vždy je niečo zlepšovať resp. spraviť inak, organizačne nebudem vyčítať nič. 

Rovnako aj umelecký resp. hudobný zážitok a výber skladieb bol výborný“ (Ing. Filip Flaška, 

PhD.). 

 

 



„Tohtoročné "Kúzelné predvianočné soirée" bolo veľmi príjemným zážitok a stretnutím s 

našimi študentmi. Stretnutie považujem za veľmi dobre zorganizované, čo dopĺňala krásna 

výzdoba a chutné občerstvenie. Veľmi milé prekvapenie bola pre mňa kultúrna "vložka" v 

podobe krátkeho umeleckého predstavenia študentov. Samozrejme, aj malý darček na 

pamiatku potešil a len posilnil príjemné pocity z prežitého večera“ (Ing. Katarína Petríková, 

PhD.). 

 

„Vaše podujatie sa mi veľmi páčilo z viacerých dôvodov – bola to prezentácia ako viete 

zorganizovať, viesť a zúčastniť sa (vystupovať ako účastníci) takéhoto spoločenského 

stretnutia. Celá príprava od pozvánok až po ukončenie bola v pohode.“ (doc., Ing. Dana 

Švihlová, PhD.) 

 

„Kúzelné predvianočné soireé hodnotím vysoko pozitívne a na tento večer mi ostane množstvo 

príjemných spomienok. Špeciálne by som chcel vyzdvihnúť sprievodné hudobné vystúpenie a 

domáce koláče. Jediný nedostatok vidím v krátkosti trvania soireé. Ale ako by mi bolo 

povedané, nebolo v silách usporiadateľov za daných časových obmedzení zvoliť iný čas 

začiatku a konca. Teším sa na budúcoročné opakovanie.“ (Ing. Róbert Chovanculiak). 

 

„Mne osobne sa soirée veľmi páčilo, čakala som niečo horšie. :) Preto ho hodnotím veľmi 

kladne. Priebeh soirée bol vhodne naplánovaný“ (Petra Pajtášová).  

 



„...veľmi som sa toho na začiatku bála ako to všetko dopadne, ale bolo to vážne super. A čo k 

tomu dodať, som veľmi rada, že bola taká veľká účasť zo strany učiteľov a že sa im veľmi 

páčili tie perníčky na koniec. A vôbec som nečakala, že všetko tak rýchlo zje najmä tie 

jednohubky, pre mňa to pripadalo veľa, ale mohli sme ešte spraviť viac :D. A ešte sa mi 

páčilo, že prišli aj dosť piatakov, čo sú moji bývali spolužiaci.“ (Monika Homolová) 

 

„Bolo to veľmi milé podujatie, ktoré si myslím pomôže všetkým do života. Zistili sme, čo 

všetko treba zariadiť pri plánovaní takéhoto podujatia, že nie vždy je to také jednoduché, 

najmä keď sa vyskytnú problémy (nedostatok alebo žiadny inventár, neochota...) :-). Ale som 

rada, že práve naša katedra umožní niečo takéto usporiadať, kde sa majú možnosť stretnúť 

žiaci s vyučujúcimi, ktorí sú veľmi milí :-). Myslím, že bola pozitívna odozva z ich strany a 

mne osobne sa to veľmi páčilo a všetci sme to zvládli na 1čku :-).“ (Michaela Kulichová) 

 

„Som veľmi spokojný so soirée a so skvelou klarinetistkou, atmosférou a účasťou pedagógov“ 

(Pavol Faglic).  

 

„Celkovo – vydarená akcia, nová skúsenosť, páčila sa mi zohratosť kolektívu ako aj šikovnosť 

vedúcich, že dokázali tak veľkú skupinu zorganizovať. Oceňujem aj hráčov na hudobných 

nástrojoch . Bolo to skvelé, krásne oživenie, keď  sa mi zase raz potvrdilo, že živá hudba je 

úplne super a aj na akcie takéhoto typu sa hodí.“ (Silvia Kouřilová) 

 

„S celým priebehom nášho kúzelného predvianočného soirée som spokojná. Najviac sa mi 

páčil kultúrny program, o ktorý sa postarali naši spolužiaci, len škoda, že bol taký krátky. 

