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INFORMAČNÝ LIST – Modulový kurz – Rozpracovanie modulu 
 

1 Názov vzdelávacej aktivity  
PRÍPRAVNÝ MODULOVÝ KURZ PRE ŠTÚDIUM TECHNICKYCH ODBOROV NA STU (PMKTO STU)                           
Názov modulu:  SLOVENSKÝ  JAZYK (MSJ) 

Názov modulu SLOVENSKÝ  JAZYK (MSJ) 

 
Zabezpečuje  

Slovenská technická univerzita v Bratislave  (STU) 
Inštitút celoživotného vzdelávania STU 

2 Organizačná forma 
Modulový vzdelávací kurz je realizovaný formou: 
 seminárov k tematickým okruhom a k témam štúdia, 
 cvičení zameraných na získavanie nových vedomostí a zručností, 
 konzultácií  (osobné, písomné, on-line). 
Štúdium prebieha v dvoch cykloch, každý cyklus v rozsahu 6 týždňov, pre:  

 začiatočníkov Modul Slovenský jazyk/A1 (MSJ/A1), 
 pokročilých Modul Slovenský jazyk/A2 (MSJ/A2).  

Študenti sú zaradení na základe výsledkov vstupného testu do skupiny MSj/A1 alebo MSj/A2. 
Záujemca o štúdium zašle kompletne vyplnenú a podpísanú prihlášku na Inštitút celoživotného vzdelávania 
STU, Jazykové centrum ICV STU, Vazovova 5, 812 43 Bratislava. 
Kontakt: jazykove.centrum@stuba.sk; www.stuba.sk 
Mobil: + 421 917 669 198 

3  Cieľová skupina zahraniční študenti 

4 Požadované vstupné vzdelanie maturita 

5 Profil absolventa MSJ/A1 

Absolvent získa 4 jazykové zručnosti na požadovanej (základnej) úrovni, t. j. čítanie s porozumením, náčuv 
s porozumením, základnú ústnu a písomnú komunikáciu každodenného života prostredníctvom učebného 
materiálu obsiahnutého v príslušných lekciách učebných textov. Vyjadruje sa heslovito, využívajúc iba 
nominatív a akuzatív Sg. a Pl. Vie sa predstaviť, orientovať sa v interiéri a exteriéri pomocou prísloviek miesta, 
opísať okolité predmety a osoby.     

Profil absolventa MSJ/A2 

Absolvent získa 4 jazykové zručnosti na požadovanej (základnej) úrovni, t. j. čítanie s porozumením, náčuv 
s porozumením, základnú ústnu a písomnú komunikáciu každodenného života prostredníctvom učebného 
materiálu obsiahnutého v príslušných lekciách učebných textov. Vyjadruje sa jednoducho, využívajúc okrem 
nominatívu a akuzatívu aj lokál a inštrumentál Sg./Pl. Je schopný objednať si  v reštaurácii, opísať každodenné 
činnosti, orientovať sa v čase a priestore, vyjadriť minulé deje, rozprávať o počasí, vyplniť jednoduchý dotazník 
či napísať vlastný štruktúrovaný životopis. 

6 Metódy 
Prednášky (výklad teórie), demonštračné formy (ukážky vykladanej látky na konkrétnych príkladoch, ukážky 
predmetov), tímová práca (dialógy, situačné hry), samostatná práca študentov, individuálne štúdium. 
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Rozsah modulu MSJ                                                  100 hodín 
z toho teória                                                           26 h 

z toho teória                                                           74 h 

Rozsah MSJ/A1                                                                   50 h 
z toho teória                                                               15 h 

z toho prax          35 h 

Rozsah MSJ/A2                                                                   50 h 
z toho teória      11 h 

z toho prax          39 h 

8 Učebný plán modulu* 

Názov odbornej témy 
Počet 
hodín 

Teória Prax Odborný garant 

MSJ/A1 Mgr. Jana PAJEROVÁ 

1. Vitajte na Slovensku!                                         (1. lekcia) 
1.1 Základné kontaktné frázy 
1.2 Slovenská abeceda 
1.3 Pravidlá slovenskej výslovnosti 

3 1 2 

mailto:jazykove.centrum@stuba.sk
http://www.stuba.sk/


 

 
 

                         Modul SLOVENSKÝ  JAZYK (MSJ)                         
                                                 

