
       Nemecko- slovenský jazykový kurz v Prešove 

Rakúsko-slovenská letná škola 2018 

Prešov, Slovensko 

8. júl - 21. júl 2018 

 

 

Organizátori: 

Prešovská univerzita v Prešove 

Inštitút germanistiky FF PU 

& 

           Fachhochschule Burgenland, Eisenstadt 

                                                            S finančnou podporou:  

                                                            

 

Účastníci: 15 rakúskych a 15 slovenských študentov rôznych 
študijných odborov 

Miesto podujatia: Prešovská univerzita v Prešove 
   Filozofická fakulta 
   Ul. 17. novembra 1 
   080 78 Prešov, Slovenská republika 
 
Ubytovanie a  Hotel Lineas 
stravovanie:  Budovateľská 3586/14, 080 01 Prešov 

dvojlôžkové izby / vždy jeden rakúsky účastník 
spolu s jedným slovenským účastníkom 
raňajky 

 

    

    
    
   obedy a večere v ŠDJ PU, Prešov, Ul. 17. nov. 13: 

    

 

https://www.google.sk/maps/place/hotel+LINEAS/@48.9854056,21.243458,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x9bdea8604d050fdd


       Nemecko- slovenský jazykový kurz v Prešove 

Príchod a odchod: individuálny a na vlastné náklady 

 

Prihlasovací poplatok: € 50,- 

 

Náklady za Rakúsko-slovenskú letnú školu (ubytovanie, stravovanie, 

poplatky za kurzy, rámcový program) za účastníkov hradí „Akcia Rakúsko – 

Slovensko“. Ostatné výdaje, ako aj prihlasovací poplatok a náklady 

spojené s cestovaním si účastníci hradia sami. 

Kto sa môže prihlásiť na Rakúsko-slovenskú letnú školu? 

Riadni študenti slovenskej vysokej školy alebo univerzity do 35 rokov. 

Študenti so slabšími jazykovými znalosťami, ako aj uchádzači nad 35 rokov 

budú prijatí v prípade, že zostanú voľné miesta. Účastníkom starším ako 

35 rokov budú hradené iba poplatky spojené s jazykovou výučbou. 

A. Jazyková časť 
 
Rakúsko-slovenská letná škola je určená študentom rôznych študijných 
odborov. Veľkou výhodou sú aspoň základné znalosti nemeckého jazyka. 
Kurzy budú prebiehať v dvoch skupinách (začiatočníci a pokročilí) pre 
každý jazyk (nemecký a slovenský). 
 
Výučba jazyka pozostáva denne z  

 piatich vyučovacích hodín dopoludnia a piatich vyučovacích hodín 
počas dvoch popoludní od pondelka do piatka – slovenský jazyk 
resp. nemecký jazyk, 

 tandemových podujatí, t. j. konverzačných a diskusných krúžkov 
v zmiešaných slovensko-rakúskych skupinách. 

 
 

B. Vzdelávací a kultúrny program 
 

 Prednášky o dejinách, vede a kultúre Rakúska a Slovenska 

 Celodenné výlety počas víkendov 

 Prehliadka pozoruhodností Prešova a okolia 

 Filmové večery 
 
Po plnohodnotnej účasti na letnej škole získajú účastníci Certifikát 
Prešovskej univerzity v Prešove o absolvovaní jazykového kurzu. 
 

PRIHLÁSENIE A BLIŽŠIE INFORMÁCIE 
 
PhDr. Júlia Paračková, PhD. 
Inštitút germanistiky 
Filozofická fakulta PU v Prešove 
Ul. 17. novembra 1 
SK – 080 78 Prešov 
 
e-mail: julia.parackova@unipo.sk 
kópia: jana.zavadska@unipo.sk 
Tel.: +421 7570 805 (sekretariát Inštitútu germanistiky) 

 
Pri prihlásení prostredníctvom priloženého formulára je nutné zaplatiť 
prihlasovací poplatok vo výške € 50,-. Uhradená čiastka bude vrátená iba 
v prípade zamietnutia účasti organizátorom Rakúsko-slovenskej letnej 
školy, pričom zamietnutý/á uchádzač/-ka musí zaslať žiadosť o vrátenie 
prihlasovacieho poplatku, v ktorej uvedie IBAN a SWIFT svojho účtu. 
Prihlášky zasielajte na hore uvedenú adresu. 
 
 

Ukončenie prihlasovania: 31. máj 2018 
  

mailto:julia.parackova@unipo.sk
mailto:jana.zavadska@unipo.sk


       Nemecko- slovenský jazykový kurz v Prešove 

Prihláška 

(pre slovenských účastníkov) 
na Rakúsko-slovenskú letnú školu 2018 

v Prešove, Slovenská republika 

Termín: 8. 07. – 21. 07. 2018 

Titul  

Meno  

Priezvisko  

Dátum narodenia  

Pohlavie  

Štátne občianstvo  

Adresa  
 

E-mail  
 

Tel. číslo  
 

Domovská 
univerzita/fakulta 

 

Študijný odbor  
 

Identifikačné číslo 
študenta 

 

Jazykové znalosti  začiatočník 

 mierne pokročilý 

 pokročilý 

Vegetarián/-ka 
 
Iné (alergia, diéta) 

 áno         

 nie 

  

 

 

Vyhlasujem, že som previedol/-la prihlasovací poplatok vo výške € 50,- 

na nasledujúci účet s poznámkou pre prijímateľa: 

„Rakúsko-slovenská letná škola Prešov 2018 + meno a priezvisko 

uchádzača“ 

 

Meno prijímateľa: Filozofická fakulta PU v Prešove 
Číslo účtu/IBAN: SK87 8180 0000 0070 0007 8205 

SWIFT: SPSRSKBA 

 

 

Vyhlasujem, že absolvujem celý program Rakúsko-slovenskej letnej školy 

Prešov 2018. V opačnom prípade uhradím celé štipendium. 

Na podujatí sa zúčastním na vlastnú zodpovednosť. Som poistený/-á. 

 

 

Prílohy k prihláške: 

 

 Potvrdenie o štúdiu 

 Kópia potvrdenia o úhrade prihlasovacieho poplatku 

 Kópia jazykového certifikátu (v prípade, ak nejaký máte) 

 Životopis (v nemeckom jazyku) 

 

 

 

 

 

 

Dátum     Vlastnoručný podpis 


