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Úvod 

 

Centrum jazykov SPU v Nitre (CJ SPU v Nitre) zahájilo svoju činnosť ako samostatné 

celouniverzitné pracovisko 1.9.2021, nadväzujúc na činnosť predchádzajúceho pracoviska - Katedry 

jazykov FEM SPU v Nitre. Hlavnou činnosťou CJ je zabezpečenie výučby cudzích jazykov 

a slovenského jazyka ako cudzieho jazyka pre študentov všetkých fakúlt SPU v Nitre.  

 

Organizačná štruktúra CJ 

Riaditeľka:   Mgr. Andrea Holúbeková, PhD. (anglický jazyk) 

Zástupkyňa riaditeľky: Mgr. Mária Fördösová, PhD. (ruský jazyk) 

Sekretariát:    Diana Bencová 

Lektorky:   Mgr. Petra Čančová (anglický jazyk) 

    Mgr. Stanislava Gálová, PhD. (nemecký jazyk) 

    Mgr. Ivana Grežová, PhD. (nemecký jazyk) 

    PhDr. Jarmila Horváthová, PhD. (anglický jazyk) 

    Mgr. Katarína Klimentová, PhD. (anglický a španielsky jazyk) 

    Mgr. Eva Matušeková, PhD. (anglický jazyk) 

    Mgr. Viera Prídavková, PhD. (francúzsky a slovenský jazyk) 

Upratovačka:   Marcela Antalová 

 

Centrum jazykov sa vnútorne delí na šesť sekcií na základe jednotlivých jazykov:  

1. sekcia anglického jazyka – vedúca sekcie: PhDr. Jarmila Horváthová, PhD. 

2. sekcia nemeckého jazyka – vedúca sekcie: Mgr. Stanislava Gálová, PhD. 

3. sekcia ruského jazyka – vedúca sekcie: Mgr. Mária Fördösová, PhD. 

4. sekcia španielskeho jazyka – vedúca sekcie: Mgr. Katarína Klimentová, PhD. 

5. sekcia francúzskeho jazyka – vedúca sekcie: Mgr. Viera Prídavková, PhD. 

6. sekcia slovenského jazyka – vedúca sekcie: Mgr. Viera Prídavková, PhD. 

 

Každá sekcia zodpovedá za riadenie výučby v rámci príslušného jazyka, t. j. za ponuku predmetov 

pre jednotlivé fakulty, ako aj ich obsahovú náplň. Spoločné sú podmienky na absolvovanie predmetov 

a všeobecné výsledky vzdelávania.   

 

1 Pedagogická činnosť Centra jazykov 

V rámci pedagogickej činnosti sa zamestnanci Centra jazykov podieľajú na formálnom 

a neformálnom vzdelávaní. V rámci formálneho vzdelávania je to výučba cudzích jazykov 

a slovenského jazyka pre cudzincov na všetkých fakultách SPU v Nitre a organizovanie jazykových 

skúšok v systéme UNIcert®. Na druhej strane neformálne vzdelávanie zahŕňa organizovanie 

neakreditovaných kurzov ďalšieho vzdelávania pre študentov a zamestnancov univerzity, ako aj pre 

širokú verejnosť, a výučbu v rámci Univerzity tretieho veku. 
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1.1 Formálne vzdelávanie       

Študenti všetkých fakúlt Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre si môžu vybrať štúdium 

anglického, nemeckého, ruského, francúzskeho a španielskeho jazyka, ako aj slovenského jazyka pre 

cudzincov na rôznych jazykových úrovniach, a to: 

- základný stupeň – NJ, RJ, ŠJ, FJ, SJ (úroveň A1), 

- stredne pokročilý stupeň – AJ, NJ, RJ, ŠJ, FJ, SJ (úroveň A1 – A2), 

- pokročilý stupeň – AJ, NJ, RJ, ŠJ, FJ, SJ (úroveň A2 – B1), 

- svetový jazyk A, B, C, D – AJ, NJ, RJ, ŠJ, FJ (úroveň B1 – B2), 

- slovenský jazyk A, B, C, D (úroveň B1 – B2), 

- odborný jazyk – slovenský jazyk (úroveň B2), 

- obchodná komunikácia – AJ, NJ, RJ (úroveň B2), 

- odborný jazyk I – AJ, NJ, RJ (úroveň B2 – C1), 

- komunikácia – AJ, NJ, RJ (úroveň B2 – C1), 

- obchodná prezentácia – AJ, NJ, RJ (úroveň C1). 

 

V spolupráci s Konfuciovou triedou ponúka Centrum jazykov aj výučbu čínskeho jazyka – stupne: 

základný, stredne pokročilý a pokročilý. 

Všetky predmety sú dvojsemestrálne (2 hodiny cvičení/týždeň) a končia sa v zimnom semestri 

zápočtom a v letnom semestri zápočtom a skúškou. Pre študentov, ktorí navštívia univerzitu v rámci 

programu ERASMUS+, je určený predmet základy slovenského jazyka pre cudzincov (úroveň < A1). 

Predmet je jednosemestrálny a končí sa zápočtom a skúškou. 

Po absolvovaní predmetov svetový jazyk A, B, C, D/slovenský jazyk A, B, C, D je študentom 

umožnené, aby sa v Centre jazykov zúčastnili skúšky v systéme UNIcert®LUCE a získali certifikát 

UNIcert® II (úroveň B2).  

Po absolvovaní predmetov odborný jazyk I, komunikácia a obchodná prezentácia je študentom 

umožnené zúčastniť sa skúšky v rámci systému UNIcert®LUCE a získať certifikát UNIcert® III 

(úroveň C1) so zameraním na ekonomiku. 

Pre interných a externých doktorandov všetkých fakúlt SPU v Nitre je určený predmet odborný jazyk 

PhD. (úroveň: C1, jazyky: AJ, NJ, RJ, ŠJ, FJ) a pre študentov MBA predmet Business English 

(úroveň: C1). 

Obsahové zameranie jednotlivých predmetov vychádza zo Spoločného európskeho referenčného 

rámca pre jazykové znalosti (SERR) s prihliadnutím na profil absolventov SPU v Nitre. Jazyková 

príprava sa orientuje na rozvoj a upevnenie základných rečových zručností študentov (čítanie s 

porozumením, počúvanie s porozumením, ústny prejav a písomný prejav) so zameraním na 

terminológiu daného študijného odboru. Zároveň sa vychádza z aktuálnych požiadaviek praxe, a to 

konkrétne zo špecifikácie jazykových spôsobilostí, ktoré sú uvedené pri jednotlivých povolaniach v 

Národnej sústave povolaní, ako aj z konkrétnych potrieb zamestnávateľov. Po absolvovaní jazykovej 

prípravy na úrovniach B1 – C1 by študenti mali byť schopní používať odbornú slovnú zásobu v 

písomnom a ústnom prejave v rámci akademického prostredia, ako aj profesijného života, čítať 

autentické všeobecné a odborné texty a súvisle sa vyjadrovať k aktuálnym spoločensko-

ekonomickým problémom. 

Najväčší záujem prejavujú študenti o anglický jazyk, čo vyplýva z toho, že na väčšine stredných škôl 

je angličtina prvým (povinným) cudzím jazykom a študenti absolvujú aj maturitnú skúšku na úrovni 

B1, resp. B2. Tento fakt sa zohľadňuje pri tvorbe syláb pre anglický jazyk, kde v porovnaní 
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s ostatnými jazykmi, na všetkých úrovniach prevláda výučba odborného jazyka  (podľa zamerania 

jednotlivých fakúlt) nad všeobecným jazykom. 

