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Studia Academica Slovaca 
The Centre for Slovak as a Foreign Language 

Studia Academica Slovaca – The Centre 
for Slovak as a Foreign Language (SAS) 
is a specialized centre at Faculty of Arts, 
Comenius University (FF UK) in Bratislava. 
Our teaching and research activities focus 
on education of foreigners interested in 
Slovak language and culture, propagation 
of Slovak science, culture and art abroad, 
implementation and coordination of the 
research of Slovak as a foreign language, 
realization of international and domestic 
research projects and publishing activities 
– creating and publishing academic 
Slovakist publications and textbooks of 
Slovak as a foreign language. Besides 
that, SAS as an expert centre for Slovak 
as a foreign language traditionally 
participates in scientific and methodical 
training for teachers of Slovak as 
a foreign language at universities 
abroad. The outcome of the cooperation 
with lectorates and foreign Slavists is 
a database of Slavonic studies abroad. 

Special part of our activities are annual 
organization and realization of Summer 
School of Slovak Language and Culture 
Studia Academica Slovaca, which has 
been offered to the foreign applicants 
since 1965. The Methodical Centre SAS 
has reassumed its successful history in 
1992, and in 2006 it was transformed 
into SAS – The Centre for Slovak as 
a Foreign Language. In its more than 
half-century existence, SAS has shaped 
its contents and methodology, and 
has become a respected and coveted 
institution with more than 7 500 foreign 
alumni interested in Slovak language, 
culture and realia from more than 
70 countries all over the world. It was on 
the ground of Studia Academica Slovaca 
where the basis of scientific description 
and didactics of Slovak as a foreign 
language was founded, and thanks to 
our cooperators, first textbooks and 
manuals of Slovak as a foreign language 
were written. As a result of wide tradition 
and experience, SAS currently works as 
a coordination and information centre 
with Slovakwide as well as foreign sphere 
of activity.

For the realization of the project Educational Programme Slovak as a Foreign 
Language implemented by Studia Academica Slovaca team, Faculty of Arts, Comenius 
University has obtained an initiative award of the European Commission in the sphere 
of language education European label 2007.
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Za realizáciu projektu, ktorý rieši kolektív Studia 
Academica Slovaca, Vzdelávací program Slovenčina 
ako cudzí jazyk, získala Filozofická fakulta UK ocenenie 
iniciatívy Európskej komisie v oblasti jazykového 
vzdelávania Európska značka 2007. 

Studia Academica Slovaca – centrum 
pre slovenčinu ako cudzí jazyk (SAS) je 
špecializovaným pracoviskom Filozofickej 
fakulty Univerzity Komenského (FF UK) 
v Bratislave. Ťažiskom pedagogickej 
a vedeckovýskumnej činnosti je 
vzdelávanie zahraničných záujemcov 
o slovenský jazyk a kultúru, propagácia 
slovenskej vedy, kultúry a umenia 
v zahraničí, realizácia a koordinácia 
výskumu slovenčiny ako cudzieho jazyka, 
riešenie medzinárodných a domácich 
vedeckovýskumných projektov a edičná 
činnosť zameraná na tvorbu a vydávanie 
vedeckých slovakistických publikácií 
a učebníc slovenčiny ako cudzieho jazyka. 
Okrem toho SAS ako odborné centrum 
pre slovenčinu ako cudzí jazyk už tradične 
participuje na odborno-metodickej 
príprave lektorov slovenčiny ako cudzieho 
jazyka pôsobiacich na zahraničných 
univerzitách. Výsledkom spolupráce 
s lektorátmi a zahraničnými slovakistami 
je databáza slovakistiky v zahraničí.

Osobitnou zložkou činnosti centra je 
každoročná organizácia a realizácia letnej 
školy slovenského jazyka a kultúry Studia 
Academica Slovaca, ktorú FF UK ponúka 
zahraničným záujemcom už od roku 
1965. Na jej úspešnú históriu nadviazalo 
Metodické centrum SAS (1992), ktoré sa 
v roku 2006 pretransformovalo na SAS – 
centrum pre slovenčinu ako cudzí jazyk. 
Za viac ako polstoročie svojej existencie 
sa SAS obsahovo i metodicky vyprofiloval 
a stal sa uznávanou a vyhľadávanou 
inštitúciou, ktorú absolvovalo vyše 7500 
zahraničných záujemcov o slovenský 
jazyk, kultúru a slovenské reálie z viac 
ako 70 štátov sveta. Práve na pôde Studia 
Academica Slovaca boli položené základy 
vedeckého opisu a didaktiky slovenčiny 
ako cudzieho jazyka a zásluhou jeho 
spolupracovníkov vznikli prvé učebnice 
a príručky slovenčiny pre cudzincov. 
Vzhľadom na svoju bohatú tradíciu 
a skúsenosti v súčasnosti pôsobí SAS 
ako koordinačné a informačné centrum 
s celoslovenskou a exteritoriálnou 
pôsobnosťou.



4

B
as

ic
 I

n
fo

rm
at

io
n 

Team of Studia Academica Slovaca 

Director: 
Doc. PhDr. Jana Pekarovičová, PhD.
e-mail: jana.pekarovicova@uniba.sk
Associate professor of Slovak language,  
specialization Slovak as a foreign language

Deputy Directors:
Prof. Miloslav Vojtech, PhD. 
e-mail: miloslav.vojtech@uniba.sk 
Professor of Slovak literature,  
specialization history of Slovak literature

Mgr. Michaela Mošaťová, PhD.
e-mail: michaela.mosatova@uniba.sk 
coordinator of e-courses,  
researcher, study advisor 

Secretary:
Bc. Zuzana Vrabcová 
e-mail: zuzana.vrabcova@uniba.sk 
course coordinator

Mgr. Júlia Vrábľová, PhD.
e-mail: julia.vrablova@uniba.sk 
researcher, teacher

Mgr. Helena Ľos Ivoríková
e-mail: helena.los.ivorikova@uniba.sk 
methodician, teacher

PhDr. Ľudmila Žigová
e-mail: ludmila.zigova@uniba.sk 
teacher

Mgr. Eva Španová, PhD.
e-mail: spanova@fphil.uniba.sk 
methodician, teacher
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Tím Studia Academica Slovaca

Riaditeľka: 
Doc. PhDr. Jana Pekarovičová, PhD.
e-mail: jana.pekarovicova@uniba.sk
docentka v odbore slovenský jazyk,  
špecializácia slovenčina ako cudzí jazyk

Zástupcovia riaditeľky:
Prof. Miloslav Vojtech, PhD. 
e-mail: miloslav.vojtech@uniba.sk 
profesor v odbore slovenská literatúra,  
špecializácia dejiny slovenskej literatúry

Mgr. Michaela Mošaťová, PhD.
e-mail: michaela.mosatova@uniba.sk 
koordinátorka e-kurzov, odborná asistentka,  
študijná poradkyňa

Tajomníčka:
Bc. Zuzana Vrabcová 
e-mail: zuzana.vrabcova@uniba.sk 
koordinátorka kurzov

Mgr. Júlia Vrábľová, PhD.
e-mail: julia.vrablova@uniba.sk 
odborná asistentka

Mgr. Helena Ľos Ivoríková
e-mail: helena.los.ivorikova@uniba.sk 
metodička, lektorka

PhDr. Ľudmila Žigová
e-mail: ludmila.zigova@uniba.sk 
lektorka

Mgr. Eva Španová, PhD.
e-mail: spanova@fphil.uniba.sk 
metodička, lektorka
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External Collaborators

Mgr. Renáta Kamenárová, PhD.
Researcher, Teacher

Mgr. Zuzana Hargašová, PhD.
Teacher

Mgr. Zuzana Krchová
Teacher

Mgr. Ľubica Blažencová, PhD.
Teacher

Mgr. Veronika Sýkorová
Project worker

Mgr. Radoslav Ďurajka, PhD.
Teacher

Mgr. Adela Ismail Gabríková, PhD.
e-mail: adela.gabrikova@uniba.sk 
assessment coordinator, teacher

Mgr. Veronika Svoradová, PhD.
e-mail: veronika.svoradova@uniba.sk 
researcher, teacher

Mgr. Petra Kollárová, PhD. 
e-mail: petra.kollarova@uniba.sk 
researcher, teacher

Mgr. Pavol Zlatovský
e-mail: pavol.zlatovsky@uniba.sk 
teacher

Mgr. Jana Výškrabková
e-mail: vyskrabkova2@uniba.sk 
PhD. student
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Externí spolupracovníci:

Mgr. Zuzana  
Krchová
lektorka

Mgr. Renáta  
Kamenárová, PhD.
lektorka 

Mgr. Ľubica  
Blažencová, PhD.
lektorka

Mgr. Zuzana  
Hargašová, PhD.
lektorka

Mgr. Veronika  
Sýkorová
projektová pracovníčka

Mgr. Adela Ismail Gabríková, PhD.
e-mail: adela.gabrikova@uniba.sk  
koordinátorka testovania, lektorka

Mgr. Veronika Svoradová, PhD. 
e-mail: veronika.svoradova@uniba.sk 
odborná asistentka

Mgr. Petra Kollárová, PhD.
e-mail: petra.kollarova@uniba.sk 
odborná asistentka

Mgr. Pavol Zlatovský
e-mail: pavol.zlatovsky@uniba.sk 
lektor

Mgr. Jana Výškrabková
e-mail: vyskrabkova2@uniba.sk 
interná doktorandka

Mgr. Radoslav  
Ďurajka, PhD. 
lektor
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s Summer School of Slovak Language and 
Culture Studia Academica Slovaca is 
aimed at Slovakists and Slavists abroad, 
cultural workers, managers, language 
teachers, translators and at all those 
interested in studying Slovak language 
and culture. The aim of the course is to 
enable students to acquire and improve 
their Slovak language competence on 
various levels, as well as to extend their 
knowledge in Slovak linguistics, literature, 
history and culture.

Summer School SAS is the oldest summer 
university in Slovakia, established 
in 1965; under the name Studia 
Academica Slovaca since 1966. Since 
its establishment, SAS has continually 
maintained its profile of Slovakist 
academic studies. The Summer School 
SAS is usually attended by approximately 
160 participants from more than 
30 countries all over the world. Those 
creating and leading the seminars 
are university teachers and lecturers, 
experts in teaching Slovak as a foreign 
language, often experienced in teaching 
at universities abroad. 

The Summer School offers:

A. Basic Programme:

• Language courses for beginners 
and pre-intermediate students  
(levels A1, A2)

• Language courses for intermediate 
and upper-intermediate (levels B1, B2)

• Language courses and specialized 
seminars for advanced students 
aimed at:
 » linguistic interpretation
 » literary interpretation of texts
 » translatological interpretation 
 » scientific and methodological 
  training for teachers

• Lectures on language, literature, 
ethnology, politology, history and other 
mainly homeland study disciplines for 
intermediate and upper-intermediate 
students (lectures are published in 
Studia Academica Slovaca proceedings 
from the corresponding year, which 
are at disposal already throughout the 
Summer School) 

• Lectures in foreign languages on 
Slovak language, culture and realia 
(especially for participants with lower 
level of language competence)

B. Optional Programme:
• Workshops – mastering Slovak culture by 

means of interactive seminars (singing, 
dancing, creative writing, theatre, 
photography, fine arts, film); the works 
created in workshops are presented at 
the multicultural event „For Ourselves“

• Presentation of Slovak art – films, art 
ensembles, exhibitions, concerts etc.

• Meetings with Slovak writers,  
artists and representatives of Slovak 
science and culture 

• Cultural field trip in selected regions of 
Slovakia – cultural and historical sights, 
towns, castles, etnographic museums, 
caves and other attractions 

1. Summer School of Slovak Language  
and Culture Studia Academica Slovaca



9

V
zd

el
áv

ac
ia

 č
in

n
o

sť

Letná škola slovenského jazyka a kultúry 
Studia Academica Slovaca je určená 
zahraničným slovakistom a slavistom, 
študentom na zahraničných univerzitách, 
kultúrnym pracovníkom, manažérom, 
lektorom, prekladateľom a všetkým 
záujemcom o štúdium slovenského jazyka 
a kultúry. Cieľom kurzu je získanie, resp. 
prehĺbenie komunikačnej kompetencie 
v slovenskom jazyku na rôznych stupňoch 
a rozšírenie poznatkov zo slovenskej 
lingvistiky, literatúry, histórie a kultúry. 

Letná škola SAS je najstaršou letnou 
univerzitou na Slovensku, ktorá existuje 
od roku 1965 a od roku 1966 pod 
názvom Studia Academica Slovaca. SAS si 
od svojho vzniku kontinuálne zachováva 
profil slovakistických akademických štúdií. 
Letnú školu SAS zvyčajne každoročne 
absolvuje približne 160 frekventantov 
z viac ako 30 krajín sveta. Na príprave 
a realizácii vzdelávacieho programu sa 
podieľajú vysokoškolskí pedagógovia 
a lektori odborne vyškolení v oblasti 
slovenčiny ako cudzieho jazyka, z ktorých 
mnohí majú skúsenosti aj z pôsobenia na 
lektorátoch zahraničných univerzít. 

