
Informačné listy predmetov
OBSAH
1. bSV-008/22  Bulharská literatúra 1................................................................................................. 3
2. bSV-010/22  Bulharská literatúra 2................................................................................................. 5
3. bSV-012/22  Bulharská literatúra 3................................................................................................. 7
4. bSV-060/15  Bulharský film............................................................................................................9
5. bSV-003/15  Bulharský jazyk 1.....................................................................................................11
6. bSV-005/15  Bulharský jazyk 2.....................................................................................................13
7. bSV-007/15  Bulharský jazyk 3.....................................................................................................15
8. bSV-009/15  Bulharský jazyk 4.....................................................................................................17
9. bSV-011/15  Bulharský jazyk 5.....................................................................................................19
10. A-boHI-012/20  Juhovýchodná Európa v stredoveku................................................................. 21
11. A-bpBU-61/22  Konverzácia v bulharskom jazyku.....................................................................23
12. bpBU-101/15  Konzekutívne tlmočenie 1................................................................................... 25
13. bpBU-103/15  Konzekutívne tlmočenie 2................................................................................... 27
14. A-bpBU-020/22  Kultúra jazykového prejavu.............................................................................29
15. bSV-931/18  Macedónsky film....................................................................................................31
16. bSV-057/15  Poľský film.............................................................................................................33
17. bpBU-100/15  Preklad odborného textu...................................................................................... 35
18. bSV-004/15  Reálie Bulharska.....................................................................................................37
19. bSV-014/15  Reálie Chorvátska...................................................................................................39
20. boSV-500/15  Reálie Macedónska...............................................................................................41
21. bSV-024/15  Reálie Poľska..........................................................................................................43
22. bSV-034/15  Reálie Slovinska..................................................................................................... 45
23. bSV-044/15  Reálie Srbska..........................................................................................................47
24. bSV-921/22  Slavistická exkurzia 1............................................................................................ 49
25. bSV-933/22  Slavistická exkurzia 2............................................................................................ 51
26. bSV-905/15  Slovanský jazyk 1: Chorvátsky..............................................................................53
27. bSV-909/15  Slovanský jazyk 1: Poľský.....................................................................................55
28. bSV-913/15  Slovanský jazyk 1: Slovinský................................................................................ 57
29. bSV-917/15  Slovanský jazyk 1: Srbský..................................................................................... 59
30. bSV-906/15  Slovanský jazyk 2: Chorvátsky..............................................................................61
31. bSV-910/15  Slovanský jazyk 2: Poľský.....................................................................................63
32. bSV-914/15  Slovanský jazyk 2: Slovinský................................................................................ 65
33. bSV-918/15  Slovanský jazyk 2: Srbský..................................................................................... 67
34. bSV-907/15  Slovanský jazyk 3: Chorvátsky..............................................................................69
35. bSV-911/15  Slovanský jazyk 3: Poľský.....................................................................................71
36. bSV-915/15  Slovanský jazyk 3: Slovinský................................................................................ 73
37. bSV-919/15  Slovanský jazyk 3: Srbský..................................................................................... 75
38. bSV-908/15  Slovanský jazyk 4: Chorvátsky..............................................................................77
39. bSV-912/15  Slovanský jazyk 4: Poľský.....................................................................................79
40. bSV-916/15  Slovanský jazyk 4: Slovinský................................................................................ 81
41. bSV-920/15  Slovanský jazyk 4: Srbský..................................................................................... 83
42. bSV-058/15  Slovinský film........................................................................................................ 85
43. bSV-059/15  Srbský film............................................................................................................. 87
44. bSV-053/22  Staroslovienčina......................................................................................................89
45. A-boHI-306/00  ŠK: Dejiny Byzancie 1..................................................................................... 91
46. A-boHI-307/00  ŠK: Dejiny Byzancie 2..................................................................................... 93
47. A-bSV-067/15  Úvod do dejín a kultúry Bulharska....................................................................95



48. bSV-006/15  Úvod do štúdia bulharskej kultúry a literatúry...................................................... 97
49. bSV-016/15  Úvod do štúdia chorvátskej kultúry a literatúry.....................................................99
50. bSV-026/15  Úvod do štúdia poľskej kultúry a literatúry.........................................................101
51. bSV-036/15  Úvod do štúdia slovinskej kultúry a literatúry.....................................................103
52. bSV-046/15  Úvod do štúdia srbskej kultúry a literatúry..........................................................105
53. A-boFI-901/22  Základy filozofie..............................................................................................107
54. A-boFI-901/22  Základy filozofie..............................................................................................109
55. bSV-928/16  Základy slavistiky.................................................................................................111