 

1.1.1 Výučba v akademickom roku 2021/2022 

V rámci aktuálnej akreditácie majú študenti Fakulty ekonomiky a manažmentu a Fakulty európskych 

štúdií a regionálneho rozvoja zahrnutý cudzí jazyk do študijných plánov ako povinný predmet v 

prvom a druhom ročníku bakalárskeho stupňa štúdia. Študenti vybraných študijných programov 

ostatných (štyroch) fakúlt SPU v Nitre majú cudzí jazyk zaradený medzi povinne voliteľné, resp. 

výberové predmety v stanovenom ročníku a stupni štúdia.  

V zimnom semestri 2021/2022 sa na predmety Centra jazykov prihlásilo celkovo 916 študentov 

(stav k 31.1.2022); najväčší počet študentov (672) bol z Fakulty ekonomiky a manažmentu, čo súvisí 

s tým, že študenti tejto fakulty mali v danom akademickom roku zaradené jazyky medzi povinné 

predmety. Potom nasledovali študenti FEŠRR (78), FAPZ (52), FBP (51), TF (41) a FZKI (22). Na 

anglický jazyk sa prihlásilo 759 študentov, na nemecký jazyk 46 študentov, na španielsky jazyk 34 

študentov, na ruský jazyk 29 študentov, na francúzsky jazyk 4 študenti a na čínsky jazyk 8 študentov. 

Slovenský jazyk pre cudzincov si v zimnom semestri zvolilo 36 študentov (Tab. 1, Tab. 2 a Tab. 3).  

 

Tab. 1 Počty študentov za jednotlivé fakulty SPU v Nitre (stav k 31. 1. 2022) 

 Počty študentov 

FAPZ 52 

FBP 51 

FEM 672 

FEŠRR 78 

FZKI 22 

TF 41 

Fakulty spolu 916 

Poznámka: Súčet Tab. 2 + Tab. 3 

 

Tab. 2 Počty zapísaných študentov za jednotlivé predmety CJ a cudzie jazyky (stav k 31.1.2022) 

 AJ FJ NJ RJ ŠJ ČJ 

Svetový jazyk A 280 0 12  9 6 - 

Svetový jazyk C 258 1 3 3 1 - 

Odborný jazyk I 53 - 1 0 - - 

Komunikácia 57 - 1 0 - - 

Obchodná prezentácia 52 - 0 0 - - 

Obchodná komunikácia 12 - 1 1 - - 

Základný stupeň - 1 7 9 20 7 

Stredne pokročilý stupeň 13 0 14 4 7 0 

Pokročilý stupeň 0 2 6 3 0 1 

Odborný jazyk PhD. 31 0 1 0 0 - 

Business English (MBA) 3 - - - - - 

Spolu 759 4 46 29 34 8 

Celkovo 880 
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Tab. 3 Počty zapísaných študentov za jednotlivé predmety CJ (slovenský jazyk pre cudzincov; stav k 31.1.2022) 

 Počty študentov 

Základný stupeň 0 

Stredne pokročilý stupeň 7 

Pokročilý stupeň 9 

Slovenský jazyk A 3 

Slovenský jazyk C 0 

Odborný jazyk (slovenský jazyk) 13 

Základy slovenského jazyka pre cudzincov 4 

Spolu 36 

 

Z celkového počtu 820 študentov, ktorí boli na predmet zapísaní k 10.5.2022, úspešne ukončilo cudzí 

jazyk zápočtom (v prípade doktorandského štúdia zápočtom a skúškou) 760 študentov, t.j. 92,7 % 

(Tab. 4). Čo sa týka slovenského jazyka, tak z celkového počtu 35 študentov, ukončilo slovenský 

jazyk zápočtom 31 študentov, t.j. 88,6 % (Tab. 5). Poznámka: celkový počet študentov k 31.1.2022 

nekorešponduje s celkovým počtom študentov k 10.5.2022, čo bolo pravdepodobne spôsobené tým, 

že niektorí študenti reálne nenastúpili na univerzitu, resp. štúdium na univerzite ukončili alebo sa 

odhlásili z predmetu. Celkový počet študentov, ktorí úspešne ukončili predmety Centra jazykov 

v zimnom semestri zápočtom sa ešte môže zmeniť nakoľko skúškové obdobie trvá do 31.7.2022. 

 

Tab. 4 Počty študentov, ktorí v zimnom semestri ukončili predmet zápočtom (cudzie jazyky; stav k 10.5.2022) 

 AJ FJ NJ RJ ŠJ ČJ 

Svetový jazyk A 247/227 0 11/8 8/8 4/3 - 

Svetový jazyk C 256/239 1/1 3/3 3/3 1/1 - 

Odborný jazyk I 44/43 - 1/1 0 - - 

Komunikácia 48/41 - 1/1 0 - - 

Obchodná prezentácia 51/48 - 0 0 - - 

Obchodná komunikácia 12/11 - 1/1 1/1 - - 

Základný stupeň - 1/1 7/7 9/9 20/19 7/5 

Stredne pokročilý stupeň 12/12 0 12/11 4/4 7/7 0 

Pokročilý stupeň 0 2/2 6/6 3/3 0 1/0 

Odborný jazyk PhD. 32/30 0 1/1 0 0 - 

Business English (MBA) 3/3 - - - - - 

Spolu 705/654 4/4 43/39 28/28 32/30 8/5 

Celkovo: 820/760 (92,7%) 

 

Tab. 5 Počty študentov, ktorí v zimnom semestri ukončili predmet zápočtom (slovenský jazyk pre cudzincov; 

stav k 10.5.2022) 

 Počty študentov 

Základný stupeň 0/0 

Stredne pokročilý stupeň 7/7 

Pokročilý stupeň 9/9 

Slovenský jazyk A 3/2 

Slovenský jazyk C 0 

Odborný jazyk (slovenský jazyk) 13/10 

Základy slovenského jazyka pre cudzincov 3/3 

Spolu 35/31 (88,6%) 
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V letnom semestri 2021/2022 sa na predmety Centra jazykov prihlásilo celkovo 860 študentov; 

najväčší počet študentov (636) bol z Fakulty ekonomiky a manažmentu, čo súvisí s tým, že študenti 

tejto fakulty mali v danom akademickom roku zaradené jazyky medzi povinné predmety. Potom 

nasledovali študenti FEŠRR (72), FAPZ (51), FBP (42), TF (40) a FZKI (19). Na anglický jazyk sa 

prihlásilo 701 študentov, na nemecký jazyk 42 študentov, na španielsky jazyk 31 študentov, na ruský 

jazyk 30 študentov, na francúzsky jazyk 4 študenti a na čínsky jazyk 5 študentov. Slovenský jazyk 

pre cudzincov si v letnom semestri zvolilo 47 študentov (Tab. 6, Tab. 7 a Tab. 8). 

