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I. O INŠTITÚCII 
 
Poslanie 
AINova je nezávislá mimovládna organizácia celoživotného vzdelávania. Od založenia v roku 1996 
AINova presadzuje medzinárodnú spoluprácu v oblasti vzdelávania a výskumu vytváraním  
medzinárodných sietí. AINova sa sústreďuje na rozvoj ľudských zdrojov a prípravu odborníkov s 
cieľom napomôcť zvýšeniu konkurencieschopnosti Slovenska a naplniť očakávania, ktoré sú spojené 
so vstupom Slovenska do EÚ.  
 
AINova organizuje nové typy odborných programov, dištančné vzdelávanie, e-learning, aplikovaný 
výskum, konzultačné služby zamerané na rozširovanie EÚ a s tým súvisiaci lokálny a regionálny 
rozvoj v strednej Európe. Za týmto účelom AINova organizuje dlhodobé aj krátkodobé 
špecializované vzdelávacie programy pre účastníkov zo štátneho aj verejného sektora, ako aj pre 
profesijné skupiny.  

 

 
Víziou AINovy je neustále podporovať a rozvíjať princípy demokracie a občianskej spoločnosti. 

  

Sídlo AINovy 
Academia Istropolitana Nova sídli na okraji Bratislavy, v malebnom stredovekom mestečku Svätý 
Jur, ktoré patrí do reťazca tradičných vinohradníckych sídiel na upätí Malých Karpát. Už niekoľko 
rokov inštitúcia využíva priestory Pálffyho kaštieľa vo Svätom Jure. Od roku 2004 sa časť inštitúcie, 
kancelárie a učebne, presťahovala do vlastnej budovy susediacej s Pálffyho kaštieľom.  

 
Členovia Správnej rady 
Johann Beranek 
riaditeľ, Porsche Slovensko, s.r.o., Bratislava, Slovensko 
Lászlo Bruszt 
profesor, Stredoeurópska univerzita, Budapešť, Maďarsko 
Marta Daruľová 
vedúca programu Európskych štúdií, AINova, Svätý Jur, Slovensko 
Peter Ib Bruun Goldschmidt 
manažér rozvoja, EIPA, Maastricht, Holandsko 
Gert A. Gundersen 
riaditeľ, Grieghallen, Bergen, Nórsko 
Michael Landesmann 
profesor, WIIW, Viedeň, Rakúsko 
Leo Müllender  
učiteľ, Trnavská univerzita, Trnava, Slovensko 
Herbert Pfeiffer  
viceprezident, Prvá stavebná sporiteľňa, a.s., Bratislava, Slovensko 
Ján Pišút (podpredseda) 
profesor fyziky, Univerzita Komenského, Bratislava, Slovensko 
Wolfgang Roth 
viceprezident, Európska investičná banka, Luxembursko  
Zuzana Štefániková, členka ex officio 
výkonná riaditeľka, AINova, Svätý Jur, Slovensko 
Tony Verheijen 

expert, Svetová banka, Washington, USA 
Martin Wrba  
poradca, Rakúske veľvyslanectvo, Bratislava, Slovensko 
 
Patróni 
Lord Dahrendorf, Veľká Británia  
Jonathan F. Fanton, USA 
Hans Ludwig Schreiber, Nemecko 
Milan Žalman, Slovensko 
 
Štruktúra AINovy 
Oddelenie centrálnej administratívy (CA) sa stará predovšetkým o strategický plán rozvoja 
inštitúcie, o jej administratívu, rozvoj ľudských zdrojov, finančný manažment a údržbu. 

Zuzana Štefániková, výkonná riaditeľka 
Dušan Müller, finančný manažér 
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Viera Orešanská, finančná administrátorka 
Helena Bakaljarová, štúdijná referentka 
Mária Žitňanská, vedúca knižnice 
Michal Šišolák, údržba 
 

Oddelenie ochrany a rozvoja kultúrneho dedičstva (BHCD) prispieva k ochrane a rozvoju kultúrneho 
dedičstva hlavne prostredníctvom šírenia vedomostí a skúseností v rámci ročného študijného 
programu, špecializovaných kurzov, seminárov, workshopov a odborných konzultácií. Oddelenie sa 
venuje aj aplikovanému výskumu a riešeniu odborných projektov. Všetky aktivity sa konajú v širokej 
medzinárodnej spolupráci.  

Lucia Gembešová, vedúca programu/štipendistka Nadácie Volkswagen  
Helena Bakaljarová, manažérka programu  
Andrea Urlandová, vedecko-pedagogický pracovník  
Jaroslav Kilián, vedecko-pedagogický pracovník  
Erika Horanská, vedecko-pedagogický pracovník  
 

Oddelenie európskych štúdií a environmentálnej politiky  (ES/EP) sa sústreďuje na 4 hlavné oblasti: 
v prvom rade na ročný študijný program, na organizáciu seminárov v rámci bilaterálnych projektov 
technickej pomoci, na prípravu a spustenie projektu SlovakAid pre Ukrainu a na semináre pre 
štátnych úradníkov a účasť na pilotných seminároch pripravených Úradom pre štátnu službu. 

Marta Daruľová, vedúca oddelenia/štipendistka Nadácie Volkswagen 
Kata Cigánová, manažérka programu 
Teimuraz Mtibelashvili, manažér programu 
Andrej Findor, vedecko-pedagogický asistent 
Gabrile Kiliánová, vedecko-pedagogický pracovník 
 

Oddelenie otvoreného, dištančného a odborného vzdelávania (ODVL) sa zameriava na inovatívne 
formy dištančného vzdelávania, e-learning, aj klasické prezenčné vzdelávanie. Oddelenie je 
zaradené do medzinárodných sietí flexibilného vzdelávania a zúčastňuje sa na európskych 
projektoch o odbornom vzdelávaní so zameraním na environmentálnu problematiku.  

Radoslav Vician, vedúci oddelenia 
Katarína Slezáková, projektová manažérka 
 

Oddelenie profesionálnej komunikácie a angličtiny (PCEP) je stabilným prvkom v dynamickom živote 
AINovy a odborne zabezpečuje všetky aktivity inštitúcie prebiehajúce v anglickom jazyku. Cieľom 
oddelenia je poskytovať kvalitnú jazykovú prípravu, preklady a jazykovú úpravu dokumentov v rámci 
inštitúcie, aj pre externých klientov prevažne z obchodných a finančných kruhov. 

Erika Sýkorová, vedúca oddelenia/lektorka 
Margarete Hurn, lektorka 
Ruth Kershaw-Zorvan, lektorka 
Alasdair Wilson, lektorka 
Marcela Mokráňová, lektorka 
Naržes Vakermanová, lektorka 

 
Oddelenie vzdelávania vo verejnej politike (PPP) pripravilo a organizovalo odborný program 
vzdelávania vo verejnej politike pre predstaviteľov verejného sektora na Slovensku. 

Zuzana Štefániková, dočasná vedúca oddelenia 
Monika Oravcová, programová administrátorka 
Vierka Orešanská, finančná administrátorka 

 
 
Cena Aleny Brunovskej 
Každoročným udelením Ceny Aleny Brunovskej si pripomíname ľudský aj odborný prínos A. 
Brunovskej, zakladateľky a prvej riaditeľky AINovy.  
 
V roku 2004 bola Cena A. Brunovskej za najlepšiu ročníkovú prácu udelená  Ivanovi Maryanchykovi 
z Ukrajiny, absolventovi programu Európskych štúdií za záverečnú prácu: „ East or West? Ukrainian 
Trade Patterns in the Epoch of Regional Integration.“ 
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Spolupracujúce inštitúcie 
Nadácia Friedricha Eberta, Bratislava, SK 
Centrum pre európsku politiku, Bratislava, SK 
Inštitút pre verejné otázky, Bratislava, SK 
Európske informačné centrum, Bratislava, SK 
Mestský úrad vo Svätom Jure, SK 
LKT-TGM - Laboratorium für Kunststofftechnik - Polymer und Environmental Centre, Viedeň, AT 
Agroinštitút Nitra, vzdelávacie, poradenské a kongresové zariadenie MP SR, Nitra, SK 
Úrad pre štátnu službu, Bratislava, SK 
Agroinštitút Nitra – vzdelávacie, konzultačné a konferenčné centrum Ministerstva poľnohospodárstva 
SR, Nitra, SK 
Europeum, Praha, CZ 
Brandenburská technická univerzita, Cottbus, DE 
Catolícka univerzity v Leuven, BE 
Slovenská technická univerzita, Stavebná fakulta, Bratislava, SK 
Ministerstvo kultúry SR 
Pamiatkový úrad SR 
ICCROM / Národné centrum pre štúdium a ochranu kultúrnych pamiatok, IT 
ICOMOS / Medzinárodná rada pre pamiatky a prírodu 
Univerzita Komenského, Bratislava, SK 
Európsky inštitút pre verejnú správu, Maastricht, NL 
Slovenská akadémia vied, Bratislava, SK 
Univerzita v Bielefelde, DE 
Universita v Leidene, NL 
Universita v Limericku, IRL 
DAPHNE – Inštitút pre aplikovanú ekológiu, Bratislava, SK 
Eco-toxicologické centrum, Bratislava, SK 
Energetické centrum, Bratislava, SK 
Partnerstvo pre vodu, S 
Rakúska spoločnosť pre životné prostredie a techniku, AT 
Slovenská agentúra životného prostredia, SK 
 