Strana: 3

INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KSF/bSV-008/22

Názov predmetu:
Bulharská literatúra 1

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 2  Za obdobie štúdia: 28
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 3

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra sa bude vyžadovať jedna písomná previerka zameraná na charakteristiku
literárnych procesov a javov uvedeného obdobia (10%), jedna prezentácia o živote a diele
konkrétneho autora (10%) a jedna seminárna práca venovaná problematike a interpretácii (prípadne
aj z porovnávacieho aspektu) konkrétneho diela, smeru, žánru, autorovho štýlu a pod. (30%).
Počas skúškového obdobia bude písomná skúška (35%) a ústna skúška (15%) zameraná na
preverenie získaných vedomostí z literatúry uvedeného obdobia.
Vo všetkých súčastiach hodnotenia musí študent dosiahnuť minimálne 60 % úspešnosť.
Klasifikačná stupnica v percentách:
A: 100 % – 92 %
B: 93 % – 85 %
C: 84 % – 76 %
D: 77 % – 68 %
E: 69 % – 60 %
FX: 59 % – 0 %
Študent môže mať počas semestra maximálne dve absencie s preukázanými dokladmi. Porušenie
akademickej etiky má za následok anulovanie získaných bodov v príslušnej položke hodnotenia.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 50 % priebežne, 50 % v skúškovom období

Výsledky vzdelávania:
Študent má po absolvovaní predmetu základné vedomosti o vývine literatúry bulharského
národného obrodenia a detailnejšie sa oboznámi s jeho 2. obdobím (1856 - 1878). Rozumie
literárnym procesom v kontexte bulharského a svetového obrodenia. Je schopný interpretovať
literárne dielo a hľadať súvislosti s literárnymi procesmi a javmi uvedeného obdobia. Dokáže sa
orientovať v bulharskej literatúre uvedeného obdobia a aplikovať získané vedomosti v ďalšom
štúdiu.

Stručná osnova predmetu:
1. Základné znaky bulharského národného obrodenia.
2. Dve etapy bulharského národného obrodenia:
3. Prvá ½ 18. storočia - ½ 19. storočia.
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Pajsij Chilendarskij, Sofronij Vračanski, Petăr Beron.
4. Prvá ½ 19. storočia (1856 – 1878).
5. Poézia bulharského národného obrodenia.
6. Hlavní predstavitelia a ich tvorba: Georgi Rakovski, Dobri Čintulov, Petko Slavejkov.
7. Nadčasový básnik Christo Botev.
8. Próza bulharského národného obrodenia.
9. Hlavní predstavitelia a ich tvorba: Ilija Blăskov, Ľuben Karavelov.
10. Dráma bulharského národného obrodenia.
11. Hlavní predstavitelia a ich tvorba: Dobri Vojnikov, Vasil Drumev.
12. Interpretácia vybraných literárnych textov.

Odporúčaná literatúra:
IGOV, Svetlozar. Istorija na bălgarskata literatura. Sofija: Siela, 2010. ISBN 978-54-28-0634-9.
PENEV, Bojan. Istorija na bălgarskata literatura. Načalo na Bălgarskato Văzraždane. Sofija:
Bălgarski pisatel, 1976.
LEKOV, Dočo et al. Enciklopedija na Bălgarskoto văzraždane. T. 1. Sofija: AI Prof. M. Drinov,
2014. ISBN 978-954-322-727-3.
CANEV, Georgi et al. Rečnik na bălgarskata literatura. T. I. - III. Sofia: BAN, 1976 – 1982.
KOŠKA, Ján. Recepcia ako tvorba. Slovensko-bulharské literárne vzťahy (1826 – 1989).
Bratislava: Veda, 2003. ISBN 80-224-0748-8.
DOROVSKÝ, Ivan. Slovník balkánskych spisovatelů. Praha: Libri, 2001. ISBN
80-7277-006-32001.
Internetové zdroje pre texty preberaných a analyzovaných diel: www.chitanka.info;
www.slovo.bg; www.liternet.bg

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Slovenský jazyk. Receptívna znalosť bulharského jazyka.

