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Prečo študovať 
na Katedre 
románskych 
jazykov a 
literatúr PdF UK 
v Bratislave? 

✓ štúdium na kvalitnej a prestížnej univerzite, najstaršej 
a najväčšej na Slovensku, známej aj v zahraničí

✓ katedra s vyše 30 ročnou kontinuálnou tradíciou 
romanistiky a prípravy budúcich učiteľov a odborníkov na 
románske jazyky (prví študenti učiteľstva španielčiny začali 
študovať na našom pracovisku v roku 1963) 



Prečo študovať 
na Katedre 
románskych 
jazykov a 
literatúr PdF UK 
v Bratislave? 

✓ bakalárske, magisterské a doktorandské študijné 
programy, na ktorých tvorbe sa podieľajú aj zahraniční 
odborníci, zástupcovia z praxe, absolventi a študenti

✓ množstvo kombinácií s druhou špecializáciou

✓ široká ponuka predmetov, možnosť prispôsobiť si študijnú 
cestu podľa potrieb

✓ vyučujúci, ktorí získali vzdelanie na renomovaných 
slovenských a zahraničných univerzitách, aktívni vo vede a 
výskume, niektorí v literárnej tvorbe či v preklade

radi 



Prečo študovať 
na Katedre 
románskych 
jazykov a 
literatúr PdF UK 
v Bratislave? 

✓ štúdium v prostredí hlavného mesta, v blízkosti centra a 
Medickej záhrady, živé študentské prostredie v okolí

✓ výborná dostupnosť z Hlavnej stanice aj z AS Mlynské Nivy

✓ historická renovovaná budova

✓ wifi, počítačové hniezda, knižnica, jazyková študovňa

✓ katedrová študovňa a knižnica jazykovej literatúry (španielčina, 
taliančina, francúzština)

Foto: Martin Ševčovič



Prečo študovať 
na Katedre 
románskych 
jazykov a 
literatúr PdF UK 
v Bratislave? 

✓ bohaté a dlhoročné kontakty s renomovanými 
zahraničnými univerzitami a vedeckými pracoviskami

✓ množstvo dostupných zahraničných študijných pobytov
na našich partnerských univerzitách pre našich študentov 
(študijné pobyty Erasmus+, stáže Erasmus+, CEEPUS)

✓ spolupráca s veľvyslanectvami a kultúrnymi inštitúciami 
Talianska, Španielska, Francúzska ...

✓ medzinárodné konferencie, prednášky a workshopy 
pozvaných domácich aj zahraničných odborníkov



Prečo študovať 
na Katedre 
románskych 
jazykov a 
literatúr PdF UK 
v Bratislave? 

✓ výborné uplatnenie absolventov v školstve a rôznych 
sférach pracovného trhu, spoločenského a kultúrneho života 

✓ naši absolventi

• pracujú ako učitelia na všeobecných aj bilingválnych 
gymnáziách, základných školách a jazykových školách, 
viacerí vo vedení škôl

• sú zakladateľmi a riaditeľmi súkromných jazykových škôl  

• sú doktorandmi i VŠ učiteľmi

• vedú oddelenie medzinárodných vzťahov na VŠ

• pôsobia v kultúrnych inštitúciách a zastupiteľstvách

• a na mnohých ďalších pozíciách v štátnom aj súkromnom 
sektore

.



Prečo študovať 
na Katedre 
románskych 
jazykov a 
literatúr PdF UK 
v Bratislave? 

.



Študijné 
programy

Učiteľstvo španielskeho jazyka a literatúry
(v kombinácii)

Učiteľstvo talianskeho jazyka a literatúry
(v kombinácii)

✓ Bc. a Mgr. štúdium

✓možnosť zvýšiť si kvalifikáciu po skončení Mgr. :
▪ absolvovať rigoróznu skúšku – titul PaedDr.
▪ pokračovať v doktorandskom štúdiu na

fakulte – titul PhD.