AINova je členom 
Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku, Bratislava, SK 
Platforma mimovládnych rozvojových organizácií, Bratislava, SK 
NISPAcee, Bratislava, SK 
Trans-národná sieť pre celoživotné vzdelávanie o trvaloudržateľnom regionálnom rozvoji, AT 
Slovenská asociácia európskych štúdií, Bratislava, SK 
US/ICOMOS, USA  
Europa Nostra, NL 
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Projekty  2004 
 
Nadácia VOLKSWAGEN 1999 – 2004 
Cieľom projektu bolo napomôcť akademickému rozvoju AINovy štipendiom pre troch vedecko-
pedagogických pracovníkov AINovy v oblasti ekonómie, environmentálnej politiky a európskych 
štúdií. 
  
HEADLEY TRUST 1999 – 2004 
Grant udelený britskou nadáciou Headley Trust slúžil na podporu študentov ročného vzdelávacieho 
programu „Ochrana a rozvoj kultúrneho dedičstva“, na cestovné náklady lektorov, technické 
zabezpečenie a nákup odbornej literatúry pre program. 
 

Nadácia A. W. MELLONA 2000-2004 
Projekt podporený nadáciou A.W. Mellona bol zameraný na prípravu a predstavenie nového 
programu „Vzdelávanie vo verejnej politike“ v SR. Cieľom nového programu je zvýšenie profesionality 
a efektívnosti pracovníkov vo verejnej správe.  
 
EURÓPSKA KOMISIA/Program Leonardo da Vinci  2001- 2005 
Cieľom projektu je vybudovanie medzinárodnej siete inštitúcií v oblasti odborného vzdelávania 
zameraného na trvalo udržateľný rozvoj. Sieť inštitúcií TENVORS je podporená ambicióznou 
webovou stránkou. Jedným z hlavných výstupov projektu je vytvorenie virtuálneho trhu produktov. 
  
HEADLEY TRUST 2001 - 2005 
Projekt podporuje aplikovaný výskum techník a technológií na záchranu historických ruín a záchranné 
práce na zrúcanine stredovekého hradu Uhrovec na strednom Slovensku. 
 
FEDERÁLNE RAKÚSKE MINISTERSTVO PRE VZDELANIE, VEDU A KULTÚRU 2002 – 2004 
Projekt podporil mladých odborníkov zaoberajúcich sa ochranou a rozvojom kultúrneho dedičstva 
prevažne z Rakúska a východnej Európy počas ich ročného štúdia na AINove.  
 
BI-LATERÁLNA LUXEMBURSKO – SLOVENSKÁ SPOLUPRÁCA 2002-2004 
Projekt sa sústredil na realizovanie kurzov o práve Európskej únie  pre štátnych úradníkov z 
Ministerstva hospodárstva a financií SR, ako aj pre sudcov. 
  
EURÓPSKA KOMISIA/5. RÁMCOVY PROGRAM 2002 - 2005 
Medzinárodný výskumný projekt RE-URBAN MOBIL analyzuje možnosti re-urbanizácie 
vnútromestkých obytných zón a pripravuje nástroje, stimuly a stratégie na ich vhodné dlhodobé 
využitie zohľadňujúc meniace sa demografické podmienky.  

 
INTEREG III A  2003 – 2004 
Rakúsko-slovenský projekt COMPASK bol zacielený na prenos know-how v oblasti znižovania 
komunálnych odpadov kompostovaním a na posilnenie cezhraničnej spolupráce zapojením 
verejnosti do procesu environmentálneho vzdelávania, šírenia osvety a rozhodovania. 

 
BI-LATERALNA NÓRSKO-SLOVENSKÁ SPOLUPRÁCA 2003 - 2004 
Tréning praktických skúseností ako rokovať v pracovných skupinách inštitúcií EÚ na rôznych 
úrovniach smeroval k lepšej pripravenosti štátnych úradníkov zo Slovenska v účinnej reprezentácií 
slovenských záujmov pri rozhodovacích procesoch v EÚ. 
  
BI-LATERALNA NÓRSKO-SLOVENSKÁ SPOLUPRÁCA 2003 - 2005 
Projekt DREVENÁ CESTA sa zameriava na záchranu sakrálnej drevenej architektúry na východnom 
Slovensku. Cieľom pilotného projektu je vytvorenie systému monitorovania, inšpekcie a údržby 
kostolíkov, ako aj výmena nórsko-slovenských skúseností v oblasti ochrany kultúrneho dedičstva.  
 
EURÓPSKA KOMISIA/Program Leonardo da Vinci  2003- 2005 
Cieľom projektu JOB je zvýšenie motivácie mladých ľudí s neukončeným vzdelaním na pokračovanie 
vo vzdelávacom procese a integrovanie do vzdelávania tých mladých ľudí, ktorí nesupeli a nemajú 
potrebnú kvalifikáciu pre zvolené zamestnanie. Dosiahnutie cieľa bude podporené aj špecifickým 
pedagogickým a didaktickým nástrojom tzv. DYLE  a webovou stránkou.  
 
BI-LATERALNA NÓRSKO-SLOVENSKÁ SPOLUPRÁCA 2003 - 2005 
Projekt DREVENÁ CESTA sa zameriava na záchranu sakrálnej drevenej architektúry na východnom 
Slovensku. Cieľom pilotného projektu je vytvorenie systému monitorovania, inšpekcie a údržby 
kostolíkov, ako aj výmena nórsko-slovenských skúseností v oblasti ochrany kultúrneho dedičstva.  
 
MINISTERSTVO KULTÚRY SR / OBNOV SI SVOJ DOM 2004 – 2005 
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Na základe projektu bol vypracovaný kurz „Manažment lokalít Svetového dedičstva na území SR“. 
Kurz je venovaný kľúčovým aktérom z verejného aj súkromného sektora v lokalitách, ktoré sú 
zapísané alebo nominované na zápis do zoznamu Svetového dedičstva. Projekt prebieha v úzkej 
spolupráci s Pamiatkovým úradom SR. 
 
MINISTERSTVO ZAHRANIČNYCH VECÍ SR/UNDP TRUST FOND  2004 – 2005 
Hlavným cieľom projektu je prispieť k budovaniu občianskej spoločnosti na Ukrajine a napomôcť 
občianskym inštitúciám byť silnými protihráčmi vláde pri diskusiách a formuláciách verejných politík. 
Na ceste Ukrajiny do EÚ poskytnúť kurzy pre budúcich trénerov o záležitostiach EÚ a o písaní a 
manažovaní projektov. 
 
MALÝ PHARE PROJEKT/NADSME/GRANTOVÁ SCHÉMA PRE ROZVOJ TURIZMU 2004 – 2005 
Cieľom projektu je podpora rozvoja turizmu v Malokarpatskom regióne zlepšením informovanosti o 
malých a stredných podnikateľoch v oblasti turizmu. V roku 2004 bol pripravený projekt na renováciu 
objektu Turna. Renovácia bude ukončená v roku 2005 a v budove bude umiestnené Informačné 
turistické centrum, ktoré bude prevádzkovať Mestský úrad vo Svätom Jure v spolupráci s AINovou. 
 
ŠTRUKTURÁLNY FOND/EURÓPSKY SOCIÁLNY FOND 2004 – 2006 
Cieľom projektu je zvýšenie odbornosti pracovníkov samospráv v slovenských regiónoch pomocou 
vzdelávacích kurzov v oblastiach dôležitých pre úspešný rozvoj regiónov. Projekt obsahuje kurzy o 
tvorbe a manažovaní projektov, o štrukturálnych a iných fondoch EÚ, o strategickom plánovaní a 
manažmente územia, o vplyve politík EÚ na rozvoj mikroregiónov, ako aj kurzy počítačových 
zručností a cudzích jazykov. 
  

UNDP 2004 
Regionálne centrum UNDP uzatvorilo s AINovou dohodu na odborné konzultačné práce, na prípravu 
workshopu o absorpčnej kapacite predvstupových a štrukturálnych fondov. Ďalej zo zadania 
vyplynulo vypracovanie manuálu a databázy pre kancelárie UNDP v Európe a v krajinách bývalého 
Sovietskeho zväzu. 
  