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 30

A B C D E FX

36,67 40,0 16,67 3,33 3,33 0,0

Vyučujúci: Mgr. Miglena Mihaylova-Palanska, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 26.03.2022

Schválil: prof. PhDr. Mária Dobríková, CSc.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KSF/bSV-010/22

Názov predmetu:
Bulharská literatúra 2

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 2  Za obdobie štúdia: 28
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 3

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 4.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra sa bude vyžadovať jedna písomná previerka zameraná na charakteristiku
literárnych procesov a javov uvedeného obdobia (10 %), jedna prezentácia o živote a diele
konkrétneho autora (10 %) a jedna seminárna práca venovaná problematike a interpretácii (prípadne
aj z porovnávacieho aspekte) konkrétneho diela, smeru, žánru, autorovho štýlu a pod. (30 %).
Počas skúškového obdobia bude písomná skúška (35 %) a ústna skúška (15 %) zamerané na
preverenie získaných vedomostí z literatúry uvedeného obdobia.
Vo všetkých súčastiach hodnotenia musí študent dosiahnuť minimálne 60 % úspešnosť.
Klasifikačná stupnica v percentách:
A: 100 % – 92 %
B: 93 % – 85 %
C: 84 % – 76 %
D: 77 % – 68 %
E: 69 % – 60 %
FX: 59 % – 0 %
Študent môže mať počas semestra maximálne dve absencie s preukázanými dokladmi. Porušenie
akademickej etiky má za následok anulovanie získaných bodov v príslušnej položke hodnotenia.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 50 % priebežne, 50 % v skúškovom období

Výsledky vzdelávania:
Študent má po absolvovaní predmetu základné vedomosti o vývine bulharskej literatúry
bezprostredne po oslobodení Bulharska spod osmanskej nadvlády až po koniec 1. svetovej vojny a
v medzivojnovom období. Detailnejšie sa oboznámi s obdobím realizmu a so vznikom a vývinom
bulharskej básnickej moderny. Študent sa dokáže orientovať v bulharskej literatúre uvedeného
obdobia a aplikovať získané vedomosti v ďalšom štúdiu. Je schopný interpretovať literárne diela a
hľadať súvislosti s literárnymi procesmi a javmi uvedeného obdobia v širšom kontexte.

Stručná osnova predmetu:
1. Dozvuky obrodeneckej tradície v bulharskej literatúre a ich prekonávanie.
2. Nástup a vývin realizmu. Ivan Vazov. Aleko Konstantinov.
3. Elin Pelin, klasik krátkej poviedky.
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4. Vznik a vývin bulharskej literárnej moderny.
5. Krúžok Misăl. Penčo Slavejkov. Pejo Javorov.
6. Dejiny a poetika bulharského symbolizmu. Dimčo Debeľanov. Nikolaj Liliev.
7. Smery v medzivojnovej literatúre. Christo Smirnenski. Geo Milev.
8. Básnická tvorba v medzivojnovom období:
20. roky. Nikola Furnadžiev. Asen Razcvetnikov.
30 – 40 roky. Elisaveta Bagriana. Atanas Dalčev. Nikola Vapcarov.
9. Prozaická tvorba v medzivojnovom období. Jordan Jovkov. Lyrizácia a psychologizácia prózy.
10. Modernizačné tendencie v bulharskej dráme.
11. Interpretácia vybraných literárnych textov.
12. Opakovanie. Záverečný test.

Odporúčaná literatúra:
IGOV, Svetlozar. Istorija na bălgarskata literatura. Sofija: Siela, 2010. ISBN 978-54-28-0634-9.
CHADŽIKOSEV, Roman. Istorija na bălgarskata literatura (1818 – 1944). Universitetsko
izdatelstvo v Bukurešt, 2004. Dostupné na: 0 (muni.cz)
CHADŽIKOSEV, Roman. Istorija na bălgarskata literatura (1878 – 1918). Universitetsko
izdatelstvo v Bukurešt, 2003. Dostupné na: www.myschoolbel.info/Biblioteka/Lit_Kritika/
Roman_Hadjikosev_Istoria_na_BG_literatura_1878_1918.pdf
KOŠKA, Ján. Recepcia ako tvorba. Slovensko-bulharské literárne vzťahy (1826 – 1989).
Bratislava: Veda, 2003. ISBN 80-224-0748-8.
KOŠKA, Ján. Bulharská básnická moderna. Bratislava: SAV, 1972.
Rečnik na bălgarskata literatura sled Osvoboždenieto. [online] Dostupné na: dictionarylit-bg.eu
Internetové zdroje pre texty preberaných a analyzovaných diel: www.chitanka.info;
www.slovo.bg; www.liternet.bg

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Slovenský jazyk. Receptívna znalosť bulharského jazyka.

