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Mgr. Peter Kubinyi, PhD. 

1961

peterkubinyi@yahoo.com 

PRAX 

1975 – 1979 Gymnázium Vrútky 

1979 – 1983 Katedra žurnalistiky, Filozofická fakulta Univerzity Komenského 

1983 – 1984 Prezenčná vojenská služba 

1984 – 1995 Redakcia denníka Práca, redaktor 

1995 – 2007 Redakcia týždenníka Plus 7 dní, redaktor 

2007 – 2010 Redakcia týždenníka Žurnál, redaktor 

2011 – 2013 Slovenský syndikát novinárov, predseda 

2014 – 2020 Redakcia týždenníka Plus 7 dní, redaktor 

Od 2016 – Katedra žurnalistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského, odborný asistent  

VZDELÁVANIE A PRÍPRAVA 

2013 – 2016 Katedra žurnalistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského, interné 

doktorandské štúdium  

Téma dizertačnej práce: Reflexia národnostných menšín v slovenskej periodickej tlači (2008 – 

2012) 

Titul PhD. od roku 2016 

OSOBNÉ ZRUČNOSTI 

Materinský jazyk: slovenčina 

Ďalšie jazyky:  ruština – štátna jazyková skúška 

chorvátčina – štátna jazyková skúška 

angličtina – štátna jazyková skúška 

francúzština 

nemčina 

Vodičský preukaz AM, B1, B 

Vyznamenania a ocenenia 

Ocenenia v novinárskych súťažiach Slovenského syndikátu novinárov: 



- 3. cena v novinárskej súťaži mladých autorov – novinárov a poslucháčov OŽ FFUK 

1987 

- 1. miesto v Novinárskej  súťaži SSN 2008 

- 2. miesto v Novinárskej súťaži SSN 2009 

Ocenenia v novinárskych súťažiach Literárneho fondu: 

- Cenu za novinársku tvorbu 2006 

- Cena za novinársku tvorbu 2007  

- Prémia za novinársku tvorbu 2007 

- Cena za novinársku tvorbu 2008  

- Prémia za novinársku tvorbu 2009 

Ocenenie v novinárskej súťaži UNHCR – Best Refugee Story: 

- 2. cena v roku 2001 

Ocenenia v novinárskej súťaži Nadácie otvorenej spoločnosti: 

- nominácia v kategórii najlepšia reportáž v printových médiách 2009 

- nominácia na Cenu British Council za podporu medzikultúrneho dialógu 2010 

Ocenenie v novinárskej súťaži Baroro/Kamienok vyhlasovanej Úradom splnomocnenca 

vlády SR pre rómske otázky: 

- prvá cena 2010 

- nominácia na cenu Gypsy Spirit Médiá 2011 

Ceny E. E. Kischa za literatúru faktu: 

- 2001  Cena E. E. Kischa za knihu reportáží Ríša zla 

- 2011 Cena E. E. Kischa za knihu reportáží Misia  

Vedecké projekty 

2014 - 2015 Novinárske žánre pre zrakovo znevýhodnených študentov – teória a prax. Hlavný 

riešiteľ: doc. PhDr. Mária FOLLRICHOVÁ, PhD. - riešiteľ projektu grantovej úlohy 

KEGA 084UK-4/2014 



2021 – 2023: Vplyv médií na spoločenský status celebrít: premeny mediálneho obrazu Mariána 

Kočnera v slovenskej spoločnosti – riešiteľ projektu grantovej úlohy VEGA č. 1/0203/21; hl. 

riešiteľ doc. Mgr. Terézia Rončáková, PhD.  





Publikačná činnosť P. Kubinyi 

Novinárske žánre pre zrakovo znevýhodnených študentov - teória a prax Mária Follrichová ... [et al.] 

ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách 

Bratislava : Stimul , 2015 

1. vyd. 136 s. [CD-ROM]

ISBN 978-80-8127-146-5 

Najnovšie citácie (5)  

[o3] 2016 - Rončáková, T. : Longform text ako nový žurnalistický žáner. - In: Mediální studia, roč. 10, č. 