RAKÚSKE KULTÚRNE FÓRUM 2004 
Rakúske kultúrne fórum pri Rakúskom veľvyslanectve v SR podporilo rakúskych expertov, ktorí 
prednášali na programoch AINovy v roku 2004. 
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II. AKTIVITY  
 
AINova napĺňa svoje poslanie organizovaním celoživotného vzdelávania, aplikovaného výskumu a 
poskytovaním konzultačných služieb. Všetky aktivity organizuje pre širokú odbornú verejnosť. 
Cieľom kurzov a seminárov je zvýšiť odbornosť, efektívnosť a profesionalitu verejného aj 
súkromného sektora na Slovensku.  
 
Celoživotné vzdelávanie je organizované formou ročných špecializovaných programov v oblasti 
ochrany kultúrnych pamiatok, environmentálnej politiky, európskych štúdií, a verejnej politiky, ale aj 
vo forme krátkodobých kurzov, seminárov, konferencií a workshopov. Význam krátkodobých 
vzdelávacích aktivít v posledných rokoch vzrástol. Väčšina kurzov má akreditáciu celoživotného 
vzdelávania udelenú Ministerstvom školstva SR. 
 
Ďalej AINova rozvíja rôzne aktivity, ktoré sú zacielené na riešenie praktických problémov spojených 
s lokálnym a regionálnym rozvojom. Je to príprava a realizácia výskumných projektov napr. v oblasti 
urbanizmu, trvalo udržateľného rozvoja, ochrany a manažmentu územia, rozvoja turizmu. Získané 
vedomosti a skúsenosti pracovníci AINovy s úspechom uplatňujú vo vzdelávacích aktivitách, ako aj 
konzultačných službách, ktoré sa zameriavajú napr. na strategické plánovanie, využitie štrukturálnych 
fondov a iných fondov EÚ pre rozvoj regiónu, na prípravu a manažovanie projektov. 
 
 
CELOŽIVOTNÉ VZDELÁVANIE 
 
ROČNÉ PROGRAMY 
 
Od svojho založenia má AINova viac ako 600 absolventov v odborných ročných programoch. 
Slovenskí aj zahraniční absolventi prevažne z východnej a juhovýchodnej Európy sa  uplatnili  vo 
verejnej správe, v bankových a finančných inštitúciách a mnohí pokračovali v doktorandskom štúdiu 
na univerzitách v západnej Európe a v USA.  
 
Ochrana a rozvoj kultúrneho dedičstva  
  
Ciele programu 
Jeden z prvých programov AINovy, program Ochrana pamiatok, neskôr Ochrana a rozvoj 
kultúrneho dedičstva, pokračoval vo svojom pôvodnom poslaní vzdelávať profesionálov v oblasti 
údržby, ochrany a obnovy historických miest a budov. Prostredníctvom výmeny informácií 
a skúseností, ako aj poskytovaním doplnkových vedomostí a schopností v príbuzných odboroch, 
sa program snaží zvyšovať odbornosť svojich študentov. Akútny nedostatok kvalifikovaných 
odborníkov v oblasti ochrany pamiatok na Slovensku, ako aj v iných krajinách regiónu, zdôrazňuje 
potrebu zapĺňať túto medzeru profesionálmi, ktorí disponujú systematickým a komplexným 
chápaním problémov ochrany kultúrneho dedičstva a ich potenciálnych riešení.  
  
Štruktúra programu 
Základom jednoročného programu sú prednášky, semináre a individuálna práca študentov a tiež 
doplnkové aktivity, ako praktické workshopy, cvičenia, domáce a zahraničné exkurzie. Prvý 
trimester je zameraný hlavne na teóriu a filozofiu ochrany pamiatok, organizáciu a právne aspekty, 
druhý trimester na metódy a techniky ochrany kultúrneho dedičstva a tretí na ekonomické aspekty 
a manažment kultúrneho dedičstva. 
 
Doplnkové aktivity 
Exkurzia v akademickom roku 2003/2004 bola zameraná na ochranu a rozvoj kultúrneho dedičstva v 
Dolnom Rakúsku a vo Viedni. Študenti navštívili údolie Wachau, ktoré je zapísané v zozname 
Svetového dedičstva, Centrum obnovy pamiatok v Mauerbachu a príklady klasickej a modernej 
architektúry vo Viedni. Študenti tiež mali možnosť stráviť týždeň v Reštaurátorských ateliéroch v 
Levoči, kde si osvojili techniky reštaurovania drevených a kamenných artefaktov. Záverečný 
týždenný workshop sa uskutočnil v Uhroveckom mikroregióne. Študenti pod odborným vedením 
analyzovali rozvojové možnosti tohto územia založené aj na využití kultúrneho dedičstva. 
 
Lektori 
Prednášky, odborné diskusie a praktické cvičenia viedli renomovaní akademickí pracovníci a 
odborníci z praxe zo Slovenska aj zo zahraničia.   
 
Študenti 
Medzinárodná skupina pozostávala zo študentov s rôznym vzdelaním: architektúra, stavebné 
inžinierstvo, história umenia a manažment. Absolventi našli uplatnenie v súkromných 
architektonických a stavebných firmách, mimovládej organizácii poskytujúcej odborné konzultácie 
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v oblasti obnovy historických objektov, v mimovládnej organizácii zameranej na záchranu historických 
ruín a tiež na Pamiatkovom úrade SR. 

  
Akademická rada programu 
Dana Bořutová, Univerzita Komenského, Filozofická fakulta, vedúca Katedry dejín výtvarného 
umenia, Bratislava, Slovensko 
Peter Burman, National Trust for Scottland, riaditeľ, Veľká Británia 
Advanced Architectural Studies, vedúci Centra pre pamiatkovú starostlivosť, York, Veľká Británia 
Ubbo Hylkema, Hylkema Consultants BV, riaditeľ spoločnosti, Utrecht, Holandsko 
Franz Neuwirth, Rakúske spolkové ministerstvo pre vzdelanie, vedu a kultúru; riaditeľ Oddelenia 
pre ochranu pamiatok, Viedeň, Rakúsko 
  
   

 

 

Európske štúdiá/Environmentálna politika  
 
Ciele a štruktúra programu 
Štruktúra programu Európskych štúdií bola upravená tak, aby umožnila štátnym úradníkom zo 
slovenských ministerstiev účasť na prvom semestri programu. Zároveň bol prvý semester 
akademického roka 2003/2004 spoločný aj pre študentov programu Environmentálnej politiky. Obsah 
prvého semestra bol preto prispôsobený ich potrebám a poskytol študentom oboch špecializácií ucelený 
spoločný základ, prehľad súčasného stavu záležitostí EÚ – inštitucionálny a právny rámec, 
rozhodovacie procesy EÚ a ich výsledky, teda politiky a legislatíva a ich implementácia, vnútorný trh 
a súvisiace otázky.  
 
Druhý semester bol príležitosťou špecializovať sa buď na problematiku formulácie a riadenia 
environmentálnej politiky, alebo na korene európskej integrácie a aktuálne otázky. Európske štúdiá sa 
sústredili na historické, sociálne a kultúrne aspekty integrácie, ako aj na analýzu postavenia a vzťahov 
krajín zastúpených medzi študentmi z EÚ. Záverečná ústna prezentácia si vyžadovala kombináciu 
poznatkov získaných počas roka a prezentovanie vybranej témy v ich kontexte. Zameranie na 
environmentálnu politiku smerovalo k príprave budúcich zodpovedných riadiacich pracovníkov v tejto 
oblasti. Záverečná písomná práca obsahovala výsledky výskumu na vybranú tému. 
 
Študenti a učitelia 
Počet študentov sa v priebehu akademického roka výrazne zmenil, keďže skupina štátnych 
úradníkov ukončila štúdium po prvom semestri. Spolu bolo v programme 16 účastníkov z Arménska, 
Bieloruska, Kirgizska, Moldavska, Slovenska, Slovinska, Turecka a Ukrajiny. V roku 2004 vzrástol 
počet hodín odučených učiteľmi a expertmi z AINovy. Ďalej prednášali učitelia a experti z 
partnerských zahraničných inštitúcií, prevažne z Rakúska. 
 

V roku 2004 sa kládol väčší dôraz na zadania a individuálnu prácu študentov, ktorá sa prejavila  
výrazným zlepšením ich práce. Tento pokrok sa najmä prejavil v prezentáciách študentov,    pri 
formulovaní problémov a štrukturovaní informácií. Študenti sami aktívne hľadali zdroje špecifických 
informácií viažucich sa k ich témam. Po skončení štúdia na AINove niekoľkí pokračovali v štúdiu 
na letných školách a na študijných pobytoch, ostatní začali pracovať využívajúc nadobudnuté 
vedomosti a skúsenosti. 
 