Čo ponúka letná škola:

A. Základný program:

• jazykové kurzy pre začiatočníkov 
(stupeň A1, A2)

• jazykové kurzy pre mierne a stredne 
pokročilých (stupeň B1, B2)

• jazykové kurzy a špecializované 
semináre pre pokročilých  
so zameraním na oblasti:

 » lingvistická interpretácia
 » literárna interpretácia textu
 » translatologická interpretácia 
 » odborno-metodická príprava  

  lektorov a učiteľov 
• prednášky z oblasti jazyka, literatúry, 

etnológie, politológie, histórie a ďalších, 
najmä vlastivedných disciplín určené 
pre stredne pokročilých a pokročilých; 
prednášky sú publikované v zborníku 
Studia Academica Slovaca z príslušného 
ročníka, ktorý je k dispozícii už počas 
letnej školy 

• cudzojazyčné prednášky o slovenskom 
jazyku, kultúre a o slovenských reáliách 
určené najmä frekventantom s najnižším 
stupňom jazykovej kompetencie

B. Fakultatívny program:
• tvorivé dielne – osvojovanie si 

slovenskej kultúry interaktívnou 
formou (spev, tanec, tvorivé písanie, 
divadlo, fotografia, výtvarné umenie, 
film); výstupy z tvorivých dielní sú 
prezentované počas multikultúrneho 
večera Sami sebe

• prezentácia slovenského umenia 
– premietanie filmov, vystúpenia 
umeleckých súborov, návšteva výstav, 
koncertov a pod.

• stretnutia so slovenskými spisovateľmi, 
umelcami a významnými predstaviteľmi 
slovenskej vedy a kultúry 

• exkurzia po vybraných regiónoch 
Slovenska – kultúrne a historické 
pamiatky, prírodné dominanty, mestá, 
hrady, múzeá, jaskyne a iné zaujímavosti

1. Letná škola slovenského  
jazyka a kultúry Studia Academica Slovaca
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Daily Programme

07.00 – 08.00 Breakfast

09.00 – 10.30 Courses of Slovak language for all groups

11.00 – 12.30 Language classes for beginners and intermediate students 
Specialized seminars for upper-intermediate  
and advanced students

12.30 – 13.30 Lunch

13.30 – 15.00 Conversation classes for beginners and intermediate students

14.00 – 16.00 Lectures, optional seminars, presentations, workshops

17.30 – 18.30 Supper

20.00 Cultural programme – screening of films, concerts, theatre 

Room and Board 
Summer school takes place at Faculty of Arts Comenius University in Bratislava and 
in a selected institution provides full board and accommodation. All participants with 
a scholarship from Slovak institutions (The Ministry of Education, Science, Research 
and Sport of the Slovak Republic, SAIA, Comenius University) are paid for the tuition 
fees, accommodation, full board and other activities.

Application  
Procedure 
To apply for the admission to the Summer 
School, contact the Slovak Embassy in 
your country, the universities abroad 
and corresponding lectorates of Slovak 
language and culture, or directly the 
SAS administrator office. Up-to-date 
information concerning the application 
procedure can be found on the web:  
fphil.uniba.sk/sas.

Evaluation,  
Certificates and Credits 
Participants are divided into individual study 
groups according to their results reached in 
the entrance test in Slovak language with 
regard to their study major. The Summer 
School participants are awarded 
a Certificate of Completion with detailed list 
of all completed (compulsory and optional) 
courses and activities. To qualify for this 
Certificate, students are required to regularly 
attend and actively participate in the 
seminars and lectures, they are evaluated 
continuously throughout the seminars, and 
need to submit required written work (final 
test, essay). After attending the programme, 
participants are offered the opportunity 
to take a final exam and obtain evaluation 
and ECTS credits.
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Denný program

07.00 – 08.00 Raňajky

09.00 – 10.30 Jazykový seminár – všetky skupiny

11.00 – 12.30 Jazykové cvičenia pre začiatočníkov a mierne pokročilých 
Špecializované semináre pre stredne pokročilých  
a pokročilých

12.30 – 13.30 Obed

13.30 – 15.00 Konverzačné cvičenia pre začiatočníkov a mierne pokročilých

14.00 – 16.00 Prednášky, výberové semináre, prezentácie, tvorivé dielne

17.30 – 18.30 Večera

20.00 Kultúrny program – videoprojekcia, koncert, divadlo

Ubytovanie a stravovanie
Letná škola sa koná na Filozofickej fakulte 
UK v Bratislave a vo vybranom zariadení sa 
poskytuje ubytovanie a strava. Účastníci, ktorí 
získajú štipendium od slovenských gestorských 
organizácií (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu 
a športu SR, SAIA, Univerzita Komenského), 
majú náklady za školné, ubytovanie, stravovanie 
a sprievodné podujatia hradené.

Prijatie  
uchádzača 
O účasť na letnej škole sa možno 
uchádzať na slovenských zahraničných 
zastupiteľských úradoch (ambasádach), 
na zahraničných univerzitách 
a príslušných lektorátoch slovenského 
jazyka a kultúry, ako aj priamym 
kontaktom so sekretariátom letnej školy 
SAS. Aktuálne informácie o spôsobe 
registrácie uchádzačov sú zverejnené 
na webovej adrese:  
fphil.uniba.sk/sas.

Hodnotenie,  
vysvedčenie a kredity 
Frekventanti sú zaraďovaní do jednotlivých 
študijných skupín podľa výsledkov 
vstupného testu zo znalosti slovenského 
jazyka so zreteľom na ich odborné 
zameranie. Študenti letnej školy dostanú 
certifikát o jej absolvovaní aj s podrobným 
výkazom všetkých absolvovaných (povinných 
i fakultatívnych) aktivít. Podmienkou 
na získanie certifikátu je pravidelná účasť 
na príslušnom kurze, aktivita na seminároch 
a prednáškach, priebežné hodnotenie práce 
na seminároch a vypracovanie požadovanej 
písomnej práce (výstupný test, resp. esej). 
Účastníci majú možnosť vykonať záverečnú 
skúšku z absolvovaného programu a získať 
hodnotenie a ECTS kredity. 
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In the winter and summer semester of the academic year, Studia Academica Slovaca – The 
Centre for Slovak as a Foreign Language provides courses of Slovak as a foreign language for 
all levels of language competence for foreign students, scholarship holders, host students 
and others, who are interested.

In 2006 the SAS Centre acquired accreditation of the Ministry of Education, Science, 
Research and Sport of the Slovak Republic for providing teaching activities Slovak as 
a Foreign Language – language course in contact and distance form for all levels of 
language development, i.e. beginners and pre-intermediate (A1, A2), intermediate and 
upper-intermediate (B1, B2) and advanced (C1, C2). Their contents are published in 
printed version (Pekarovičová – Žigová – Mošaťová, 2007) and published on the web at  
fphil.uniba.sk/sas. 

Studia Academica Slovaca (SAS) also offers two e-learning courses for beginners (A1, A2), 
which are available on www.e-slovak.sk.

The e-slovak courses are part of the project called Educational Programme of Slovak 
as a Foreign Language and correspond with the textbook Krížom-krážom – slovenčina 
A1 and Krížom-krážom – slovenčina A2. Both courses are available in two versions: as 
a self-study course without a tutor, and as a tutor-supported course where the tutor 
gives feedback on students‘ achievements throughout the course. 

Online courses give their learners the opportunity to acquire basic communicative 
competence related to everyday situations. The courses include various dialogues, 
illustrations, audio recordings, exercises and thanks to their online format also instant 
feedback and continuous assessment of learner‘s acquired skills. For both courses, the 
language of instruction is English. 

In 2013 – 2018, the SAS Center in cooperation with the California University of 
Pennsylvania and the iLearn company produced the MySlovak e-course for the Slovak 
Language Centre at Cal U in the USA.

2. Courses of Slovak as a Foreign Language

3. Distance Education 
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Studia Academica Slovaca – centrum pre slovenčinu ako cudzí jazyk poskytuje 
v zimnom a letnom semestri akademického roka zahraničným študentom, štipendistom 
a stážistom a iným záujemcom kurzy slovenčiny ako cudzieho jazyka pre všetky 
jazykové úrovne.

V roku 2006 centrum SAS získalo akreditáciu Ministerstva školstva, vedy, výskumu 
a športu Slovenskej republiky na poskytovanie vzdelávacích aktivít Slovenčina ako 
cudzí jazyk – jazykový kurz v kontaktnej a dištančnej forme pre všetky stupne 
jazykového vzdelávania, a to pre začiatočníkov A1, A2, mierne a stredne pokročilých B1, 
B2 a pokročilých C1, C2, ktorých obsah je publikovaný v tlačenej verzii (Pekarovičová – 
Žigová – Mošaťová, 2007) a zverejnený aj na webovej stránke fphil.uniba.sk/sas. 

Studia Academica Slovaca ponúka aj e-learningové kurzy pre úroveň úplný začiatočník 
(A1) a začiatočník (A2), ktoré sú dostupné na www.e-slovak.sk. Tieto kurzy sú súčasťou 
projektu Vzdelávací program Slovenčina ako cudzí jazyk a korešpondujú s učebnicami 
Krížom-krážom – slovenčina A1 a Krížom-krážom – slovenčina A2. Kurzy sú prístupné 
v dvoch verziách: ako netútorované kurzy, určené na úplné samoštúdium a ako 
tútorované kurzy, kde lektor priebežne poskytuje študentom spätnú väzbu. 

Kurzy umožňujú dosiahnuť komunikačnú kompetenciu v najbežnejších komunikačných 
situáciách. Obsahujú dialógy, ilustrácie, audionahrávky, ako aj mnohé cvičenia a vďaka 
svojej online podobe poskytujú možnosť bezprostrednej spätnej väzby pri priebežnom 
testovaní dosiahnutých znalostí. Sprostredkujúcim inštruktážnym jazykom kurzov je 
angličtina.

V rokoch 2013 – 2018 SAS v spolupráci s California University of Pennsylvania 
a spoločnosťou iLearn pripravoval e-kurz MySlovak pre Centrum slovenského jazyka 
v USA. 

2. Kurzy slovenčiny ako cudzieho jazyka

3. Dištančná výučba
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2. Slovak Studies Abroad
The project presents current state of lectorates of Slovak language and culture at 
universities abroad with regard to their history. It is implemented in cooperation with 
lectors and foreign academics specialised in Slovak studies and based on information 
acquired via an online questionnaire (accessible at fphil.uniba.sk/sas). The database at 
dls.e-slovak.sk provides detailed information on Slovak studies (BA, MA, PhD), the status 
of Slovak studies within Slavonic studies (major, compulsory/optional courses, language 
courses), and the possibilities to study basic or related Slovak studies disciplines, as well 
as information on the department staff and Slovak lectors. 

1. Educational Programme Slovak as a Foreign Language
This educational project is implemented by Studia Academica Slovaca – The Centre for 
Slovak as a Foreign Language at the Faculty of Arts, Comenius University in Bratislava, 
based on the grant task of the Ministry of Education, Science, Research and Sport of 
the Slovak Republic. The objective of the project is to create both contents and forms of 
language development for foreigners on individual levels corresponding with The Common 
European Framework of Reference for Languages, as well as to specify individual criteria of 
evaluation and certification of language competence.

3. Slavic Networking – Language and Cultural Integration
The international EU project was implemented as a part of the Socrates Lingua 
1 programme in 2004 – 2007. As a joint project of six universities and Bulgarian National 
Radio, it was aimed especially at raising interest in learning Slavonic languages (Polish, 
Czech, Slovak, Slovenian and Bulgarian) and pointing out similarities and differences 
of languages and cultures of the countries. The result of the project is a joint website  
www.slavic-net.org with comparable modules (dialogues, selected texts), reflecting 
linguistic and cultural particularities of the countries participating on the project.

4. Profiles of the SAS Personalities 
The project is part of the promotion of SAS realia and reflects the acitivities of acclaimed 
prsonalities that made major contributions to the development of the academic program 
of the SAS Summer School and they are celebrating milestone birthdays in the given 
year. Individual volumes of SAS anthologies bring biographies of leading names of Slovak 
scholarship and culture and their shared history with SAS.

5. Organisation of Academic Events
SAS organises academic events with international participation, seminars and symposia 
dedicated to anniversaries and outstanding personalities of the Summer School SAS: 
40th Anniversary of Studia Academica Slovaca (2004), Slovak Studies around the World 
(2006), Slovak as a Foreign Language in Theory and Practice (2008), From the SAS 
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2. Slovakistika v zahraničí
Projekt predstavuje aktuálny stav lektorátov slovenského jazyka a kultúry pôsobiacich 
na univerzitách v zahraničí so zreteľom na históriu pracovísk. Realizuje sa v spolupráci 
s lektormi a so zahraničnými slovakistami na základe údajov získaných z dotazníka 
prístupného na fphil.uniba.sk/sas. Databáza na dls.e-slovak.sk mapuje štúdium 
slovenčiny (bakalárske, magisterské, doktorandské), postavenie slovakistiky v rámci 
slavistiky (študijný odbor, povinný/voliteľný predmet, jazykový kurz), ponuku 
základných a sprievodných slovakistických disciplín, ako aj personálne obsadenie 
pracovísk a pôsobenie slovenských lektorov.