2, 2016 ; s. 243 

[o4] 2017 - Bučková, Z. - Rusňáková, L. - In: Publicistika v periodickej tlači . - Trnava : UCM, 2017 ; S. 

262 

[o4] 2020 - Rončáková, T. – Čačková, M. : Rehoľné komunity na Slovensku a ich mediálne aktivity : s 

dôrazom na žánrovú skladbu časopisu Zasvätený život. - In: Fenomén 2020 : komunita v mediálnom 

priestore . - Bratislava : Univerzita Komenského, 2020 ; S. 202 

[o4] 2020 - Broda, M. - Tomáš, J. : Publicistický rozhovor v serióznej a bulvárnej tlači. - In: Zborník 

ŠVOaUK : sekcia masmediálnej komunikácie . - Trnava : UCM, 2020 ; S. 113 

[o4] 2021 - Greguš, Ľ. - Kurpašová, M. : Výskyt publicistických žánrov v súčasných týždenníkoch. - In: 

Quo vadis 2021 . - Trnava : UCM, 2021 ; S. 53 

Tlač rómskej národnostnej menšiny na Slovensku Peter Kubinyi 

ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch 

Otázky žurnalistiky. - Roč. 57, č. 1-2 (2014), s. 87-100 

ISSN (print) 0322-7049 

Reflexia národnostných menšín v slovenskej periodickej tlači (2008-2012) Peter Kubinyi 

ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch 

Otázky žurnalistiky. - Roč. 59, č. 3-4 (2016), s. 91-100 

Uložiť do rešerše 

Budúcnosť printových médií boj o prežitie Peter Kubinyi 

ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch 

Otázky žurnalistiky. - Roč. 60, č. 3-4 (2017), s. 106-113 

ISSN (print) 0322-7049 

Najnovšie citácie (5)  

[o4] 2017 - Višňovský, J. - Paralely digitálneho novinárstva a jeho rozmach v kontexte rozvoja 

informačných a komunikačných technológií v spoločnosti. - In: Koncepty a praktiky multiplatfmovej 

žurnalistiky . - Trnava : UCM, 2017 ; S. 264 

Minority v médiách reflexia rómskej národnostnej menšiny na stránkach vybraných slovenských 

tlačených periodík v roku 2018 Peter Kubinyi, Ján Višňovský 

ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch 

Otázky žurnalistiky. - Roč. 61, č. 3-4 (2018), s. 73-85 

ISSN (print) 0322-7049 



Tretia kríza fejtónu posledná? Peter Kubinyi 

ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch 

Otázky žurnalistiky. - Roč. 62, č. 3-4 (2019), s. 58-68 

ISSN (print) 0322-7049 

Celebrity verzus planéta Zem Peter Kubinyi 

ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch 

Otázky žurnalistiky. - Roč. 63, č. 3-4 (2020), s. 47-56 

ISSN (print) 0322-7049 

Titulok ako komentatívny prvok v novinárskych prejavoch venovaných Marianovi Kočnerovi Peter 

Kubínyi, Mária Stanková 

ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch 

Otázky žurnalistiky. - Roč. 64, č. 3-4 (2021), s. 104-117 

ISSN (print) 0322-7049 

"Page view" ako hodnotiace kritérium výkonnosti žurnalistov v printových médiách Peter Kubinyi 

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách 

Fenomén 2019 : súčasná profesionálna žurnalistika a jej reflexie. - : 1. vyd. ISBN 978-80-223-4755-6. - 

Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2019. - S. 37-41 

Najnovšie citácie (5)  

[o4] 2020 - Stanková, M. : Publicistická frazeológia na Slovensku (v kontexte výskumov 