Akademická rada programu 
Frank Bollen, Európska komisia, Brusel, Belgicko 
Henk Dekker, Univerzita v Leidene, Holandsko  
Heinz-Gerhardt Haupt, Univerzita v Bielefelde, Nemecko 
Gabriela Kiliánová, Ústav etnológie, Slovenská akadémia vied, Bratislava, Slovensko  
Darina Malová, Univerzita Komenského, Katedra politológie, Bratislava, Slovensko 
Miroslav Marcelli, Univerzita Komenského, Katedra filozofie, Bratislava, Slovensko 
Vladimír Ira, Geografický ústav, Slovenská akadémia vied, Bratislava, Slovensko 
Tatiana Oravská-Kluvánková, Prognostický ústav, Slovenská akadémia vied, Bratislava, Slovensko 
Danka Thalmeinerová,  Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, Bratislava, Slovensko 
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Program vzdelávania vo verejnej politike  

 
Ciele programu 
Program si kladie za cieľ 1/ rozvíjať ľudské zdroje vo verejnej správe; 2/ podporiť spoluprácu medzi 
štátnym a verejným sektorom a mimovládnymi organizáciami; 3/ posilniť atraktívnosť práce pre 
štátnu a verejnú správu moderným akreditovaným programom; 4/ prispieť k úspešnému zavŕšeniu 
reformy verejnej správy na Slovensku; 5/ upozorniť na dôsledky členstva SR v EÚ vo vzťahu na 
tvorbu a implementáciu verejných politík. 
 
Štruktúra programu 
Program má 13 modulov. Moduly sú orientované na priblíženie procesu tvorby verejných politík od 
teoretických základov cez cykly tvorby verejnej politiky. Ďalej sa venujú strategickému, 
personálnemu,  finančnému, administratívnemu a projektovému  manažmentu, riadeniu, 
rozhodovacím procesom a riešeniu konfliktov. Program sa zameral aj na manažment tretieho 
sektora a samospráv, na kľúčové politiky tohto sektora a na záležitosti EÚ. Účastníci absolvovali iba 
tie moduly, ktoré si zvolili na základe osobných záujmov a zamerania. 
 
V roku 2004 boli na základe výberu zorganizované nasledovné moduly 
14.-17. septembra  Modul A4 Písanie a manažovanie projektov    
14.-16. októbra  Modul A5 Riadenie, manažment, rozhodovanie a riešenie konfliktov  
28.-29. októbra  Modul A2 Strategický manažment a personálny manažment  
24.-27. novembra Modul A4 Písanie a manažovanie projektov 
 
Účastníci programu 
V roku 2004 bolo v Programe vzdelávania vo verejnej politike 34 účastníkov.  Väčšina bola 
z mimovládneho sektora a samospráv. V porovnaní s predchádzajúcimi rokmi počet účastníkov z 
tretieho sektora vzrástol až na 47% z celkového počtu. Samosprávy boli zastúpené 35% , štátna 
správa 15% a 3% tvorili nezamestnaní, s cieľom posilniť svoje pozície na trhu práce.  
 

Lektori 
Pre program prednášali lektori z AINovy a spolupracujúcich inštitúcií. V prednáškach prevažovalo 
praktické zameranie dôležité pre každodennú prax účastníkov. 
  
Akademická rada programu 
Gaudenz Assenza, Palackého Univerzita, Olomouc, Česká republika 
Hans De Facq, projektový riaditeľ, ECO – Európska konzultačná organizácia, Bratislava, Slovensko  

Ľudmila Gajdošová, výkonná riaditeľka, NISPAcee, Bratislava, Slovensko  
Mikael Wennerberg Johansen, poradca, Úrad pre štátnu službu, Bratislava, Slovensko 
Anastázia Kozáková, poradca, UNDP, Bratislava, Slovensko  
Zuzana Štefániková, výkonná riaditeľka, AINova, Svätý Jur, Slovensko  
Michal Vašečka, programový riaditeľ, Inštitút pre verejné otázky, Bratislava, Slovensko  
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KURZY 
 

Oddelenie profesionálnej komunikácie a angličtiny zorganizovalo 

 jazykové kurzy angličtiny a nemčiny pre verejnosť  

 špecializované kurzy angličtiny pre štátnych úradníkov pripravené v spolupráci s Oddelením 
európskych štúdií  

 externé kurzy angličtiny pre klientov zo súkromného sektora ako Kraft Foods Slovakia, 
Tatra banka a.s., Whirlpool Slovakia a.s., Palma TUMYS a.s., Hrivis Invest s.r.o., MAN - 
Úžitkové vozidlá Slovakia s.r.o, Július Meinl Baliarne a.s, Hanseatic Slovakia s.r.o, Pioneer 
Investment and Prvá Stavebná Sporiteľňa, a.s.. V priebehu roka 2004 boli uzavreté aj nové 
kontrakty napríklad s firmou Pragolab a B.R.M. Jazykových kurzov sa spolu zúčastnilo 110 
účastníkov. 

 
Oddelenie otvoreného, dištančného a odborného vzdelávania zorganizovalo kurzy  

 Tvorba a manažment projektov 
Kurz poskytol účastníkom možnosť posilniť vedomosti a získať skúsenosti s prípravou projektov, ich 
implementáciou, monitorovaním, vyhodnocovaním a šírením výsledkov. Výhodou kurzov bola 
praktická časť, kedy účastníci mali možnosť aktívne vstupovať do každej fázy prípravy projektu. 
Výsledkom kurzu bola príprava projektu na čerpanie fondov z EÚ. V roku 2004 bolo v kurzoch 65 
účastníkov z poľnohospodárskeho sektora a 40 účastníkov z verejného sektora vrátane 
mimovládnych organizácií. Kurz sa uskutočnil: 
  2. –  5. februára pre Agroinštitút Nitra 
10. –13. februára  pre RRA Trnava 
19. – 23. apríla   pre Agroinštitút Nitra 
23. – 26. augusta pre Agroinštitút Nitra 
14. – 17. septembra pre AINovu 
24. – 27. novembra pre AInovu 
 

 Štrukturálne fondy a ďalšie programy EÚ  

Cieľom kurzu bolo prispieť k zvýšeniu absorbčnej kapacity SR na prijímanie fondov z EÚ, a to 
prostredníctvom prípravy ľudí z regiónov, miest a obcí, pracovníkov malých a stredných podnikov 
a mimovládnych organizácií, ktorí sú v pozícií konečných prijímateľov pomoci. Kurz rozšíril 
vedomosti účastníkov v oblasti regionálnej politiky EÚ, štrukturálnych fondov a ďalších programov 
EÚ. Špeciálna časť bola venovaná inštitucionálnej a legislatívnej pripravenosti Slovenska na 
čerpanie štrukturálnych fondov a tiež konkrétnym výzvam na podávanie projektov v rámci 
štrukturálnych fondov. Kurz bol pripravený a realizovaný v spolupráci s oddelením Európskych štúdií. 
Na kurze sa zúčastnilo 65 účastníkov z poľnohospodárskeho sektora a 6 predstaviteľov samospráv. 
Kurz sa uskutočnil: 

19. – 20. januára pre Agroinštitút Nitra 
26. – 27. februára pre RRA Trnava 
  1. –   2. apríla  pre Agroinštitút Nitra 
31. mája – 1. júna pre Agroinštitút Nitra 
 
Oddelenie európskych štúdií zorganizovalo kurzy pre odbornú verejnosť a vybrané štátne 
inštitúcie, ktoré navštívilo spolu 230 účastníkov. 
 

 Efektívna účasť na rokovaniach v kombinácii s anglickým jazykom 
3-dňový kurz pre pracovníkov ústredných orgánov štátnej správy, zameraný na procedúry prípravy 
a schvaľovania legislatívy v EÚ, najmä v súvislosti s účasťou odborníkov SR v pracovných 
skupinách sa uskutočnil 29.-31. marca. Súčasťou kurzu bola terminologická príprava na rokovania.  
 

 Eurokonkurz 
3-dňový kurz vo francúzskom jazyku pre záujemcov o účasť na výberových konaniach do inštitúcií EÚ 
zorganizovaný v spolupráci s Centrom európskych štúdií v Štrasburgu a francúzskym veľvyslanectvom 
v SR sa uskutočnil 20-22. októbra. Súčasťou kurzu bol prierez problematikou, ktorej sa týkajú testy, 
metodika testov a praktické rady. 
 