 

Tab. 6 Počty študentov za jednotlivé fakulty SPU v Nitre 

 Počty študentov 

FAPZ 51 

FBP 42 

FEM 636 

FEŠRR 72 

FZKI 19 

TF 40 

Fakulty spolu 860 

Poznámka: Spočítané Tab. 7 + Tab. 8 

 

Tab. 7 Počty zapísaných študentov za jednotlivé predmety CJ a cudzie jazyky 

 AJ FJ NJ RJ ŠJ ČJ 

Svetový jazyk B 241 0 10 7 4 0 

Svetový jazyk D 263 1 3 3 1 0 

Odborný jazyk I 46 0 1 0 0 0 

Komunikácia 46 0 3 0 0 0 

Obchodná prezentácia 53 0 0 0 0 0 

Obchodná komunikácia 12 0 2 1 0 0 

Základný stupeň 0 1 7 10 20 5 

Stredne pokročilý stupeň 11 0 10 5 6 0 

Pokročilý stupeň 0 2 6 3 0 0 

Odborný jazyk PhD. 29 0 0 1 0 0 

Business English (MBA) 0 0 0 0 0 0 

Spolu 701 4 42 30 31 5 

Celkovo: 813 

 

Tab. 8 Počty zapísaných študentov za jednotlivé predmety CJ (slovenský jazyk pre cudzincov) 

 Počty študentov 

Základný stupeň 0 

Stredne pokročilý stupeň 7 

Pokročilý stupeň 9 

Slovenský jazyk B 3 

Slovenský jazyk D 0 

Odborný jazyk (slovenský jazyk) 14 

Základy slovenského jazyka pre cudzincov 14 

Spolu 47 

 

Nakoľko skúškové obdobie letného semestra v čase predkladania správy ešte prebieha, nie je možné 

určiť, koľko študentov úspešne ukončilo zápočtom a skúškou predmety Centra jazykov. 
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1.1.2 Výučba v akademickom roku 2022/2023 

Od akademického roka 2022/2023 sa jazyky stávajú povinne voliteľnými na všetkých fakultách SPU 

v Nitre. Z uvedeného dôvodu zamestnanci CJ v spolupráci s jednotlivými fakultami upravili 

koncepciu výučby cudzích jazykov a ponuku predmetov nasledovne: 

1. povinne voliteľné predmety na FAPZ, FBP, FZKI, TF (1. stupeň štúdia): 

- základný stupeň (FJ, NJ, RJ, ŠJ, ČJ), 

- stredne pokročilý stupeň (AJ, FJ, NJ, RJ, ŠJ, ČJ) , 

- pokročilý stupeň (AJ, FJ, NJ, RJ, ŠJ, ČJ). 

2. povinne voliteľný predmet na TF (druhý stupeň štúdia): 

- obchodná komunikácia (AJ, NJ, RJ). 

3. povinne voliteľné predmety na FEŠRR (prvý stupeň štúdia): 

- svetový jazyk A, B (AJ, FJ, NJ, RJ, ŠJ) – je to odborný jazyk zameraný na ekonomiku. 

4. povinne voliteľné predmety na FEM (prvý stupeň štúdia): 

- svetový jazyk A, B, C, D (AJ, FJ, NJ, RJ, ŠJ) – je to odborný jazyk zameraný na 

ekonomiku. 

5. povinne voliteľné predmety na FEM pre študijné programy: OBP, MPAS/MPAA (prvý stupeň 

štúdia): 

- odborný jazyk I (AJ, NJ, RJ), 

- komunikácia (AJ, NJ, RJ), 

- obchodná prezentácia (AJ, NJ, RJ). 

6. slovenský jazyk ako cudzí jazyk pre zahraničných študentov všetkých fakúlt SPU v Nitre  – 

výberové predmety: 

- základný stupeň – predmet je dvojsemestrálny ,  

- stredne pokročilý stupeň – predmet je dvojsemestrálny,  

- pokročilý stupeň – predmet je dvojsemestrálny,  

- odborný jazyk (slovenský jazyk) – predmet je dvojsemestrálny, 

- základy slovenského jazyka pre cudzincov (študenti v rámci programu ERASMUS+) – 

predmet je jednosemestrálny.  

7. výberové predmety na všetkých fakultách: 

- základný stupeň – NJ, RJ, ŠJ, FJ, SJ (úroveň A1), 

- stredne pokročilý stupeň – AJ, NJ, RJ, ŠJ, FJ, SJ (úroveň A1 – A2), 

- pokročilý stupeň – AJ, NJ, RJ, ŠJ, FJ, SJ (úroveň A2 – B1), 

- svetový jazyk A, B, C, D – AJ, NJ, RJ, ŠJ, FJ (úroveň B1 – B2), 

- slovenský jazyk A, B, C, D (úroveň B1 – B2), 

- odborný jazyk – slovenský jazyk (úroveň C1), 

- odborný jazyk I – AJ, NJ, RJ (úroveň B2 – C1), 

- komunikácia – AJ, NJ, RJ (úroveň B2 – C1), 

- obchodná komunikácia – AJ, NJ, RJ (úroveň B2), 

- obchodná prezentácia – AJ, NJ, RJ (úroveň C1). 

 

Pre sprehľadnenie informácií o ponuke jednotlivých jazykov a predmetov v kategóriách povinne 

voliteľné predmety a výberové predmety, vypracovalo CJ prehľadnú prezentáciu, ktorá má študentom 

jednotlivých fakúlt poslúžiť ako pomôcka pri výbere a prihlasovaní sa na jazyky v rámci platnej 

akreditácie (Obr. 1).   
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Obr. 1 Ako si vybrať predmety Centra jazykov 

Zdroj: Centrum jazykov (2022) 

 

V nasledujúcej tabuľke (Tab. 9) sú uvedené predbežné počty študentov požadujúcich zápis 

predmetov Centra jazykov za jednotlivé fakulty SPU v Nitre (v tabuľke nie sú uvedené počty 

budúcich študentov prvých ročníkov).  

 

Tab. 9 Počet študentov požadujúcich zápis predmetov Centra jazykov (všetky jazyky) za jednotlivé fakulty 

 Počty študentov 

FAPZ 265 

FBP 28 

FEM 179 

FEŠRR 8 

FZKI 36 

TF 44 

Fakulty spolu 560 

Poznámka: Počty študentov požadujúcich zápis jednotlivých predmetov za jednotlivé jazyky a fakulty sú uvedené 

v Prílohe A. 

 

V akademickom roku 2022/2023 ponúka Centrum jazykov nasledujúce počty skupín za jednotlivé 

jazyky (kalkulácia počtu skupín bola vykonaná na základe počtu vyučujúcich zabezpečujúcich 

výučbu príslušného jazyka a úväzku lektora): 

1. anglický jazyk – cca 36 skupín (denní a externí študenti) + doktorandi; 

2. nemecký jazyk – 18 skupín (denní a externí študenti); 

3. ruský jazyk – 9 skupín (denní a externí študenti); 

4. španielsky jazyk – cca 5 skupín; 

5. francúzsky jazyk – cca 3 skupiny; 

6. slovenský jazyk – cca 6 skupín. 

Počty skupín pre španielsky, slovenský a francúzsky jazyk sú orientačné; ich pomer sa môže zmeniť 

v závislosti od záujmu študentov o dané jazyky. 
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1.1.3 Jazykové skúšky v systéme UNIcert® 

Od roku 2006 je Centrum jazykov SPU v Nitre (vtedy Katedra odborného jazykového vzdelávania, 

od roku 2012 Katedra jazykov) členom Inštitútu pre akreditáciu jazykovej výučby na univerzitách 

strednej Európy UNIcert®LUCE s právom poskytovať jazykovú výučbu a skúšky v akreditovaných 

jazykových programoch zohľadňujúcich špecifiká a priority študentov a absolventov vysokých škôl 

nefilologického zamerania. Účasť na skúškach v systéme UNIcert® je pre študentov dobrovoľná a 

predchádza jej dôkladná jazyková príprava v rámci akreditovaných predmetov na dennej aj externej 

forme štúdia so zameraním na pôdohospodárske a ekonomické vedy.  

Po úspešnom absolvovaní písomnej a ústnej skúšky študenti získajú medzinárodný certifikát 

UNIcert® II (úroveň B2) z anglického, nemeckého, francúzskeho, ruského jazyka, ako aj slovenského 

jazyka pre cudzincov, alebo certifikát UNIcert® III (úroveň C1) z anglického, nemeckého alebo aj 

ruského jazyka. Od roku 2006 Centrum jazykov vystavilo celkovo 3200 certifikátov UNIcert® II 

(úroveň B2) a 746 certifikátov UNIcert® III (úroveň C1). Najväčší počet certifikátov UNIcert® II a 

UNIcert® III bol vystavený pre anglický jazyk. Treba zdôrazniť, že ide o medzinárodné certifikáty, 

ktoré akceptujú univerzity a zamestnávatelia nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Certifikát 

UNIcert® je pre študentov nefilologických vysokých škôl a univerzít jednou z možností, ako môžu 

preukázať a potvrdiť svoje jazykové zručnosti. 