1. Vzdelávací program Slovenčina ako cudzí jazyk 
Tento vzdelávací projekt realizuje Studia Academica Slovaca – centrum pre slovenčinu 
ako cudzí jazyk na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave na základe 
grantovej úlohy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. 
Cieľom projektu je tvorba obsahu a foriem jazykového vzdelávania cudzincov 
v kontaktnej i dištančnej forme pre jednotlivé stupne podľa Spoločného európskeho 
referenčného rámca pre jazyky, ako aj špecifikácia jednotných kritérií hodnotenia 
a certifikácie jazykovej kompetencie. 

3. Slavic Networking – jazyková a kultúrna integrácia
Medzinárodný projekt Európskej únie realizovaný v rámci programu Socrates 
Lingua 1 v rokoch 2004 – 2007. Ide o spoločný projekt šiestich univerzít a rádia (Bulgarsko 
Nacionalno radio). Hlavným cieľom projektu je podnietiť záujem o poznávanie slovanských 
jazykov (poľský, český, slovenský, slovinský a bulharský) a poukázať na podobnosti 
a rozdiely v jazykoch a kultúrach daných krajín. Výstupom projektu je spoločná internetová 
stránka www.slavic-net.org s porovnateľnými modulmi (dialógy, vybrané texty), 
odrážajúcimi jazykové a kultúrne špecifiká krajín, ktoré sa na projekte podieľali.

4. Profily a medailóny osobností SAS 
Projekt je súčasťou propagácie reálií SAS a reflektuje účinkovanie významných osobností, 
ktoré zásadne prispeli k rozvoju vedecko-pedagogického programu letnej školy SAS 
a v danom roku si pripomínajú životné jubileá. V jednotlivých zväzkoch zborníka SAS sú 
publikované medailóny o výrazných osobnostiach slovenskej vedy a kultúry v zrkadle SAS-u.

5. Organizovanie vedeckých podujatí
SAS organizuje vedecké podujatia s medzinárodnou účasťou, semináre a sympóziá 
venované jubileám a významným osobnostiam letnej školy: 40 rokov Studia Academica 
Slovaca (2004), Slovakistika vo svete (2006), Slovenčina ako cudzí jazyk v teórii a praxi 
(2008), Z kroniky SAS (2009), Slovenčina (nielen) ako cudzí jazyk v súvislostiach (2011), 
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7. Slovak Language Centre in USA 
Studia Academica Slovaca participated in a project by the Faculty of Arts of Comenius 
University in Bratislava in cooperation with California University of Pennsylvania. The 
website of the project is available at csj.sk.

6. PROLANG
This project focused on promoting the teaching of three less-used European languages 
– Slovak, Slovenian, and Lithuanian – to young people on the move. It was a part of the 
Life-Long Learning Programme. Its goals included the identification of an optimum means of 
promoting language education within the countries of the EU, the evaluation and adaptation 
of the identified models of promotion and using them when creating a promotional website, 
creating an on-line language test with the goal of raising interest in learning a specific 
language, and creating a website aimed at the further spreading of information and its use 
by target users. The website of the project was available at www.prolang.net.

Chronicle (2009), Slovak (not only) as a Foreign Language in Context (2011), Slovak 
Studies in SAS Proceedings (2011), Slovak (not only) as a Foreign Language in Context 
II (2016), The Forms and Faces of Slovak Linguistics in the Mirror of SAS (2017), Studia 
Academica Slovaca 55. Identity - Language - Culture (2019).

8. Testing of Receptive Knowledge of Close Languages  
Studia Academica Slovaca, in cooperation with partner institutions in the Czech 
Republic(the Institute of Bohemian Studies at the Faculty of Arts of Charles University in 
Prague and the Faculty of Education of J. E. Purkyně in Ústí nad Labem), ran a mutual 
Czech-Slovak project aimed at determining the level of receptive knowledge of these 
genetically, typologically, andregionally close languages. The goals of the project were 
to find out whether Czech-Slovak language proximity helped foreigners in acquiring 
receptive skills in Czech/Slovak as a foreign language, to work out to which extent they 
were able to understand spoken or written text in the other language, and to assess in 
which way and whether at all it was possible to use this positive interlanguage transfer 
to acquire a receptive competence in the other language.

9. Tandem Regensburg – Bratislava
Studia Academica Slovaca coordinates a project of inter-university cooperation between 
the University of Regensburg (Germany) and Comenius University in Bratislava called 
Tandem Regensburg – Bratislava. Its role is to support and promote interdisciplinary 
dialogue between both countries. Students of both universities that participate in the 
project will make pairs (tandems) and during a one week visit in the hosting country gather 
information in a chosen research field (history, politics, social issues, etc.). Reports with 
results of the research will be published in a tandem almanac. Part of the tandem week will 
be besides research also a rich cultural program.
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7. Centrum slovenského jazyka v USA
SAS participoval na projekte Filozofickej fakulty UK v Bratislave a California University 
of Pennsylvania, ktorého cieľom bolo vytvorenie Centra slovenského jazyka v USA. 
Webstránka projektu je k dispozícii na csj.sk.

6. PROLANG
Projekt sa zameriaval na propagáciu vyučovania menej používaných európskych jazykov 
– slovenčiny, slovinčiny a litovčiny – pre mladých v pohybe. Bol súčasťou Life Long 
Learning Programme a medzi jeho hlavné ciele patrilo identifikovať optimálne prostriedky 
propagácie jazykového vyučovania v rámci členských štátov EÚ, zhodnotiť a prispôsobiť 
identifikované modely propagácie a využiť ich pri vytváraní propagačnej webstránky, 
vytvoriť online jazykový test s cieľom vzbudiť záujem o učenie sa jazyka a vytvoriť 
webstránku zameranú na ďalšie šírenie informácií a ich využívanie cieľovou skupinou 
používateľov. Webstránka projektu je k dispozícii na www.prolang.net.

Slovakistika v zborníkoch SAS (2011), Slovenčina (nielen) ako cudzi jazyk v súvislostiach 
II (2016), Tvary a tváre slovenskej lingvistiky v zrkadle SAS-u (2017), Studia Academica 
Slovaca 55. Identita - Jazyk - kultúra (2019).

8. Receptívna znalosť blízkeho jazyka
Centrum Studia Academica Slovaca v spolupráci s Pedagogickou fakultou J. E. Purkyně 
v Ústí nad Labem a Ústavom bohemistických štúdií na Filozofickej fakulte Karlovej 
univerzity v Prahe realizovalo spoločný česko-slovenský projekt zameraný na zisťovanie 
úrovne receptívnej znalosti geneticky, typologicky a areálovo blízkeho jazyka. Cieľom 
projektu bolo zistiť, či česko-slovenská jazyková blízkosť pomáha aj cudzincom 
pri nadobúdaní receptívnych zručností češtiny / slovenčiny ako cudzieho jazyka, do akej 
miery sú schopní porozumieť hovorenému či písanému prejavu v druhom jazyku, akým 
spôsobom a či vôbec možno v štúdiu jedného z jazykov využiť pozitívny medzijazykový 
transfer na osvojenie receptívnej kompetencie druhého jazyka.

9. Tandem Regensburg – Bratislava
Studia Academica Slovaca koordinuje projekt medziuniverzitnej spolupráce Univerzity 
v Regensburgu (Nemecko) a Univerzity Komenského v Bratislave Tandem Regensburg – 
Bratislava, ktorého úlohu je podpora a propagácia interdisciplinárneho dialógu medzi 
oboma krajinami. Študenti oboch univerzít participujúci na projekte vytvoria tandemové 
dvojice a počas týždňovej návštevy hosťujúcej krajiny získavajú informácie na vybranú 
výskumnú tému týkajúcu sa rozličných oblastí (história, politika, sociálna problematika 
atď.). Správy s výsledkami výskumu sú publikované v tandemovom zborníku. Súčasťou 
tandemového týždňa je popri realizácii výskumu aj bohatý kultúrny program.
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10. Projekt ERRKORP (since 2017)
The Errorkorp project of the Studia Academica Slovaca Center (SAS) and the Department of 
the Slovak National Corpus at the Ľudovít Štúr Institute of Linguistics of the Slovak Academy 
of Sciences in Bratislava (SNC) was initiated with the aim of creating an acquisition corpus 
of written texts authored by foreigners learning SFL. Acquisition collections are specialized 
text collections with the primary use of studying processes related to the acquisition of 
a specific language, and to its teaching. The SAS Center is the main provider of texts for 
the corpus in cooperation with lecturers of Slovak Language and Culture affiliated with 
universities across Europe and elsewhere. For more info visit: https://fphil.uniba.sk/sas 
(Research / ERRKORP).

Further Education of Teachers and Lectors

1. Scientific and Methodological Training for Lectors

During the Summer School SAS, and in cooperation with the Ministry of Education, 
Science, Research and Sport of the Slovak Republic, Studia Academica Slovaca organises 
annual training for lectors of Slovak language and culture teaching at universities abroad, 
aimed at novelties in the field of didactics and methodology of presentation of Slovak 
language and language realia. The seminar’s objective is to inform the lecturers posted 
abroad about the latest developments in the fields of applied linguistics, literature studies 
and cultural studies; introduce new trends in linguodidactic theory and practice; present 
research projects and new publications; provide teaching resources and specialized 
literature for lecturers of Slovak as a Foreign Language and include the lecturers of Slovak 
language and culture in the collaborative academic and research projects of SAS as well 
as invite them to join the creation of a network of Slovakists worldwide. 

2. Scientific and Methodological Training for Teachers

In cooperation with the Ministry of Education, Science, Research and Sport of the Slovak 
Republic and foreign partners, SAS offers organisation of scientific and methodological 
trainings for teachers of Slovak language teaching at schools abroad, with the aim to enhance 
pedagogical competence and communication skills of the participants, to verify and develop 
their individual skills by means of SAS programmes for contact and distance education in 
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10. Projekt ERRKORP (od 2017) 
Projekt Centra Studia Academica Slovaca (ďalej SAS) a Slovenského národného 
korpusu Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV v Bratislave (ďalej SNK) vznikol s cieľom 
vybudovania akvizičného korpusu písaných textov cudzincov učiacich sa SakoCJ. 
Akvizičné korpusy patria do skupiny špecializovaných textových korpusov, ktoré 
slúžia primárne na štúdium procesov spojených s osvojovaním si konkrétneho jazyka 
a s jeho vyučovaním. Hlavným poskytovateľom textov do korpusu je pracovisko SAS 
v spolupráci s lektormi slovenského jazyka a kultúry na univerzitách vo svete. Viac 
informácií na: https://fphil.uniba.sk/sas (Veda / ERRKORP).

Ďalšie vzdelávanie učiteľov a lektorov 

1. Odborno-metodická príprava lektorov

V spolupráci s MŠVVaŠ SR v rámci letnej školy organizuje SAS pravidelné semináre 
pre lektorov slovenského jazyka a kultúry pôsobiacich na univerzitách v zahraničí, 
zamerané na novinky z oblasti didaktiky a metodiky prezentácie jazyka a lingvoreálií 
Slovenska. Cieľom seminára je poskytnúť vyslaným lektorom aktuálne informácie 
z oblasti aplikovanej lingvistiky, literárnej vedy a kulturológie, predstaviť nové trendy 
v lingvodidaktickej teórii a praxi, prezentovať výskumné projekty a nové publikácie, 
zabezpečiť učebné materiály, poskytnúť odbornú literatúru pre lektoráty slovenského 
jazyka a kultúry a zapojiť lektorov do vedecko-výskumnej spolupráce na projektoch 
SAS-u a do tvorby siete slovakistiky vo svete.

2. Odborno-metodická príprava učiteľov

V spolupráci s MŠVVaŠ SR a so zahraničnými partnermi SAS ponúka a realizuje 
odborno-metodické semináre pre učiteľov slovenského jazyka pôsobiacich na 
školách v zahraničí. Cieľom je prehĺbenie pedagogickej spôsobilosti a komunikačnej 
kompetencie účastníkov kurzu, overovanie a rozvíjanie jednotlivých zručností s využitím 
programov SAS pre kontaktnú a dištančnú formu na základných a stredných školách 
a na univerzitných slovakistických pracoviskách v zahraničí so zreteľom na rozvíjanie 
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elementary and secondary schools and at departments of Slovak studies at universities 
abroad, with regard to development of students’ creativity while learning Slovak as a foreign 
language. The programme consists of lectures, seminars, presentations and workshops, 
according to the teachers’ needs and to specific characteristics of the individual target groups.

The trainings have been organised since 2007, so far provided in Békéscsaba (Hungary), 
Bački Petrovac (Serbia), Nădlac (Romania), Uzghorod (Ukraine) and Cracow (Poland). 
SAS also provides specialised courses organised at Faculty of Arts, Comenius University: 
Language Culture in Practice (2010), Language and Creativity (2011), Language and 
Communication in Didactic Practice (2012), Development of Language Competence in 
Didactic Practice (2013), Language and Realia in Didactic Practice (2014),  
Grammar – Presentation and Acquisition in Didactic Practice (2015), The Domestic and the 
Foreign in Slovak from the Perspective of Didactic Practice (2016), The Shapes and Faces 
of the Slovak Language from the Viewpoint of Teaching Practice (2017), Language Error 
– Definition and Evaluation from the Viewpoint of Teaching Practice (2018), and Modern 
Identity in Slovak Language and Culture (2019).