 Európska únia 
Školenie pre pracovníkov Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR o spôsobe fungovania EÚ, jej 
inštitúcií, politický cyklus, zmeny v práci štátnych orgánov členských štátov a o informačných zdrojoch 
EÚ sa uskutočnilo v dvoch častiach v dňoch 28.- 29. apríla 4.a 8. septembra. 
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 Eurospeak 
44-hodinový anglický jazykový kurz pre pracovníkov štátnej správy zameraný na terminológiu, prácu 
s dokumentmi EÚ a súvisiacu gramatiku a slovnú zásobu sa uskutočnil 7.-21. júla. V modifikovanej 
forme realizovaný pre pracovníkov Ministerstva zdravotníctva SR v dňoch 12.-16. júla a pre 2 skupiny na 
Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR v októbri až decembri 2004.  
 

 Skúsenosť Slovenska a východnej Európy s inštitútom referenda 
Medzinárodná diskusia pre politikov a vedeckých pracovníkov z Taiwanu, účastníkov študijnej cesty po 
Európe, organizovaná v spolupráci s inštitútom IRI Europe sa uskutočnila 1. októbra. 
 

 Aproximácia práva a budovanie inštitúcií  
Cyklus seminárov uskutočnený v rámci bilaterálneho projektu technickej pomoci Luxembursko – SR 
pre sudcov a pracovníkov ministerstiev financií  a hospodárstva SR, v spolupráci s Európskym 
inštitútom pre verejnú správu - EIPA Antenna Luxemburg - mal za úlohu pripraviť účastníkov na 
zmeny, ktoré prinesie do ich práce vstup SR do EÚ. Semináre boli 3-dňové a vyškolených bolo cca 
95 účastníkov. 
 
22.-24. marca  Štrukturálne fondy, lepšia implementácia  
  9.-11. februára  Úvod do práva EÚ  
  5.-  7. apríla  Základy vnútorného trhu EÚ a jeho fungovanie  
  7.-  9. júna  Súdna spolupráca v EÚ  
16.-17.decembra Medzinárodné právo súkromné Európskej únie a justičná spolupráca 

v občianskych záležitotiach  
 

 Presadzovanie slovenských záujmov na fórach EÚ  
Séria seminárov a workshopov organizovaných v dňoch 3.-5. februára v rámci bilaterálneho projektu 
Nórsko – SR v spolupráci s Európskym inštitútom pre verejnú správu - EIPA v Maastrichte a s 
Úradom pre štátnu službu pre pracovníkov ministerstiev a iných centrálnych orgánov štátnej správy, 
ktorí sa zúčastňujú na rokovaniach v inštitúciách EÚ, ako aj pre zástupcov odborov a mimovládnych 
organizácií.  
 

 V rámci twiningového projektu Úradu pre štátnu službu a Dánskej školy verejnej správy, ktorého  
cieľom je pripraviť tzv. minimálne štandardy vzdelávania štátnych úradníkov na rôznych úrovniach 
riadenia, bola oddeleniu ES ponúknutá možnosť zúčastniť sa série pilotných školení zameraných na 
problematiku EÚ, ktoré bude môcť oddelenie ES prevziať a ponúkať ďalším orgánom štátnej správy.   
 
14.-17. septembra Školenie školiteľov 
  7.-  8. októbra  Didaktika a kvalitatívne štandardy aktívneho učenia v štátnej službe 
26.-27. októbra   Charakteristika práva EÚ a vzťah k národným právnym systémom 
10.-11. novembra Využívanie EU dokumentačných zdrojov v slovenskej administratíve 
  6.-  7. decembra Právnická angličtina 
12.-13. októbra   Most Bratislava – Brusel I 
18.-19. novembra Most Bratislava – Brusel II. 
 
 

Oddelenie ES zabezpečilo prednášky z oblasti európskej integrácie pre nasledujúce inštitúcie doma 
i v zahraničí: 
15.-16. marec  Agroinštitút Nitra:Úvod do európskej integrácie, Inštitucionálny a právny  
10.-12. máj  rámec EÚ/ES  
      21. mája  Krajský súd Trnava: Inštitucionálny a právny rámec 
22.-26. júna   NISPAcee: Budovanie inštitúcií pre členstvo v EÚ, Albena, Bulharsko 
26.-31. júla Centrum pre konštitučné štúdie a demokratický rozvoj, Právnická fakulta 

Univerzity v Boloni a Právnická fakulta Univerzity v Belehrade: EU a program 
právnej reformy, Igalo, Srbsko a Čierna Hora 

26. november  Centrum pre európsku politiku, Bratislava: Účasť na rokovaniach pracovných  
skupín v Bruseli 
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KONFERENCIE, SEMINÁRE, WORKSHOPY 
 

Využitie potenciálu kultúrneho dedičstva na rozvoj Uhrovskej doliny - workshop 
Vyvrcholením doplnkových študijných aktivít programu Ochrana a rozvoj kultúrneho dedičstva 
v akademickom roku 2003/2004 bol záverečný júnový workshop, ktorý dal študentom príležitosť v 
reálnej životnej situácii využiť vedomosti a skúsenosti nadobudnuté počas štúdia. Týždenný 
workshop sa konal na strednom Slovensku v Uhrovskom mikroregióne. V tejto oblasti sa narodili dve 
dôležité osobnosti slovenskej histórie, Ľudovít Štúr a Alexander Dubček, nachádza sa tu tiež 
hodnotná ľudová architektúra a stredoveký hrad Uhrovec. Workshop analyzoval rozvojové možnosti 
mikroregiónu na základe využitia potenciálu miestneho dedičstva. Výsledky študentskej práce boli 
verejne prezentované kľúčovým aktérom tohto územia a neskôr bola zostavená a vytlačená správa.  
 

 

Manažment slovenských lokalít Svetového dedičstva - seminár 
V decembri 2004 oddelenie BHCD v spolupráci s Pamiatkovým úradom SR zorganizovalo seminár 
o manažmente lokalít Svetového dedičstva na území Slovenska. Seminár bol súčasťou 
rozsiahlejšieho projektu, ktorého cieľom je vytvorenie nového vzdelávacieho kurzu o tejto 
problematike. Cieľom je posilniť vedomosti kľúčových aktérov z verejného aj súkromného sektora 
o manažmente lokalít Svetového dedičstva a prispieť tak k ich zachovaniu, ochrane a vhodnému 
rozvoju v budúcnosti. Cieľom je tiež vytvoriť priestor na komunikáciu a medzinárodnú výmenu 
skúseností a iniciovať spoluprácu všetkých subjektov zapojených do ochrany a rozvoja lokalít 
zapísaných alebo nominovaných na zápis do zoznamu Svetového dedičstva. Projekt bol čiastočne 
finančne podporený Ministerstvom kultúry SR. Pilotná realizácia kurzu je plánovaná na jeseň 2005. 
 

 
APLIKOVANÝ VÝSKUM 
 

ReUrban Mobile  
Úspešne uplynul druhý rok trojročného projektu ReUrban Mobile. Tento medzinárodný výskumný 
projekt podporil Piaty rámcový program Európskej komisie. Cieľom je analyzovať možnosti a prekážky 
reurbanizácie vnútromestských obytných častí a vyvinúť nástroje, stimuly a stratégie na vhodné 
a udržateľné využívanie týchto častí. Oddelenie BHCD realizuje výskum v spolupráci s nasledujúcimi 
partnerskými inštitúciami: Mesto Lipsko, Ľubľana, Bologna a Leon; UFZ Centrum environmentálneho 
výskumu v Lipsku, Technologická univerzita v Krakowe, Inštitút územného plánovania Slovinskej 
republiky, Univerzita v Ľubľane, London University, Sheffield Hallam University a Akadémia vied Českej 
republiky v Brne. 
 

 

CULTURED 
Oddelenie BHCD sa zúčastnilo na príprave medzinárodného výskumného projektu CULTURED - 
„Obnova a valorizácia kultúrneho dedičstva ako nástroj regionálneho rozvoja“. Projekt bude 
realizovaný v roku 2005 za podpory Európskeho fondu regionálneho rozvoja, programu Interreg III 
C. Cieľom projektu je identifikovať nové spôsoby a možnosti sebestačného a udržateľného 
využívania historických objektov. Partnermi vo výskume sú: Univerzita v Gente a Ministerstvo 
flámskej komunity v Belgicku; Univerzita v Cardiffe vo Veľkej Británii; Blackwater Resource 
Development v Írsku; Obchodné inovačné centrum Pistoia v Taliansku; Krajská rada Somogy v 
Madarsku; Združenie cestovného ruchu Kurzeme v Lotyšsku; Mestská rada v Ubede, Miestna 
rozvojová agentúra v Bunol a Krajská rada na Malorke v Španielsku; Pedagogická univerzita vo 
Vilňuse, Krajská vláda v Panevezys a Mestský úrad Birzai v Litve. 
 