V marci 2022 sa Centru jazykov podarilo reakreditovať nasledujúce jazykové programy v systéme 

UNIcert®: 

- Anglický jazyk pre študentov ekonomických a pôdohospodárskych vied, UNIcert® II; 

- Ruský jazyk pre študentov ekonomických a pôdohospodárskych vied, UNIcert® II; 

- Francúzsky jazyk pre študentov ekonomických a pôdohospodárskych vied, UNIcert® II; 

- Anglický jazyk pre ekonómov, študentov európskych štúdií a pôdohospodárskych vied so 

zameraním na ekonomiku, UNIcert® III. 

V akademickom roku 2021/2022 sa na jazykové skúšky v systéme UNIcert® prihlásil nasledujúci 

počet študentov: 

- Anglický jazyk pre študentov ekonomických a pôdohospodárskych vied, UNIcert® II (úroveň 

B2) – 18 študentov; 

- Ruský jazyk pre študentov ekonomických a pôdohospodárskych vied, UNIcert® II (úroveň 

B2) – 4 študenti; 

- Anglický jazyk pre ekonómov, študentov európskych štúdií a pôdohospodárskych vied so 

zameraním na ekonomiku, UNIcert® III (úroveň C1) – 6 študentov. 

 

1.1.4 Dotazník kvality vzdelávania v CJ SPU v Nitre 

Na konci zimného semestra 2021/2022 sme študentom, ktorí navštevovali cvičenia z cudzích 

jazykov,  zadali „Dotazník kvality vzdelávania v Centre jazykov SPU v Nitre“. Z celkového počtu 916 

študentov dotazník vyplnilo 365 respondentov, t. j. 39,8 %.  

Prvá položka dotazníka bola zameraná na zistenie náročnosti absolvovaných predmetov. 133 

študentov (36,44 %)  sa vyjadrilo, že nemá vyhranený názor, t. j.  predmety nepovažujú ani za ľahké 

ani za ťažké. Pre 132 respondentov (36,2 %)  sú predmety ľahké, pre 74 respondentov (20,27 %)  

ťažké a pre 20 respondentov (5,48 %)  veľmi ľahké.  

Čo sa týka zaujímavosti predmetu, až 226 študentov (61,9 %)  uviedlo, že predmety CJ sú pre nich 

zaujímavé, pre 69 študentov (18,9 %) sú veľmi zaujímavé a 48 študentov (13,15 %)  nemá vyhranený 
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názor. Pre 16 respondentov (4,4 %) predmety nie sú zaujímavé a pre 6 študentov (1,6 %) sú veľmi 

nezaujímavé. 

V nasledujúcej otázke sme sa zamerali na zistenie toho, či je výklad učiva zrozumiteľný. 192 

respondentov (52,6 %) odpovedalo, že výklad učiva je pre nich zrozumiteľný a pre 134 respondentov 

(36,7 %) je veľmi zrozumiteľný. Na druhej strane len 26 študentov (7,12 %) uviedlo, že nemá 

vyhranený názor, pre 11 študentov (3 %) je výklad učiva nezrozumiteľný a pre 2 študentov (0,54 %)  

veľmi nezrozumiteľný.   

Cieľom štvrtej položky bolo zistiť, či vyučujúci jasne komunikujú požiadavky na ukončenie 

predmetu. 343 respondentov (93,97 %) si vybralo odpoveď áno, 7 študentov (1,9 %) nie a 15 

respondentov (4,1%) sa nevedelo vyjadriť. 

Pre 175 študentov (47,9 %) je prístup vyučujúcich veľmi pozitívny, pre 150 študentov (41,1 %) 

pozitívny, pre 7 študentov (1,92 %) negatívny, pre 1 študenta (0,27 %) veľmi negatívny a 32 

respondentov (8,8 %) uviedlo, že nemá vyhranený názor. 

Šiesta otázka dotazníka bola všeobecná. Zaujímalo nás, ako boli respondenti spokojní s priebehom 

vyučovania cudzích jazykov v online priestore. 175 študentov (47,9 %)  uviedlo, že boli spokojní, 

112 študentov (30,68 %) bolo veľmi spokojných, 54 študentov (14,8 %)  nemá vyhranený názor, 21 

študentov (5,75 %)  bolo nespokojných a 3 študenti (0,82 %) boli veľmi nespokojní. 

Posledná otázka dotazníka bola zameraná na zistenie toho, či by študenti odporučili absolvovanie 

predmetov CJ aj iným študentom. 307 respondentov (84,1 %) sa vyjadrilo, že by predmet odporučili, 

16 študentov (4,38 %) by predmety CJ neodporučilo a 42 respondentov (11,5 %) sa k danej otázke 

nevedelo vyjadriť. 

Z uvedeného vyplýva, že náročnosť predmetov CJ je vo všeobecnosti primeraná, a preto ju vyučujúci 

môžu o niečo zvýšiť. Témy preberané v rámci predmetov sú pre študentov zaujímavé; výklad učiva 

je zrozumiteľný, resp. veľmi zrozumiteľný a požiadavky na ukončenie predmetu sú odkomunikované 

jasne. Prístup vyučujúcich k študentom je vnímaný ako pozitívny až veľmi pozitívny. Čo sa týka 

vyučovania cudzích jazykov v online priestore, tak do budúcnosti by sme odporúčali v rámci 

niektorých predmetov využívať aj kombináciu prezenčnej výučby a online výučby, nakoľko až 47,9% 

respondentov je s takouto formou výučby cudzích jazykov spokojných a 30,68 % veľmi spokojných. 

O pozitívnych ohlasoch na predmety CJ svedčí aj fakt, že až 84,1 % respondentov by predmety CJ 

odporučilo aj iným študentom. 

 

1.2 Neformálne vzdelávanie (celoživotné vzdelávanie) 

V rámci svojej pedagogickej činnosti sa zamestnanci Centra jazykov zameriavajú aj na výučbu 

v rámci kurzov celoživotného vzdelávania. Patria sem neakreditované kurzy ďalšieho vzdelávania 

pre študentov a zamestnancov univerzity, ako aj pre verejnosť a kurzy v rámci Univerzity tretieho 

veku. 

 

1.2.1 Neakreditované kurzy ďalšieho vzdelávania pre študentov a zamestnancov SPU v Nitre 

V letnom semestri (21. marec – 1. júl 2022) otvorilo Centrum jazykov v spolupráci s Kanceláriou 

vnútorného systému zabezpečenia kvality päť neakreditovaných kurzov ďalšieho vzdelávania 

v rozsahu 30 vyučovacích hodín/2 hod. týždenne, a to: anglický jazyk – úplný začiatočník I., anglický 

jazyk – úplný začiatočník II., anglický jazyk – mierne pokročilý I., nemecký jazyk – úplný začiatočník 

I. a španielsky jazyk – úplný začiatočník I. (Tab. 10). Kurzy boli primárne určené pre 
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administratívnych a technických zamestnancov SPU v Nitre. Do kurzov sa mohli dodatočne prihlásiť 

aj pedagogickí a vedecko-výskumní zamestnanci univerzity.  

 

Tab.10 Kurzy ďalšieho vzdelávania pre zamestnancov SPU v Nitre 

Kurz Počet účastníkov kurzu Vyučujúci 

Anglický jazyk – úplný začiatočník I. 9 Mgr. Andrea Holúbeková, PhD. 

