
Prvé stretnutie absolventov Katedry anglistiky a amerikanistiky  

alebo  

ako sme založili Alumni Club na našej katedre 

 

Pred Veľkou nocou 2017 sme po prvýkrát na našej katedre zorganizovali stretnutie našich 

absolventov, Alumni Club. Prečo sme ho zorganizovali, ako prebiehal, a čo to vlastne ten 

alumni je...  

Kto je to alumni?  

Alumni znamená absolvent, zvyčajne vysokej školy. Slovíčko sa v angloamerickej kultúre 

pomerne často používa. V Spojených štátoch je bežné, že absolventi univerzity sa na svoju alma 

mater pravidelne vracajú, dávajú jej finančné dary, angažujú sa v jej dianí, sú pozývaní na akcie 

školy, či dokonca pomáhajú pri prijímaní nových študentov a rôznych iných podujatiach. 

Rovnako bežné sú každoročné stretnutia absolventov, často priamo na pôde univerzity. 

Absolventi ôsmich najprestížnejších škôl na východe USA (tzv. Ivy League) sú považovaní za 

vplyvných ľudí a nie je neobvyklé, že radia mladým stredoškolákom a posudzujú ich kvality 

pred prijatím na univerzitu.  

Ako to súvisí s našou katedrou? 

Jednak sme Katedrou anglistiky a amerikanistiky a teda nám je aj táto kultúrna tradícía pomerne 

blízka 😊, tradícia alumni navyše žije v mnohých iných štátoch po celom svete. Nejedna 

univerzita už dávno zistila, akí dôležití sú pre ňu jej absolventi. 

Čo je asi najdôležitejšie, udržiavať kontakty s absolventmi je logickým krokom každej 

vzdelávacej ustanovizne. Naši absolventi sú nám tou najlepšou reklamou. Mnohí z nich sú 

zamestnaní priamo v odbore a často nám pomáhajú prepájať teóriu s praxou. Pomoc býva 

obojstranná, s našimi absolventmi radi spolupracujeme pri študentských stážach či prednáškach 

z praxe a iných akciách, napr. pravidelne sa zúčastňujú našich DoD, Kariérnych dní, atď.  

Alumni Club na KAA 

Klub je o skvelých vzťahoch s absolventmi a stretávaní sa, diskutovaní, zábave. O tom, že 

chceme vedieť, ako sa našim absolventom darí, zaujíma nás ich názor na to, ako im štúdium 

pomohlo v skutočnom živote. Nechceme si len „odfajfknúť“ políčko „zamestnaný v odbore“, 

chceme vedieť, ako konkrétne môžeme našich študentov pripraviť na trh práce ešte lepšie, čo 

by sme mohli robiť inak a v čom by sme, naopak, mali pokračovať. 

Nie všetko z americkej tradície sa dá prebrať a uplatniť v slovenskej praxi vysokých škôl, no 

mať dobré kontakty sa hodí hádam v každej kultúre. Premiérovo sme sa s absolventmi stretli 

v apríli 2017 a už teraz sa tešíme na to, že si stretnutie o rok zopakujeme. Dúfame, že sa náš 

Alumni Club bude rozrastať, a že sa takto budeme stretávať každý rok.  

 



Aký bol Alumni Club 2017? 

Stretnutie absolventov v apríli 2017 bolo premiérové a dopadlo, dovolíme si tvrdiť, na 

jednotku. Stretla sa perfektná partia, ktorá si mala čo povedať. Nejeden z účastníkov si počas 

večera potykal s tými najnepravdepodobnejšími ľuďmi. Debatovalo sa o všeličom – o minulosti 

katedry, o súčasnom dianí u nás, ale i o súčasnom živote našich absolventov, a nezabudli sme 

sa porozprávať ani o našich spoločných plánoch do budúcna.  

Absolventom sme s potešením ukázali novučičkú budovu Platón, do ktorej sme sa presťahovali 

len pred niekoľkými mesiacmi. Pochválili sme sa novými laboratóriami, krásnymi „ofismi“, 

učebňami s moderným vybavením.  

Po krátkom úvode, kedy sa premietali fotografie z histórie katedry a spomínalo sa na staré dobré 

časy, sme sa presunuli do budovy Minerva, kde sa diskutovalo... až do neskorých večerných 

hodín. 

Prečo by absolventi na najbližšom Alumni Club o rok nemali chýbať... 

Alumni Club KAA je skvelým miestom, kde sa udržiavajú kontakty. Možno tu natrafiť na vášho 

budúceho šéfa, kolegu, ale pokojne aj skvelých zamestnancov. Môžete sa tu porozprávať so 

spolužiakmi a zistiť, čo práve teraz robia, obnoviť staré kamarátstva, či nebodaj i lásky. 

S bývalými vyučujúcimi na katedre môžete dohodnúť študentské stáže, či prísť urobiť 

študentom prednášku.  

Networking, and, networking! 

Ten je nesmierne dôležitý a pomôže vám dostať sa, kam chcete.  

 

Chcete byť informovaní o ďalších podobných stretnutiach? Pridajte sa do klubu absolventov:  

 Na Facebooku 

 Na LinkedIne 

Alebo u Vedúcej Alumni Club KAA, Mgr. Zuzany Burákovej, PhD. zuzana.burakova@upjs.sk 

 

Mgr. Ester Demjanová 

Interná doktoranka KAA FF UPJŠ 

https://www.facebook.com/groups/1677800015857448/
https://www.linkedin.com/in/alumni-of-department-of-british-and-american-studies-92b81a114/?trk=hp-identity-name
mailto:zuzana.burakova@upjs.sk

