
Nemecko – slovenský jazykový kurz, Nitra 

Rakúsko-slovenská letná škola 2014 

 Nitra, Slovensko 

6. - 19. júl 2014 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

S finančnou podporou: 
 

 
 
 

Účastníci:  30 rakúskych a slovenských študentov rôznych 
študijných odborov 

 
Miesto podujatia: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 

Filozofická fakulta 
Štefánikova 67  
949 74 Nitra, Slovenská republika 

 
Ubytovanie a  Študentský domov ŠD UKF Nitra 
stravovanie: dvojlôžkové izby / vždy jeden rakúsky spolu  

s jedným slovenským účastníkom 
plná penzia 
Ul. B. Slančikovej 1, Nitra 
949 01 Nitra, Slovenská republika 

 
Príchod a odchod: Individuálny a na vlastné náklady 
 
Prihlasovací  
poplatok:  € 50,- 
 
 
Náklady za Rakúsko-slovenskú letnú školu (ubytovanie, poplatky za 
kurzy, program, strava) sú za účastníkov hradené „Akciou 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 bude hradený iba jazykový kurz. 

Organizátori: 
 

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre  
& 

Fachhochschule Burgenland, Eisenstadt 



Nemecko – slovenský jazykový kurz, Nitra 

A. Jazyková časť 
 
Rakúsko-slovenská letná škola je určená študentom rôznych študij-
ných odborov. Veľkou výhodou sú aspoň základné znalosti nemecké-
ho jazyka. Kurzy budú prebiehať v dvoch skupinách (začiatočníci a 
pokročilí) pre každý jazyk (nemecký a slovenský).  
 
Výučba jazyka pozostáva z 
• piatich vyučovacích hodín denne - slovenský jazyk, resp. nemecký 
jazyk - od pondelka do piatka, 8.30-12.30 hod., 
• tandemových podujatí, t.j. konverzačných a diskusných krúžkov 
(zmiešané slovensko-rakúske skupiny). 
 
 
B. Vzdelávací a kultúrny program 
 

 Prednášky o dejinách, vede a kultúre Rakúska a Slovenska 

 Celodenné výlety počas víkendov 

 Prehliadka Nitry 

 Turistika 

 Filmové večery 
 
 
 
 
 
Po plnohodnotnej účasti na letnej škole získajú účastníci certifikát 
Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre o absolvovaní kurzu. 
 
 

PRIHLÁSENIE A BLIŽŠIE INFORMÁCIE 
 
PaedDr. Oľga Wrede, PhD. 
Katedra germanistiky 
Filozofická fakulta UKF v Nitre 
 
Štefánikova 67  
SK - 949 74 Nitra 
 
e-mail: owrede@ukf.sk  Tel.: +421 (37) 6408 376 
 
 
Pri prihlásení (prostredníctvom priloženého formuláru) je nutné za-
platiť prihlasovací poplatok vo výške € 50,-. Pri prípadnom stornovaní 
prihlášky do 27.06.2014 bude celá suma refundovaná. Inak bude 
uhradená čiastka vrátená iba v prípade zamietnutia účasti organizá-
torom Rakúsko-slovenskej letnej školy. Prihlášky zasielajte na hore 
uvedenú adresu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UKONČENIE PRIHLASOVANIA: 20.06.2014 
 

 
 



Nemecko – slovenský jazykový kurz, Nitra 

Vyhlasujem, že som previedol/la čiastku vo výške € 50,- na nasledujú-
ci účet s poznámkou pre prijímateľa: 
„Rakúsko-slovenská letná škola Nitra 2014 + meno uchádzača“ 
 
 
Meno prijímateľa: Dary Filozofickej fakulty UKF v Nitre 
Číslo účtu / IBAN: SK5481800000007000073076 
SWIFT kód: SUBASKBX 
 
Vyhlasujem, že absolvujem celý kurz. V opačnom prípade spätne 
uhradím celé štipendium. 
Na podujatí sa zúčastním na vlastnú zodpovednosť. 
 
Prílohy: 
 

 Potvrdenie o štúdiu 

 Kópia potvrdenia o úhrade prihlasovacieho poplatku 

 Kópia jazykového certifikátu (v prípade, ak nejaký máte) 

 Životopis (v nemeckom jazyku) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dátum     Podpis 
 
 

Prihláška 
(pre slovenských účastníkov) 

na Rakúsko-slovenskú letnú školu 2014 
v Nitre, Slovensko 

Termín: 6. – 19. júl 2014 
Titul  

Meno  

Priezvisko  

Dátum narodenia  

Pohlavie  

Štátne občianstvo  

Adresa  

Tel. číslo  

E-mail  

Domovská univerzita  

Študijný odbor  

Identifikačné číslo študenta  

Jazykové znalosti □ začiatočník 
□ mierne pokročilý 
□ pokročilý 

Vegetarián              áno □               nie □ 

 
UKONČENIE PRIHLASOVANIA: 20.06.2014 