Anglický jazyk – úplný začiatočník II. 12 Mgr. Andrea Holúbeková, PhD. 

Mgr. Eva Matušeková, PhD. 

Anglický jazyk – mierne pokročilý I. 9 Mgr. Petra Čančová 

Nemecký jazyk – úplný začiatočník I. 4 Mgr. Stanislava Gálová, PhD. 

Španielsky jazyk - úplný začiatočník I. 8 Mgr. Katarína Klimentová, PhD. 

Spolu 42 účastníkov  5 vyučujúcich 

 

Cieľom jazykových kurzov ďalšieho vzdelávania bolo zamerať sa na profesijný rozvoj 

administratívnych a technických zamestnancov SPU v Nitre v oblasti cudzojazyčných kompetencií 

v súlade: (1) s požiadavkami na všeobecné kľúčové kompetencie uvedené v Národnej sústave 

povolaní, (2) s kľúčovými kompetenciami pre celoživotné vzdelávanie (3), ako aj so Spoločným 

európskym referenčným rámcom pre jazykové znalosti (SERR). Kurzy boli zamerané na rozvoj 

štyroch základných rečových zručností (čítanie s porozumením, počúvanie s porozumením, ústny 

prejav a písomný prejav) v zhode so SERR, a na osvojenie si všeobecnej ako aj odbornej slovnej 

zásoby potrebnej pre výkon jednotlivých povolaní vo vysokoškolskom prostredí, v ktorom sa 

administratívni a technickí pracovníci SPU v Nitre stretávajú aj so študentami, vysokoškolskými 

pedagógmi a inými spolupracovníkmi univerzít zo zahraničia. 

 

1.2.2 Neakreditované kurzy ďalšieho vzdelávania pre verejnosť 

V letnom semestri 2021/2022 boli v rámci podnikateľskej činnosti Centra jazykov pripravené 

a verejnosti ponúknuté kurzy slovenského jazyka pre cudzincov (stupeň: základný, stredne pokročilý 

a pokročilý). Pre nezáujem zo strany verejnosti však kurzy neboli otvorené. 

 

1.2.3 Kurzy slovenského jazyka pre utečencov z Ukrajiny 

V období od 13. 3. 2022 do 30. 3. 2022 zorganizovala vyučujúca slovenského jazyka v CJ SPU 

v Nitre Mgr. Viera Prídavková, PhD. dva kurzy slovenského jazyka pre utečencov z Ukrajiny 

v celkovom rozsahu 10 hodín/kurz (spolu: 20 hodín). Kurzy boli zamerané na zvládnutie nielen 

základných ortografických pravidiel, ale aj bežných komunikačných situácií, napríklad: v obchode; 

u lekára a v lekárni; orientácia v meste; orientácia v čase a priestore; doprava; vypĺňanie formulárov 

a tlačív na úradoch. 

Kurzy boli bezplatné a prebiehali v popoludňajších hodinách v priestoroch Centra jazykov. V dvoch 

skupinách bolo celkovo 36 osôb vo veku od 11 do 74 rokov. Všetky učebné materiály a pomôcky 

vypracovalo a poskytlo bezplatne Centrum jazykov. 

 

1.2.4 Univerzita tretieho veku 

Centrum jazykov v rámci Univerzity tretieho veku (UTV) už niekoľko rokov realizuje 

výučbu anglického jazyka v dvoch stupňoch – základný stupeň a stredne pokročilý stupeň. Jazykové 

kurzy trvajú dva akademické roky (t. j. štyri semestre) a výučba prebieha v priestoroch CJ v 

popoludňajších hodinách formou prezenčných cvičení. V priebehu jedného semestra účastník 
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absolvuje 11 cvičení v rozsahu dvoch vyučovacích hodín. Akademický rok sa začína v októbri 

príslušného roka a končí sa v apríli/máji nasledujúceho roka. Kontaktnou osobou za Centrum jazykov 

je Mgr. Eva Matušeková, PhD. 

Akademický rok 2021/2022 bol poznačený pandémiou a z tohto dôvodu bola prezenčná výučba 

v rámci UTV umožnená len v letnom semestri. V danom období prebiehal kurz anglického jazyka 

pre stredne pokročilých v celkovom rozsahu 22 hodín. 

 

1.2.5 MBA štúdium 

V rámci MBA štúdia sa Centrum jazykov podieľa na výučbe anglického jazyka, predmet: Business 

English, ktorý je zameraný na osvojenie si základných zručností súvisiacich s akademickým písaním 

a s prípravou a prednesom prezentácií. V akademickom roku 2021/2022 prebiehala výučba online 

formou v rámci platformy MS Teams.  

 

1.2.6 Prijímacie konanie na doktorandské štúdium 

Pracovníci CJ sa aktívne zúčastňujú ako členovia komisií pri preverovaní jazykových znalostí 

uchádzačov o doktorandské štúdium na jednotlivých fakultách SPU v Nitre. Prijímacie konanie 

z jazyka prebieha formou písomného testu (gramatika a čítanie s porozumením), resp. formou ústnej 

skúšky (prezentácia témy doktorandskej práce). 

 

2 Vedecko–výskumná a publikačná činnosť 

V rámci vedecko-výskumnej  a publikačnej činnosti sa zamestnanci Centra jazykov SPU v Nitre 

zameriavajú na: 

- lexikológiu a lexikografiu – tvorbu bilingválnych a multilingválnych terminologických 

slovníkov (monotematických a multidisciplinárnych slovníkov), resp. na tvorbu 

cudzojazyčných mutácií terminologických databáz pre jednotlivé študijné odbory SPU v 

Nitre; 

- problematiku osvojovania si odbornej slovnej zásoby; 

- didaktiku výučby cudzích jazykov na vysokých školách nefilologického zamerania (napr. 

autonómiu učiaceho sa, t. j. učenie a učenie sa zamerané na študenta); 

- komparatívnu lingvistiku; 

- komparatívnu analýzu odborných a umeleckých textov; 

- problematiku testovania jazykových kompetencií; 

- fonetiku a fonológiu; 

- implementáciu nových technológií do výučby; 

- vzťah medzi výučbou cudzích jazykov a požiadavkami praxe, ako aj na vzťah medzi 

ovládaním cudzích jazykov a mierou zamestnateľnosti. 

 

2.1 Vedecko – výskumná činnosť 

V roku 2021 bol Centru jazykov schválený projekt KEGA 013SPU-4/2021 „Príprava 

pôdoznaleckej terminológie významovo rovnocenných slovenských a anglických výrazov a ich 

aplikovateľnosť vo vedecko-pedagogickom procese“ (vedúca projektu: PhDr. Jarmila Horváthová, 

PhD., riešiteľský kolektív: Mgr. Petra Čančová, PhD., Mgr. Andrea Holúbeková, PhD., Mgr. 

Katarína Klimentová, PhD., Mgr. Eva Matušeková, PhD., doc. Ing. Vladimír Šimanský, PhD.). 
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Hlavným cieľom projektu je vypracovanie skrípt z pôdoznalectva v anglickom jazyku a vytvorenie 

slovensko-anglického slovníka z odbornej pôdoznaleckej terminológie. 

V roku 2022 podali zamestnanci Centra jazyk projekt KEGA 007SPU-4/2023 „Vytvorenie 

interdisciplárnych jazykových učebníc zameraných na terminológiu vybraných študijných odborov“ 

(vedúca projektu: Mgr. Stanislava Gálová, PhD., riešiteľský kolektív: Mgr. Petra Čančová, Mgr. 