3. Course “Didactics of Slovak as a Foreign Language”
A two-semester course for teachers and lectors of Slovak, who teach or are interested in 
teaching Slovak as a foreign language in Slovakia or abroad in schools of various types, 
and who want to educate themselves in the field and acquire a certificate of completion. 
Participants are offered useful information, knowledge and skills essential to present the 
structure and functioning of Slovak language efficiently from the point of view of foreigners. 

4. International Contests for students of SFL abroad (since 2012)
The Studia Academica Slovaca Center at the Comenius University Faculty of Arts in 
Bratislava (SAS), in cooperation with the Ministry of Education, Science, Research and 
Sport of the Slovak Republic oversees various contests for students of lecturers of 
Slovak language and culture teaching at foreign universities. 

Competition topics and projects have thus far been initiated by lecturers at the 
following schools: Propagation Posters about Slovakia and didactic cards on the topic 
of Slovak Personalities Hall of Fame (University of Bucharest – 2012/13, 2013/14), 
Štúr-ifying the Myth – PoŠtúrenie mýtu, anthology (University of Belgrade and Univer-
sity of Novy Sad – 2014/15), Kukučín’s Adriatic, literary competition  (University of 
Zagreb – 2015/16) and essays on the topic: The Image of Slovakia in the Foreign Media 
(University of Bologna, Forlì campus – 2015/16), short films on the topic of Living Po-
stcards from SFL Classes in the World (University of Belgrade – 2016/17), essays, short 
films and presentations on the topic of Slovakia in My Homeland as Seen by Slovakists 
(University of Belgrade – 2017/18). To view the output from these competitions visit 
https://fphil.uniba.sk/sas (Lektoráty SJaK v zahraničí).
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tvorivosti žiakov vo výučbe SakoCJ. Program obsahuje prednášky, seminárne cvičenia, 
prezentácie a tvorivé dielne zohľadňujúce potreby učiteľov a špecifiká jednotlivých 
pracovísk.

Vzdelávanie prebieha od roku 2007, doteraz sa konalo šesť ročníkov v zahraničí: 
Békešská Čaba (Maďarsko), Báčsky Petrovec (Srbsko), Nadlak (Rumunsko), Užhorod 
(Ukrajina) a Krakov (Poľsko). Zároveň SAS ponúka špecializované kurzy realizované 
na Filozofickej fakulte UK: Jazyková kultúra v praxi (2010), Jazyk a tvorivosť ( 2011), 
Jazyk a komunikácia v didaktickej praxi (2012), Rozvíjanie jazykovej kompetencie 
v didaktickej praxi (2013), Jazyk a reálie v didaktickej praxi (2014), Gramatika – 
prezentácia a osvojovanie v didaktickej praxi (2015), Domáce a cudzie v slovenčine  
z pohľadu didaktickej praxe (2016), Tvary a tváre slovenského jazyka z pohľadu 
didaktickej praxe (2017), Jazyková chyba – charakteristika a hodnotenie z pohľadu 
didaktickej praxe (2018) a Moderná identita v slovenskom jazyku a kultúre (2019).

3. Kurz Didaktika slovenčiny ako cudzieho jazyka
Tento dvojsemestrálny kurz je určený pre učiteľov a lektorov slovenčiny, ktorí pôsobia 
alebo majú záujem pôsobiť v oblasti slovenčiny ako cudzieho jazyka na Slovensku 
alebo v zahraničí na školách rozličného typu a chcú sa vzdelávať v odbore a získať 
certifikát o absolvovaní kurzu. Absolvent kurzu získa potrebné informácie, znalosti 
a zručnosti, ktoré sú predpokladom efektívneho sprístupňovania stavby a fungovania 
slovenčiny z pohľadu cudzincov.

4. Medzilektorátne súťaže (od 2012 doteraz)
V spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR zastrešuje centrum 
SAS tzv. medzilektorátne súťaže lektorátov slovenského jazyka a kultúry pôsobiacich 
na univerzitách v zahraničí. 

Súťažné témy a projekty iniciovali doteraz lektoráty z týchto univerzít: Propagačné 
plagáty o Slovensku a didaktické karty na tému Sieň slávy slovenských osobností 
(Univerzita v Bukurešti – 2012/13, 2013/14), zborník PoŠtúrenie mýtu (Univerzita 
v Belehrade a Univerzita v Novom Sade – 2014/15), literárna súťaž Kukučínov 
Jadran (Univerzita v Záhrebe – 2015/16) a eseje na tému: Mediálny obraz Slovenska 
v zahraničí (Bolonská univerzita so sídlom vo Forlì – 2015/16), krátke filmy na tému 
Živé pohľadnice z lektorátov (Univerzita v Belehrade – 2016/17), eseje, krátke filmy 
a prezentácie na tému Slovensko v mojej krajine očami slovakistov (Univerzita 
v Belehrade – 2017/18). Výstupy z medzilektorátnych súťaží nájdete na stránke  
https://fphil.uniba.sk/sas (Lektoráty SJaK v zahraničí). 
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Studia Academica Slovaca – centrum pre slovenčinu ako cudzí jazyk sa podieľa 
na príprave, edičnom spracovaní a vydávaní učebníc slovenčiny ako cudzieho jazyka, 
príručiek venovaných slovenským reáliám a vydávaniu metodických materiálov z oblasti 
slovenčiny ako cudzieho jazyka v printovej i elektronickej podobe. Osobitnou edičnou 
sériou sú zborníky prednášok z jednotlivých ročníkov letnej školy slovenského jazyka 
a kultúry Studia Academica Slovaca vychádzajúce od roku 1972, ktorú založil 
prof. Jozef Mistrík.

Studia Academica Slovaca – The Centre for Slovak as a Foreign Language takes part in 
preparing, editing and publishing textbooks of Slovak as a foreign language, materials 
dealing with Slovak realia and publishing methodical materials in the sphere of 
Slovak as a foreign language in printed and online version. A specific edition series 
are individual proceedings of the lectures in Summer School of Slovak Language and 
Culture Studia Academica Slovaca, published since 1972, established by Prof. Jozef 
Mistrík.

Zborník Studia Academica Slovaca (1972 – doteraz)
Tento pozoruhodný komplex obsahuje viac ako tisíc prevažne 
vedeckých štúdií z oblasti jazykovedy, literatúry, histórie, etnológie 
a kultúrnych reálií zo synchrónneho i diachrónneho aspektu. 
Témy prednášok publikovaných v zborníkoch Studia Academica 
Slovaca dokumentujú genézu vedeckých názorov v oblasti 
slovakistiky a vlastivedných disciplín na pozadí etnokultúrnych 
aj interkultúrnych súvislostí. Na stránkach zborníka sa postupne 

etablovala aj problematika opisu a didaktiky slovenčiny ako cudzieho jazyka. 
Elektronická verzia zborníkov sa nachádza na zborniky.e-slovak.sk.

Vedeckými redaktormi a editormi zborníka od jeho založenia dodnes boli: Jozef Mistrík 
(1972 – 1991), Jozef Mlacek (1992 – 2006), Miloslav Vojtech (2004 – doteraz), Jana 
Pekarovičová (2007 – doteraz). Od roku 2005 má zborník medzinárodnú redakčnú 
radu a príspevky sú doplnené anglickým resumé.

Studia Academica Slovaca Proceedings (1972 – present)
This remarkable complex includes more than 1 000 mainly academic essays on 
linguistics, literature, history, ethnology and cultural realia from synchronical and 
diachronical aspect. Topics of the lectures published in the Studia Academica Slovaca 
proceedings give evidence of the genesis of scientific opinions in the sphere of Slovak 
studies and homeland disciplines with ethnocultural and intercultural relations. In 
the proceedings were gradually implanted also the issues of description and didactics 
of Slovak as a foreign language. Electronic version of the proceedings is located 
on zborniky.e-slovak.sk. 

Since the establishment of the proceedings, the editors were Jozef Mistrík (1972 
– 1991), Jozef Mlacek (1992 – 2006), Miloslav Vojtech (2004 – present), Jana 
Pekarovičová (2007 – present). Since 2005, the proceedings have been edited by an 
international draft committee and the papers are accompanied by an English résumé.
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Učebnice a príručky slovenčiny ako cudzieho jazyka 
Textbooks and Teacher’s books of Slovak 
as a Foreign Language

Krížom-krážom. Slovenčina A1 (1. vyd. 2007, 2., dopln. a preprac. vyd. 2018)
R. Kamenárová, H. Tichá, E. Španová, H. Ivoríková, Z. Kleschtová, M. Mošaťová

Krížom-krážom. Slovenčina A2 (1. vyd. 2009, 2. vyd. 2012)
R. Kamenárová, E. Španová, H. Ľos Ivoríková, D. Balšínková, Z. Krchová, M. Mošaťová, H. Tichá

Krížom-krážom. Slovenčina A1 + A2. Cvičebnica (2009) 
H. Ivoríková, E. Španová, R. Kamenárová, M. Mošaťová, Z. Kleschtová, H. Tichá
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Renáta Kamenárová
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Hana Tichá
Helena Ivoríková
Zuzana Kleschtová
Michaela Mošaťová
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KRÍŽOM-KRÁŽOM

Slovenčina 
Cvičebnica  

Slovenčina A1 + A2 
Cvičebnica

A1 + A2

ISBN 978 – 80 – 223 – 2809 – 8

• viac ako 450 praktických cvičení

• precvičenie lexiky pomocou obrázkov i textov 

• dôkladné zopakovanie si základnej gramatiky

• zdokonalenie používania frekventovaných 
slov, slovných spojení a fráz v bežných 
komunikačných situáciách

• zaujímavé hlavolamy a didaktické hry

• kľúč k cvičeniam

Cvičebnica Krížom-krážom A1 a A2 tvorí spolu 
s učebnicami veľmi kvalitný metodicky dôsledne 
prepracovaný učebný materiál. Poskytuje 
používateľovi dostatok možností a priestoru 
na precvičovanie a automatizáciu jednotlivých 
gramatických javov, rozširovanie a upevňovanie 
lexiky a rozvíjanie jeho vyjadrovacích a 
komunikačných schopností. Komplex cvičení  
dopĺňa množstvo funkčne použitého ilustrovaného 
materiálu. Rozmanitosť a originalita úloh a zadaní 
robí z cvičebnice zdroj netradičného a nápaditého 
jazykového vzdelávania. Cvičenia sú inšpiratívne, 
podnecujú k tvorivosti, k simulácii reálnych 
komunikačných situácií. Vzhľadom na typologickú 
povahu slovenčiny ako  ektívneho jazyka sú popri 
rôznorodých typoch cvičení v primeranej miere 
zastúpené  najmä gramatické cvičenia. Koncepcia, 
obsah a metodika tejto učebnej príručky a bohaté 
skúsenosti kolektívu mladých autoriek v oblasti 
vyučovania slovenčiny ako cudzieho jazyka sú 
zárukou dobrej jazykovej pripravenosti jej budúcich 
používateľov.

PhDr. Ľudmila Žigová, 
Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, 
lektorka slovenčiny ako cudzieho jazyka

„... Učebnicou pod beletrizovaným názvom Krížom-krážom 
mladého autorského kolektívu sa dostáva do rúk úplných 
začiatočníkov v štúdiu slovenčiny ako cudzieho jazyka 
koncepčne premyslená a tematicky a formálne príťažlivo 
spracovaná učebnica, ktorá ponúka invenčné metódy 
a príťažlivé formy štúdia. Gra ka knihy je prehľadná, 
uľahčuje orientáciu v texte a veľmi efektívne sa využíva aj pri 
vysvetľovaní gramatických javov. Témy jednotlivých lekcií sú 
vybrané nielen podľa komunikačnej frekventovanosti, ale sú aj 
veľmi aktuálne zasadené do časového a zemepisného priestoru 
súčasného Slovenska v európskom kontexte, so špeciálnym 
zameraním na komunitu študentov a ich spôsob života. Nové 
a progresívne na tejto učebnici je i to, že gramatika je absolútne 
podriadená komunikačným témam a zámerom...“

PhDr. Marianna Sedláková, PhD., 
Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach, 
lektorka slovenského jazyka a kultúry SAS

„Učebnica re ektuje dynamický  vývoj slovenčiny, prezentuje 
súčasný hovorový jazyk a jeho aktuálne trendy. Sprostredkúva 
tiež jazykové pomenovanie pre novšie reálie, vrátane 
komunikačných technológií a kultúry mladých. Jednoznačným 
kladom učebnice Krížom-krážom je kreatívnosť autorov, 
prejavujúca sa aj variabilitou zadaní a úloh. Na budovanie 
jazykových zručností sa v učebnici používajú rôzne prístupy. 
Podobne na nácvik gramatických javov slúžia cvičenia 
rôzneho typu, viaceré z ktorých sa zameriavajú na hravú formu 
zadania. Učebnica Krížom-krážom umožňuje nácvik viacerých 
zásadných javov, ktoré sú špeci ckým didaktickým „úskalím“ 
pri vyučovaní slovenčiny ako cudzieho jazyka.“

doc. Dagmar Roberts, PhD.,
Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, 
lektorka slovenského jazyka a kultúry v Taliansku
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Krížom-krážom A1 a A2 predstavujú 
atraktívnu cestu, ako zvládnuť 
najbežnejšie komunikačné situácie 
a osvojiť i upevniť si základy slovenčiny. 
Prostredníctvom hlavných postáv 
učebnice sa ocitnete pri štúdiu, v práci, 
v meste alebo pri zábave, s rodinou 
i na cestách, u doktora aj v cirkuse. 
Na to slúži aj bohato ilustrovaný 

didakticky stvárnený obsah, ktorý umožňuje nácvik jednotlivých rečových zručností v súlade 
s požiadavkami Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky (CEF) určenými 
pre stupeň A1 – úplný začiatočník a A2 – začiatočník. 