Organizácia podujatia bola dobrou skúsenosťou a som rada, že som sa mohla zúčastniť. :)“ 

(Janka Ďuračková) 

 



 

 

„Soirée sa mi veľmi páčilo.  Tým, že sme zrealizovali túto akciu, si myslím, že nás to trocha 

zblížilo ako skupinu. Celé podujatie prebehlo bez problémov, aspoň z môjho pohľadu a za to 

vďačíme Monike a Simone, ktoré dobre  rozdelili úlohy medzi študentov, všetko bolo jasné, 

takže každý vedel čo má robiť. Najviac sa mi páčilo hudobné vystúpenie na začiatku a na 

konci podujatia.“ (Jana Huláková) 

 

„Akcia Soireé ako taká sa mi veľmi páčila mali sme možnosť pekne sa obliecť, stretnúť sa 

a porozprávať so spolužiakmi a vyučujúcimi mimo predmetov, ktoré nás vyučujú. (Anežka 

Denárová) 

 

 

 

 



„Podľa mňa sa to vydarilo lepšie, než som čakala, prišlo veľa vyučujúcich aj doktorandov, 

škoda že málo spolužiakov z nižších ročníkov. Myslím si, že sme to zvládli dobre, aj kultúrny 

program bol super, krásne ste hrali, občerstvenie bolo chutné a nevznikli žiadne komplikácie 

počas podujatia, tiež podľa mňa nevzniklo nijaké faux-pas z našej strany (aspoň myslím :) ). 

Takže to celkovo hodnotím pozitívne, aj keď sme boli na začiatku skeptickí.“ (Jana Bátorová) 

 

 

 

„Kúzelné predvianočné soirée sa mi veľmi páčilo. Páčilo sa mi, že študenti majú možnosť 

získať skúsenosť s organizovaním soirée, bližšie sa zoznámiť medzi sebou, aj s učiteľmi a pre 

študentov, ktorí prišli z iných škôl je to možnosť viac sa oboznámiť s  prostredím a s 

vyučujúcimi z katedry. Spolupracovalo sa mi dobre a všetci sa k organizácii pripojili“ (Júlia 

Pavolková) 

 

 

 



 

 

 

 

„Soirée sa mi veľmi páčilo, myslím si, 

že najmä tí, čo hrali na hudobné 

nástroje, tak odviedli najlepší kus 

roboty a celkovo to dopadlo výborne, 

... „ (Lukáš Šaradin) 

 

„Všetko bolo skvelé, atmosféra, jedlo, 

ľudia, program TOP! :) organizácia 

zvládnutá, šikovné baby všetky. Aj 

častejšie by sme mohli mať takéto 

večierky, kde by sme sa zúčastňovali 

samozrejme už ako hostia :D“ 

(Vladimíra Lichá) 

 

„Soireé hodnotím celkovo ako novú príjemnú skúsenosť, organizačne aj programovo bolo 

zabezpečené výborne čo sa prejavilo aj na počte hostí“ (Martina Baránková ).   

 

„...myslím, že je to dobrá myšlienka, dať nám možnosť v praxi si vyskúšať naučené (Jana 

Mikolajčíková).  

 

„Myslím, že sme sa po neistom začiatku všetci pekne skoordinovali a perfektne to dotiahli do 

konca. Podľa účasti aj reakcií počas a po soirée ja osobne hodnotím akciu ako vydarenú 

a originálnu, najmä čo sa týka programu a darčekov na záver. No a ako dotiahnuť prvákov a 

druhákov to neviem, možno robiť osvetu už skôr aby sa o tom hovorilo a naozaj aj prišli.“ 

(Martina Hrdinová) 

 



„Ja som z našim Kúzelným predvianočným soireé spokojná, pre mňa to bola veľmi dobrá 

skúsenosť, keďže som ešte na niečom takom nebola. Prvý dojem bol veľmi dobrý, skvelá 

organizácia, veľmi dobrý program, príjemná atmosféra. Všetko sa mi zdalo veľmi dobre 

zorganizované, žiadne zmätky tam neboli“ (Erika Jakubíková).  