Danuše Serafínovej). - In: Od novinovedy k teórii a dejinám žurnalistiky [elektronický 

dokument] . - Bratislava : Združenie MASS-MEDIA-SCIENCE, 2020 ; S. 62 

[o4] 2019 - Višňovský, J. - Kubíková, K. : Čo si myslia o inováciách v žurnalistike slovenskí 

novinári?. - In: MARKETING IDENTITY 2019 : Offline Is the New Online - aktuálne výzvy 

onlinovej a offlinovej komunikácie . - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda, 2019 ; S. 207 

[o3] 2019 - Stanková, M. : Jazyk literárnej kritiky v 21. storoč. - In: MMK 2019 : recenzovaný 

sborník příspěvků mezinárodní vědecké konference : Mezinárodní Masarykova konference 

pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2019 . - Hradec Králové : Magnanimitas 

akademické sdružení, 2019 ; S. 768 

[o3] 2020 - Sámelová, A. : Zmediálnený habitus online človeka. - In: QUAERE 2020 . - Hradec 

Králové : Magnanimitas akademické sdružení, 2020 ; S. 1359 

[o2] 2020 - Radošinská, J. - Kvetanová, Z. - Višnovskỳ, J. : To thrive means to entertain : the 

nature of today’s media industries. - In: Communication Today, roč. 11, č. 1, 2020 ; s. 12 ; 

SCOPUS 

[o3] 2020 - Sámelová, A. : Nenávistné prejavy offline a online : štandardizácia podpriemernej 

komunikácie v médiách. - In: MMK 2020 . - Hradec Králové : Magnanimitas, 2020 ; S. 1029 

[o4] 2020 - Sámelová, A. : Environmentálna žurnalistika : fajnové zamestnanie verzus 

nebezpečná profesia. - In: Otázky žurnalistiky, roč. 63, č. 3-4, 2020 ; s. 12 

[o4] 2020 - Stanková, M. : Mediálny obraz Grety Thunbergovej : sedemnásťročná klimatická 

ikona s Aspergerovým syndrómom?. - In: Otázky žurnalistiky, roč. 63, č. 3-4, 2020 ; s. 45 



[o4] 2021 - Sámelová, A. : Racionalita verzus emocionalita - zmena paradigmy v online 

médiách. - In: Kraviarová, M. - Peknušiaková E. (eds.) : Médiá a text 7 (2. časť) . - Prešov : 

Prešovská univerzita, 2021 ; S. 86 

[o4] 2021 - Sámelová, A. - Krištof, P. - Belianská, M. - In: Osobná zodpovednosť v 

postmodernej verejnej komunikácii : premeny zodpovednosti v politike, žurnalistike a 

médiách . - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2021 ; S. 188 

[n1] 2022 - Mathiasová, A. - Solík, M. - Mináriková, J. : Paid subscriptions and premium 

content: online news publishers' monetisation strategies. - In: Communication Today, roč. 

13, č. 1, 2022 ; s. 27 ; SCOPUS ; WOS ; ESCI 

[n2] 2022 - Stanková, M. : Posuny vo vnímaní a využívaní informačných zdrojov - od 

masových médií k sociálnym sieťam. - In: Otázky žurnalistiky, roč. 65, č. 1-2, 2022 ; s. 54 

Novinárska etika a obraz komunity transrodových ľudí v slovenských printových médiách Peter Kubinyi 

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách 

Fenomén 2020 : komunita v mediálnom priestore. - : 1. vyd. ISBN 978-80-223-4974-1. - Bratislava : 

Univerzita Komenského v Bratislave, 2020. - S. 177-188 

Koronakríza Iba čerešnička na torte? Kríza novinárskej fotografie v slovenských printových médiách 

Peter Kubinyi, Ján Višňovský 

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách 

Fenomén 2021 : pandémia covidu-19 a médiá. - : 1. vyd. ISBN 978-80-223-5250-5. - Bratislava : 

Univerzita Komenského v Bratislave, 2021. - S. 325-339 

Zobrazovanie ukrajinskej národnostnej menšiny v slovenskej periodickej tlači v rokoch 2008-2012 