Ivana Grežová, PhD., PhDr. Jarmila Horváthová, PhD., Mgr. Katarína Klimentová, PhD., Mgr. Eva 

Matušeková, PhD.). Cieľom projektu je vypracovanie učebníc pre nemecký jazyk (úroveň A2) 

a anglický jazyk (úroveň B1) s dôrazom na odbornú terminológiu vybraných študijných odborov, 

a to: poľnohospodárstvo a biotechnológie, potravinárstvo, ekologické a environmentálne vedy 

a strojárstvo. Ďalším cieľom projektu je vytvorenie audionahrávok a anglicko-slovenského 

a nemecko-slovenského glosára. 

 

2.2 Publikačná činnosť  

Zamestnanci Centra jazykov sa okrem výučby venujú aj publikačnej činnosti. V roku 2021 vydali 

nasledujúce publikácie (Tab. 11): 

 

Tab. 11 Publikačná činnosť Centra jazykov za rok 2021 

Kategórie publikačnej činnosti Počet 

ADC 1 

ADF 1 

ADM 2 

ADN 3 

AFC 5 

AFH 1 

AGI 1 

BAB 1 

BDE 1 

FAI 1 

GAI 2 

Poznámka: Zoznam jednotlivých výstupov publikačnej činnosti Centra jazykov za rok 2021 je uvedený v Prílohe B 

 

2.3 Účasť na konferenciách 

Centrum jazykov aj naďalej pokračuje v prezentovaní výsledkov svojej práce na medzinárodných 

konferenciách: 

Termín: 1.10.2021  

KLIMENTOVÁ, K. – PRÍDAVKOVÁ, V. 

Miesto konania: Katedra románskych jazykov, Filozofická fakulta UK v Bratislave  

Medzinárodná vedecká konferencia „Jornadas de Estudios Románicos V – La romanística en 

movimiento“  

- prezentácia príspevku „História vyučovania románskych jazykov na Katedre jazykov 

Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre“ („Historia de la enseñanza de lenguas 

románicas en el Departamento de Lenguas de la Universidad Eslovaca de Agricultura de 

Nitra“). Príspevok je syntézou aktivít Centra jazykov (predtým Katedry jazykov) v oblasti 

románskych jazykov – španielčiny a francúzštiny. Zameriava sa na retrospektívny pohľad od 

vzniku katedry až po jej zánik z hľadiska vedecko-výskumnej a pedagogickej činnosti, 

publikačnej činnosti, personálneho a materiálneho zabezpečenia výučby a pod.;   
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- bude uverejnený vo vedeckom recenzovanom časopise ROMANISTICA COMENIANA;  

- význam: výmena informácií, skúseností a poznatkov v oblasti románskej lingvistiky, 

literatúry a translatológie, ktoré prispejú k obohateniu a skvalitneniu výučby španielskeho 

a francúzskeho jazyka v CJ SPU v Nitre. 

Termín: 23.5.- 26.5. 2022 

GÁLOVÁ, S. 

Miesto konania: Univerzita Wroclaw a Štátna vysoká škole v Nyse, Poľsko 

Medzinárodná interdisciplinárna konferencia „Príroda - duch a moc“   

- význam - odborný rast a networking, spoluautorstvo na publikácii v nemeckom 

vydavateľstve. 

 

Termín: 17.06.2022 

KLIMENTOVÁ, K. 

Miesto konania: online, platforma MS Teams 

Medzinárodná vedecká konferencia „Aktuálne výzvy vo výučbe cudzích jazykov na vysokých 

školách“ (pod záštitou CASAJC a Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave) 

- prezentácia príspevku „Najčastejšie problémy študentov pri osvojovaní anglického odborného 

jazyka na vysokých školách nefilologického zamerania“; 

- bude uverejnený v časopise Philologia (časopis je evidovaný v databáze ERIH Plus); 

- význam:  výmena informácií, skúseností a poznatkov v oblasti aktuálnych trendov vo výučbe 

cudzích jazykov na vysokých školách a ich implementácia do vyučovacieho procesu v CJ 

SPU v Nitre. 

 

Termín: 17.06.2022 

GÁLOVÁ, S. – GREŽOVÁ, I. 

Miesto konania: online, platforma MS Teams 

Medzinárodná vedecká konferencia „Aktuálne výzvy vo výučbe cudzích jazykov na vysokých 

školách“ (pod záštitou CASAJC a Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave) 

- prezentácia príspevku „UNIcert® Basic ako odozva na aktuálne požiadavky cudzojazyčného 

vzdelávania v terciárnej oblasti“; 

- bude uverejnený v časopise Philologia (časopis je evidovaný v databáze ERIH Plus); 

- význam:  odborný rast. 

 

3 Učitelia vyslaní na mobility do zahraničia 

MATUŠEKOVÁ, E. 

30.5. – 1.6. 2022 - Mendelova univerzita Brno - konzultácie a rozhovory s kolegami vyučujúcimi 

angličtinu ako cudzí jazyk a výmena vzájomných skúseností a inovačných nápadov. Inšpirácia v 

oblasti využívania rôzneho technického vybavenia alebo technickej podpory vo vyučovaní/učení sa. 

Tvorba ďalších učebných materiálov, testov a aplikácia nových trendov do vyučovania predmetov 

z oblasti cudzích jazykov. 

 

4 Iné aktivity Centra jazykov 

Medzi ďalšie aktivity Centra jazykov patrí aktívna participácia na Detskej letnej univerzite, účasť 

v komisiách jazykovej súťaže pre deti základných a stredných škôl „Jazykový kvet“, ako aj ďalšie 
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aktivity, ktoré súvisia s transformáciou pracoviska z katedry na celouniverzitné pracovisko, napr. 

vytvorenie loga a webovej stránky pracoviska. 

 

4.1 Detská letná univerzita 

Prvý júlový týždeň bude na pôde SPU v Nitre prebiehať Detská letná univerzita určená pre deti 

zamestnancov univerzity vo veku od 8 do 12 rokov. Hoci sa pracovníci CJ špecializujú na výučbu 

cudzích jazykov pre dospelých, v rámci aktivít určených pre účastníkov univerzity CJ ponúka výučbu 

anglického a nemeckého jazyka pod názvom „Mladý lingvista“. Cieľom tejto aktivity je, aby sa malí 

študenti hravou formou naučili základnú slovnú zásobu súvisiacu s prírodou (zvieratá, rastliny, 

ovocie, zelenina a i.). 

 

4.2 Jazykový kvet 

Na základe spolupráce dohodnutej ešte v čase, keď bolo Centrum jazykov súčasťou Fakulty 

ekonomiky a manažmentu, zorganizovala Mgr. Stanislava Gálová, PhD. spoločne s vedením fakulty 

celoslovenské kolo jazykovej súťaže určenej pre žiakov základných a stredných škôl pod názvom 

Jazykový kvet, ktoré sa uskutočnilo v priestoroch FEM dňa 10.6.2022. Pracovníci CJ sa na podujatí 

zúčastnili ako členovia poroty za jednotlivé súťažné jazyky. 

 

4.3 Vytvorenie loga a webovej stránky 

Keďže sa od 1.9.2022 Centrum jazykov stalo celouniverzitným pracoviskom, bolo potrebné vytvoriť 

logo pracoviska ako aj novú webovú stránku (Obr. 2 Logo Centra jazykov a Obr. 3 Webová stránka 

Centra jazykov). 

Súčasťou loga Centra jazykov je zemeguľa, ktorá symbolizuje národy sveta hovoriace rozličnými 

jazykmi a zároveň poukazuje na fakt, že prostredníctvom jazykov sa študentom otvárajú možnosti 

štúdia a zamestnania sa v zahraničí. 