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 24

A B C D E FX

37,5 41,67 12,5 8,33 0,0 0,0

Vyučujúci: Mgr. Miglena Mihaylova-Palanska, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 26.03.2022

Schválil: prof. PhDr. Mária Dobríková, CSc.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KSF/bSV-012/22

Názov predmetu:
Bulharská literatúra 3

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 2  Za obdobie štúdia: 28
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 3

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 5.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra sa bude vyžadovať jedna písomná previerka zameraná na charakteristiku
literárnych procesov a javov uvedeného obdobia (10 %), jedna prezentácia o živote a diele
konkrétneho autora (10 %) a jedna seminárna práca venovaná problematike a interpretácii (prípadne
aj z porovnávacieho aspektu) konkrétneho diela, smeru, žánru, autorovho štýlu a pod. (30 %).
Počas skúškového obdobia bude písomný test (35 %) a ústna skúška (15 %) zamerané na preverenie
získaných vedomostí z literatúry uvedeného obdobia.
Vo všetkých súčastiach hodnotenia musí študent dosiahnuť minimálne 60 % úspešnosť.
Klasifikačná stupnica v percentách:
A: 100 % – 92 %
B: 93 % – 85 %
C: 84 % – 76 %
D: 77 % – 68 %
E: 69 % – 60 %
FX: 59 % – 0 %
Študent môže mať počas semestra maximálne dve absencie s preukázanými dokladmi. Porušenie
akademickej etiky má za následok anulovanie získaných bodov v príslušnej položke hodnotenia.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 50 % priebežne, 50 % v skúškovom období

Výsledky vzdelávania:
Študent má po absolvovaní predmetu základné vedomosti o vývine bulharskej literatúry po 2.
svetovej vojne. Je oboznámený s obdobím socialistického realizmu, s jeho hlavnými predstaviteľmi
a ich tvorbou. Študent je schopný interpretovať literárne dielo a hľadať súvislosti s literárnymi
procesmi a javmi uvedeného obdobia. Dokáže sa orientovať v bulharskej literatúre uvedeného
obdobia a aplikovať získané vedomosti v ďalšom štúdiu.

Stručná osnova predmetu:
1. Bulharská literatúra v osídlach ideologického tlaku. Socialistický realizmus – skutočné hodnoty
a polohodnoty.
2. Epická románová tvorba 50. – 70. rokov.
3. Romány Dimitra Taleva a Dimitra Dimova.
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4. Vývin historickej prózy v 60. - 70. rokoch. Emilijan Stanev. Anton Dončev.
5. Nová vlna – Blaga Dimitrova, Pavel Vežinov.
6. Bulharská poézia druhej polovice 20. storočia.
7. Poézia Stefana Caneva, Konstantina Pavlova a Christa Foteva.
8. Poézia Nikolaja Kănčeva, Pety Dubarovej a Miriany Baševovej.
9. Vývin bulharskej drámy: Jordan Radičkov, Stefan Canev, Stanislav Stratiev.
10. Recepcia J. Radičkova na Slovensku.
11. Interpretácia vybraných literárnych textov.
12. Opakovanie. Záverečný test.

Odporúčaná literatúra:
IGOV, Svetlozar. Istorija na bălgarskata literatura. Sofija: Siela, 2010. ISBN 978-54-28-0634-9.
DOJNOV, Plamen. Pokolenie i poezija 1956 - 1989. Sofija: Kralica Mab, 2018. ISBN
978-954-533-
171-8.
CANEV, Georgi et al. Rečnik na bălgarskata literatura. T. I. - III. Sofia: BAN, 1976 – 1982.
KOŠKA, Ján. Recepcia ako tvorba. Slovensko-bulharské literárne vzťahy (1826 - 1989).
Bratislava: Veda, 2003. ISBN 80-224-0748-8.
Rečnik na bălgarskata literatura sled Osvoboždenieto. [online] Dostupné na: dictionarylit-bg.eu
Internetové zdroje pre texty preberaných a analyzovaných diel: www.chitanka.info;
www.slovo.bg; www.liternet.bg

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Slovenský jazyk a bulharský jazyk.