2/3 

2.  Ahoj. Ja som Johana                                          (2. lekcia) 
2.1 Predstavenie sa, /iných osôb 
2.2 Krajiny a národnosti 
2.3 Osobné zámená 
2.4 Rod slovenských podstatných mien 
2.5 Časovanie slovies I.–IV. slovesnej triedy 
2.6 Nepravidelné sloveso „byť“ 
2.7 Zápor slovies 
2.8 Číslovky (základné a radové) 

10 3 7 

3. Internát                                                                (3. lekcia) 
3.1 Orientácia v interiéri 
3.2  Rod prídavných mien 
3.3 Privlastňovacie zámená 
3.4 Privlastňovacie prídavné mená 
3.5 Zámená „čí? aký? ktorý?“ 

10 3 7 

4. Mestá a miesta                                                   (4. lekcia) 
4.1 Orientácia v meste 
4.2 Profesie 
4.3 Nominatív Sg./Pl. podstatných a prídavných mien 
4.4 Ukazovacie zámená v nominatíve Sg./Pl 
4.5 Číslovky 2,3,4 
4.6 Pomnožné podstatné mená 

10 3 7 

5. Dnes máme oslavu                                             (5. lekcia) 
5.1 Nakupovanie 
5.2 Farby 
5.3 Akuzatív Sg./Pl. podstatných a prídavných mien 
5.4 Zámená v akuzatíve 
5.5 Slovesá s akuzatívom 
5.6 Predložky s akuzatívom 
5.7 Modálne slovesá 

17 5 12 

Spolu 50 15 35 

MSJ/A2 

1. V reštaurácii                                                        (6. lekcia) 
1.1 Doprava;  Dopravné prostriedky 
1.2 Inštrumentál Sg./Pl podstatných a prídavných mien 
1.3 Slovesá s inštrumentálom 
1.4 Predložky s inštrumentálom 
1.5 Zámená v inštrumentáli 
1.6 Časovanie slovies V.–VII. slovesnej triedy 

10 2 8 

2.  Na univerzite; Popis denných činností           (7. lekcia)                                     
2.1 Vyjadrenie hodín. Fázy dňa 
2.2 Časovanie slovies VIII.–X. slovesnej triedy 
2.3 Minulý čas – préteritum 
2.4 Častice „ešte, už“ 

10 2 8 

3.  Vo firme; Životopis                                            (8. lekcia) 
3.1 Dni v týždni; Dátum 
3.2 Frekvenčné príslovky 
3.3 Dvojitá negácia 
3.4 Lokál Sg./Pl. podstatných a prídavných mien 
3.5 Zámená v lokáli 
3.6 predložky s lokálom 

17 5 12 

4. Na konferencii; Práca s počítačom                  (9. lekcia) 
4.1 Vyplňovanie dotazníka 
4.2 Reflexívne slovesá 

10 1 9 

5.  Noviny; Program TV, kín a divadiel              (10. lekcia) 
5.1 Počasie 
5.2 Súhrnné opakovanie 

3 1 2 
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Spolu 50 11 39  

10 Forma záverečnej skúšky 

Teoretická: skúšky sa konajú v písomnej a ústnej forme vždy  
na záver absolvovaného modulu. Teoretická časť je aplikovaná 
v praktickej časti skúšky. 
Písomná: záverečný test s úspešnosťou nad 60%. 
Ústna:  na záver formou riadeného rozhovoru. 
Získaný doklad: Osvedčenie o absolvovaní. 
Absolvovanie modulu zvyšuje predpoklady pre úspešné 
štúdium technických odborov a využite poznatkov v praxi. 
Cena kurzu:  MSJ/A1-175 EUR (50 h); MSJ/A2-175 EUR (50 h) 

Praktická  
Cvičenia zamerané na overovanie 
a získavanie vedomosti z predmetu 
slovenský jazyk a jeho využívanie 
v komunikácii.  
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Materiálne a technické vybavenie  

Priestory: Inštitút celoživotného vzdelávania STU, Jazykové centrum ICV STU,  Vazovova 5, 812 43 Bratislava. 
Technické vybavenie, učebné pomôcky:  Pracovné stoly, PC, spätné projektory,  plátna, prehrávače, flipchart, 
študijné texty vo forme tlačenej, CD a on-line, dataprojektor. 
Študijné materiály: 
 Renáta Kamenárová a spol.: Krížom – Krážom (A1), kniha a CD,  
 Sekundárna literatúra: Dratva, T. – Buznová, V.: Slovenčina pre cudzincov. Cvičebnica 
 Vlastné doplnkové materiály (fotokópie, didaktické pomôcky: obrázky, magnetky,...)  

* Učebné osnovy, v prípade záujmu, sú k dispozícií na Jazykovom centre ICV STU. 
 