 

„Tak ohľadne soirée čo sa mi páčilo, príprava bola celkom fajn keďže som predtým nechodila 

na UMB tak som mala možnosť spoznať spolužiakov pri príprave a upratovaní. Atmosféra 

bola super cítila som sa tam prijemne aj keď sme sa rozprávali z učiteľmi a jednoznačné 

najlepší bol program klobúk dole. A negatíva som nepostrehla žiadne každý pomohol aspoň 

dúfam koľko mohol a ako vedel :)“ (Dominika Mazúrová). 

 

„Na Soireé sa mi páčila príjemná atmosféra, ktorá sa niesla trošku vo vianočnom duchu. 

Taktiež by som vyzdvihla spoluprácu v rámci kolektívu medzi spolužiakmi, ktorí sa snažili 

vzájomne si pomáhať. Soireé prispelo aj k novým známostiam, pretože aj napriek tomu, že 

chodíme do jedného ročníka, všetci sa navzájom nepoznáme, nakoľko mnoho nových ľudí 

prišlo aj z iných škôl. Tiež bolo pozitívne, že toto stretnutie umožnilo študentom aj 

profesorom, aby sa ukázali nielen vo formálnom svetle, ale aj ako osoby, ktoré majú nejaké 

zážitky, záľuby, ale na druhej strane si mohli vymieňať aj informácie ohľadom štúdia. Starší 

študenti mohli zároveň poskytnúť mladším nejaké skúsenosti, znalosti“ (Veronika Hrompová).  

„Fabulózny večierok akým bolo Kúzelné predvianočné soirée sa nezažíva každý deň. Spojili 

sme noblesu s kúskom originality každého z nás, a vy tvorili sme tak priestor pre peknú 

spomienku. Dosiahli sme chvályhodný súlad prvkov hudby, jedla a samotného prevedenia v 

duchu Vianočnej inšpirácie. A preto mi jedinou chybou prišiel krátky čas strávený v tejto 

príjemnej atmosfére.“ (Monika Jakubecová) 

 

„Takže soireé podľa mojich očakávaní prebehlo výborne. Aj napriek tomu, že nás zaskočilo 

pár drobností, či už pri výzdobe alebo pri príprave pohárov na pitie nakoniec sa to všetko 

zvládlo do bodky. Všetko bolo perfektné a veľmi nás potešilo, že sme mohli takúto udalosť 

uskutočniť. Potešilo nie len mňa , ale aj ostatných vysoká účasť či už doktorantov alebo 

vyučujúcich. Program, ktorý sme si pripravili bol priam dokonalý a nedá sa mu nič vyčítať. 

Veľmi sa mi páčilo, že sme spolupracovali navzájom spoločne, pričom sme sa ešte moc dobre 

nepoznali. No avšak podarilo sa nám splniť náš cieľ, ktorým bolo dosiahnutie toho 

najlepšieho efektu večera.“ (Michaela Rechtoríková) 



 

„Soireé, ktoré sme organizovali v rámci predmetu Spoločenský a diplomatický protokol bolo 

pre mňa malým oživením a spestrením bežných študentských povinností, ktoré nás počas 

semestra čakajú. Zorganizovať takmer 40 ľudí a zabezpečiť aby sa každý svojou maličkosťou 

zapojil do príprav Soireé nebolo ľahké, ale vďaka aktívnej činnosti našich dvoch spolužiačok 

sa to podarilo. Rozpačitý začiatok vystriedala príjemná atmosféra, kedy čas bežal rýchlejšie 

ako zvyčajne. Hojná účasť vyučujúcich potvrdila, že Soireé sa stáva tradičným, pravidelným 

a hlavne príjemným stretnutím študentov a vyučujúcich.“ (Katarína Mičuchová) 