Krížom-krážom A1 and A2 represent an attractive way how to master common 
communication situations and to acquire and strengthen basic knowledge of Slovak. 
Through the main characters of the textbook, you will find yourself studying, working, in 
the city or having fun, surrounded with family and on the road, at the doctor‘s or in circus. 
This purpose is followed also by richly illustrated and didactically interpreted contents, 
which enables practice of individual communicational skills in accordance with the 
requirements of the Common European Framework of Reference for Languages (CEF) for 
the A1 (Beginner) and A2 (Pre-Intermediate) levels.

Krížom-krážom. Slovenčina B1 (2011) 
R. Kamenárová, A. Gabríková, H. Ľos Ivoríková, E. Španová, M. Mošaťová, D. Balšínková, Z. Kleschtová

Krížom-krážom. Slovenčina B2 (2014) 
A. Gabríková, R. Kamenárová, M. Mošaťová, H. Ľos Ivoríková, E. Španová, H. Tichá
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Slovenčina B1

„Séria Krížom-krážom predstavuje moderný, komunikačne 
zameraný, koncepčne premyslený, tematicky a formálne príťažlivo 
spracovaný súbor učebníc a cvičebnice. Vo všetkých príručkách je 
citeľná lektorská skúsenosť autoriek, ich cudzojazyčné kompetencie 
a zároveň mladícka sviežosť, ktorá sa prejavuje jednak v nových 
i novo spracovaných tradičných témach dotváraných pôsobivou 
výtvarnou a gra ckou realizáciou. Pre štúdiachtivých cudzincov 
môžu byť reprezentatívnou vstupnou bránou k slovenčine.“

PhDr. Marianna Sedláková, PhD., 
Filozofi cká fakulta UPJŠ v Košiciach

Renáta Kamenárová
Adela Gabríková
Helena Ivoríková
Eva Španová
Michaela Mošaťová
Dorota Balšínková
Zuzana Kleschtová

• lexika vysvetlená pomocou obrázkov 
a prostredníctvom výkladu v slovenčine
vocabulary explained in pictures and 
Slovak defi nitions

• frekventované slová, slovné spojenia 
a frázy v bežných komunikačných 
situáciách i krátkych textoch
frequently used words, collocations 
and phrases in day-to-day situations 
and short texts

• gramatika pre mierne pokročilých
pre-intermediate grammar

• súhrnné gramatické tabuľky
grammar reference section

• praktické úlohy a cvičenia 
rozvíjajúce komunikatívnu kompetenciu
practical exercises and exercises 
developing communication skills

• kľúč k cvičeniam
key to exercises

• 2 CD s nahrávkami 
dialógov a cvičení
2 CDs with recorded 
dialogues and exercises

• prehľadný slovensko-anglický 
slovník ku každej lekcii
easy-to-follow 
Slovak-English glossary

• súhrnný abecedný 
slovensko-anglický slovník
complete alphabetical 
Slovak-English glossary
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„Putujte krížom-krážom aj s ďalšou učebnicou na ceste k ovládaniu 
slovenčiny na úrovni B1. Ponúka vám množstvo pútavých textov, početné 
tvorivé úlohy a cvičenia rozmanitého druhu zamerané na osvojovanie, 
rozvíjanie a upevňovanie lexikálnej zásoby a gramatických zručností. Je 
v nich veľa originality, hravosti, nápaditosti a jedinečnosti. Veselo i vážne, 
aj vďaka funkčne využitým bohatým ilustráciám, sa vám iste podarí osvojiť 
si nielen prezentované učivo, ale aj bližšie spoznať Slovensko, jeho históriu 
a súčasný život.“

PhDr. Ľudmila Žigová, 
Filozofi cká fakulta UK v Bratislave

sas_slovencinaB1_454x270(slovencina-obalka)_cmyk.indd   1sas_slovencinaB1_454x270(slovencina-obalka)_cmyk.indd   1 03.06.2011   11:49:2303.06.2011   11:49:23
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KRÍŽOM-KRÁŽOM
Slovenčina B2

Kniha Krížom-krážom. Slovenčina B2  rešpektuje princípy 
komunikatívne zameranej jazykovej učebnice, má všetky predpoklady 
na dosiahnutie cieľa – obohatenie vedomostného obzoru o Slovensku, 
ale predovšetkým rozvíjanie a zdokonaľovanie jazykovej komunikácie, 
ako aj skvalitňovanie písomnej gramotnosti učiaceho sa. Umožňujú to 
popri učebných textoch početné a rôznorodé, precízne vypracované 
a metodicky dôsledne premyslené cvičenia a úlohy. Sú výsledkom 
práce mladých, ale skúsených autoriek, ich tvorivého prístupu, elánu 
a mladíckej invencie. Rozmanitosť, pestrosť, kreativita, nápaditosť 
učebného materiálu prinášajú používateľovi učebnice popri praktických 
vedomostiach a jazykových zručnostiach aj potešenie a radosť z učenia.

PhDr. Ľudmila Žigová  
Filozofická fakulta UK v Bratislave

Adela Gabríková
Renáta Kamenárová
Michaela Mošaťová
Helena Ľos Ivoríková
Eva Španová
Hana Tichá

•	 rozvíjanie	čítania,	počúvania,	 
hovorenia	a	písania	na	rôzne	témy 
topic-based reading, listening, speaking 
and writing

•	 slovné	spojenia	a	frázy	v	textoch	 
i v komunikačných situáciách 
collocations and phrases in texts  
and day-to-day situations

•	 gramatika	pre	stredne	pokročilých 
intermediate and upper intermediate 
grammar

•	 súhrnné	gramatické	tabuľky 
grammar reference section

•	 praktické	úlohy	a	cvičenia	rozvíjajúce	
komunikatívnu kompetenciu 
practical exercises and exercises 
developing communication skills

•	 kľúč	k	cvičeniam 
key to exercises

•	 2	CD	s	nahrávkami	dialógov	a	cvičení 
2 CDs with recorded dialogues and 
exercises

•	 prehľadný	slovensko-anglický	 
slovník	ku	každej	lekcii 
easy-to-follow Slovak-English glossary

•	 súhrnný	abecedný	 
slovensko-anglický slovník 
complete alphabetical Slovak-English 
glossary
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KRÍŽOM-KRÁŽOM
Slovenčina B1

„Séria Krížom-krážom predstavuje moderný, komunikačne 
zameraný, koncepčne premyslený, tematicky a formálne príťažlivo 
spracovaný súbor učebníc a cvičebnice. Vo všetkých príručkách je 
citeľná lektorská skúsenosť autoriek, ich cudzojazyčné kompetencie 
a zároveň mladícka sviežosť, ktorá sa prejavuje jednak v nových 
i novo spracovaných tradičných témach dotváraných pôsobivou 
výtvarnou a gra ckou realizáciou. Pre štúdiachtivých cudzincov 
môžu byť reprezentatívnou vstupnou bránou k slovenčine.“

PhDr. Marianna Sedláková, PhD., 
Filozofi cká fakulta UPJŠ v Košiciach

Renáta Kamenárová
Adela Gabríková
Helena Ivoríková
Eva Španová
Michaela Mošaťová
Dorota Balšínková
Zuzana Kleschtová

• lexika vysvetlená pomocou obrázkov 
a prostredníctvom výkladu v slovenčine
vocabulary explained in pictures and 
Slovak defi nitions

• frekventované slová, slovné spojenia 
a frázy v bežných komunikačných 
situáciách i krátkych textoch
frequently used words, collocations 
and phrases in day-to-day situations 
and short texts

• gramatika pre mierne pokročilých
pre-intermediate grammar

• súhrnné gramatické tabuľky
grammar reference section

• praktické úlohy a cvičenia 
rozvíjajúce komunikatívnu kompetenciu
practical exercises and exercises 
developing communication skills

• kľúč k cvičeniam
key to exercises

• 2 CD s nahrávkami 
dialógov a cvičení
2 CDs with recorded 
dialogues and exercises

• prehľadný slovensko-anglický 
slovník ku každej lekcii
easy-to-follow 
Slovak-English glossary

• súhrnný abecedný 
slovensko-anglický slovník
complete alphabetical 
Slovak-English glossary
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KRÁŽOMRenáta KamenárováEva ŠpanováHana TicháHelena IvoríkováZuzana KleschtováMichaela Mošaťová

Univerzita Komenského 2007

KRÍŽOM
KRÁŽOMRenáta KamenárováEva ŠpanováHana TicháHelena IvoríkováZuzana KleschtováMichaela Mošaťová

Univerzita Komenského

Slovenčina A1 KRÍŽOM
KRÁŽOMRenáta KamenárováEva ŠpanováHana TicháHelena IvoríkováZuzana KleschtováMichaela Mošaťová

Univerzita Komenského 2007

KRÍŽOM
KRÁŽOMRenáta KamenárováEva ŠpanováHelena IvoríkováDorota BalšínkováZuzana KleschtováMichaela MošaťováHana Tichá

Univerzita Komenského

Slovenčina A2á KRÍŽOM
KRÁŽOMRenáta KamenárováEva ŠpanováHana TicháHelena IvoríkováZuzana KleschtováMichaela Mošaťová

Univerzita Komenského 2007

KRÍŽOM
KRÁŽOMHelena IvoríkováEva ŠpanováRenáta KamenárováMichaela MošaťováZuzana KleschtováHana Tichá

Univerzita Komenského

Slovenčina Cvičebnica  A1 + A2

„Putujte krížom-krážom aj s ďalšou učebnicou na ceste k ovládaniu 
slovenčiny na úrovni B1. Ponúka vám množstvo pútavých textov, početné 
tvorivé úlohy a cvičenia rozmanitého druhu zamerané na osvojovanie, 
rozvíjanie a upevňovanie lexikálnej zásoby a gramatických zručností. Je 
v nich veľa originality, hravosti, nápaditosti a jedinečnosti. Veselo i vážne, 
aj vďaka funkčne využitým bohatým ilustráciám, sa vám iste podarí osvojiť 
si nielen prezentované učivo, ale aj bližšie spoznať Slovensko, jeho históriu 
a súčasný život.“

PhDr. Ľudmila Žigová, 
Filozofi cká fakulta UK v Bratislave

sas_slovencinaB1_454x270(slovencina-obalka)_cmyk.indd   1 03.06.2011   11:49:23

Krížom-krážom. Slovenčina B2 nadväzuje na učebnice slovenčiny 
Krížom-krážom. Slovenčina A1, A2 a B1 a je koncipovaná tak, aby 
svojím obsahom a metodikou výkladu vytvárala predpoklady jednak 
na porozumenie tematicky pestrých a štruktúrne náročných, zložitých 
textov, jednak na produkciu takýchto komunikátov. Tomuto cieľu slúži 
dobre premyslená štruktúra učebnice, ktorú tvorí 10 lekcií s rovnakým 
počtom hlavných alebo „nosných“ textov, doplnených o ďalšie, 
obsahovo nadväzujúce na úvodný text. Uvedomujúc si skutočnosť, 
že komunikačné jazykové kompetencie vytvára systém lingválnych, 
sociolingválnych a pragmatických zložiek, autorky sa snažia každú 
z týchto zložiek zakomponovať do obsahovej štruktúry učebnice 
tak, aby sa dala čo najefektívnejšie využiť v procese výučby alebo 
učenia sa a aby zároveň reflektovala podmienky používania jazyka 
v slovenskom sociokultúrnom prostredí.

Prof.	PhDr.	Juraj	Vaňko,	CSc. 
Filozofická fakulta UKF v Nitre

Učebnice B1 a B2 s dvomi CD nadväzujú na učebnice 
slovenčiny pre začiatočníkov Krížom-krážom A1 a A2. 
Podobne ako predchádzajúce knihy aj tieto učebnice 
predstavujú atraktívnu cestu ako zvládnuť štandardné 
komunikačné situácie v škole, v práci, pri zábave či pri 
poznávaní slovenských reálií.
The third and fourth volume in the series of the Slovak 
language textbooks, Krížom-krážom, following the 

Audionahrávky online:  
www.uniba.sk/krizom-krazom

Audio Program online:  
www.uniba.sk/krizom-krazom
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A1 and A2 levels. It is designed for learners who would like to improve their Slovak 
in an interesting and attractive way. As in the previous books, you will learn how to 
communicate in everyday situations in school, at work, with friends, or during your 
travels throughout Slovakia.