Prijímacie 
konanie

UČITEĽSTVO ŠPANIELSKEHO JAZYKA A LITERATÚRY  
V KOMBINÁCII

Podmienky prijatia – 3 možnosti

A) Bez prijímacej skúšky

Predloženie osvedčenia o vykonaní maturitnej skúšky zo 
španielskeho jazyka na úrovni B1 (a vyššie)

B) Bez prijímacej skúšky

Predloženie medzinárodne uznávaných certifikátov osvedčujúcich 
jazykovú znalosť na úrovni B1
• DELE úroveň B1 alebo vyššia, CELU úroveň Intermedio alebo 

Avanzado, TELC zo španielskeho jazyka úroveň B1 alebo vyššia, 
SIELE úroveň B1 alebo vyššia

• Iné certifikáty/diplomy – prijímacia komisia posúdi individuálne.

C) Prijímacia skúška

• Test na overenie stupňa jazykových vedomostí zo španielskeho 
jazyka – úroveň B1.

• Čiastočne sa berú do úvahy aj dosiahnuté výsledky SŠ štúdia. Váha 
prijímacej skúšky = min. ¾ z celkového výsledku prijímacieho 
konania. 



Prijímacie 
konanie

UČITEĽSTVO ŠPANIELSKEHO JAZYKA A LITERATÚRY             
V KOMBINÁCII

Doplňujúce informácie:

• Uchádzači môžu doručiť úradne overený certifikát s prihláškou. 

• V prípade získania certifikátu alebo úspešného vykonania maturitnej 
skúšky z španielskeho jazyka na požadovanej úrovni počas AR 
2022/23 je potrebné úradne overený doklad doručiť na PdF UK hneď 
po vykonaní skúšky, najneskôr však do 16. 6. 2023. 

• Doklad o splnení kritérií môže uchádzač predložiť aj priamo na 
prijímacej skúške. 



Prijímacie 
konanie

UČITEĽSTVO TALIANSKEHO JAZYKA A LITERATÚRY               
V KOMBINÁCII 

Podmienky prijatia 

Bez prijímacej skúšky

• Ak je uchádzačov viac, ako je predpokladaný počet prijatých 
uchádzačov na študijný program, fakulta si vyhradzuje právo vybrať 
uchádzačov podľa priemeru známok na maturitnej skúške .

• Požadovaná úroveň: v rozmedzí „bez znalosti jazyka“ až „stredne 
pokročilý“ (B2 podľa SERR).



Výučba predmetov sa orientuje na: 

• Jazykovedu

• Literatúru

• Dejiny a kultúru

• Didaktiku

• Praktický jazyk



Profilové 
predmety Bc.

Úvod do jazykovedy pre romanistov

Úvod do štúdia literatúry pre romanistov

Úvod do dejín a kultúry krajín španielskeho / 
talianskeho jazyka

Jazykový systém španielskeho / talianskeho jazyka 
(fonetika, gramatika...)

Prehľad dejín literatúry španielskeho / talianskeho 
jazyka

Základy didaktiky cudzích jazykov



Niektoré 
ďalšie 
predmety Bc.

Jazyková činnosť v interakcii 

Jazyková činnosť v interakcii – ústny prejav v 
španielskom / talianskom jazyku 

Jazyková činnosť v interakcii – písomný prejav v 
španielskom / talianskom jazyku

Kultúra a civilizácia krajín španielskeho jazyka /

Kultúra a civilizácia Talianska 

Interkultúrna komunikácia 

Informačné technológie vo vyučovaní cudzích jazykov

Praktické cvičenia z didaktiky cudzích jazykov

Jazykové cvičenia zo špan. / tal. jazyka

Prekladové cvičenia zo špan. / tal. jazyka



Pedagogická 
prax

Zazmluvnené školy

Prax v Bc. aj Mgr. štúdiu



Študijné 
pobyty a 
stáže

študijné pobyty Erasmus + 

Španielsko – Universidad Complutense de Madrid, Universidad 
de Granada, Universidad de Almería, Universidad de Huelva, 
Universidad de Valladolid