 

 

„Myslím, že s celkovým dojmom z podujatia sa budem zhodovať tak so spolužiakmi ako aj 

s vyučujúcimi, že išlo o príjemné večerné podujatie, na ktorom bolo zabezpečené všetko čo 

malo byť. Či sa to už týkalo peknej výzdoby, chutného jedla, tak sladkého aj slaného (aj keď 

som z toho mala len málinko), dobrý kultúrny program , samotná hudba v pozadí 

„scelujúca“ celý večer, krásne darčeky na záver a aj ďalej môžem pokračovať spoločným 

upratovaním, čo taktiež pre mňa znamenalo veľa, pretože stále tam bola ochota, priateľskosť 

a pre mňa určite dobré pocity z vydareného večera“ (Monika Lipovská). 

 



A v čom hostia a organizátori videli najväčšie nedostatky? 

„Vaše stretnutia môžem hodnotiť veľmi pozitívne, bol som milo prekvapený s akým nasadením 

ste ho organizovali, navodili ste príjemnú predvianočnú atmosféru, ďakujem. Cítil som sa 

medzi vami veľmi príjemne, akurát mne nevyhovoval čas, bolo to príliš neskoro, keďže denne 

dochádzam 50 km musel som skôr odísť“  (Ing. Jozef Krnáč, PhD.).  

  

 

 

„Musím Vás pochváliť za organizáciu, fakt ste to zvládli výborne. Z mojej strany jediné mínus 

je, že soirée mohlo trvať o trochu dlhšie.“ (Ing. Viliam Pischko). 

 

„Aj keď som spočiatku mala isté výhrady voči tomuto podujatiu, tak ma príjemne prekvapilo 

asi všetko. Všetko čo sa týka atmosféry, účasti, zábavy, jedla, organizácie bolo skvelé. 

Výhradu mám jedine k tomu, že to trvalo krátko .“ (Barbora Škvarková) 



  

 „Tohtoročné soirée bolo lepšie od toho minulého. Prišlo viac ľudí aj viac učiteľov. Nevýhodu 

vnímam v tom, že malo trvať dlhšie. Hodina je málo. Najviac ma potešil hudobný program.“ 

(Peter Ganobčík)  

  

 „Veľmi pekne pripravená slávnostná aula a výzdoba. Veľmi pekný príhovor a privítanie na 

úvod. Soireé dokázalo, že aj bez alkoholických nápojov sa dá príjemne stráviť čas na 

spoločenskom podujatí. Vysoko oceňujem hudobnú produkciu. Všetci zúčastnení splnili 

predpísané spoločenské oblečenie. Celkovo pozitívny dojem z podujatia, rád som sa zúčastnil, 

škoda že neprišlo viac mladších študentov RRVS. Inak ďakujem a teším sa, ak sa uvidíme o 

rok.“ (doc., Ing. Radoslav Kožiak, PhD.) . 

  

„Soirée sa mi veľmi páčilo, bola tam príjemná atmosféra, veľmi pekne pripravený úvodný 

program (kultúrna časť). Tak isto aj občerstvenie, bolo tam z každého niečo a hlavne to dobre 

chutilo a mali sme si z čoho vybrať. Škoda len, že tam neprišli aj mladšie ročníky, ale účasť 

bola aj napriek tomu vysoká a mali sme sa s kým porozprávať. Myslím si, že každý z nás 

prispel istou časťou k dielu a soirée sa nám podarilo kvalitne zorganizovať.“ (Marianna 

Srniaková) 

   

