Meno a priezvisko, rodné priezvisko, titul
Dátum a miesto narodenia
Vysokoškolské vzdelanie a ďalší akademický
rast

Ďalšie vzdelávanie
Priebeh zamestnaní

Priebeh pedagogickej činnosti
(pracovisko/predmety)

Odborné alebo umelecké zameranie

PhDr. Zuzana Slušná, PhD.
01. 08. 1973, Levice
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická
fakulta
vysokoškolský titul: odbor estetika a slovenský jazyk
a literatúra,
štúdium ukončené 25. 08. 1997
vedecký titul : PhD.
vedný/študijný odbor: 3.1.2. kulturológia,
rok získania:
2003
akademický titul: PhDr.
vedný/študijný odbor: 3.1.2. kulturológia,
rok získania:
2005
Jazykové kurzy
1998 -- doteraz
Filozofická fakulta Univerzity Komenského v
Bratislave, katedra kulturológie
1998 – 2002
Súkromné gymnázium IP, Kremnická 26, Bratislava,
pedagóg slovenského jazyka na diaľkovom
maturitnom štúdiu
1998 – 1999
Tlačová agentúra Slovenskej republiky:
monitoring dennej tlače
1997 – 1998
Ministerstvo školstva Slovenskej republiky,
Sekcia medzinárodnej spolupráce, odbor
európskej integrácie.
Koordinácia
zahraničných
programov
so
zastupiteľskými orgánmi, koordinácia programu
CEEPUS a Erazmus
1998 – 2002:
Filozofická fakulta Univerzity Komenského v
Bratislave, Katedra kulturológie.
Realizované kurzy: Estetika, Dejiny divadla 1, 2,
Dejiny filmu 1, 2,
od r. 2002 - doteraz
Filozofická fakulta Univerzity Komenského v
Bratislave, Katedra kulturológie,
Realizované kurzy: Estetika 1,2; Kulturológia pre
nekulturológov (2005-2007); Systematická
kulturológia 1, 2; Dejiny kulturologických koncepcií
1, 2, 3; Porovnávacia kulturológia; Trendy a aspekty
regionálnej kultúry; Popkultúra
2002 - 2005
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta
masmediálnej komunikácie.
Realizované kurzy: : Dejiny estetiky (semináre),
Interpretácia a analýza umeleckého diela, Textový
seminár
2002 - 2011
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre,
Filozofická fakulta, Katedra kulturológie
Realizované kurzy pre denné a externé štúdium:
Úvod do sociológie, Sociológia umenia, Sociológia
kultúry, Kultúra a globalizácia, História a región,
Dejiny kultúry 1., 2., 3.
Venujem sa problematike teoretickej reflexie kultúry

so zameraním na súčasné procesy (globalizácia,
transformácia, modernizácia), pričom mapujem ich
prejavy na rovine miestnej a regionálnej kultúry.
V spolupráci s Národným osvetovým centrom
a ďalšími inštitúciami sa podieľam na ďalšom
vzdelávaní pracovníkov v kultúrnom sektore
(využiteľnosť
kultúrnej
a sociálnej
animácie,
revitalizácia lokálnej kultúry, využiteľnosť kultúrnych
tradícií pre kultúrny turizmus). Ďalšou oblasťou
vedeckého záujmu sú trendy a aspekty aktuálneho
spôsobu života s dôrazom na komodifikáciu kultúry,
popkultúrne artefakty a konzumné správanie. Vedecky
spolupracujem s Katedrou kulturológie Univerzity
Konštantína
Filozofa
v
Nitre,
s Fakultou
masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila
a Metoda v Trnave (členka riešiteľských kolektív
grantov VEGA).

Publikačná činnosť vrátane rozsahu (AH)
a kategórie evidencie (napr. AAB, podľa
vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 456/2012 Z.z.)
1. monografia
2. učebnica
3. skriptá

1. monografia
AAB01 Slušná, Zuzana : Kreovanie "homo
christianus" : kultivácia ranostredovekej Európy.
- 1. vyd. - Bratislava : Peter Mačura - PEEM,
2004. - 290 s. - (Acta culturologica ; Zv. 11)
Lit. 206 zázn., ISBN 80-89197-06-X

2. učebnica
ACB01 Slušná, Zuzana 100%: Aspekty a trendy
súčasnej kultúry. - 1. vyd. - Bratislava : Národné
osvetové centrum, 2013. - 124 s., Lit. 174 zázn.
ISBN 978-80-7121-341-3

3. skriptá
BAB01 Slušná, Zuzana 50% - Strelková, Jarmila
50%: Animácia kultúrnych činností. - Bratislava
: Národné osvetové centrum, 2006. - 60 s.
Lit. 27 zázn., ISBN 80-7121-263-6
BBB01 Slušná, Zuzana : Vybrané problémy v oblasti
kultúry In: Vademékum pracovníka v kultúre. Bratislava : NOC, 2007. - S. 7-41. - ISBN 807121-274-1 Ohlasy (1):
BCI01 Čornaničová, Rozália 13% - Chomová,
Svetlana - Strelková, Jarmila - Tuma, Miroslav Slušná, Zuzana 29% : Animátor kultúry :
učebnica dištančného vzdelávania. - Bratislava :
NOC, 2007. - 223 s.
ISBN 978-80-7121-278-2

Ohlasy na vedeckú / umeleckú prácu

[o3] Citácie v zahraničných publikáciách
neregistrované v citačných indexoch (6)
[o4] Citácie v domácich publikáciách neregistrované v
citačných indexoch (50)

Počet doktorandov
Školených / ukončených
Kontaktná adresa

0
PhDr.	
  Zuzana	
  SLUŠNÁ,	
  PhD.
Stavbárska	
  50,	
  821	
  07	
  Bratislava	
  214

V Bratislave 27. 01. 2014
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