Krížom-krážom. Metodická príručka – slovenčina A1 (2018) 
Renáta Kamenárová, Eva Španová, Helena Ľos Ivoríková, Michaela Mošaťová

Krížom-krážom. Metodická príručka – slovenčina A1 je sprievodným 
didaktickým materiálom pre lektora, ktorý pracuje so sériou učebníc 
slovenského jazyka ako cudzieho Krížom-krážom. Slovenčina (A1 – B2) 
a cvičebnicou k učebniciam A1+A2. Metodická príručka je výsledkom 
viac ako 10-ročných pedagogických skúseností autoriek s výučbou 
slovenčiny ako cudzieho jazyka doma i v zahraničí.

Príručka je rozdelená na dve časti . Prvá, teoretická časť, je venovaná metodickej 
koncepcii celej série Krížom-krážom a základným lingvodidaktickým prístupom 
pri výučbe slovenčiny ako cudzieho jazyka prostredníctvom týchto učebníc. Keďže 
informácie sú prevažne všeobecného charakteru, sú aplikovateľné na všetky učebnice 
od úrovne A1 až po úroveň B2. Druhá, praktická časť, je venovaná učebnici Krížom-
krážom. Slovenčina A1 a prináša podrobné metodicko-didaktické pokyny, ktoré 
pomôžu nadobudnúť istotu i neskúsenému lektorovi a ktoré odporúčame dodržiavať 
pri vyučovaní úplných začiatočníkov. Usmerňujú poradie preberania strán pri práci 
s učebnicou, obsahujú podrobný výklad učiva, užitočné rady a tipy, upozornenie na 
možné problémy, návody na skupinovú prácu a hry či doplnkový materiál, ktoré môže 
lektor kopírovať na spestrenie hodiny.

Krížom-krážom. Teacher’s Book – Slovak A1 is an accompanying didactic manual 
– a teacher’s book for lecturers working with the series of textbooks of Slovak as 
a Foreign Language Krížom-krážom. Slovak (A1 – B2) and the exercise book for the 
A1+A2 textbooks. This methodological reference book is the result of over ten years 
of pedagogical experience of its authors who have been teaching Slovak as a Foreign 
Language in Slovakia and abroad.

The teacher’s book has two parts. The first part is theoretical and focuses on the 
methodological concepts of the whole series of the Krížom-krážom textbooks. It deals 
with the fundamental linguodidactic approaches in teaching Slovak as a Foreign 
Language with this textbooks. Since the contents of this part are mostly of general 
character, they can be applied for all the textbooks for levels from A1 to B2.The second 
part is practical and focuses on the Krížom-krážom. Slovak A1 textbook. It offers detailed 
methodological and didactic instructions that can assist and provide confidence even 
to unexperienced lecturers. We recommend following these guidelines to all teachers 
when teaching complete beginners. The instructions show the preferable sequence of 
pages in the textbook and offer in-depth explanation of the teaching material as well as 
useful advice and tips. Attention is brought to issues that may arise in the process and 
the teacher’s book also offers directions for group activities and games and additional 
resources that the lecturer can copy and use in class for extra variety.
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Slovenčina pre cudzincov. Praktická fonetická príručka (2005) – kniha + CD 
Jana Pekarovičová, Ľudmila Žigová, Michaela Palcútová, Jozef Štefánik

Fonetická príručka je zameraná na osvojovanie a nácvik štandardnej 
slovenskej výslovnosti. Základom učebnice sú praktické cvičenia určené 
na počúvanie, čítanie a opakovanie typických fonetických, ortoepických 
a prozodických javov spisovnej slovenčiny. Príručka podáva stručný 
výklad o správnej artikulácii slovenských hlások a poskytuje prehľad 
o fungovaní zvukovej stavby slovenčiny. 

The phonetic guide is aimed at acquiring and practicing standard 
Slovak pronunciation. The basis of the publication are practical exercises aimed at 
listening, reading and repeating typical phonetic, ortoepic and prosodical phenomena 
of standard Slovak. The guide gives a brief commentary on correct articulation of 
Slovak sounds and provides an overview of how the Slovak sound structure works.

Parlons slovaque ou Les amis de l'internet.  
Guide pour les étudiants francophones (2007) 
Peter Baláž, Danuša Serafínová 

Učebnica slovenčiny pre študentov z frankofónnej oblasti, ktorí si chcú 
osvojiť základy slovenčiny. Lekciu uvádza východiskový text, danú tému 
dopĺňajú ďalšie texty. Za každým textom nasleduje slovensko-francúzsky 
slovník a cvičenia. Osobitnú časť tvorí prehľad slovenskej gramatiky 
s francúzskym výkladom a cvičeniami na dané javy aj s riešeniami úloh, 
čo uľahčuje a urýchľuje prácu s príručkou. Súčasťou učebnice je 
slovensko-francúzsky a francúzsko-slovenský slovník.

A textbook of Slovak for students from francophone area, who would like to acquire the 
basic knowledge of Slovak. Each lesson starts with an introduction text, and the topic is 
extended by other texts. Slovak-French glossary and exercises follow each text. A specific 
part of the textbook is a Slovak grammar overview with French commentary and 
exercises for given phenomena with correct results, which simplifies and quickens work 
with the textbook. A part of the textbook is a Slovak-French and French-Slovak glossary.

Parlons slovaque ou Les amis de l`internet – I.  
Exercices de grammaire complémentaires (2004)  

Cvičebnica k učebnici slovenčiny pre francúzsky hovoriacich, ktorá 
obsahuje rozličné typy cvičení a úloh na jednotlivé gramatické javy. 
Najviac miesta sa venuje deklinácii substantív a konjugácii slovies. 
K dispozícii je kľúč so správnym riešením úloh a cvičení. 

Exercise book to the textbook of Slovak for French speaking students, 
containing various types of exercises on individual grammatical 

phenomena. It is mostly dedicated to declination of nouns and conjugation of verbs. 
A key to tasks and exercises is included. 
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Slovenčina pre cudzincov.Gramatické cvičenia (2005) 
Mária Vajičková 

Gramatické cvičenia zo slovenčiny ako cudzieho jazyka sú určené záujemcom, 
ktorí majú gramatické a lexikálne základy zo slovenčiny ako cudzieho jazyka. 
Cvičenia predpokladajú základné znalosti systému slovenskej deklinácie 
a konjugácie, a preto uvádzajú informácie o morfologickom a syntaktickom 
systéme slovenského jazyka len v podobe tabuliek na začiatku každého 
tematického celku a v prílohe na konci publikácie. Cieľom cvičení je upevniť 
a zautomatizovať základné morfologické a syntaktické vlastnosti slovenčiny. 

Cvičenia majú integračný a aplikačný charakter.

Grammar exercises on Slovak as a foreign language are aimed at those who have 
already acquired the basics of Slovak grammar and vocabulary. The exercises 
presuppose basic knowledge of the system of Slovak declination and conjugation, 
and thus the information on morphological and syntactical system of Slovak language 
are present only in form of tables at the beginning of each thematical unit and in the 
language reference section at the end of the publication. The aim of the exercises is to 
strengthen and automatize basic morphological and syntactical features of Slovak. The 
exercises have integrating and application character. 

Slovenčina pre cudzincov. Pravopisná a gramatická cvičebnica (2005) 
Ľudmila Žigová 

Je určená tým zahraničným záujemcom o slovenčinu, ktorí ovládajú 
gramatické a lexikálne minimum slovenčiny a chcú si svoje vedomosti 
precvičiť a zautomatizovať praktickými cvičeniami. Práca s cvičeniami 
teda predpokladá štandardné ovládanie deklinácie substantív, adjektív, 
zámen, čísloviek a konjugácie slovies. Gramatické cvičenia sú zamerané 
na tvorenie a správne používanie slovesných tvarov a ich použitie 
vo vetách i v súhrnných textových cvičeniach. Cieľom cvičení 

je zautomatizovať používanie gramatických tvarov a slovných spojení. V príručke 
sú aj informácie o slovenskej ortografii a pravopisné cvičenia. Správnosť tvaru si možno 
overiť v kľúči, ktorý je uvedený v závere príručky.

The publication is aimed at the foreigners interested in Slovak who are familiar with the 
minimum of Slovak grammar and vocabulary and who want to practice and automatize 
their knowledge in practical exercises. Thus working with the exercises presupposes 
standard competence of declination of nouns, adjectives, pronouns, numerals and 
conjugation of verbs. Grammar exercises are aimed at creating and correct using of verbal 
forms and their use in sentences as well as in summarized text exercises. The aim of the 
exercises is to automatize the use of grammatical forms and expressions. The manual also 
includes information on Slovak ortography and ortographical exercises. The correct form 
can be checked in the key at the end of the textbook. 
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Praktikum zo slovenskej gramatiky  
a ortografie pre cudzincov B1 – B2 (2014)
Ľudmila Žigová

Príručka slúži na prehĺbenie a precvičenie gramatických a ortografických 
znalostí na mierne a stredne pokročilej úrovni. Obsahuje metodicky 
vhodne zostavené cvičenia zamerané na automatizáciu základných 
gramatických tvarov (napr. podľa jednotlivých slovných druhov alebo 
podľa jednotlivých pádov), rešpektujúc princípy komunikatívne 
zameranej výučby gramatiky. Okrem prehľadných teoretických pravidiel 
a tabuliek sa v nej nachádzajú aj doplnkové texty a úlohy, fotografie 

a ilustrácie, ktoré sa dajú využiť pri skupinovej práci s učiteľom, ale aj pri individuálnej 
práci študenta. 

The handbook is aimed at those learners of Slovak as a foreign language who would 
like to improve their grammar and spelling skills at the intermediate and upper-
intermediate levels.  It contains methodologically well-arranged exercises which 
help students practise basic grammatical forms (e.g. different parts of speech or 
declension and its cases) in line with the principles of learning grammar based on the 
communicative approach. Apart from the easy-to-follow grammar rules and tables, 
there are also some additional texts and exercises, photographs and illustrations which 
can be used in a group setting with the teacher or during self-study time.

Komunikácia v slovenčine (2007)
Ľudmila Žigová

Textová príručka a cvičebnica je určená stredne pokročilým a pokročilým 
zahraničným záujemcom o slovenčinu. Primárne je zameraná na prácu 
s textom a s cvičeniami, ktoré sú obsahovo prepojené s východiskovým 
textom a s použitou lexikou. Cieľom jednotlivých tematických celkov je 
rozšíriť základný slovný fond frekventantov o slová popularizačno-
náučného charakteru a zároveň pomocou cvičení dostať ich 
komunikáciu zo sféry bežného dorozumievania do sféry odborného 

a publicistického štýlu. Texty a cvičenia sú koncipované tak, aby svojím obsahom 
a zameraním vyhovovali predovšetkým tým zahraničným záujemcom, ktorí už relatívne 
dobre ovládajú gramatický systém slovenčiny a štandardnú lexikálnu zásobu. 

Textbook and exercise book is aimed at upper-intermediate and advanced foreign 
students. It focuses primarily on working with texts and exercises; their topics are 
interconnected with the initial text and used vocabulary. The aim of individual 
thematical units is to extend basic vocabulary of students by words of general 
scientific character and at the same time with the help of exercises to shift their 
communication from the sphere of common use to the spheres of scientific and 
publicistic style. The texts and exercises are composed in order to suit especially the 
foreign students who are already relatively familiar with the system of Slovak grammar 
and standard vocabulary
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Zbierka testov z letnej školy slovenského jazyka  
a kultúry SAS (začiatočníci – pokročilí)
Eva Španová (zost.)

Publikáciu tvoria testy použité pri zaraďovaní frekekventantov letnej školy 
SAS do študijných skupín. Skladá sa z dvoch častí: v prvej sa nachádza 
5 testov určených pre začiatočníkov a mierne pokročilých študentov. Testy 
tvoria otázky výberového charakteru, ako aj doplňovacie cvičenia 
a jednoduchá písomná práca. V druhej časti publikácie je 5 testov určených 
pre stredne pokročilých a pokročilých. Každý test obsahuje úvodný text 
zameraný na čítanie s porozumením a následné úlohy, súčasťou je aj písomná 

práca – esej. Záverečnú časť publikácie tvorí kľúč k testom. Zbierka testov je dostupná 
na www.fphil.uniba.sk/sas. 

The publication is made of tests used for placing students of the Summer School of SAS 
into studying groups (classes). It consists of two parts. The first part is made of 5 tests 
for beginners and pre-intermediate students. Tests consist of questions of selective nature 
as well as “fill the blanks” and a simple written exercise. The second part of the publica-
tion consists of 5 tests for intermediate and advanced students. Each test contains and 
introductory text aimed at reading with comprehension and following exercises, another 
part of the test is a written exercise – an essay. The last part of the publication is the key 
(answers) to the tests. The collection of tests is available at www.fphil.uniba.sk/sas.

Prvá pomoc po slovensky (od 2016) 
Júlia Vrábľová, Michaela Mošaťová,  
Zuzana Hargašová, Zuzana Šmatláková

Knižka Prvá pomoc po slovensky je 
výsledkom tímovej práce študentov a ich 
pedagógov z lektorátov slovenského 
jazyka na zahraničných univerzitách. 
Zároveň ilustruje dôležitosť articipatívneho 
vzdelávania, v ktorom dôvera, vnútorná 
motivácia, koordinácia a invencia dokázali 

vytvoriť praktický nástroj určený na komunikáciu v každodenných situáciách. Prvá 
pomoc vychádza v 15 jazykoch.