 „Z môjho pohľadu to bol veľmi príjemný spoločenský večer. Páči sa mi, že je súčasťou 

predmetu zorganizovať spoločenskú udalosť, v našom prípade Soirée. Myslím, že 

usporiadanie takejto udalosti je aj vizitkou nás, študentov, že sme schopní sa spoločne 

zomknúť a prispieť niečím svojim. .... . To, čo ma mrzelo, je nízka účasť našich mladších 

kolegov. Celkovo si však myslím, že hostia sa na našom Soirée cítili veľmi príjemne, program 

sa im páčil a tiež si pochutnali na drobnom občerstvení počas gastronomickej časti.“ (Ivana 

Tkáčiková) 

 

„Celé soireé by som hodnotil ako veľmi úspešne. Tvrdím to aj na základe hojnej účasti 

vyučujúcich. Počas soireé bolo cítiť  v slávnostnej aule dobrú náladu, každý diskutoval s 

každým. Ako pozitívne vidím našu spoluprácu pri organizovaní, jednotlivých úloh bolo 

pomerne veľa ale správnym rozdeleným a našou aktivitou sme vytvorili príjemnú akciu. 



Jediné čo môže mrzieť je fakt, že zo strany študentov mladších ročníkov, nebol veľký záujem o 

túto akciu.“ (Jozef Mulinka) 

 

„Myslím si, že tohtoročné soirée sa veľmi vydarilo, atmosféra bola uvoľnená a my sme mali 

možnosť zblížiť sa nielen so svojimi spolužiakmi z nášho malého študijného odboru, ale aj s 

kolektívom vyučujúcich, ktorého účasť bola celkom slušná. Čo je ale nepotešujúce je účasť zo 

strany mladších študentov - na soirée som stretla len dve dievčatá z druhého ročníka - zvyšok 

hostí tvorili najmä piataci, ktorí sú už v škole viac "oťukaní". Čo sa týka programu - krásne sa 

hralo a nečudujem sa, že na záver sa nikomu ani nechcelo odísť :o).“ (Štefánia Majerčíková) 

 

„Bola to nesmierne zaujímavá skúsenosť s organizovaním takéhoto typu podujatia, ... . Ako 

úžasné hodnotím najmä krásnu výzdobu, vynikajúce občerstvenie, krásny príhovor (aj 

v angličtine ). No ako všetko tak aj táto minca má dve strany a ako mnohých tak aj mňa 

sklamala nízka, teda takmer žiadna účasť nižších ročníkov. Zo svojho pohľadu ich možno aj 

chápem, tiež som sa soireé zúčastnila prvýkrát až v treťom ročníku, čo doteraz ľutujem. Podľa 

mňa je to skvelá príležitosť porozprávať sa so staršími ročníkmi, s učiteľmi, doktorandmi, 

vidieť, že štúdium nie je len o seminároch a prednáškach ale, že sa všetci vieme aj uvoľniť 

a nastoliť priateľskú, uvoľnenú atmosféru“ (Simona Tomišková). 

 

 



 Na záver ak by sme v skratke chceli zhrnúť celú organizáciu, spoluprácu a samotný 

priebeh nášho Kúzelného predvianočného soirée, môžeme hovoriť o úspešnej spoločenskej 

udalosti na akademickej pôde. Išlo predovšetkým o príjemnú predvianočnú atmosféru, ktorú 

sme si spoločne vytvorili. 

 Drobné nedostatky sa vždy nájdu a je len na nás, ako sa k nim v danú situáciu 

postavíme. Nízku účasť spolužiakov nižších ročníkov už my neovplyvníme, ale môže to byť 

väčšou snahou nesledujúceho ročníka. Zároveň čas realizácie sa možno presunie na skoršiu 

hodinu, aby si každý mohol dostatočne vychutnať príjemnú atmosféru so spolužiakmi 

i s vyučujúcimi v priestoroch školy.   

 Hlavné je, že z Kúzelného predvianočného soirée si mohol každý zobrať niečo 

„kúzelné“, niečo, čo ho potešilo, prekvapilo, či už v podobe chutných koláčikov, farbou tónov 

z hudobných nástrojov, samotnou atmosférou podujatia, alebo aj malým darčekom na záver. 

 

 


