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  INFORMAČNÝ LIST – Modulový kurz – Rozpracovanie modulu 

1 Názov vzdelávacej aktivity  
PRÍPRAVNÝ MODULOVÝ KURZ PRE ŠTÚDIUM ZAHRANIČNÝCH ŠTUDENTOV NA STU (PMKZŠ-STU) 

Názov modulu SLOVENSKÝ  JAZYK B (MSJ/B) 

Zabezpečuje Inštitút celoživotného vzdelávania STU, Jazykové centrum ICV STU 

2 Organizačná forma 

Modulový vzdelávací kurz  realizovaný formou: 
 semináre k tematickým okruhom a k témam štúdia, 
 cvičenia zamerané na získavanie nových vedomostí a zručností, 
 konzultácie  (osobné, písomné, on-line), 
 4 vyučovacie hodiny denne (20 hod / týždeň), 
 rozsah vyučovacej hodiny 45 minút. 

Záujemca o štúdium zašle kompletne vyplnenú a podpísanú prihlášku na Inštitút celoživotného vzdelávania 
Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava. Kontakt.  
E-mail: jazykove.centrum@stuba.sk; Mobil: +421 917669198 

3 Cieľová skupina záujemcovia zo zahraničia o štúdium slovenského jazyka minimálni počet  8 

4 Požadované  vzdelanie maturita  

 Profil absolventa MSJ/B 

5 Absolvent získa 4 jazykové zručnosti na požadovanej (strednej - B) úrovni, t. j. čítanie s porozumením, náčuv s 
porozumením, požadovanú ústnu a písomnú komunikáciu každodenného života prostredníctvom učebného 
materiálu obsiahnutého v príslušných lekciách učebných textov. Vie sa dobre orientovať vo všetkých bežných 
situáciách, vie používať slovnú zásobu do takej miery, že vie opísať svoju činnosť, dokáže sa orientovať na 
úradoch, u lekára a v lekárňach, vie opísať svoj problém a pýtať sa na jeho riešenie, využívajúc slovenský 
deklinačný systém v singulári aj v pluráli a časovanie verb.  Dokáže spontánne konverzovať v spoločnosti na 
neoficiálnej a v značnej miere aj na oficiálnej úrovni. Má poznatky o Slovensku, na strednej úrovni vie o ňom 
rozprávať.  

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. 

7 Rozsah modulu MSJ/B                              240 hodín z toho teória                  152 h                                          z toho prax                       88 h 

8 Učebný plán modulu* 

Názov odbornej témy 
Počet 
hodín 

Teória Prax Odborný garant 

MSJ/B1 Mgr. Jana PAJEROVÁ 

1.1. Dobrý deň! Ako sa voláte?                           (1.lekcia) 5 4 1 

1.2. Krajiny a obyvatelia                                       (2.lekcia) 15 10 5 

1.3. Rodina a osobné údaje                                 (3.lekcia) 10 6 4 

1.4. Kde a ako bývame?                                       (4.lekcia) 10 6 4 

1.5. Mestá a miesta                                              (5.lekcia)        10 6 4 

1.6. Jedlá a nápoje                                                (6.lekcia) 20 15 5 

1.7. Štúdium, práca, relax                                    (7.lekcia) 10 6 4 

1.8. Služby                                                               (8.lekcia)      20 15 5 

1.9. Šaty robia človeka                                          (9.lekcia) 10 6 4 

1.10. Spomienky a plány                                    (10.lekcia) 10 6 4 

MSJ/B2 

2.1. Rodina bývanie                                              (1.lekcia)            10 6 4 

2.2. Voľný čas, dovolenka a šport                      (2.lekcia)                  10 6 4 

2.3. Doprava a cestovanie                                   (3.lekcia)               10 6 4 

2.4. Médiá                                                              (4.lekcia) 10 6 4 

2.5. Nákupy a služby                                             (5.lekcia) 10 6 4 

2.6. Škola a práca                                                 (6.lekcia) 10 6 4 

2.7. Ľudské telo a zdravie                                    (7.lekcia) 10 6 4 

2.8. Počasie a ročné obdobia                              (8.lekcia)  10 6 4 

2.9. Komunikácia                                                   (9.lekcia) 10 6 4 

2.10. Kultúra a umenie                                       (10.lekcia)           10 6 4 

2.11. Opis a charakteristika človeka                (11.lekcia)      10 6 4 

2.12. Spoznávame Slovensko                            (12.lekcia) 10 6 4 

Spolu 240 152 88 
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Spôsob hodnotenia Priebežné hodnotenie − testy, projekty, ústna  komunikácia... 

Forma záverečnej skúšky 

Teoretická: skúšky sa konajú v písomnej a ústnej forme vždy na záver 
absolvovaného modulu. 
Písomná: záverečný test s úspešnosťou nad 60%. 
Ústna: na záver formou riadeného rozhovoru. 
Po úspešnom absolvovaní vzdelávania/modulu študent získa 
potvrdenie o jeho absolvovaní.  
Absolvovanie modulu zvyšuje predpoklady pre úspešné štúdium 
a využitie získaných vedomostí v živote a v praxi. 
Získaný doklad: Osvedčenie o absolvovaní 

Cena kurzu:  840,00 EUR (240 h) 

Praktická  
Cvičenia zamerané na získanie, 
overovanie a využívanie nových 
vedomosti z predmetu slovenský jazyk 
a jeho používanie 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: 
 Zebegneyová, A. Puzderová, B. Baková: „Hovorme spolu po slovensky“ A – Slovenčina ako cudzí jazyk. 

Učenica. Cvičebnica.  
 Bortlíková, E. Maierová, J. Navrátilová: „Hovorme spolu po slovensky“ B – Slovenčina ako cudzí jazyk. 

Učebnica. Cvičebnica. 1. časť, 2.časť. 
 Vlastné doplnkové materiály (fotokópie, didaktické pomôcky: obrázky, magnetky,...)  
Študijný materiál nie je v cena kurzu.  

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


