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Charakteristika školy

 Štátna jazyková škola

 vzdelávacia inštitúcia pre širokú verejnosť

 Viac ako 5,000 dospelých študentov každý rok

 Založená v roku1954 

 Výnos N 73 144/53-III/T

 1.školský rok 1954/1955 

 Zriaďovateľ Bratislavský samosprávny kraj

 Budovy:

 38 Palisády, Bratislava od roku 1983 

 Alokované pracovisko Vazovova 14 od r. 2011 



Oddelenia a jazyky



Organizácia školského roka

2 semestre

september - január

február - jún

Začiatok 2. septembra

Koniec 30. júna



Zápis

Povinný 
vstupný test

Poplatok 
za kurz



Organizácia štúdia

Všeobecné kurzy

úroveň počet hodín

A1 – A2 210 - 420

B1 – B2 210 - 280

B2 - C1 210 - 280

Curriculum

Intenzívne kurzy

hodín

420  - 875 

Špecializované a špec.kurzy

hodín

105  - 140 

3 stupne

6 ročníkov



Certifikáty

Kurz osvedčenie

úroveň

Trvanie štúdia

základný A2 2

stredný B2 2

vyšší C1 2



Kurzy

 Všeobecný jazyk A1 to C1

 Špecializované kurzy

Obchodná angličtina

Ruský jazyk pre podnikateľov

Prípravné kurzy k maturite

Konverzačné kurzy

Online/Skype kurz pre futbalových 
rozhodcov

Seniorské kurzy



Prípravné kurzy na ŠJS

Kurz Jazyk Úroveň

Základný 

a všeobecný

Anglický, francúzsky, 

španielsky, nemecký,

taliansky, maďarský, 

bulharský, ruský

B2 – C1

Prekladateľský anglický, nemecký jazyk C2

Tlmočnícky anglický, nemecký jazyk C2

Obchodná Aj anglický jazyk C1



Štátne jazykové skúšky

2 
termíny

jeseň jar
2 časti

písomná ústna



 Inovácia a kvalitné vyučovanie v súlade 

s najnovšími trendmi vo výučbe cudzieho jazyka

 Príležitosti pre individuálny a profesijný rast 

pedagógov - učiteľov dvoch jazykov, 

po materskej dovolenke, po ukončení VŠ,  

ktorí dlhšie neboli v krajine cieľového jazyka

 Možnosť nadviazať kontakt medzi jednotlivcami 

a medzi vzdelávacími inštitúciami z rôznych krajín 

Dôvody na zapojenie sa do projektu



 Príprava pedagógov v súlade so školským 

vzdelávacím plánom a s Európskym plánom 

rozvoja

 Poskytovanie kurzov a skúšok, ktoré spĺňajú 

medzinárodne kritéria 

 Implementácia inovatívnych postupov 

a nových technológii vo výučbe

Potreby organizácie a ciele projektu



ERASMUS +, Key Action 1

Názov projektu:  Learning for Life

Pridelený grant: 33 180 €

Trvanie projektu: 01. 06. 2015 do 31. 05. 2017 

Popis projektu



 Na základe predchádzajúcich skúsenosti

 Na základe odporúčaní iných kolegov

 Prieskum na internete

 Na základe potreby- IT, konverz., štátnicové 
kurzy

 Kontakt inštitúcii - mandátne zmluvy, prehľad 
poskytovaných kurzov

Vyhľadávanie partnerov



 13 mobilít = štruktúrované kurzy

 4 krajiny - UK, Ireland, Germany, Spain

 2 týždňové pobyty, 1 týždňové pobyty 

Aktivity



 Pilgrims- Canterbury - Jazyk a kultúra, Tvorivé postupy 
vo výučbe AJ

 Regent London

 Scarborough - CLIL vo výučbe AJ

 Alpha College of English Dublin

 International house - Dublin CELTA course

 Españolé International House - Valencia 

 Institut für Internationale Kommunikation e.V. Düsseldorf -
Tablety, aplikácie a Internet 2.0 vo vyučovaní nemeckého 
jazyka

 Horizonte, Sprachschule Regensburg

Aktivity  



 Prezentácie v rámci jednotlivých oddelení, 
celoškolské, zdieľanie materiálov

 Job shadowing = výmena skúsenosti, hosťovanie 
španielskych kolegov zo Santiago de Compostela, 
v dvoch fázach – marec: 4 osoby/2 týždne, 
máj: 1 pedagóg/2 týždne

 Publikácia článkov v španielskej tlači a na Slovensku

Výstupy a dopad







 Príprava projektu - rozdelenie práce, podpora 
zo strany vedenia

 Príručka + návod na prácu s Mobility Tool

 Jasné kritéria na výber záujemcov, postup v prípade 
zmeny

 záujem o dlhodobé využitie získaných poznatkov

 Europass registrácia

 Individuálne zmluvy, realizácia mobility- školský 
rok/prázdniny

Skúsenosti, rady a odporúčania



Kontakt

Stojka Dubenova

dub@1sjs.sk

+421-911 588 597

Fax: +421-2-544 106 80

mailto:dub@1sjs.sk
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