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 23

A B C D E FX

34,78 30,43 30,43 4,35 0,0 0,0

Vyučujúci: Mgr. Miglena Mihaylova-Palanska, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 26.03.2022

Schválil: prof. PhDr. Mária Dobríková, CSc.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KSF/bSV-060/15

Názov predmetu:
Bulharský film

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 3  Za obdobie štúdia: 42
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 3

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2., 4., 6.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra sa bude vyžadovať jedna písomná previerka o dejinách, faktoch a problematike
bulharského filmu (20%), jeden kritický posudok o niektorom z prezentovaných filmov (20%) a
jedna seminárna práca, venovaná interpretácii konkrétneho filmu či spoločným témam a motívom
v súčasnej kinematografii (60%).
Vo všetkých súčastiach hodnotenia študent musí dosiahnuť minimálne 60 % úspešnosť.
Klasifikačná stupnica:
A: 100 – 92
B: 91 – 84
C: 83 – 76
D: 75 – 68
E: 67 – 60
FX: 59 – 0
Študent môže mať počas semestra maximálne dve absencie s preukázanými dokladmi.
Presný termín a témy priebežného hodnotenia budú oznámené v dostatočnom časovom predstihu.
Porušenie akademickej etiky má za následok anulovanie získaných bodov v príslušnej položke
hodnotenia.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 100/0

Výsledky vzdelávania:
Študent má po absolvovaní predmetu základné informácie o rozvoji bulharského filmu v prvých
dvoch desaťročiach 21. storočia. Je oboznámený s históriou a tradíciami bulharského filmu. Pozná
vývojové tendencie súčasného bulharského filmu. Je schopný interpretovať konkrétny film a hľadať
súvislosti s modernou európskou/slovenskou kinematografiou.

Stručná osnova predmetu:
1. História a tradície bulharského filmu.
2. Prechodné obdobie filmovej produkcie.
3. Obrodenie filmovej tvorby koncom 20. storočia.
4. Témy súčasného bulharského filmu.
5. Sociálny ohlas nového bulharského filmu.
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6. Mladí ľudia ako hrdinovia a autori hraných filmov.
7. Nominácie a ceny bulharských filmov.
8. Národné tematické filmové festivaly.
9. Seriálové filmy a televízna produkcia.
10. Bulharský dokumentárny film.
11. Bulharská animácia.
12. Ukážky a interpretácia diel bulharskej kinematografie.

Odporúčaná literatúra:
BRATOEVA-DARAKČIEVA, Ingrid. Bălgarsko igralno kino ot Kalin Orelăt do Misija London
[online]. Sofija: Institut za izsledvane na izkustvata, 2013. ISBN 9789548594356. Dostupné na:
(PDF) Bulgarsko-igralno-kino ot Kalin Orelat do Missia London
Ingeborg Bratoeva-Daraktchieva - Academia.edu
Časopis o bulharskom a svetovom filme. Dostupné na: Списание Кино - Начало
(spisaniekino.com)
Dejiny bulharského filmu. Dostupné na: История на българското кино
Българска история (bulgarianhistory.org)
KASTELOV, Krasimir. „Nezavisimoto“ bălgarsko kino meždu sebeizrazjavaneto i
podražatelstvoto [online]. Sofija: Centăr za semiotični i kulturni izsledvanija, 2016. Dostupné na:
Microsoft Word - Phd Kastelov (cssc-bg.com)
DUDKOVÁ, Jana. Balkán alebo metafora: balkanizmus a srbský film 90. rokoch. Bratislava:
Slovenský filmový ústav, 2008. ISBN 978-80-224-1010-6.
Filmové festivaly. Dostupné na: https://siff.bg
Videokanál súčasného bulharského režiséra, scenáristu a herca Nikiho Ilieva a jeho filmov.
Dostupné na: Niki Iliev Channel - YouTube

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Slovenský jazyk a bulharský jazyk.