 

 
Obr. 2  Logo Centra jazykov 

Zdroj: Centrum jazykov (2022) 

 

Webová stránka Centra jazykov poskytuje základné informácie o činnosti pracoviska. Študenti si na 

stránke CJ nájdu údaje, ktoré úzko súvisia so štúdiom cudzích jazykov, a to: 

- informácie o jednotlivých jazykoch a predmetoch v slovenskom a anglickom jazyku; 

- informácie o výbere a zapisovaní sa na povinne voliteľné a výberové predmety; 



 SLOVENSKÁ POĽNOHOSPODÁRSKA UNIVERZITA V NITRE | Centrum jazykov SPU v Nitre 

 

Správa o činnosti Centra jazykov SPU v Nitre za akademický rok 2021/2022 | cj.uniag.sk 

 

17 

- informácie o prihlasovaní sa na skúšky; 

- informácie o jazykových skúškach v systéme  UNIcert®LUCE; 

- informácie o jazykových kurzoch, atď. 

 
Obr. 3 Webová stránka Centra jazykov 

Zdroj: Centrum jazykov (2022) 

 

5 Hospodárenie 

Výsledky hospodárenia za september – december 2021: 

- pridelená dotácia na september – december 2021: 41 178 EUR, zostatok k 31.12.2021: 127,77 

EUR; 

- príjmový účet (jazykové skúšky v systéme UNIcert®): zostatok k 31.12.2021: 230 EUR. 

 

Závery 

Pandémia zasiahla aj výučbu v Centre jazykov. V zimnom semestri 2021/2022 prebiehala podstatná 

časť výučby hlavne dištančne v súlade s príkazmi rektorky k organizácií štúdia v akademickom roku 

2021/2022. Ak to pandemická situácia umožňovala, výučba prebiehala prezenčne, resp. “hybridne” 

(t. j. časť študentov bola fyzicky prítomná priamo na hodine v učebni a ďalšia časť bola pripojená 

online cez MS Teams). Takáto forma výučby si vyžadovala aj zvýšené požiadavky na technické 

vybavenie nielen učební a pedagógov, ale aj samotných študentov. Od marca 2022 sa v dennej forme 

štúdia v rámci CJ prešlo na prezenčnú formu výučby, nakoľko výučba cudzích jazykov sa realizuje 

len formou cvičení, prednášky nie sú. 

Nepriaznivá pandemická situácia do značnej miery ovplyvnila aj možnosti organizovania 

neakreditovaných kurzov ďalšieho vzdelávania, ako aj výučbu v rámci Univerzity tretieho veku. 

S výučbou sa začalo až v marci 2022 po uvoľnení opatrení. 
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V  akademickom roku 2022/2023 kolektív Centra jazykov plánuje: 

- aktívne sa podieľať na vzdelávacom procese v rámci výučby na I., II. a III. stupni 

vysokoškolského vzdelávania na všetkých fakultách SPU v Nitre; 

- pri úrovniach jazykovej spôsobilosti B2 a C1 (v rámci anglického jazyka na všetkých 

úrovniach) sa zamerať na výučbu odborného cudzieho jazyka, ktorého obsahová náplň by 

zodpovedala obsahovej náplni akreditovaných študijných programov a zároveň by 

zohľadňovala aj požiadavky praxe na jazykové spôsobilosti zamestnancov; 

- okrem študentami preferovaného anglického jazyka spropagovať výučbu a dôležitosť 

ostatných cudzích jazykov pre prax a zamestnateľnosť (nemecký jazyk, francúzsky jazyk, 

španielsky jazyk a ruský jazyk), ako aj slovenského jazyka pre cudzincov, a to od úrovne A1 

po úroveň C1; 

- naďalej organizovať jazykové skúšky v už akreditovaných jazykových programoch v rámci 

systému UNIcert® II a UNIcert® III; 

- akreditovať jazykový program a organizovať jazykové skúšky v systéme UNIcert® Basic 

(úroveň A2) pre nemecký jazyk a na ich základe vydávať certifikáty o jazykovej spôsobilosti 

študentov a absolventov SPU v Nitre; 

- aktívne sa podieľať na výučbe v rámci Univerzity tretieho veku (okrem anglického jazyka 

ponúknuť aj ďalšie cudzie jazyky na základe záujmu verejnosti); 

- v spolupráci s Kanceláriou vnútorného systému zabezpečenia kvality pokračovať 

v organizovaní neakreditovaných jazykových kurzov pre študentov a zamestnancov 

univerzity v rámci celoživotného vzdelávania; 
- organizovať neakreditované kurzy cudzích jazykov (anglický, nemecký, ruský, francúzsky 

a španielsky) a slovenského jazyka ako cudzieho jazyka pre širokú verejnosť; 

- pokračovať v práci na projekte KEGA 013SPU-4/2021 „Príprava pôdoznaleckej terminológie 

významovo rovnocenných slovenských a anglických výrazov a ich aplikovateľnosť vo vedecko-

pedagogickom procese“; 

- uchádzať sa o získanie projektu KEGA 007SPU-4/2023 „Vytvorenie interdisciplárnych 

jazykových učebníc zameraných na terminológiu vybraných študijných odborov“;  

- zúčastňovať sa na domácich a zahraničných konferenciách, publikovať príspevky 

v zborníkoch a časopisoch s cieľom prezentovať výsledky vedecko-výskumnej činnosti 

zamestnancov Centra jazykov a nadviazať spoluprácu so slovenskými a zahraničnými 

vzdelávacími inštitúciami; 

- aktívne spolupracovať s Centrami jazykov/Katedrami jazykov na slovenských a českých 

nefilologických vysokých školách a univerzitách v rámci Česko-slovenskej asociácie 

učiteľov cudzích jazykov na vysokých školách (CASAJC). 
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Príloha A  

 

Počty študentov požadujúcich registráciu predmetov Centra jazykov za jednotlivé fakulty 

SPU v Nitre  

 

 FAPZ FBP FEM FEŠRR FZKI TF 

Anglický jazyk A 3 6 1 0 0 2 

Francúzsky jazyk A 0 0 4 0 0 0 

Nemecký jazyk A 1 0 5 0 2 1 

Ruský jazyk A 0 1 2 0 0 0 

Španielsky jazyk A 2 1 2 den /  

1 ext. 

0 9 0 

Anglický jazyk C 0 0 116 den./ 

4 ext. 

4 den/ 

2 ext. 

2 0 

Francúzsky jazyk C 0 0 0 0 0 0 

Nemecký jazyk C 1 0 2 1 0 0 

Ruský jazyk C 0 0 5 0 0 0 

Španielsky jazyk C 0 0 0 0 0 0 

Odborný jazyk I (AJ) 1 0 0 0 0 0 

Odborný jazyk I (NJ) 0 0 0 0 0 0 

Odborný jazyk I (RJ) 0 0 0 0 0 0 

Komunikácia (AJ) 1 0 1 0 0 0 

Komunikácia (NJ) 0 0 0 0 0 0 

Komunikácia (RJ) 0 0 0 0 0 0 

Obchodná prezentácia (AJ) 0 0 16 0 0 0 

Obchodná prezentácia (NJ) 0 0 0 0 0 0 

Obchodná prezentácia (RJ) 0 0 0 0 0 0 

Obchodná komunikácia (AJ) 1 0 0 0 0 0 

Obchodná komunikácia (NJ) 0 0 0 0 0 0 

Obchodná komunikácia (RJ) 0 0 0 0 0 0 

Základný stupeň (FJ) 3 1 2 0 5 3 

Základný stupeň (NJ) 21 1 1 0 2 7 

Základný stupeň (RJ) 39 4 0 0 1 8 

Základný stupeň (ŠJ) 51 1 9 0 6 1 

Základný stupeň (ČJ) 6 0 3 0 0 0 

Stredne pokročilý stupeň (AJ) 85 4 0 0 7 13 

Stredne pokročilý stupeň (FJ) 1 0 0 0 1 0 

Stredne pokročilý stupeň (NJ) 7 0 0 0 0 4 

Stredne pokročilý stupeň (RJ) 1 2 0 0 1 0 

Stredne pokročilý stupeň (ŠJ) 5 0 3 0 0 1 

Stredne pokročilý stupeň (ČJ) 0 0 0 0 0 0 

Pokročilý stupeň (AJ) 30 5 0 0 0 4 

Pokročilý stupeň (FJ) 1 0 0 0 0 0 

Pokročilý stupeň (NJ) 1 2 1 1 0 0 

Pokročilý stupeň (RJ) 3 0 0 0 0 0 

Pokročilý stupeň (ŠJ) 1 0 1 0 0 0 

Pokročilý stupeň (ČJ) 0 0 0 0 0 0 

Študentov spolu 265 28 179 8 36 44 
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Príloha B  