 
Záchrana Uhroveckého hradu 
Aj tento rok pokračovalo oddelenie BHCD na realizácii výskumného projektu podporovanom britskou 
nadáciou Headley Trust – „Konsolidácia historickej ruinálnej architektúry - hrad Uhrovec“. AINova je 
partnerom v projekte Nadácie pre záchranu kultúrneho dedičstva spolu so Stavebnou fakultou 
Slovenskej technickej univerzity. V priebehu roku 2004 prebiehal archeologický výskum na predbrání 
a vodnej cisterne, stabilizačné práce na predbrání a hlavnej bráne a tiež stavba drevených striech 
nad renesančným palácom a románskou kaplnkou.  
 

 
 
 
 
 
 
KONZULTAČNÉ SLUŽBY 
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Strategické plánovanie hospodársko-sociálneho rozvoja  
Odd. BHCD v spolupráci s česko-americkou konzultačnou firmou Berman Group poskytujú 
konzultačné služby v oblasti strategického plánovania ekonomického rozvoja slovenských miest. 
Spolupráca je založená na úspešnom spoločnom projekte strategického plánovania v mestách 
Trnava, Šaľa, Humenné a Prešov, financovaného USAID v rokoch 2001-2002. V roku 2004 bol 
úspešne vypracovaný Strategický plán hospodársko-sociálneho rozvoja mesta Bardejov, ktoré je 
jednou zo slovenských lokalít v zozname Svetového dedičstva. V októbri 2004 bol na základe 
verejnej súťaže podpísaný kontrakt na poskytovanie konzultácií v procese strategického plánovania 
rozvoja mesta Martin.  
 
Využívanie fondov EÚ, tvorba a manažment projektov 
Oddelenie ODVL poskytlo kunzultačné služby vo využívaní fondov EÚ a príprave a manažovaní 
projektov pre: Synergia TT, VÚC Trnava, PREFERT a.s. , Bratislava, Mestský úrad v  Krupine, EPA, 
s.r.o. . 
 

SLUŽBY PRE VEREJNOSŤ 
 
Drevená cesta 
Pilotná fáza projektu s cieľom prispieť k záchrane tradičnej drevenej sakrálnej architektúry 
východného Slovenska naďalej pokračuje. Projekt je financovaný nórskym ministerstvom 
zahraničných vecí a realizovaný spolu s RRA Tatry-Spiš a nórskou nadáciou Bryggen Foundation. 
Partneri projektu sa dohodli s Gréckokatolíckym biskupstvom, vlastníkom drevených kostolíkov, že 
projekt sa bude zameriavať na vytvorenie systému monitorovania, inšpekcie a údržby kostolíkov, ako 
aj na slovensko-nórsku výmenu vedomostí a zručností v oblasti ochrany kultúrneho dedičstva. 
 
Informačné turistické centrum 
V roku 2004 sa začal realizovať spoločný projekt medzi AINovou a Mestským úradom vo Svätom 
Jure, ktorý je orientovaný na renováciu objektu a založenie Informačného turistického centra. ITC 
bude slúžiť návštevníkom a obyvateľom Svätého Jura na šírenie  informácií o turizme v regióne 
formou ústnych informácií, tlačených brožúr, výstav a prezentácií. Ďalej bude slúžiť ako informačné 
centrum vybavené knižnicou, počítačmi s prístupom na internet, ako miesto na organizovanie 
stretnutí, výstav a koncertov. Ambíciou ITC je v konečnom dôsledku slúžiť ako aktívny podporovateľ 
miestneho rozvoja. Za týmto účelom sa začala spolupráca s Vidieckym parlamentom  založením 
jeho regionálnej pobočky v priestoroch ITC. 
  
COMPASK  
AINova bola partnerom v rakúsko-slovenskom projekte Interreg, ktorý bol orientovaný na požiadavky 
EÚ v oblasti komunálneho odpadu a jeho spracovania. Projekt  mal za úlohu maximálne 
zmobilizovať nedostatočné zdroje a skúsenosti lokalít pri spracovávaní biologického odpadu 
kompostovaním. Cieľom projektu bolo pochopenie problému a priamy dopad na manažment 
odpadov na komunálnej úrovni. 
  
Európsky Parlament 
Pracovníčky AINovy, členky Team Europe Slovakia zorganizovali diskusiu pre obyvateľov Svätého 
Jura o úlohách Európskeho parlamentu pri príležitosti prvých volieb do Európskeho parlamentu na 
Slovensku v júni 2004. 
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ÚČASŤ NA ODBORNÝCH PODUJATIACH 
 
Výkonná riaditeľka 

 18. marca Towards a Wider Europe: New Agenda, konferencia organizovaná German 
Marshall Fondom v Bratislave, SK 

 23. marca Seminár o etike v podnikaní, organizovaný Americkou obchodnou komorou v 
Bratislave, SK 

 16.-18. júna Seminár o príprave prípadových štúdií pre programy verejnej politiky,  
organizovaný Inštitútom pre dobre spravovanú spoločnosť, Bratislava, SK 

 7.-12. júla Návšteva v nemeckých nadáciách spolu s členmi Správnej rady AINovy 

 7. septembra Kanadská rozvojová pomoc, seminár organizovaný Ministerstvom 
zahraničných vecí SR, Bratislava, SK 

 28.-29. októbra Stretnutie členov Platformy mimovládnych rozvojových organizácií, 
Svätý Jur, SK 

 
Oddelenie otvoreného, dištančného a odborného vzdelávania 

 14. – 17. január pracovné stretnutie partnerov projektu TENVORS, Ljubljana, Slovinsko 

 10. – 14. máj pracovné stretnutie partnerov projektu TENVORS, Bilabo, Španielsko 

 18. – 21. september  pracovné stretnutie partnerov projektu TENVORS, Svätý Jur, SK 

   7. -  10. október pracovné stretnutie partnerov projektu JOB, Portorož, Slovinsko 

 12. – 14. máj konferencia: European Roundtable on Sustainable Consumption and 
Production, Bilbao, Španielsko 

 
Oddelenie Európskych štúdií 

 Účasť na Národnom konvente o EÚ, ktorého cieľom je vypracovanie “národných” pozícií v 
konkrétnych otázkach presadzovaných predstaviteľmi SR v inštitúciách EÚ, vypracovanie 
podkladov pre jednotlivé rozhodnutia vlády a parlamentu vyplývajúce z členstva SR v EÚ, 
slúžiť ako živý a permanentný zdroj informácií o EÚ pre slovenskú verejnosť 

 účasť v pracovnej skupine Regionálna politika a rozvoj 

 účasť v pracovnej skupine Inštitucionálne reformy 
 

 22. január Zmluva zakladajúca ústavu pre Európu, konferenciu organizovala Slovenská 
asociácia európskych štúdií (SAEŠ), Bratislava; príspevok M. Daruľovej: Ústava EÚ - nové 
druhy európskej legislatívy 

 22.-24. apríl Vstup do EÚ a národné parlamenty, konferenciu pripravila Stredoeurópska 
asociácia pre politické vedy, Budapesť, Maďarsko; príspevok M. Daruľovej: Europeanizácia 
slovenského politického systému 

 8.-9. október  Príspevok občianskej spoločnosti do diskusie o Európskej ústave, 
seminár organizovalo Europeum, Praha, Česká republika; príspevok M. Daruľovej: Diskusia 
o európskej ústave na Slovensku 

  2.-3. november Konferencia inštitúcií pre európske právo a politiku - ich úloha v 
procese právnych reforiem, zorganizoval Európsky inštitút na Univerzite v Zurichu, 
Švajčiarsko; príspevok M. Daruľovej: Účasť občianskej spoločnosti na záležitostiach EÚ na 
Slovensku 

 1.–3. december Budovanie kapacít na absorbciu fondov EÚ, interný workshop 
organizovaný UNDP, Skopje, Macedónsko; príprava manuálu, databázy a facilitácia  
Marta Daruľová. 

