
Úvodné stretnutie pre študentov 1. ročníka 

bakalárskeho stupňa štúdia 

 

PhDr. Mária Medveczká, PhD. 



Katedra románskych jazykov a literatúr 

Katedra 
anglického 

jazyka 

Katedra 
nemeckého 

jazyka a 
literatúry  

Katedra 
románskych 

jazykov a 
literatúr  

Katedra 
slovenského 

jazyka a 
literatúry 



Web katedry  

 Prostredníctvom našej stránky 
https://www.fedu.uniba.sk/romanistika/ sa dostanete 
k všetkým informáciám (adresa, kontakty, ...) 

https://www.fedu.uniba.sk/romanistika/


Facebook + Skupina FB 
 https://www.facebook.com/romanistikaba/ 

 Študenti a pedagógovia Katedry románskych jazykov a literatúr PdF 

UK 
 

 

https://www.facebook.com/romanistikaba/


Tútor 

V prípade potreby konzultovať organizačné záležitosti 
spojené so štúdiom:  
 

 PhDr. Mária Medveczká, PhD. 
  mailom: medveczka@fedu.uniba.sk  

  MS Teams 

  Šoltésovej 4, Š-155 

  konzultačné hodiny resp. po dohode 

 

mailto:mailt:mailtomedveczka@fedu.uniba.sk
mailto:medveczka@fedu.uniba.sk


Organizácia štúdia 

 HARMONOGRAM ŠTÚDIA  

 ŠTUDIJNÝ PORIADOK  

 ŠTUDIJNÝ PLÁN 



Harmonogram na zimný semester 
2021/2022 

Kompletný harmonogram si stiahnete TU!  

https://www.fedu.uniba.sk/fileadmin/pdf/Studium/Bakalarske_a_magisterske_studium/harmonogram/Harmonogram_AR_2021_2022_navrh_final.pdf


Študijný poriadok 

Štúdium na VŠ má svoje pravidlá. Aby sa predišlo zbytočným 

nedorozumeniam a sklamaniam, dôkladne sa oboznámte so študijným 

poriadkom. Je to jedna z prvých povinností študenta PdF UK. Nájdete ho TU!  

https://www.fedu.uniba.sk/fileadmin/pdf/O_fakulte/Legislativa_a_dokumenty/Vnutorne_predpisy/Vp_1_2020_Studijny_poriadok_PdF_UK.pdf
https://www.fedu.uniba.sk/fileadmin/pdf/O_fakulte/Legislativa_a_dokumenty/Vnutorne_predpisy/Vp_1_2020_Studijny_poriadok_PdF_UK.pdf
https://www.fedu.uniba.sk/fileadmin/pdf/Studium/Bakalarske_a_magisterske_studium/Studijny_poriadok_dodatky/Studijny_poriadok_VP_1_2013.pdf


Študijný plán 

 Študijný plán je záväzný a študent sa ním riadi počas 

celého štúdia.  

 Obsahuje kompletný súbor predmetov študijného 

odboru, delenie predmetov podľa typu a kódu 

predmetov.  

 Svoj študijný plán nájdete v AIS. 



Študijný plán v AIS 

Komponenty: 
1. Povinné predmety (A): 

všetky (48 kreditov) 
2. Povinne voliteľné 

predmety (B): min. 12 
kreditov 

3. Výberové predmety 
(C): aktuálne bez 
obmedzenia min. 
počtu kreditov 
 
 



Typy predmetov v študijnom pláne 

Predmety sa v kreditovom systéme štúdia delia na:  

 Povinné predmety (musíte úspešne absolvovať všetky);  

 Povinne voliteľné predmety (musíte získať stanovený 

počet predmetov z jednotlivých skupín); 

 Výberové predmety.  



Hodnotenie predmetov 
 Existujú 2 typy hodnotenia predmetov:  

 S (skúška) / H (priebežné hodnotenie)  

 Hodnotenie predmetov typu S:  

 udeľuje sa počas skúškového obdobia (podľa harmonogramu štúdia pre ak. 
rok)  

 1 riadny a 1 opravný termín 

 Hodnotenie predmetov typu H: 

 udeľuje sa spravidla počas hodnotiaceho týždňa (t.j. pred začatím skúškového 
obdobia)  

 sumarizácia priebežných výkonov (napr. priebežné testy, referáty, projekty, 

kontrolné otázky, seminárne práce) počas semestra  

 možnosť opravy či náhrady určuje vyučujúci  

 Kredity sú udeľované iba za úspešne absolvované predmety (známky A - E)  



Výber a zápis predmetov 

Pri výbere a zápise predmetov sa študent riadi 
dokumentom Usmernenie k zápisu a ponuka 
predmetov pre príslušný akademický rok, ktorý katedra 
zverejňuje pred zápismi na svojej web stránke.  

https://www.fedu.uniba.sk/fileadmin/pdf/Sucasti/Katedry/KRJL/informacie/2021-22_usmernenie_k_zapisu.pdf
https://www.fedu.uniba.sk/fileadmin/pdf/Sucasti/Katedry/KRJL/informacie/2021-22_usmernenie_k_zapisu.pdf
https://www.fedu.uniba.sk/fileadmin/pdf/Sucasti/Katedry/KRJL/informacie/2021-22_usmernenie_k_zapisu.pdf


 
Kód kurzu Názov kurzu Hod. Kred. 

 Učiteľstvo talianskeho jazyka a literatúry - 1.ročník    

B-ITAde002 
Jazyková činnosť v interakcii – počúvanie s porozumením v talianskom 
jazyku 

2C 2 

B-ROMde014 Dejiny jazykovedných teórií 2S 3 
B-ITAde017 Jazykové cvičenia z talianskeho jazyka 1. 2C 2 
B-ITAde038 Praktický taliansky jazyk 1. 2C 2 
   9 

 

 
Kód kurzu Názov kurzu Hod. Kred. 