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 29

A B C D E FX

62,07 34,48 3,45 0,0 0,0 0,0

Vyučujúci: Mgr. Miglena Mihaylova-Palanska, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 26.03.2022

Schválil: prof. PhDr. Mária Dobríková, CSc.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KSF/bSV-003/15

Názov predmetu:
Bulharský jazyk 1

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: seminár / cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 2 / 2  Za obdobie štúdia: 28 / 28
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 5

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra sa budú vyžadovať priebežné písomné práce zamerané na bulharský pravopis,
dve kontrolné písomné práce na preverenie gramatických a prekladateľských kompetencií.
V skúšobnom období sa vyžaduje záverečný test a ústna skúška zameraná na porozumenie
interpretovaného textu, na preverenie teoretických znalostí, praktických jazykových kompetencií
a konverzačných schopností.
Študent môže mať počas semestra maximálne jednu absenciu bez preukázania akceptovateľných
dokladov a vo všetkých súčastiach hodnotenia musí dosiahnuť minimálne 60 % úspešnosť. K ústnej
skúške môže byť pripustený iba v prípade, ak splní všetky požadované podmienky priebežného
hodnotenia. Porušenie akademickej etiky má za následok anulovanie získaných bodov v príslušnej
položke hodnotenia.
Klasifikačná stupnica v percentách:
A: 100 % – 92 %
B: 93 % – 85 %
C: 84 % – 76 %
D: 77 % – 68 %
E: 69 % – 60 %
FX: 59 % – 0 %
Termíny záverečného testu a ústnej časti záverečnej skúšky budú zverejnené najneskôr posledný
týždeň výučbovej časti semestra.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 50 % priebežne, 50 % v skúškovom období

Výsledky vzdelávania:
Študenti majú vedomosti o vokalickom a konsonantickom systéme bulharčiny a jej základných
ortoepických a ortografických princípoch v porovnaní so slovenčinou a vedia ich prakticky
uplatňovať počas konverzačných, pravopisných a gramatických cvičení. Po absolvovaní predmetu
disponujú jazykovými kompetenciami a základnou slovnou zásobou na úrovni začiatočníckeho
stupňa (A1).

Stručná osnova predmetu:
1. Bulharské písmo, slovný prízvuk a intonácia, ortoepické cvičenia.
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2. Základné pravidlá bulharskej ortografie a ortoepie, ortografické cvičenia.
3. Pomocné sloveso съм (byť), vyjadrenie záporu v bulharčine.
4. Gramatické kategórie podstatného mena – základné informácie.
5. Gramatické kategórie prídavného mena – základné informácie.
6. Osobné, ukazovacie a privlastňovacie zámená.
7. Prítomný čas – základné informácie, jednoduché tvary rozkazovacieho spôsobu.
8. Časovanie slovies имам, нямам a neosobné tvary slovies има, няма.
9. Časovanie slovies казвам се, следвам, купувам, пиша, чета, живея.
10. Konverzačné témy (pozdravy, rodina, domov, štúdium, záľuby, kalendár).
11. Bulharské reálie (predstavenie krajiny, sviatky, zvyky a tradície v období jeseň – zima).
12. Opakovanie konverzačných tém a gramatiky, záverečný test, ústna skúška.

Odporúčaná literatúra:
DOBRÍKOVÁ, Mária a Marinela VLČANOVA. Základy bulharčiny. Teória a prax. Bratislava:
Univerzita Komenského, 2016. ISBN 978-80-223-4222-3.
DOBRÍKOVÁ, Mária. Gramatické cvičenia z bulharčiny 1. Bratislava: Univerzita Komenského,
2017. ISBN 978-80-223-4223-4.
CHADŽIEVA, Elena et al. Bălgarski ezik za čuždenci. Obšt kurs. Sofija: UI Sv. Kliment
Ochridski, 2006. ISBN 978-954-07-2409-6.
KURTEVA, Galina, BUMBAROVA, Krăstinka a Stefka BĂČVAROVA. Zdravejte. Učebnik
po bălgarski ezik za čuždenci (A1-A2).Sofija: Nov bălgarski universitet, 2013. ISBN
978-954-535-737-4.
KOLEVA-ZLATEVA, Živka, EMILJANOVA, Borjana a Valentina SEDEFČEVA. Az govorja.
Bălgarski ezik za čuždenci. 1. čast. Veliko Tărnovo: Faber, 2007. ISBN 954-775-333-9.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Slovenský jazyk a bulharský jazyk.

