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                              KDE NÁS NÁJDETE A KEDY A KDE SA MÔŽETE ZAPÍSAŤ 

 

 

 

Znalosť cudzích jazykov otvára nielen nové poznania                         
a príležitosti, ale prispieva aj k porozumeniu medzi ľuďmi.                           

Pridajte sa k študentom, ktorí sa rozhodli                                      
učiť cudzie jazyky. 

V Jazykovom centre ICV ponúkame kurzy, z ktorých                                     
si každý vyberie.                 

Zvoľte si dĺžku a intenzitu Vášho štúdia a my Vám pomôžeme 
vybrať  ten správny kurz.                             

 

INŠTITÚT CELOŽIVOTNÉHO 
VZDELÁVANIA SLOVENSKEJ TECHNICKEJ 

UNIVERZITY V BRATISLAVE (ICV STU)  

JAZYKOVÉ CENTRUM ICV   

 

ANGLICKÝ JAZYK základný stupeň A1;          

stredný stupeň A2, vyšší stupeň B1, B2;                                                      

 

NEMECKÝ JAZYK základný stupeň A1;          

stredný stupeň A2, vyšší stupeň B1, B2;                                                      

 

RUSKÝ JAZYK základný stupeň; A1          

stredný stupeň A2, vyšší stupeň B1, B2;                                                       

 

FRANCÚZSKY JAZYK základný stupeň 

A1; stredný stupeň A2, vyšší stupeň B1;                                                       

 

ŠPANIELSKY JAZYK základný stupeň A1;          

stredný stupeň A2, vyšší stupeň B1;                                                      

 

TALIANSKY JAZYK základný stupeň A1;          

stredný stupeň A2, vyšší stupeň B1;                                                       
 

CHORVÁTSKY JAZYK základný stupeň A1; 

stredný stupeň A2, vyšší stupeň B1;                                                       

 

 

ORGANIZÁCIA VÝUČBY 

Výučba prebieha v popoludňajších hodinách, študijná skupina sa 
skladá zo 6 až 12 ľudí. 

Jazykové úrovne sú stanovené podľa Spoločného európskeho 
referenčného rámca:  

úroveň A1  ̶ úplný začiatočníci  
úroveň A2 – začiatočníci 
úroveň B1 – mierne pokročilí  
úroveň B2   ̶ stredne pokročil  
úroveň C1  ̶pokročilí 
úroveň C2-vysoko pokročilí 

Štúdium prebieha počas celého roka a je rozdelené na zimný 
semester (september – január) a letný semester (február – jún). 
Výučba skúsenými pedagógmi na komunikačnom princípe,  
prednášky (výklad teórie), demonštrácia formy (vzorky učiva 
interpretované na konkrétnych príkladoch, vzorky subjektov),  
tímová práca (dialógy, situačné hry), samostatné štúdium. 

Hodnotenie priebežne, na záver kurzu zamerané na overovanie 
jazykových kompetencií a schopností komunikovať v novom 
jazykovom prostredí. 

 Po úspešnom absolvovaní kurzu študent získa osvedčenie. 

Kurzy sú určené nielen pre študentov, ale aj  pre 
ďalších záujemcov, ktorí sa chcú naučiť, alebo 

zdokonaliť v cudzom jazyku. 

 

 



                                                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

KONTAKT 
 

 

        

 

 

 

 

 

 
 
 
 

            INFORMÁCIE 

            Prihlásiť sa môžete: 

                  Osobne pondelok a stredu od 13:00 h  do 15:00 h 

             Jazykové centrum STU, Vazovova 5, Bratislava                       

                                               1. posch., miestnosť E 206 

 E-mailom: jazykove.centrum@stuba.sk                            
Prihlášku nájdete na: www.jazykovecentrum.stuba.sk 

Do kurzu je možné sa prihlásiť aj priebežne počas  
akademického roka.       

 

 

 

Slovenská technická univerzita v Bratislave (STU) 
Jazykové centrum STU 
Vazovova 5 
812 43 Bratislava 
Tel: +421 917 669 198 
E-mail: jazykove.centrum@stuba.sk 

 

SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERRZITA V BRATISLAVE (STU 

Inštitút celoživotného vzdelávania (ICV) STU                       

Jazykové centrum ICV 

Vazovova 5, I. poschodie E 206 

812 43 Bratislava                                                         

Slovenská republika 

Mobil: +421 917669198 

E-mail: jazykove.centrum@stuba.sk 

 

 

               Viac informácií:  http://www.stuba.sk/sk/pracoviska/institut-celozivotneho-vzdelavania-stu-v-bratislava/jazykove-centrum.html                            
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