
 

 
 

Národný inštitút vzdelávania a mládeže v rámci projektu Podpora odídencov z Ukrajiny vo 

vzdelávaní v spolupráci so Studia Academica Slovaca a Unicef 

 

PONÚKA  

 
pre pedagogických a odborných zamestnancov v školstve z Ukrajiny 

zapojenie sa do jazykových kurzov  

 

 

Základné informácie 

- jazykový kurz slovenčina ako cudzí jazyk je určený pre pedagogických a odborných 

zamestnancov v školstve z Ukrajiny, ktorých prvým jazykom nie je slovenčina a chcú sa po 

slovensky naučiť alebo si vylepšiť svoju jazykovú kompetenciu 

- cieľom kurzu je príprava učiteľov a odborných zamestnancov z Ukrajiny na vykonávanie 

svojho povolania v slovenských školách a tiež ich príprava na skúšku zo štátneho/slovenského 

jazyka 

- do kurzu sa môžu prihlásiť všetci záujemcovia o slovenčinu bez ohľadu na svoju jazykovú 

úroveň (od začiatočníkov po stredne pokročilých) a bez ohľadu na svoje miesto pôsobenia 

v rámci SR 

- dôraz je kladený na zvládnutie slovenčiny vo všetkých štyroch zručnostiach (počúvanie, 

čítanie, hovorenie, písanie), zvládnutie slovenskej gramatiky, osvojenie si slovnej zásoby, 

rozvíjanie sociolingválnej kompetencie v slovenčine tak, aby účastníci kurzu boli pripravení na 

zvládnutie komunikačných situácií vyplývajúcich z ich pracovného zaradenia 

- vybraní účastníci s jazykovou kompetenciou na úrovni B2 podľa SERR budú pripravovaní na 

skúšku zo štátneho jazyka 

- jazykový kurz je bezplatný 

 

Forma kurzu 

- kurz sa bude realizovať podľa preferencií účastníkov prezenčne (na Filozofickej fakulte UK 

v Bratislave) a/alebo online cez MS Teams 

- kurz bude prebiehať formou lekcie 2 x do týždňa (2 x 90 minút) v čase, ktorý si dohodnú 

účastníci kurzu s lektorom/lektorkou  

- celková dotácia je 50 vyučovacích hodín v jednom kurze 

 

Prihlásenie do kurzu 

- prostredníctvom ONLINE FORMULÁRA   

- termín do 21.2.2023 

- akceptovaní účastníci dostanú informáciu o prijatí do kurzu najneskôr do 24.2.2023 a budú 

vyzvaní na doloženie profesijného životopisu. 

 

Vedenie  do kurzov a učebné materiály 

- kurzy budú viesť lektori/lektorky z centra Studia Academica Slovaca (Filozofická fakulta 

Univerzity Komenského v Bratislave)  

https://forms.office.com/e/rW2KShHvxj


 

 
 

- základným učebným materiálom je séria učebníc Krížom-krážom (A1 – B2), cvičebnica, Testy 

k učebniciam Krížom-krážom B1,B2, online platforma e-slovak.sk a ďalšie doplnkové 

materiály  

 

Ukončenie kurzu 

- preskúšanie jazykovej kompetencie (písomné aj ústne) 

- potvrdenie o úspešnom absolvovaní kurzu (Certifikát SAS) 

- skúška zo štátneho jazyka (po prihlásení sa na skúšku) 

 

 

V prípade otázok kontaktujte: 

Ninu Zaitseva na nina.zaitseva@statpedu.sk 

 

nina.zaitseva@statpedu.sk