 

Zoznam výstupov publikačnej činnosti Centra jazykov za rok 2021 

 

ADC 

ŠIMANSKÝ, Vladimír - JONCZAK, Jerzy - HORVÁTHOVÁ, Jarmila - IGAZ, Dušan - AYDIN, Elena - KOVÁČIK, 

Peter. Does long-term application of mineral fertilizers improve physical properties and nutrient regime of sandy soils? 

In Soil and tillage research. ISSN 0167-1987, 2021, vol. 215, article number 105224 [9 s.]. Dostupné na internete: 

<https://doi.org/10.3390/agronomy12010051>.  IF: 5,347 Indexované v: WoS, SCOPUS, CCC 

 

ADF 

KLIMENTOVÁ, Katarína. El léxico de la gestión de recursos humanos: análisis comparativo de los anglicismos en 

español y eslovaco. In Romanistica Comeniana. ISSN 2585-8483, 2021, č. 2, s. 46-62. 

 

ADM 

ŠIMANSKÝ, Vladimír - HORVÁTHOVÁ, Jarmila - JONCZAK, Jerzy - POLLÁKOVÁ, Nora. Suitability of carbon 

and nitrogen managment indices for the evaluation of soil organic matter under different soil management practices in a 

productive vineyard. In Journal of Ecological Engineering. ISSN 2081-139X, 2021, vol. 22, iss. 7, s.150-162. Dostupné 

na internete: <https://doi.org/10.12911/22998993/139027>. Indexované v: SCOPUS, WoS 

ČERYOVÁ, Natália - BAJČAN, Daniel - LIDIKOVÁ, Judita - ŠNIRC, Marek - TREBICHALSKÝ, Pavol - 

BERESECKÁ, Janka - HORVÁTHOVÁ, Jarmila. Phenolic contents, antioxidant activity and colour density of Slovak 

Pinot Noir wines. In Acta agriculturae Slovenica. ISSN 1581-9175, 2021, vol. 117, no. 3, s. 1-8. Dostupné na internete: 

<https://doi.org/10.14720/aas.2021.117.3.2043>. Indexované v: SCOPUS 

 

ADN 

GÁLOVÁ, Stanislava - KLIMENTOVÁ, Katarína - MORAVCOVÁ, Ľubomíra. Some remarks on the elaboration 

of a multilingual specialized dictionary of hippology. In XLinguae. ISSN 1337-8384, 2021, vol. 14, iss. 2, s. 22-38. 

Dostupné na internete: <https://dx.doi/10.18355/XL.2021.14.02.02>. Indexované v: SCOPUS 

ČERYOVÁ, Natália - ČIČOVÁ, Iveta - LIDIKOVÁ, Judita - ŠNIRC, Marek - HORVÁTHOVÁ, Jarmila - 

LICHTNEROVÁ, Helena - FRANKOVÁ, Hana. The content of bioactive compounds and antioxidant activity of garlic 

(Allium sativum L.). In Potravinárstvo Slovak Journal of Food Sciences Online. ISSN 1337-0960, 2021, vol. 15, no. 1, s. 

1104-1111. Dostupné na internete: <https://doi.org/10.5219/1694>. Indexované v: SCOPUS 

KORENKO, Maroš - BULGAKOV, Volodymyr - KURYLO, Vasyl - KULYK, Maksym - KAINICHANKO, Alexander 

- IHNATIEV, Y.I. - MATUŠEKOVÁ, Eva. Formation of crop yields of energy crops depending on the soil and weather 

conditions. In Acta technologica agriculturae. ISSN 1335-2555, 2021, vol. 24, iss. 1, s. 41-47. Dostupné na internete: 

<http://doi.org/10.2478/ata-2021-0007>. Indexované v: WoS, SCOPUS 

 

AFC 

KLIMENTOVÁ, Anna - GÁLOVÁ, Stanislava - KLIMENTOVÁ, Katarína. The role of the conceptual phase in the 

elaboration of a multilingual specialized dictionary. In EDULEARN21. 1st ed. [12516] s. ISBN 978-84-09-31267-2. 

International Conference on Education and New Learning Technogies. Valencia : IATED, 2021, s. 9293-9299 

GREŽOVÁ, Ivana - GREŽO, Henrich. An effort to find a balance between phonetic exercises and language skills in 

teaching german as a foreign language. In INTED2021 Proceedings. 1st ed. 1 online zdroj [11 000] s. ISBN 978-84-09-

27666-0. International technology, education and development conference. Burjassot, Valencia : IATED, 2021, s. 10336-

10341. 

GREŽOVÁ, Ivana - GREŽO, Henrich. Phonetic deviations in german pronunciation with a focus on assimilation. In 

EDULEARN21. 1st ed. [12516] s. ISBN 978-84-09-31267-2. International Conference on Education and New Learning 

Technogies. Valencia : IATED, 2021, s. 9770-9776. 

RÉCKY, Roman - HORVÁTHOVÁ, Jarmila. Ecological agriculture as a form of sustainable entrepreneurship on soil. 

In ICOM 2021 - Zero waste management and circular economy. 1st. ed. 446 s. ISBN 978-80-7509-820-7. ICOM 2021. 

Brno Mendel University of Agriculture and Forestry 2021, s. 71-82. Dostupné na internete: 

<https://doi.org/10.11118/978-80-7509-820-7-71>. 



 SLOVENSKÁ POĽNOHOSPODÁRSKA UNIVERZITA V NITRE | Centrum jazykov SPU v Nitre 

 

Správa o činnosti Centra jazykov SPU v Nitre za akademický rok 2021/2022 | cj.uniag.sk 

 

21 

KLIMENTOVÁ, Anna - KLIMENTOVÁ, Katarína. Anglicisms in the specific vocabulary of human resource 

management. In INTED2021 Proceedings. 1st ed. 9821 s. ISSN 2340-1079. ISBN 978-84-09-27666-0. International 

technology, education and development conference, s. 7553-7560. Dostupné na internete: 

<https://doi.org/10.21125/inted.2021.1518>. 

 

AFH 

ČERYOVÁ, Natália - ČIČOVÁ, Iveta - LIDIKOVÁ, Judita - ŠNIRC, Marek - HORVÁTHOVÁ, Jarmila - 

LICHTNEROVÁ, Helena - FRANKOVÁ, Hana. Antioxidant activity, total polyphenol content and total flavonoid 

content of garlic (Allium sativum L.). In Scientific Conference of PhD. Students of FAFR, FBFS and FHLE SUA in 

Nitra. 1. vyd. 87 s. ISBN 978-80-552-2400-8. Scientific Conference of PhD. Students of FAFR, FBFS and FHLE SUA 

in Nitra. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2021, s. 82. Dostupné na internete: 

<https://doi.org/10.15414/2021.9788055224008>. 
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