
Vážené študentky, vážení študenti, 

dovoľte nám aj v mene Katedry jazykov privítať vás na pôde Filozofickej fakulty Univerzity 

Komenského. V nasledujúcich riadkoch vás informujeme o ponuke jazykového vzdelávania, 

ktoré zabezpečuje naše pracovisko.  

Na našej katedre si môžete zvoliť kurzy anglického alebo nemeckého jazyka. Kurzy sú určené 

študentom nefilologických odborov („nejazykárom“). Prosíme preto študentov, ktorí študujú 

angličtinu na Katedre anglistiky a amerikanistiky (aj učiteľské odbory v kombináciách), aby 

si Odbornú angličtinu nezapisovali. To isté platí pre študentov nemčiny na Katedre 

germanistiky (nezapisujte sa do kurzov nemčiny ponúknutých Katedrou jazykov). 

 

Anglický jazyk 

Anglický jazyk sa väčšine študijných programov na FiF UK ponúka ako povinný alebo ako 

povinne voliteľný predmet (vtedy si študenti môžu vybrať buď z dvoch cudzích jazykov, t. j. 

buď odbornú angličtinu alebo odbornú nemčinu, alebo z viacerých predmetov stanovených 

príslušnou katedrou).  

Prosíme študentov, aby si predmet Odborná angličtina 1, 2 nezapisovali podľa nimi 

preferovaného rozvrhu, pretože cvičenia majú jednotliví vyučujúci na katedre rozdelené 

nasledovne: 

p. Gordiienko p. Bajáková 

 

p. 

Hroteková 

p. Juríková p. Šulovská 

 

- Žurnalistika,  

- Editorstvo,  

- Etnológia (aj 

v kombináciách),  

- Sociológia (aj 

v kombináciách) 

- Filozofia (aj 

v kombináciách 

a aj 

v kombináciách 

s učiteľstvom) 

- Porovnávacia 

religionistika (aj 

v kombináciách) 

- Informačné 

štúdiá 

- Žurnalistika,  

- Editorstvo, 

- Muzikológia 

- Estetika 

- Dejiny umenia 

 

Muzikológia 

- Estetika 

- Dejiny 

umenia 

 

- Psychológia 

- Pedagogika 

- Kombinácie 

s učiteľstvom 

 (s biológiou, 

slovenským 

jazykom, s 

maďarským 

jazykom, 

s nemeckým 

jazykom 

náboženstvom, 

geografiou, 

pedagogikou, 

fyzikou) 

- Marketingová 

komunikácia 

 

- Archívnictvo, 

muzeológia 

a digitálne 

dedičstvo,  

- História a história 

v kombinácií (aj 

s učiteľstvom) 

- 

Východoeurópske 

štúdiá 

 

 



Z tohto dôvodu si pri zápise skontrolujte, či ste sa zapísali do správneho kurzu podľa 

rozvrhu stanoveného pre Váš študijný program.  

Ak by ste mali akékoľvek nejasnosti ohľadom výučby anglického jazyka či problém so 

zaradením do skupiny, obráťte sa na:  

Mgr. Denisa Šulovská, PhD., číslo dverí G 337, email: denisa.sulovska@uniba.sk alebo 

Mgr. Ivana Juríková, číslo dverí G 338 A, email: ivana.jurikova@uniba.sk 

 

Celková ponuka kurzov anglického jazyka: 

názov kód predmetu hodiny/ 

týždeň 

popis 

Odborná 

angličtina 1-4 

A-boCJ-001/22 

A-boCJ-002/22 

A-boCJ-003/22 

A-boCJ-004/22 

2/ týždeň Predmet určený študentom všetkých 

nefilologických odborov. Študenti sú členení 

podľa odboru, venujú sa textom zo svojej oblasti, 

získavajú základy akademického písania 

a komunikácie. 

Vstupná úroveň: maturitná skúška, najmenej 

B1 

Upozornenie: Študenti sa zapisujú na predmet, 

ktorý je určený pre ich odbor.  

Angličtina pre 

politológov (1-3) 

A-boPO-80/22 

A-boPO-81/22 

A-boPO-82/22 

4/ týždeň Predmet určený študentom politológie. Obsah 

predmetu pokrýva potreby tejto vednej 

disciplíny. 

Povinný predmet pre politológov. 

Angličtina – 

rozvíjanie 

komunikačnej 

kompetencie 

moCJ-103/ 22 2/ týždeň Predmet zameraný na rozvoj písomnej a ústnej 

komunikácie v budúcom povolaní. Predmet 

určený pre magisterských študentov. 