The First Aid in Slovak booklet is the result of teamwork by students and their teachers 
at lectorates of Slovak language at universities abroad. It illustrates the importance of 
participatory education, where trust, internal motivation, coordination, and invention all 
contributed to creating a practical tool designed for everyday communication situations. 
This booklet will be available in 15 languages.
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Odborné publikácie a zborníky 
   Scientific publications and anthologies

Slovenčina ako cudzí jazyk – predmet aplikovanej lingvistiky (2004) 
Jana Pekarovičová

Publikácia je výsledkom odborného štúdia, vlastného aplikovaného 
výskumu, medzijazykového porovnávania, ale najmä syntézou postrehov 
a skúseností z vyučovania cudzincov na Slovensku i z lektorského 
pôsobenia na zahraničných univerzitách. Cieľom práce je predstaviť 
problematiku slovenčiny ako cudzieho jazyka so zreteľom 
na vnútrojazykové, medzijazykové i mimojazykové vzťahy a zároveň 
snaha o pomenovanie a vymedzenie špecifických vlastností slovenčiny 

z pohľadu cudzincov, čím autorka práce rozvíja vlastnú lingvodidaktickú koncepciu 
slovenčiny ako cudzieho jazyka.

The publication is a result of scientific studies, own applied research, interlingual 
comparation, but above all a synthesis of observations and experience from teaching 
foreigners in Slovakia as well as at universities abroad. The aim of the work is to 
introduce problematics of Slovak as a foreign language with consideration of intralingual, 
interlingual and extralingual relations, and at the same time a pursue to define and 
delimitate specific features of Slovak from the point of view of foreigners. In this manner 
the author develops her own linguodidactic concept of Slovak as a foreign language. 

Vzdelávací program Slovenčina ako cudzí jazyk.  
Jazykový kurz v kontaktnej a dištančnej forme (2007)
Jana Pekarovičová – Ľudmila Žigová – Michaela Mošaťová

Publikácia prezentuje vzdelávací program v oblasti slovenčiny ako 
cudzieho jazyka. Obsahuje teoretické a didaktické východiská (cieľová 
skupina, vstupné vzdelanie, koncepcie a metódy výučby, profily 
absolventov jednotlivých stupňov), špecifikáciu jednotlivých stupňov 
vzdelávania (A1 – úplný začiatočník, A2 – začiatočník, B1 – mierne 
pokročilý, B2 – stredne pokročilý, C1 – pokročilý, C2 – vyššie pokročilý). 
Osobitne špecifikuje kritériá na získanie certifikátu a formy testovania 

jazykovej kompetencie s ukážkami testov.

The publication presents the educational programme in the sphere of Slovak as 
a foreign language. It consists of theoretical and didactic starting-points (target group, 
initial education, concepts and methods of teaching, profiles of students who have 
reached individual levels), specification of individual education levels (A1 – Beginner, 
A2 – Pre-Intermediate, B1 – Intermediate, B2 – Upper-Intermediate, C1 – Advanced, 
C2 Expert). It particularly specifies criteria of certificate achievement and forms 
of testing language competence with examples of texts.
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Slovenčina a čeština. Synchrónne porovnanie s cvičeniami (2005) 
Miloslava Sokolová, Květoslava Musilová, Daniela Slančová 

Publikácia je výsledkom dlhodobého vedeckého záujmu autoriek 
o otázky jazykových kontaktov češtiny a slovenčiny doplneného 
bohatými pedagogickými skúsenosťami. Pozornosť sa sústreďuje 
na synchrónne porovnanie oboch jazykov, ktoré sa nachádzajú 
v unikátnej jazykovej situácii. Práca je syntézou všeobecnolingvistického 
a sociolingvistického hodnotenia vzájomných kontaktov, ktoré je 
podkladom prezentácie jazykových rovín (zvukovej, morfologickej, 
syntaktickej, slovotvornej a štylistickej) s cieľom poukázať na paralely, ale 

predovšetkým na rozdiely v systéme a používaní jednotlivých prvkov a štruktúr. Obsah 
príručky je rozčlenený do 11 lekcií, ktoré sú vnútorne štruktúrované, pričom prevláda 
základná typologická charakteristika obidvoch jazykov s kontrastívnym prístupom. 
Publikácia je vhodná aj pre zahraničných slavistov, slovakistov a bohemistov.

The publication is a result of long-term scientific interest of the authors in problematics of 
language contacts of Czech and Slovak, complemented with wide pedagogical experience. 
They focus on synchronical comparation of the two languages in a unique language 
situation. The work is a synthesis of general linguistic and sociolonguistic evaluation of 
mutual contacts, which is a basis for presentation of individual language levels (sound, 
morphological, syntactic, word-formation and stylistical) with the aim to highlight paralels, 
but above all differences in system and use of individual components and structures. The 
contents of the publication is divided into 11 internally structured chapters, with prevailing 
basic typological characteristics of both languages with contrastive approach. The 
publication is interesting also for Slavists, Slovakists and Bohemists abroad.

Súčasná spisovná slovenčina a jej problémy (2007)
Juraj Dolník

V publikácii ide o náčrt dvoch možných modalít súčasného jazykového sveta 
Slovákov, ktorý má poslúžiť na aktivizáciu myslenia vo vzťahu k súčasnému 
spisovnému jazyku. Má nabádať k pokusom o posúvanie poznávania v tejto 
sfére, k opätovnému preskúmaniu základov štandardizovanej teórie 
spisovného jazyka, ako aj interpretácie relevantných okolností jeho vývinu 
a fungovania. Vychádza sa z tézy, že čím vyššia je intelektuálna aktivita (aj) 
sprostredkovateľa slovenčiny a slovenskej kultúry pri spracúvaní 

relevantných informácií, tým úspešnejšie dokáže splniť svoje poslanie.

The publication deals with an outline of two possible modalities of current language 
world of Slovaks, and is supposed to activize thinking in relation to current standard 
language. It is supposed to inspire attempts to further develop knowledge in this 
sphere, to repeated research of the basis in standardized theory of standard language, 
and interpretation of relevant conditions of its development and functioning. The 
author states a thesis that the higher is intellectual activity (also) of the mediator 
of Slovak language and culture while processing relevant information, the more 
successfully it can fulfill its tasks.
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Slovenčina (nielen) ako cudzí jazyk v súvislostiach (2011)
Ľudmila Žigová – Miloslav Vojtech (eds.)

Zborník vznikol pri príležitosti významného životného jubilea riaditeľky 
Studia Academica Slovaca doc. PhDr. Jany Pekarovičovej, PhD. Jednotlivé 
príspevky mapujú a v medzinárodných súvislostiach reflektujú 
vedeckovýskumné oblasti slovakistiky, ktoré sú dlhodobo v centre 
záujmu jubilantky: slovenčinu ako cudzí jazyk, aplikovanú lingvistiku, 
problematiku odbornej a interkultúrnej komunikácie, interlingválnej 
konfrontácie, jazykovej politiky a jazykovej kultúry. Svojím obsahom, 

štruktúrou i šírkou reflektovanej problematiky je publikácia vhodným materiálom 
a pomôckou nielen pre domácu odbornú slovakistickú verejnosť, ale najmä pre lektorov 
slovenského jazyka a kultúry v zahraničí, zahraničných slovakistov, ale aj pre študentov 
slovakistiky na domácich a zahraničných univerzitách. 

The collection of studies was created as a tribute to the director of Studia Academica 
Slovaca, doc. PhDr. Jana Pekarovičová, PhD. on the occasion of her life jubilee. Individual 
contributions map scientific research issues of Slovakistics and reflect them in 
international context. These issues have been in the center of honoree’s scientific attention 
for a long time: Slovak as foreign language, applied linguistics, the issues of scientific and 
intercultural communication, interlingual confrontation, language politics and language 
culture. With its content, structure and width of reflected issues, the publication represents 
a suitable material and a teaching aid not only for domestic scientists in the field of 
Slovakistics, but especially for lecturers of Slovak language and culture abroad, foreign 
Slovakists, and also students of Slovakistics studying at Slovak and foreign universities.

Slovenčina (nielen) ako cudzí jazyk v súvislostiach II (2016)
Jana Pekarovičová — Zuzana Hargašová (eds.)

Zborník svojím zameraním nadväzuje na výstupy publikované v zborníku 
Slovenčina (nielen) ako cudzí jazyk v súvislostiach (2011). Je spoločným 
vedeckým edičným výstupom domácich a zahraničných slovakistov 
a lektorov slovenského jazyka a kultúry pôsobiacich na univerzitách 
v zahraničí k problematike výskumu a prezentácie slovenčiny (nielen) 
ako cudzieho jazyka. Obsahuje teoreticko-metodologicky orientované 
príspevky týkajúce sa odlišností v opise a didaktike slovenčiny ako 

materinského a cudzieho jazyka, kontrastívne ladené štúdie, ako aj príspevky 
k metodike vyučovania jazyka a slovenských reálií.

In its focus, this publication builds on Slovak (Not Only) as a Foreign Language in 
Context (2011). It is a joint scholarly and edited collective work of domestic and inter-
national Slovak Studies scholars and teachers of Slovak language and culture based at 
universities abroad which deals with research into and the presentation of Slovak (not 
only) as a foreign language. It contains theoretically and methodologically oriented 
contributions dealing with the differences in the description and didactics of Slovak as 
a native and foreign language, contrastive studies, and contributions on the method of 
language teaching and Slovak national life and customs.
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Slovacicum. Kapitoly  
z dejín slovenskej kultúry (2004)
Pavol Žigo (ed.)

Kniha je sondou do slovenskej kultúry v jej rozmanitosti. Obsahuje 
kapitoly venované dejinám a ľudovej kultúre, dejinám slovenského 
jazyka a literatúry, dejinám divadla, hudby a výtvarného umenia, 
dejinám a súčasnosti žurnalistiky a osobitnú kapitolu venuje 
aj Slovákom v zahraničí. Autormi jednotlivých kapitol sú poprední 
odborníci katedier Filozofickej fakulty Univerzity Komenského. 

The publication presents diversity of Slovak culture. Individual chapters are dedicated 
to history, folk culture, history of Slovak language and literature, history of theatre, 
music and fine arts, to history and contemporary state of journalism, and includes 
a special chapter on Slovaks abroad. The authors are leading academics at various 
departments of Faculty of Arts, Comenius University.

Slovacicum.  
Súčasné Slovensko (2006)
Jana Pekarovičová – Miloslav Vojtech (eds.)

Publikácia je druhým dielom série Slovacicum, ktorá vychádza v edícii 
Studia Academica Slovaca ako študijný materiál k vzdelávaciemu 
programu Slovenčina ako cudzí jazyk. Cieľom príručky je v prehľade 
predstaviť zahraničným záujemcom o slovenské reálie súčasné dianie 
so zreteľom na spoločensko-politický vývin po roku 1989 a s tým súvisiace 
zmeny v živote krajiny a občanov. Dôležitým faktorom pri zostavovaní 
obsahu jednotlivých kapitol sa stal vznik Slovenskej republiky 

a etablovanie jej štátnych inštitúcií, úloha politických strán a hnutí, ako aj formovanie 
národnej politiky vo vzťahu k európskej integrácii. Každá kapitola reflektuje novú 
geopolitickú situáciu v širších európskych súvislostiach na pozadí geografických 
a historických daností Slovenska. 

The publication is the second volume of the Slovacicum series issued in the Studia 
Academica Slovaca edition as a study material to the educational programme Slovak as 
a foreign language. The aim of the publication is to present an overview of current events 
to the ones interested in Slovak realia, with respect to social and political development 
after 1989 and respective changes in the life of the country and its citizens. An important 
factor in specifying the contents of individual chapters was the establishment of the 
Slovak Republic and its state institutions, the role of political parties and movements, as 
well as formation of the national politics in relation to European integration. Each chap-
ter reflects the new geopolitical situation in wider European context on the background 
of geographical and historical characteristics of Slovakia. 
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Tvary a tváre frazém v slovenčine (2007) 
Jozef Mlacek 

Publikácia sprístupňuje netradičný pohľad na frazeologický fond slovenčiny. Nadväzuje 
na všetky doterajšie výsledky výskumu tvarovej stránky frazém a zároveň kompletizuje 
obraz o tvaroch slovenských frazém, odkrýva vzťahy medzi nimi a určuje ich miesto 
vo frazeologickom fonde slovenčiny aj v oblasti ich uplatňovania v texte. Je to publikácia, 
ktorá výrazne posúva doterajšie frazeologické poznanie, je excelentnou školou 
lingvistického myslenia, ktoré prekračuje hranice empirického poznávania. 

The publication opens up an untraditional view on phraseological fund of Slovak. It 
reassumes all up-to-now results of the research in the formal side of phrasemes, and 
at the same time it completes the picture of the form of Slovak phrasemes, it uncovers 
relations between them and defines their place in the phraseological fund of Slovak 
also in the sphere of their use in the text. The publication considerably develops 
contemporary knowledge of phraseology, and is an excellent training of linguistic 
thinking overstepping the boundaries of empirical cognition.