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 49

A B C D E FX

18,37 28,57 26,53 4,08 14,29 8,16

Vyučujúci: prof. PhDr. Mária Dobríková, CSc.

Dátum poslednej zmeny: 26.03.2022

Schválil: prof. PhDr. Mária Dobríková, CSc.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KSF/bSV-005/15

Názov predmetu:
Bulharský jazyk 2

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: seminár / cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 2 / 2  Za obdobie štúdia: 28 / 28
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 5

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety: FiF.KSF/bSV-003/15 - Bulharský jazyk 1

Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra sa budú vyžadovať priebežné písomné práce zamerané na bulharskú
ortografiu, dve kontrolné písomné práce na preverenie gramatických, jazykových a
prekladateľských kompetencií.
V skúšobnom období sa vyžaduje záverečný test a ústna skúška zameraná na porozumenie
interpretovaného textu, na preverenie teoretických znalostí z bulharskej gramatiky, jazykových
kompetencií a konverzačných schopností.
Študent môže mať počas semestra maximálne jednu absenciu bez preukázania akceptovateľných
dokladov a vo všetkých súčastiach hodnotenia musí dosiahnuť minimálne 60 % úspešnosť. K ústnej
skúške môže byť pripustený iba v prípade, ak splní všetky požadované podmienky priebežného
hodnotenia. Porušenie akademickej etiky má za následok anulovanie získaných bodov v príslušnej
položke hodnotenia.
Klasifikačná stupnica v percentách:
A: 100 % – 92 %
B: 91 % – 84 %
C: 83 % – 76 %
D: 75 % – 68 %
E: 67 % – 60 %
FX: 59 % – 0 %
Termíny záverečného testu a ústnej časti záverečnej skúšky budú zverejnené najneskôr posledný
týždeň výučbovej časti semestra.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 50 % priebežne, 50 % v skúškovom období

Výsledky vzdelávania:
Študenti majú znalosti z bulharského jazyka na úrovni začiatočníckeho stupňa (A1.2). Disponujú
rozsiahlejšou slovnou zásobou, sú schopní komunikovať v bulharskom jazyku a majú teoretické
vedomosti o jazykovom systéme spisovnej bulharčiny. Dokážu porozumieť dlhším textom a
nahrávkam, dokážu tvoriť dlhšie ústne a písomné výpovede. Rozšíria si poznatky o bulharských
reáliách.

Stručná osnova predmetu:
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1. Opytovacie zámená. Spôsoby tvorenia otázky v bulharčine.
2. Podstatné mená – prirodzený a gramatický rod.
3. Prídavné mená. Stupňovanie prídavných mien a prísloviek.
4. Životné a neživotné podstatné mená mužského rodu.
5. Prítomný čas slovies, 1. slovesná trieda.
6. Prítomný čas slovies, 2. slovesná trieda.
7. Prítomný čas slovies, 3. slovesná trieda.
8. Jednoduchý budúci čas.
9. Základné a radové číslovky v bulharčine. Zložené číslovky.
10. Množné číslo podstatných mien. Tvar počítaného predmetu.
11. Konverzačné témy (turistika a cestovanie, ľudské telo, ľudské vlastnosti, práca)
12. Bulharské reálie (turistické zaujímavosti a pozoruhodnosti, lokality svetového dedičstva
UNESCO, sviatky, zvyky a tradície v období jar – leto).
13. Opakovanie konverzačných tém a gramatiky.
14. Záverečný test, ústna skúška.

Odporúčaná literatúra:
DOBRÍKOVÁ, Mária a Marinela VLČANOVA. Základy bulharčiny. Teória a prax. Bratislava:
Univerzita Komenského, 2016. ISBN 978-80-223-4222-3.
DOBRÍKOVÁ, Mária. Gramatické cvičenia z bulharčiny. Bratislava: Univerzita Komenského,
2017. ISBN 978-80-223-4223-4.
CHADŽIEVA, Elena et al. Bălgarski ezik za čuždenci. Obšt kurs. Sofija: UI Sv. Kliment
Ochridski, 2006. ISBN 978-954-07-2409-6.
KURTEVA, Galina, BUMBAROVA, Krăstinka a Stefka BĂČVAROVA. Zdravejte. Učebnik
po bălgarski ezik za čuždenci (A1-A2). Sofija: Nov bălgarski universitet, 2013. ISBN
978-954-535-737-4.
KOLEVA-ZLATEVA, Živka, EMILJANOVA, Borjana a Valentina SEDEFČEVA. Az govorja.
Bălgarski ezik za čuždenci. 1. čast. Veliko Tărnovo: Faber, 2007. ISBN 954-775-333-9.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Slovenský jazyk a bulharský jazyk.