Vstupná úroveň: maturitná skúška 

 

Nemecký jazyk 

Nemecký jazyk sa niektorým študijným programom ponúka ako povinný, iným ako povinne 

voliteľný predmet. Na výber sú tieto predmety: 

mailto:denisa.sulovska@uniba.sk
mailto:ivana.jurikova@uniba.sk


názov kód 

predmetu 

hodiny/ 

týždeň 

popis 

Odborná 

nemčina  

1-4 

A-boCJ-

031/22 

A-boCJ-

032/22 

A-boCJ-

033/22 

A-boCJ-

034/22 

2/ týždeň Predmet určený študentom všetkých nefilologických 

odborov. Študenti získavajú akademické 

kompetencie v cudzom jazyku. 

Vstupná úroveň: maturitná skúška, najmenej B1 

Nemecký jazyk 

– všeobecná 

jazyková 

príprava (A1.1-

A 2.2) 

A-boCJ-

051/22 

A-boCJ-

052/22 

A-boCJ-

053/22 

A-boCJ-

054/22 

4/ týždeň Predmet zabezpečuje získanie základných znalostí 

z nemeckého jazyka, neorientuje sa špeciálne na 

akademický život, ale na získanie a upevnenie 

základov nemeckého jazyka u študentov, ktorí mali 

s nemčinou minimálne skúsenosti.  

Nie sú nutné predchádzajúce znalosti nemeckého 

jazyka. 

Nemecký jazyk 

a reálie 1-5, 

Konverzácia 

v nemeckom 

jazyku 

A-boSE-

111/22 

A-boSE-

112/22 

A-boSE-

113/22 

A-boSE-

114/22 

A-boSE-

115/22 

A-boSE-

116/22 

 

4/ týždeň Predmet rozvíja všeobecnú jazykovú kompetenciu 

študentov, ktorí zložili maturitnú skúšku z nemčiny. 

Obsahovo sa orientuje na krajinovedu, dejiny, 

literatúru nemeckojazyčných krajín. Popritom 

rozvíja všetky 4 kompetencie študentov v cudzom 

jazyku. Zameranie na akademické kompetencie je 

len okrajové 

Vstupná úroveň: maturitná skúška, B 1 a vyššie 

úrovne 

Povinne voliteľný predmet pre stredoeurópske 

štúdiá (boSE). 

Nemčina 1-4 A-boCJ-

061/22 

A-boCJ-

062/22 

A-boCJ-

063/22 

A-boCJ-

4/ týždeň Predmet je určený pre študentov archeológie bez 

doterajších skúseností s nemeckým jazykom. 

Obsahovo sa orientuje požiadavkami Katedry 

archeológie. Cieľom je dosiahnuť u študentov 

najväčšie možné porozumenie odborných textov 

tejto vednej disciplíny. 



064/22 Nie sú nutné predchádzajúce znalosti nemeckého 

jazyka. 

Nemčina pre 

začiatočníkov 1-

4 

A-boAMD-

101/ 21 

A-boAMD-

102/ 21 

A-boAMD-

108/ 21 

A-boAMD-

109/ 21 

4/ týždeň Predmet je určený pre študentov programu 

Archívnictvo, muzeológia a digitalizácia 

historického dedičstva, ktorých potreby obsahovo 

pokrýva. Cieľom je dosiahnuť u študentov najväčšie 

možné porozumenie odborných textov tejto vednej 

disciplíny. 

Nie sú nutné predchádzajúce znalosti nemeckého 

jazyka. 

Nemčina pre 

pokročilých 1-4 

A-boAMD-

103/ 21 

A-boAMD-

104/ 21 

A-boAMD-

110/ 21 

A-boAMD-

111/ 21 

4/ týždeň Predmet je určený pre študentov programu 

Archívnictvo, muzeológia a digitalizácia 

historického dedičstva, ktorých potreby obsahovo 

pokrýva. Cieľom je dosiahnuť u študentov najväčšie 

možné porozumenie odborných textov tejto vednej 

disciplíny. 

Vstupná úroveň: maturitná skúška (najmenej 

B1) 

 

Ak by ste mali akékoľvek nejasnosti ohľadom výučby nemeckého jazyka, obráťte sa na:  

Mgr. Ivana Zolcerová, PhD., číslo dverí: G 335, ivana.zolcerova@uniba.sk      a  

Mgr. Adriana Schwarzbacher, číslo dverí: G 337, adriana.schwarzbacher@uniba.sk 

 

Veľa úspechov v novom akademickom roku Vám želá  

       tím Katedry jazykov FiF UK 
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