Poznámky k prozaickej (de)generácii.  
Pohľad na slovenskú mladú prózu 90. rokov (2008)
Eleonóra Krčméryová

Práca ponúka jednu z ciest, po ktorej sa možno vydať pri čítaní 
literárneho materiálu, ktorý je zväčša ešte stále pociťovaný ako súčasný. 
Zostáva už potom len na čitateľovi, aby sám posúdil a ďalej sledoval 
premeny tvorby tých prozaikov, ktorí aktuálne vytvárajú slovenský 
literárny kontext. Cieľom výskumu bolo nielen priniesť akýsi 
interpretačný „katalóg“ zvolených textov (Ballu, Tomáša Horvátha, 
Máriusa Kopcsaya, Václava Pankovčína, Veroniky Šikulovej a Jany 

Juráňovej), ale predovšetkým načrtnúť poetologické a významové súvislosti medzi nimi 
v rámci spoločenského a literárneho kontextu 90. rokov. Knižná podoba práce je určená 
nielen slovakistom či záujemcom o aktuálne trendy v slovenskej literatúre, ale aj širšej 
slavistickej verejnosti.

The publication shows one of the paths to take when reading literary works that 
are still perceived as contemporary. It is up to the reader to review and follow the 
alternations of prose by authors who currently represent Slovak literary context. The 
aim of the research was not only to bring a catalogue of interpretations of chosen 
texts (by Balla, Tomáš Horváth, Márius Kopcsay, Václav Pankovčín, Veronika Šikulová 
and Jana Juráňová), but first of all to sketch relations of poetics and significance 
between them in the framework of social and literary context of the 1990s. The book 
is interesting for students of Slovak studies and the ones following current trends in 
Slovak literature, as well as anyone interested in Slavonic studies.
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Zborník Tandembuch (2016) 
Lisa Unger-Fischer — Jana Pekarovičová (eds.) 

Tandemový zborník je výstupom doterajšej medziuniverzitnej spolupráce 
(2014, 2015, 2016) Univerzity v Regensburgu (Nemecko) a Univerzity 
Komenského  v Bratislave. Tvoria ho študentské výstupy z terénneho 
výskumu, ktorý študenti  z rozličných fakúlt oboch univerzít absolvovali 
počas týždňovej návštevy v hosťujúcej krajine. Počas pobytu v Bratislave 
a v Regensburgu vytvorili tandemové dvojice a vzájomne si pomáhali 
získavať informácie. V príspevkoch dominujú témy vzťahujúce sa na 

umenie, kultúru, históriu, architektúru, sociálnu či študentskú problematiku.

This tandem publication is the result of cooperation thus far (2014, 2015, and 2016) 
between the University of Regensburg (Germany) and Comenius University in Bratislava. 
The collective work is made up of outputs from fieldwork which was undertaken by 
students from various faculties of both universities during one-week stays in each other’s 
cities. During the stays in Bratislava and Regensburg, tandem pairs were formed which 
then cooperated on gaining information. The contributions are dominated by themes 
relating to art, culture, history, architecture, and social and student issues.

PoŠtúrenie mýtu (2015) 
Helena Ľos Ivoríková (ed.)

Vďaka spolupráci s lektorátmi slovenského jazyka a kultúry Ministerstva 
školstva, vedy, výskumu a športu SR pôsobiacimi na univerzitách 
v zahraničí vznikol súbor súťažných prác študentov vydaný pri 
príležitosti Roku Ľudovíta Štúra (2015). Zborník prác ponúka pohľad 
na to, ako vnímajú zahraniční slovakisti osobnosť Ľudovíta Štúra 
v slovenskom i medzinárodnom kontexte. Študenti spracovali tému 
poŠtúrenia mýtu osobitným spôsobom a rozličnou formou, či už 

v duchu tradície alebo kreatívne s dôrazom na svojské inovatívne zobrazenie Štúra  
a jeho odkazu pre dnešok s využitím moderných technológií. Zborník PoŠtúrenie mýtu je 
dostupný online na adrese https://fphil.uniba.sk/sas (Edičná činnosť).

This volume of student essays was published on the occasion of the Ľudovít Štúr Year 
(2015) and was made possible by the collaboration of our lecturers of Slovak language 
and culture affiliated with the Ministry of Education, Science, Research and Sport of 
the Slovak Republic posted at foreign universities. The anthology offers insight into 
how the foreign community of Slovakists perceive the person and legacy of Ľudovít 
Štúr in both the Slovak and the international contexts. The students were free to bring 
an original and diverse approach to the topic of Štúr-ifying the myth, be it traditional 
or creative – with emphasis on authentic and innovative depiction of Štúr and his 
legacy for today with the use of  modern technologies. Štúr-ifying the Myth is available 
online at adress https://fphil.uniba.sk/sas (Publications).
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Informačné publikácie 
Informative publications

Slovakistika v zahraničí (2001)
Jana Pekarovičová

Informatórium o histórii, súčasnom stave i perspektívach slovakistiky 
na zahraničných univerzitách, ktoré vzniklo na základe spolupráce 
s lektormi slovenského jazyka a kultúry v zahraničí a zahraničnými 
slavistami a slovakistami. Predstavuje teritoriálnu charakteristiku 
slovakistických pracovísk a lektorátov vzhľadom na nové geopolitické 
pomery v strednej a juhovýchodnej Európe a koncepciu i problémy 
prezentácie slovenského jazyka a slovenskej kultúry vo svete. 

Informatorium on history, current state and perspectives of Slovak studies at 
universities abroad, which originated on the basis of cooperation with teachers 
of Slovak language and culture abroad and with foreign Slavists and Slovakists. It 
represents territorial characteristics of centres for Slovak studies and lectorates in 
relation to new geopolitical relations in Central and Southeastern Europe and the 
concept and problematics of presentation of Slovak language and Slovak culture in the 
world. 

40 rokov Studia Academica Slovaca (2004)
Jana Pekarovičová – Eva Vojtechová (eds.)

Publikácia venovaná jubileu letnej školy SAS je dokumentom jej histórie i 
premien. Obsahuje štatistický prehľad vzdelávacích, vedeckých a kultúrnych 
aktivít i personálnu charakteristiku a kolorit podujatí, ktoré tvoria hlavnú 
náplň letnej školy. Priestor dostali aj spomienky z pera organizátorov aj 
domácich a zahraničných účastníkov na jednotlivé ročníky. Výpovede 
účastníkov i stály záujem o účasť na letnej škole sú dôkazom, že SAS si počas 
svojej existencie vybudoval dobrú pozíciu v sieti letných univerzít vo svete 
a patrí medzi dôveryhodné inštitúcie s vysokým odborným kreditom.

The publication is dedicated to the anniversary of the Summer School SAS, and it 
is a document of its history and transformations. It includes statistical overview of 
teaching, scientifi c and cultural activities as well as personal characteristics and 
atmosphere of events, which represent the main contents of the Summer School. Some 
space was dedicated also to memories of the organizators and domestic and foreign 
participants relating to individual years of Summer School. The notices of participants 
and continuous interest in participation in the Summer School prove that throughout 
its existence, SAS has built a stable position in the network of summer universities in 
the world and that it is one of the trustful institutions with credit of high expertness.
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50 rokov Studia Academica Slovaca v premenách (2014)
Jana Pekarovičová – Zuzana Hargašová (eds.)

Publikácia venovaná jubileu letnej školy SAS je dokumentom jej histórie 
i premien. Obsahuje štatistický prehľad vzdelávacích, vedeckých 
a kultúrnych aktivít i personálnu charakteristiku a kolorit podujatí, ktoré 
tvoria hlavnú náplň letnej školy. Priestor dostali aj spomienky z pera 
organizátorov aj domácich a zahraničných účastníkov na jednotlivé 
ročníky. Výpovede účastníkov i stály záujem o účasť na letnej škole sú 
dôkazom, že SAS si počas svojej existencie vybudoval dobrú pozíciu v sieti 
letných univerzít vo svete a patrí medzi dôveryhodné inštitúcie s vysokým 

odborným kreditom..

The publication is dedicated to the anniversary of the Summer School SAS, and it  
is a document of its history and transformations. It includes statistical overview of 
teaching, scientific and cultural activities as well as personal characteristics and 
atmosphere of events, which represent the main contents of the Summer School. Some 
space was dedicated also to memories of the organizators and domestic and foreign 
participants relating to individual years of Summer School. The notices of participants 
and continuous interest in participation in the Summer School prove that throughout 
its existence, SAS has built a stable position in the network of summer universities in 
the world and that it is one of the trustful institutions with credit of high expertness.

Kroniky SAS
Studia Academica Slovaca majú svoj vlastný archív. História SAS-u i priebeh aktuálnych 
ročníkov sú zaznamenané v kronikách, ktoré od roku 1972 doteraz vedú členovia 
organizačného tímu, lektori a pomocní asistenti. Ide o aktuálny dokument, ale aj 
o sondu do života organizmu letnej školy, všetkých členov organizačného tímu, 
lektorského zboru, ale najmä zahraničných účastníkov, ktorí svojou prítomnosťou 
a prípadným vystúpením poznačili chod bežného ročníka i jeho celkový charakter. 
O programovej náplni i osobných zážitkoch vypovedajú početné záznamy priamych 
účastníkov, ktoré sú bohatým zdrojom reálií SAS-u i recepcie jeho aktivít a poslania. 
Kroniky sú dostupné na fphil.uniba.sk/sas/kroniky/. 

Studia Academica Slovaca has its own archive. The history of SAS and the more recent 
Summer School activities have been recorded in chronicles since 1972 by the members 
of the organizational team, our lecturers and assistants. It is a contemporary document 
but also a look into the life of SAS, the organizational team members, the lecturers and 
the foreign participants who have left their mark, by their participation or performance 
during the given year’s, on the  character of the Summer School and SAS in general. 
Numerous records of direct participants testify about the program as well as their 
personal experience, creating a diverse and rich source of SAS realia and the reception 
of its activities and mission. To read the chronicles, go to fphil.uniba.sk/sas/kroniky/.
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Studia Academica Slovaca leads an 
intensive cooperation with various 
institutions in Slovakia and abroad:

• Ministry of Education, Science, 
Research and Sport of the Slovak 
Republic, Section of International 
Cooperation  
www.minedu.sk

• Slovak Study Departments at the 
Faculty of Arts, Comenius University: 
Department of Slovak Language, 
Department of Slovak Literature and 
Literary Science  
fphil.uniba.sk

• Other departments at the Faculty 
of Arts: Department of Ethnology, 
Department of Slovak History, 
Department of Musical Science, 
Department of Philosophy 
fphil.uniba.sk

• Comenius University,  
International Relations Office  
www.uniba.sk

• Departments of Slovak studies 
at universities and colleges in Slovakia 
www.studyin.sk

• Departments of Slovak Academy 
of Sciences: Ľudovít Štúr Institute 
of Linguistics, Institute of Slovak 
Literature, Institute of History  
www.sav.sk

• Slovak National Corpus,  
Ľudovít Štúr Institute of Linguistics  
http://korpus.juls.savba.sk

• Theatre Institute  
www.theatre.sk

• The Centre  
for Information on Literature  
www.litcentrum.sk

• Slovak Academic Information  
Agency (SAIA)  
www.saia.sk

• SAAIC – Slovac Academic Association 
for International Cooperation 
www.saaic.sk 

• Departments of Slovak studies 
at universities abroad 
www.dls.e-slovak.sk

• Lectorates of Slovak  
language and culture abroad 
www.dls.e-slovak.sk

 • iLearn – Online Learning Centre 
www.ilearn.sk

• Teacher Nitra 
www.teacher.sk
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Studia Academica Slovaca intenzívne 
spolupracuje s rôznymi inštitúciami doma 
a v zahraničí:

• Ministerstvo školstva, vedy,  
výskumu a športu Slovenskej republiky, 
Sekcia medzinárodnej spolupráce  
www.minedu.sk

• Slovakistické katedry Filozofickej 
fakulty UK: Katedra slovenského jazyka, 
Katedra slovenskej literatúry  
a literárnej vedy  
fphil.uniba.sk

• Ďalšie katedry Filozofickej fakulty UK: 
Katedra etnológie, Katedra slovenských 
dejín, Katedra hudobnej vedy,  
Katedra filozofie  
fphil.uniba.sk

• Univerzita Komenského, Oddelenie 
medzinárodných vzťahov 
www.uniba.sk

• Slovakistické pracoviská  
na vysokých školách v SR  
www.studyin.sk

• Pracoviská Slovenskej akadémie vied: 
Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra, 
Ústav slovenskej literatúry,  
Historický ústav  
www.sav.sk

• Slovenský národný korpus,  
Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra 
http://korpus.juls.savba.sk

• Divadelný ústav  
www.theatre.sk

• Literárne informačné centrum 
www.litcentrum.sk

• Slovenská akademická  
informačná agentúra  
www.saia.sk

• SAAIC – Slovenská akademická asociácia 
pre medzinárodnú spoluprácu 
www.saaic.sk

• Slovakistické pracoviská  
na zahraničných univerzitách 
www.dls.e-slovak.sk

• Lektoráty slovenského  
jazyka a kultúry v zahraničí 
www.dls.e-slovak.sk

• iLearn – online výučbové centrum 
www.ilearn.sk

• Teacher Nitra 
www.teacher.sk