Peter Kubinyi, Ján Višňovský 

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách 

Communication to the prosperity of Ukraine-Slovakia border region (COPESU). - Užhorod : Uzhhorod 

national university, 2017. - ISBN 978-617-7333-36-3. - S. 149-156 

Fejtón - žáner minulosti? Peter Kubinyi 

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách 

Žurnalistika, médiá, spoločnosť 3-4 [elektronický zdroj]. - Bratislava : STIMUL, 2014. - ISBN 978-80-

8127-116-8. - S. 154-159 [online] 

Klišé pri zobrazovaní národnostných menšín a etnických skupín v slovenských médiách Peter Kubinyi 

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách 

Žurnalistika, médiá, spoločnosť 5. - Bratislava : STIMUL, 2015. - ISBN 978-80-8127-123-6. - S. 156-162 

Reflexia vzájomných vzťahov rusínskej a ukrajinskej národnostnej menšiny v slovenskej periodickej 

tlači v rokoch 2008 - 2012 Peter Kubinyi, Ján Višňovský 

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách 

Megatrendy a médiá 2018: Realita a mediálne bubliny. - : 1. vyd. ISBN 978-80-8105-953-7. - Trnava : 

Fakulta masmediálnej komunikácie, 2018. - S. 101-114 



Upútavka alebo červené súkno pre oko? Peter Kubinyi, Ján Višňovský 

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách 

Vyd. údaje   

Megatrendy a médiá 2020: On the Edge [elektronický dokument]. - : 1. vyd. ISBN 978-80-572-0063-5. - 

Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie, 2020. - S. 62-70 [online] 

 

Onlinové špiritistické seansy? Čo vysokoškolským študentom vzalo, ale aj dalo dištančné vzdelávanie 

počas pandémie Peter Kubinyi, Ján Višňovský 

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách 

Megatrendy a médiá 2021: Home Officetainment. - : 1. vyd. ISBN 978-80-572-0184-7. - Trnava : 

Fakulta masmediálnej komunikácie, 2021. - S. 69-78 

 

Misia slovenskí saleziáni vo svete Peter Kubinyi 

BAB Odborné knižné publikácie vydané v domácich vydavateľstvách 

Vyd. údaje : Bratislava : Don Bosco , 2010 

Rozsah  246 s. [print] 

ISBN 978-80-8074-113-6 

 

Koniec Peter Kubinyi, Alan Hyža 

BAB Odborné knižné publikácie vydané v domácich vydavateľstvách 

Vyd. údaje: Bratislava : Delta , 2003 

1. vyd. Rozsah  227 s. [print] 

ISBN 80-969016-0-5 

 

Rozhovor a interview Peter Kubinyi 

BDB Heslá v odborných terminologických slovníkoch a encyklopédiách vydaných v domácich 

vydavateľstvách 

Vyd. údaje: Novinárska prvouka [elektronický dokument] : slovník základných pojmov žurnalistiky. - : 1. 

vyd. ISBN 978-80-8127-257-8. - Bratislava : Filozofická fakulta UK, 2019. - S. 62-65 [online] 

 

"Page view" as a performance evaluation standard of print media journalists Peter Kubínyi 

BFB Abstrakty odborných prác z domácich podujatí (konferencie...) 

Current professional journalism and reflections on it. - : 1. vyd. Bratislava : Filozofická fakulta UK, 2019. 

- S. 9-9 

Najnovšie citácie (5)   

[o3] 2019 - Stanková, M. - Jazyk literárnej kritiky v 21. storočí. - In: MMK 2019 . - Hradec Králové : 

Magnanimitas akademické sdružení, 2019 ; S. 768 

 

Journalistic ethics and reflection of the transgender community in the Slovak print media Peter 

Kubínyi 

BFB Abstrakty odborných prác z domácich podujatí (konferencie...) 