Taliansko – CIELS Padova, Sapienza Università di Roma

+ Portugalsko, Česká republika, Maďarsko, Rumunsko 

+ podľa jazykových znalostí aj Francúzsko a  Belgicko 

stáže Erasmus + v európskych podnikoch a inštitúciách

napr. jazyková škola DILE v Salamance

CEEPUS FISH 

medzinárodná sieť medziuniverzitnej spolupráce Romance 
Languages and Cultures – Strategies of Communication and 
Culture Transfer in Central Europe

študijné pobyty a letné školy – Graz, Záhreb, Ljubljana, 
Budapešť, Brno, Zadar, Cluj-Napoca, Nový Sad, Krakov







Spolupráca s kultúrnymi inštitúciami



Naše 
projekty

Aktuálne projekty

• El Español en Europa (2021-2023)

• Spanish as a Foreign Language in Central Europe: A 
Demolinguistic Approach 2004-2020 (2023-2024)

Ďalšie úspešné projekty (výber)

• Románske jazyky a multilingvizmus. Vývoj 
slovesného času a vidu v medzijazyku (2020-2022)

• Neznáme pramene k dejinám Slovenska v 
talianskych archívoch (14.-16. storočie) (2019-2022)

• Biele miesta v slovenskom preklade španielskeho 
divadla Zlatého veku

• Enunciatívny prístup v kontrastívnej gramatike –
sloveso v románskych jazykoch a v slovenčine

• Obraz románskeho sveta v cestopisnej próze 
Martina Kukučína

• Prehĺbenie efektívnosti vyučovania cudzích jazykov 
v súvislosti so vstupom Slovenska do Európskej únie



Spanish as a Foreign Language in Central Europe: 
A Demolinguistic Approach (2004-2020)



Naše 
aktivity

Multijazykový seminár pre študentov 

v rámci projektu Románske jazyky a 
multilingvizmus 

• ako podporovať a lepšie využívať 
viacjazyčnosť vo výučbe jazykov 

• ako modernizovať výučbu jazykov a priblížiť 
ju k cieľom európskej jazykovej politiky

• prednášky svetoznámych profesorov v 
oblasti lingvistiky a viacjazyčnosti z USA, 
Talianska, Nemecka – Rafael M. Salaberry, 
Fabiana Rosi, Lukas Eibensteiner (9/2021)



Naše 
aktivity

Súťaž ŠVOUČ pre študentov

• rozvoj schopnosti a spôsobilosti študentov na 
vedeckú, odbornú a umeleckú činnosť

• podpora talentovaných a tvorivých študentov

• výchova perspektívnych odborníkov vo 
vedných a umeleckých odboroch



Naše 
publikácie

• Teoría y práctica de la expresión e interacción 
orales en ELE. (Nivel B1- B2)

• Didáctica de ELE: Fundamentos de didáctica 

• Lexicología española actual

• El Romanticismo en las literaturas de España

• Panorama de la literatura española

• Hľadanie metódy v kontrastívnej lingvistike

• Neología de forma en la terminología de las 
tecnologías de la información

• La dinámica del léxico de la moda en el siglo XIX

• Ramonizmus a jeho ohlas v slovenskej literatúre

• Tense and aspect in Italian interlanguage

+ mnohé iné







Katedra ponúka jazykové predmety pre celú 
fakultu  študenti majú možnosť naučiť sa 
nový románsky jazyk

španielčina

taliančina

francúzština



Španielčina



Taliančina



Francúzština 



Termín podania 
prihlášky na 
bakalárske 

štúdium: 

1. január - 31. marec 
2023

Termín podania 
prihlášky na 
magisterské 

štúdium: 

1. február - 31. marec 
2023



Termín
konania

prijímacej 
skúšky: 

12. - 16. júna 
2023

Termín 
doručenia 

maturitného 
vysvedčenia  

Do 16. júna 
2023



Učitelia Katedry románskych jazykov a literatúr



Máte otázky?

Radi Vám odpovieme mailom alebo po 
dohode cez chat či videohovor.



Kontakt

www.fedu.uniba.sk/romanistika

@ krjl@fedu.uniba.sk

+ 421 2 9015 9189

Poštová adresa:

Račianska 59, 813 34 Bratislava

Pracovisko:

Šoltésovej 4, Bratislava