 
Oddelenie Rozvoja a ochrany kultúrneho dedičstva 

 január, J. Kilián ako expert ICOMOS pre UNESCO sa zúčastnil na pracovnom stretnutí v 
Ľvove – v lokalite Svetového dedičstva, Ukrajina 

 september, J. Kilián ako expert ICOMOS pre UNESCO sa zúčastnil na hodnotení 
a vypracovaní správy o meste Innsbruck ako potenciálnej lokality Svetového dedičstva, 
Rakúsko 

 október, účasť J. Kiliána na stretnutí pracovnej skupiny Europa Nostra pre krajiny strednej 
a východnej Európy, a súčasne účasť na stretnutí rady Europa Nostra v Haagu, Holandsko 

 október, účasť J. Kiliána na okrúhlom stole “European Heritage” v Bruseli, Belgicko 

 október, účasť J. Kiliána na okrúhlom stole “L` Architecture une culture a partager” 
na Ministerstve kultúry a komunikácie, Paríž, Francúzsko  

 september, E. Horanská sa zúčastnila na konferencii  “School and Culture” v Haagu, 
Holandsko.  
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KNIŽNICA SIRA KARLA POPPERA 

 
Knižnica bola oficiálne otvorená v januári 1998 rakúskou veľvyslankyňou v SR, pani Gabrielou 
Matzner. Rakúska vláda a nadácia A. W. Mellona finančne podporili jej založenie. Knižnica buduje 
knižné zbierky v tých oblastiach, na ktoré sa sústreďuje činnosť AINovy – aplikovanú ekonómiu, 
európske štúdiá, ochranu a rozvoj kultúrneho dedičstva, environmentálnu politiku a verejnú politiku. 
Základným poslaním Knižnice Sira Karla Poppera je zabezpečovať študentom, pedagógom a 
pracovníkom AINovy ako aj odbornej verejnosti  prístup ku zhromaždeným zdrojom informácií.   
 
Knižnica vlastní zbierku viac ako 7000 knižných titulov a zborníkov, množstvo rôznojazyčných 
slovníkov ako v tlačenej, tak aj elektronickej forme (CD ROMy), nové encyklopédie a referenčné 
publikácie. Veľmi cenná je aj zbierka pracovných materiálov a záverečných prác študentov. Knižnica 
odoberá odborné časopisy v slovenčine, češtine a angličtine. Taktiež zhromažďuje zborníky 
s tematikou študijných odborov AINovy.  
 
Technické vybavenie knižnice 
Kvalitné technické vybavenie umožňuje študentom plne využívať kapacity knižnice. Momentálne je 
k dispozícií 7 počítačov s pripojením na internet.  V prípade potreby je možné v priestoroch knižnice 
používať aj 5 prenosných počítačov s takými istými technickými parametrami, aké majú osobné 
počítače. Ďalšia technika prístupná študentom na prácu zahŕňa: 2 laserové tlačiarne, scanner, 
kopírku, viazačku, rezačku, laminátovač, hi-fi systém a video prehrávač. Pre udržanie vysokého 
kvalitatívneho štandardu knižnice je nevyhnutné technické zariadenia neustále modernizovať.  
 
Počítačové laboratóriá 
Všetci študenti majú voľný prístup k počítačom umiestneným v počítačovom laboratóriu. Každý 
počítač je vybavený operačným systémom MS Windows a štandardným softvérom Microsoft Office. 
Všetky počítače sú napojené na internú sieť AINovy a umožňujú komunikáciu cez e-mail. Každý 
študent má prístup na internet  a pridelené vlastné e-mailové konto. Na vybraných počítačoch je 
nainštalovaný špeciálny softvér zodpovedajúci špecifickým potrebám niektorých programov. Študenti 
majú možnosť skenovania, kopírovania, tlače dokumentov a nahrávania prác na CD. 

 
Technické vybavenie seminárnych miestností 
Technické vybavenie seminárnych miestností ponúka široké možnosti využitia prezentačnej 
techniky. AINova vlastní 2 dataprojektory, 4 spätné projektory, 2 diaprojektory. Na zhotovenie 
obrazových záznamov sú k dispozícii 3 videokamery,  fotoaparát a audiomagnetofóny. Na ozvučenie 
miestností slúži kvalitná audiosústava. Vlastné tlmočnícke zariadenie pre 30 účastníkov ponúka 
možnosť usporiadania konferencií s medzinárodnou účasťou. 
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III. ŠTATISTIKA 

 
Finances/Finančné zdroje 

 

Overview of grants in the calendar year 2004 
Prehľad grantov v kalendárnom roku 2004 

   

Donors 
Nadácie/granty 

Grants and projects  
Výška grantu (SKK) 

Grants and projects in 
EUR 

Andrew W. Mellon Foundation 
Nadácia Andrew W. Mellona  

  

Volkswagen Foundation/ Nadácia Volkswagen    

Austrian Government/ Rakúska vláda   

Norwegian Government/ Nórska vláda   

Luxemburg  Government/ Luxemburská vláda   

Slovak Government/ Slovenská vláda   

Headley Trust   

5th Framework Programme of the EC 
5. rámcový program EK 

  

EC/Leonardo da Vinci   

Slovak Aid   

UNDP   

Interreg III A   

Prvá stavebná sporiteľňa, a.s.   

Contribution from 2% of tax/ príspevok z 2% daní   

AINova services/ služby AINovy   

Total/Spolu   

 
 

Brief overview of costs in the calendar year 2004 
Stručný prehľad nákladov v kalendárnom roku 2004 

 

Costs 
Položky 

SKK Percentage of total costs 
Percento z celkových nákladov 

Teaching, Management, Administration 
výuka, manažment, administrácia 

  

Communication/ komunikácia   

Public Relations   

Meetings/ pracovné stretnutia   

Insurance/ poistenie   

Office Supplies/ kancelárske potreby   

Maintenance/ údržba   

Facilities Development 
rozvoj technického vybavenia 

  

Depreciation of Tech. Equipment 
amortizácia technického vybavenia 

  

Student Allowances 
finančná podpora študentov 

  

Rent/ nájom   

Travel/ cestovné náklady   

Books, Periodicals/ knihy, časopisy   

Total/ Spolu   

 



 18 

 
Key Statistics/Štatistiky 

 
Students/Študenti 
 
Number of graduate students by nationality/Počty absolventov podľa národnosti 
 
Slovak/ slovenská 49 
Ukrainian/ ukrajinská  2 
Bielorussian/ bieloruská  1 
Moldavan/ moldavská  1 
Armenian/ arménska  1 
Serbian/ srbská   1 
Turkish/ turecká  1 
Slovenian/ slovinská  1 

 
 
Student gender/Rodová príslušnosť 
Women/ ženy 77,2 % 
Men/ muži  22,8 % 

 
 
Students´ final grades obtained in percentage  
Záverečné hodnotenia v percentuálnom vyjadrení 
 

Excellent - A    8,8% 
Good - B   12,4% 
Fair -C      5,3% 
Retake – R   1,6% 
Certificate  71,9% 
 

 
Počet účastníkov krátkodobých aktivít 
Number of participants in the short-term activities  

 
Unit/program, aktivita Number of  subjects/ 

počet subjektov 

Courses/Kurzy  

ES/EP 230 

ODVL 176 

PCEP 110 

Workshop 15 

Consultancy/ 
konzultačná činnosť 

85 

Applied Research/ 
aplikovaný výskum 

24 

Services for Public/ 
služby pre verejnosť 

11 
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Statistics by Programmes Graduates/ 
Štatistika absolventov  
 
 
Built Heritage Conservation and Development  
Rozvoj a ochrana kultúrneho dedičstva 
 
 

 Student/ 
Študent 

Nationality/ 
Národnosť 

Professional 
Background/ 
Povolanie, 
vzdelanie 

Destination upon Graduation 
Umiestnenie po ukončení 
štúdia 

1 Anna  
Antalová 

Slovak 
slovenská 

Architecture 
architektúra 

ECO-AS Ltd - Environmental 
Impact Assesment Ecological 
Audit, Bratislava, SK 

2 Ján  
Beták 

Slovak 
slovenská 

Civil Engineering 
stavebný inžinier 

Civil service - Foundation for 
Cultural Heritage Preservation, 
SK 

3 Ľudmila  
Bistáková 

Slovak 
slovenská 

Management of 
Culture 

NGO-National Trust of SK  
Narodny trust Slovenska 

4 Katarína  
Kozáková-
Geburová 

Slovak 
slovenská 

Architecture 
architektúra 

Pro Style, Ltd., Bratislava, SK 

5 Jelisaveta 
Mihajlović 

Serbian 
srbská 

Architecture 
architektúra 

Freelance architect, CS 
 

6 Pavol  
Podskoč 

Slovak 
slovenská 

Civil Engineering 
stavebný inžinier 

HORNEX Ltd.Construction 
company, Bratislava, SK 

7 Zdenko  
Sojka 

Slovak 
slovenská 

Civil Engineering 
stavebný inžinier 

Private Company/wooden 
houses, Goteborg, S 

8 
 

Terézia  
Volková 

Slovak 
slovenská 

History of Fine Arts 
dejiny umenia 

Monuments Board, Bratislava, 
SK 

 
 
 
 
European Studies/ Environmental Policy 
Európske štúdiá/ Environmentálna politika 
 

 Student/ 
Študent 

Nationality/ 
Národnosť 

Professional 
Background/ 
Vzdelanie, 
povolanie 

Destination upon 
Graduation/ 
Umiestnenie po  
ukončení štúdia 

1. 
Marek  
Bartko  

Slovak  
slovenská 

Economics 
ekonomika 

Ministry of Foreign Affairs  
Ministerstvo zahraničných vecí SR, 
Bratislava, SK 

2. Marek  
Cebulák  

Slovak 
slovenská 

Engineering 
technik 

Banking/bankový sektor, Bratislava, 
SK 

3. 
Dominika 
Dunajová  

Slovak 
slovenská 

Economics 
ekonomika 

Translation Agency / rekladateľská 
agentúra, Poprad, SK 

4. 
Tuna  
Erdogdu  

Turkish 
turecká 

Business 
Administration 
podnikový 
manažment 

Banking / marketing 
Marketing v banke, Istanbul, TR 

5. 
Jana  
Gocká  

Slovak  
slovenská 

Chemistry 
chémia 

Public Procurement Office / 
Úrad pre verejné obstarávanie SR, 
Bratislava, SK 

6. 
Olena 
Kuchuryan  

Ukrainian 
ukrajinská 

Economics 
ekonómia 

N.N. 