Community in media arena. - : 1. vyd. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2020. - S. 11-11 

 

Ríša zla na konci sna  



CAB Umelecké monografie, dramatické diela, scenáre, umelecké preklady publikácií, autorské katalógy 

vydané v domácich vydavateľstvách 

Martin : Neografia , 2000 

223 s. [print] 

ISBN 80-88892-35-X 

 

Celoživotné dielo vymazala jedna tabletka Peter Kubinyi 

CED Umelecké práce, dramatické diela, scenáre a preklady v zborníkoch, knižných publikáciách a 

skupinových katalógoch vydaných v domácich vydavateľstvách 

Náš pán profesor Fraňo Ruttkay : pokus o skupinový portrét. - : 1. vyd. ISBN 978-80-8046-957-3. - 

Bratislava : Perfekt, 2020. - S. 119-120 

 

Reflexia národnostných menšín v slovenských periodikách 2008 - 2012 Peter Kubinyi ; školiteľ Danuša 

Serafínová 

DAI Dizertačné a habilitačné práce 

Bratislava : [s.n.] , 2016 

Rozsah  132 s. prílohy 

 

Jednoduchá a ľahko zrozumiteľná. Taká, aká má byť recenzia vysokoškolskej učebnice Propedeutika 

(mas)mediálnych štúdií Jany Radošinskej Peter Kubinyi 

EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch 

Otázky žurnalistiky. - Roč. 63, č. 1-2 (2020), s. 99-101 

ISSN (print) 0322-7049 

 

Luboš Šefčák Peter Kubinyi 

EDJ Prehľadové práce, odborné práce, preklady noriem; odborné preklady v časopisoch, zborníkoch 

60 interview : zborník rozhovorov k 60. výročiu založenia Katedry žurnalistiky Filozofickej fakulty 

univerzity Komenského v Bratislave. - Bratislava : Mass-Media-science, 2012. - ISBN 978-80-8127-065-

9. - S. 62 

 

K výstave fotografa Alana Hyžu - "Postsovietske krajiny na prelome dvoch tisícročí" Ríša zla v Moskve 

Peter Kubinyi 

EDJ Prehľadové práce, odborné práce, preklady noriem; odborné preklady v časopisoch, zborníkoch 

Otázky žurnalistiky. - Roč. 55, č. 3-4 (2012), s. 68-71 

ISSN (print) 0322-7049 

 

Žurnalistika v postsovietskom priestore a na Balkáne na začiatku tretieho tisícročia Peter Kubinyi 

EDJ Prehľadové práce, odborné práce, preklady noriem; odborné preklady v časopisoch, zborníkoch 

Otázky žurnalistiky. - Roč. 55, č. 3-4 (2012), s. 110-114 

ISSN (print) 0322-7049 

 

Otvorené dvere pre záujemcov o štúdium na Filozofickej fakulte UK Peter Kubinyi 

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií 

Naša univerzita. - Roč. 59, č. 6 (2013), s. 9 

ISSN (print) 1338-4163 



 

Tibor Huszár (1952-2013) aut. interv. Peter Kubinyi ; účast. interv. Alan Hyža 

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií 

Otázky žurnalistiky. - Roč. 56, č. 3-4 (2013), s. 82-84 

ISSN (print) 0322-7049 

 

Devätnásty ročník autorskej súťaže novinárov východoslovenského regiónu za rok 2013 viac 

neznamená lepšie Peter Kubinyi 

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií 

Otázky žurnalistiky. - Roč. 57, č. 1-2 (2014), s. 200 

ISSN (print) 0322-7049 

 

Krajanskí novinári zavítali na týždeň do Bratislavy Peter Kubinyi 

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií 

Naša univerzita. - Roč. 61, č. 1 (2014), s. 12 

ISSN (print) 1338-4163 

 

Reportáže z Číny Peter Kubínyi 

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií 

Otázky žurnalistiky. - Roč. 61, č. 3-4 (2018), s. 165-165 

ISSN (print) 0322-7049 

 