 Učiteľstvo španielskeho jazyka a literatúry - 1.ročník    
B-ROMde001 Úvod do jazykovedy pre romanistov 2P 4 

B-ESPde002 
Jazyková činnosť v interakcii – počúvanie s porozumením v španielskom 
jazyku 

2C 2 

B-ESPde017 Jazykové cvičenia zo španielskeho jazyka 1. 2C 2 
B-ESPde022 Kultúra a civilizácia krajín španielskeho jazyka 1. 2S 3 
B-ESPde032 Praktické cvičenia z didaktiky cudzích jazykov 2C 2 
      13 

 

 
Kód kurzu Názov kurzu Hod. Kred. 

 Učiteľstvo francúzskeho jazyka a literatúry - 1.ročník    

B-FRAde002 
Jazyková činnosť v interakcii – počúvanie s porozumením vo 
francúzskom jazyku 

2C 2 

B-ROMde014 Dejiny jazykovedných teórií 2S 3 
B-FRAde017 Jazykové cvičenia z francúzskeho jazyka 1. 2C 2 
B-FRAde022 Kultúra a civilizácia krajín francúzskeho jazyka 1. 2S 3 
B-FRAde023 Cvičenia z fonetiky, fonológie a pravopisu 2C 2 
      12 

 

Zimný semester 



Praktické cvičenia z didaktiky CJ 
 Viacjazyčný seminár organizovaný v rámci výskumného 

projektu Románske jazyky a multilingvizmus   

 Cieľ:  
 skúmať, ako by sme mohli podporovať a lepšie využívať 

viacjazyčnosť vo výučbe jazykov, 
 modernizovať výučbu jazykov na našej katedre a priblížiť ju 

k cieľom európskej jazykovej politiky.  
 Otvorený pre všetkých, ktorí majú chuť venovať sa rôznym 

jazykom a vytvárať spolu s vyučujúcimi inovatívne 
postupy vo výučbe jazykov.       



Praktické cvičenia z didaktiky CJ 
 Úvodné prednášky k semináru:  

 17. septembra 2021 medzi 11:00 a 18:30 

 prostredníctvom MS Teams.  

 

 Prednášajúci: 
  svetoznámi profesori v oblasti lingvistiky 

a viacjazyčnosti z USA, Talianska, Nemecka.  
 

 Na úvodné prednášky sa môžete prihlásiť TU, kde 
nájdete aj harmonogram prednášok.  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=jUcxznpu50yGcKW51RiE-bMVCHSf1cpNufk9KoRpwl9UMVExRDQ4SzY4S1k5S042MVJLNkRPVzI0MC4u


Manuály k zápisu predmetov a tvorbe 
rozvrhu  

Ako postupovať pri zápise 
predmetov? Nájdete to TU!  

Ako postupovať pri 
tvorbe rozvrhu? 
Nájdete to TU!  

POZOR! Zapisujte si 
predmety s kódmi 

podľa Vášho 
študijného programu! 

(ročenka, ŠP).  

https://uniba.sk/fileadmin/ruk/cit/ais/Prirucky/ZapisPredmetov2014.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/cit/ais/Prirucky/ZapisPredmetov2014.pdf
https://zona.fedu.uniba.sk/fileadmin/pdf/Studium/Rozvrh/manual_rozvrh_student2012_13.pdf


Elektronická komunikácia 
Pre potreby elektronickej komunikácie s pedagogickými 
i nepedagogickými zamestnancami fakulty a univerzity 
používajte Vám pridelenú univerzitnú mailovú adresu 
(xyz@uniba.sk), nie súkromnú adresu.  
 
Prihláste sa cez https://moja.uniba.sk/ (Univerzitný 
email Office 365)  
Prostredníctvom mailového konta máte k dispozícii 
najnovší balíček Microsoft Office a Skype účet. 
 
V priestoroch fakulty je k dispozícii bezdrôtová sieť 
Eduroam a Feduroam. 

https://moja.uniba.sk/


Knižnice, knihy, zborníky, časopisy 
 

Zdroje odborných textov:  

Akademická knižnica PdF 
UK (suterén na Šoltésovej)  

Katedrová knižnica 
(S157) 

Externé informačné 
zdroje (vili.uniba.sk) 



Knižnica a externé informačné zdroje  
 Akademická knižnica je štandardným zdrojom 

informácií.  

 Katedrová knižnica je zdrojom špecializovaných 
informácií s obmedzenými zdrojmi.  

 Externé informačné zdroje = prístup k plnotextovým 

databázam.  

 Voľný prístup je možný z prístrojov pripojených na 
internetovú sieť fakulty. O vzdialený prístup je možné 
požiadať prostredníctvom mailu (CIT – centrum 
informačných technológii ́).  

https://uniba.sk/o-univerzite/fakulty-a-dalsie-sucasti/akademicka-kniznica-uk/externe-informacne-zdroje/
https://uniba.sk/o-univerzite/fakulty-a-dalsie-sucasti/akademicka-kniznica-uk/externe-informacne-zdroje/
https://uniba.sk/o-univerzite/fakulty-a-dalsie-sucasti/akademicka-kniznica-uk/externe-informacne-zdroje/
https://uniba.sk/o-univerzite/fakulty-a-dalsie-sucasti/akademicka-kniznica-uk/externe-informacne-zdroje/


Litterarum radices amarae, fructus dulces sunt. (lat.) 

Una lezione difficile da imparare sono dolce di conoscere. 

Une leçon difficile à apprendre est sucrée à connaître.  

Una lección difícil de aprender es  dulce a conocer. 

Vzdelanie má horké korene, ale sladké ovocie. 