7. Lucia Slovak Economics and Office of Industrial Property / Úrad 
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Lalíková  slovenská management  
ekonómia a riadenie 

priemyselného vlastníctva, Banská 
Bystrica, SK 

8. 
Katarína 
Leligdonová  

Slovak 
slovenská 

Political Science and 
European Studies 
Politológia a 
európske štúdiá 

Ministry of Foreign Affairs/ 
Ministerstvo zahraničných vecí SR, 
Bratislava, SK 

9. 
Nataliya 
Istyagina  

Ukrainian  
ukrajinská 

Law 
právo 

Law Firm/ Právnická kancelária, 
Kyjev, UA 

10. 
Irina 
Marduhaeva  

Moldovan 
moldavská 

Economics 
ekonómia 

Ministry of Environment/ 
Ministerstvo životného prostredia, 
Chisinau, Moldova 

11. 
Anahit 
Martyrosian  

Armenian 
arménska 

Philosophy 
filozofia 

Ministry of Social Security/ 
Ministerstvo sociálneho 
zabezpečenia, Yerevan, Armenia 

12 
Andrej 
Struneuski  

Belarussian  
bieloruská 

Management 
manažment 

MA studies in management 
Manažment, Minsk, Belarus 

13 Miroslava 
Telúchová  

Slovak 
slovenská 

Etnography 
Etnografia 

Ministry of Culture/ Ministerstvo 
kultúry SR, Bratislava, SK 

14 
Marek Tóth  

Slovak 
slovenská 

Economics  
ekonómia 

Ministry of Finance / Ministerstvo 
financií SR, Bratislava, SK 

15 
Senta  
Zekar 

Slovenian 
slovinská 

Political Science and 
Intern. Relations 
Politológia a 
medzinárodné vzťahy 

MA studies, Ljubljana, SI 

 
 

Public Policy Programme 
Program vzdelávania vo verejnej politike 
          

 Name 
Meno 

Programme Type 
Typ štúdia 

Employment 
Zamestnanie 

1. Monika 
Bajčanová 

Specialised Courses 
špecializované kurzy 

Civic Association Odyseus 
OZ Odyseus, Bratislava, SK 

2. Mgr. Jana  
Brnová 

Specialised Courses 
špecializované kurzy 

Non-profit organisation ZPMP 
Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym 
postihnutím (ZPMP), Bratislava, SK 

3. Ing. Zuzana 
Homolová 

Specialised Courses 
špecializované kurzy 

Municipal Office 
Mestský úrad, Prievidza, SK 

4. Mgr. Denisa 
Ilková 

Specialised Courses 
špecializované kurzy 

Elementary school 
Základná škola, Kuchyňa, SK 

5. Ing. Zuzana 
Izáková 

Specialised Courses 
špecializované kurzy 

Civic Association Európska kultúrna spoločnosť 
OZ Európska kultúrna spoločnosť, Bratislava, 
SK 

6. Milan 
Kojš 

Specialised Courses 
špecializované kurzy 

Transport Company KLACSKA 
Dopravná spoločnosť (KLACSKA), Bratislava, 
SK 

7. Mgr. Karol 
Koróni 

Specialised Courses 
špecializované kurzy 

Elementary school 
Základná škola, Poltár, SK 

8. Ing. Magdaléna 
Krnáčová 

Specialised Courses 
špecializované kurzy 

Municipal Office 
Mestský úrad, Detva, SK 

9. Bc. Andrej 
Kunik 

Specialised Courses 
špecializované kurzy 

Self-governing Region 
Úrad BSK, Bratislava, SK 

10. Ing. Zuzana 
Lančaričová 

Specialised Courses 
špecializované kurzy 

Municipal Office 
Mestský úrad, Trnava, SK 

11. Jana 
Lavová 

Specialised Courses 
špecializované kurzy 

Slovak Academy of sciences 
SAV, Bratislava, SK 

12. Mgr. Štefánia 
Lenzová 

Specialised Courses 
špecializované kurzy 

Community Foundation 
Komunitná nadácia, Veľký Šariš, SK 

13. Mgr. Jarmila 
Lipková 

Specialised Courses 
špecializované kurzy 

Center for Free Time 
Centrum voľného času JUNIOR, Banská 
Bystrica, SK 

14. Ing. Marcela Specialised Courses Nursing Home 
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Macnicolová špecializované kurzy Domov sociálnych služieb Prof. K.Matulaya, 
Bratislava, SK 

15. Katarína 
Marčeková 

Specialised Courses 
špecializované kurzy 

Civic Association Úsmev ako dar 
OZ Úsmev ako dar, Bratislava, SK 

16. Mgr. Andrea 
Medvecová, PhD. 

Specialised Courses 
špecializované kurzy 

NGO ZPMP 
Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym 
postihnutím, Bratislava, SK 

17. Mgr. Iveta 
Mišová 

Specialised Courses 
špecializované kurzy 

NGO ZPMP 
Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym 
postihnutím, Bratislava, SK 

18. Mgr. Stefani 
Nováková 

Specialised Courses 
špecializované kurzy 

Civic Association/ OZ 
Dom Svitania, Jakubov, SK 

19. Ing. Ján 
Novotný 

Specialised Courses 
špecializované kurzy 

Municipal Office 
Mestský úrad, Bardejov, SK 

20. Ing. Monika 
Oravcová 

Specialised Courses 
špecializované kurzy 

AINova, Svätý Jur, SK 

21. Bc. Viera 
Orešanská 

Specialised Courses 
špecializované kurzy 

AINova, Svätý Jur, SK 

22. Ing. Bernarda 
Paľková 

Specialised Courses 
špecializované kurzy 

Municipal Office 
Mestský úrad, Detva, SK 

23. František 
Pálka 

Specialised Courses 
špecializované kurzy 

Starosta/Mayor, Kuchyňa, SK 
 

24. Viera 
Parasková 

Specialised Courses 
špecializované kurzy 

NGO, Pezinok, SK 

25. Eva 
Rajčáková 

Specialised Courses 
špecializované kurzy 

University/Univerzita sv. Cyrila a Metoda, 
Bratislava, SK 

26. Hana 
Sedláčková 

Specialised Courses 
špecializované kurzy 

Comenius University 
PdF UK-sociálna práca, Bratislava, SK 

27. Mgr. Zdena 
Skokňová 

Specialised Courses 
špecializované kurzy 

Civic Association Regióny 
OZ Regióny, Bratislava, SK 

28. Ing. Patrícia 
Sokáčová 

Specialised Courses 
špecializované kurzy 

Office of Geodesy and Cadastre 
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR, 
Bratislava, SK 

29. Mgr. Erika 
Sýkorová 

Specialised Courses 
špecializované kurzy 

AINova, Svätý Jur, SK 

30. Mgr. Lenkia 
Škorpilová 

Specialised Courses 
špecializované kurzy 

UNICEF, Bratislava, SK 

31. Ing. Michaela 
Špeťková 

Specialised Courses 
špecializované kurzy 

Office of Geodesy and Cadastre 
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR, 
Bratislava, SK 

32. Silvia 
Štefániková 

Specialised Courses 
špecializované kurzy 

Regional center for leisure time activities 
Krajské centrum voľného času, Trenčín, SK 

33. Mgr. Ľubomír 
Tinka 

Specialised Courses 
špecializované kurzy 

Municipal Office 
Obený úrad, Trenčianske Bohuslavice, SK 

34. PhDr. Mária 
Žitňanská 

Specialised Courses 
špecializované kurzy 

AINova, Bratislava, SK 

 