Fenomén 2020 komunita v mediálnom priestore Peter Kubinyi 

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií 

Otázky žurnalistiky. - Roč. 63, č. 1-2 (2020), s. 96-97 

ISSN (print) 0322-7049 

 

Storočná Marián Zouhar, Peter Kubinyi 

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií 

Otázky žurnalistiky. - Roč. 64, č. 1-2 (2021), s. 111-114 

ISSN (print) 0322-7049 

 



Predmety, ktoré som vyučoval v posledných piatich rokoch: 

Školský rok 2016/2017 

- Kreatívne štúdio 1 

- Manažment médií 

- Mediálny ateliér 5 

- Mediálny ateliér 6 

- Metodiky žurnalistiky 

- Redakčná prax 1 

- Redakčná prax 3 

- Redakčná prax 5 

- Teória redigovania – printové médiá 

Školský rok 2017/2018 

- Kreatívne štúdio 1 

- Manažment médií 

- Mediálny ateliér 5 

- Mediálny ateliér 6 

- Metodiky žurnalistiky 

- Redakčná prax 1 

- Redakčná prax 3 

- Redakčná prax 5 

- Teória redigovania – printové médiá 

Školský rok 2018/2019 

- Kreatívne štúdio 1 

- Manažment médií 

- Mediálny ateliér 6 

- Metodiky žurnalistiky 

- Redakčná prax 1 

- Redakčná prax 3 

- Redakčná prax 5 

- Teória redigovania – printové médiá 

- Úvod do štúdia žurnalistiky 

Školský rok 2019/2020 

- Kreatívne štúdio 1 

- Manažment médií 

- Mediálny ateliér 6 

- Metodiky žurnalistiky 

- Redakčná prax 1 

- Redakčná prax 3 

- Redakčná prax 5 

- Teória redigovania – printové médiá 

- Úvod do štúdia žurnalistiky 

 



Školský rok 2021/2022 

- Kreatívne štúdio 1 

- Manažment médií 

- Mediálny ateliér 5 

- Metodiky žurnalistiky 

- Redakčná prax 1 

- Redakčná prax 3 

- Redakčná prax 5 

- Metodika tvorby reportáže 

- Úvod do štúdia žurnalistiky 
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Príloha z VP č. 11/2019 Smernica dekana fakulty o organizácií výberových konaní 
na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských  učiteľov, výskumných pracovníkov, 

funkcií profesorov a docentov a funkcií vedúcich katedier 
na UK v Bratislave Filozofickej fakulte.

Dotazník záväzkov 

Meno a priezvisko: 
Katedra: 
Pracovné zaradenie: 
Dátum výberového konania:  
Obdobie splnenia záväzkov:  

Záväzky 

A. Kvalifikačný postup v uvedenom období 
– splnenie kritérií na získanie vedecko-pedagogického titulu  Vyberte položku.

do 
– získanie vedecko-pedagogického titulu

do 
– poznámka

 B. Publikačná činnosť v uvedenom období6 
– počet monografií
– počet vysokoškolských učebníc
– počet vedeckých štúdií v indexovaných časopisoch
– počet iných vedeckých štúdií
– počet iných publikačných výstupov
– poznámka

C. Grantová činnosť v uvedenom období7 
– počet podaných projektov APVV
– počet podaných projektov VEGA
– počet podaných projektov KEGA
– počet podaných medzinárodných projektov
– poznámka

 D. Prezentačná činnosť v uvedenom období 
– počet aktívnych účastí na zahraničných konferenciách
– počet aktívnych účastí na domácich konferenciách
– počet iných aktivít8

– poznámka

Dátum:  Podpis: ……………………………………… 

6 Vrátane publikácií v spoluautorstve. 
7 Ako zodpovedný riešiteľ alebo spoluriešiteľ. 
8 Napríklad prednášky na akademických pracoviskách, organizácia výstav a iných podujatí a pod. 
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