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 36

A B C D E FX

27,78 30,56 16,67 16,67 5,56 2,78

Vyučujúci: prof. PhDr. Mária Dobríková, CSc., Mgr. Miglena Mihaylova-Palanska, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 10.05.2023

Schválil: prof. PhDr. Mária Dobríková, CSc.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KSF/bSV-007/15

Názov predmetu:
Bulharský jazyk 3

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: seminár / cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 2 / 2  Za obdobie štúdia: 28 / 28
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 5

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety: FiF.KSF/bSV-005/15 - Bulharský jazyk 2

Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra sa budú vyžadovať dve kontrolné písomné práce na preverenie gramatických
a lexikálnych kompetencií a dve ústne previerky konverzačných schopností.
V skúšobnom období sa vyžaduje záverečný test a ústna skúška zamerané na preverenie
teoretických a praktických znalostí z bulharskej gramatiky, jazykových kompetencií a
konverzačných schopností.
Študent môže mať počas semestra maximálne jednu absenciu bez preukázania akceptovateľných
dokladov a vo všetkých súčastiach hodnotenia musí dosiahnuť minimálne 60 % úspešnosť. K ústnej
skúške môže byť pripustený iba v prípade, ak splní všetky požadované podmienky priebežného
hodnotenia. Porušenie akademickej etiky má za následok anulovanie získaných bodov v príslušnej
položke hodnotenia.
Klasifikačná stupnica v percentách:
A: 100 % – 92 %
B: 93 % – 85 %
C: 84 % – 76 %
D: 77 % – 68 %
E: 69 % – 60 %
FX: 59 % – 0 %
Termíny záverečného testu a ústnej časti záverečnej skúšky budú zverejnené najneskôr posledný
týždeň výučbovej časti semestra.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 50 % priebežne, 50 % v skúškovom období

Výsledky vzdelávania:
Študenti majú vedomosti z bulharského jazyka na úrovni stupňa A2 – B1 (mierne pokročilí) a tomu
zodpovedajúci širšiu slovnú zásobu a komunikačné schopnosti. Takisto majú detailnejšie znalosti
o jazykovom systéme bulharského spisovného jazyka. Sú schopní porozumieť dlhším textom a
nahrávkam, samostatne tvoria rôzne druhy ústnych a písomných jazykových prejavov. Disponujú
hlbšími poznatkami o bulharských reáliách.

Stručná osnova predmetu:
1. Akuzatívne a datívne tvary osobných zámen.
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2. Zložené základné a radové číslovky, zlomky.
3. Бройна форма – tvary počítaného predmetu po číslovkách.
4. Zánik infinitívu a jeho vyjadrenie v súčasnej bulharčine.
5. Spôsob nepriamej výpovede.
6. Aorist.
7. Imperfektum.
8. Dokonavý a nedokonavý slovesný vid.
9. Zvratné slovesá.
10. Význam a použitie predložiek v bulharčine; predložkové výrazy.
11. Konverzačné témy (život v meste a na vidieku, zdravie a hygiena, rodinné a medziľudské
vzťahy, flóra a fauna, technika a vynálezy).
12. Bulharské reálie (významné mestá, kultúrne a historické pamiatky, medzníky bulharských
dejín).

Odporúčaná literatúra:
BOJADŽIEV, Todor, KUCAROV, Ivan a Jordan PENČEV. Săvremenen bălgarski ezik. Sofija: IK
Petăr Beron, 1999. ISBN 954-402-036-5.
DOBRÍKOVÁ, Mária a Marinela VLČANOVA. Základy bulharčiny. Teória a prax. Bratislava:
Univerzita Komenského, 2016. ISBN 978-80-223-4222-3.
DOBRÍKOVÁ, Mária. Gramatické cvičenia z bulharčiny. Bratislava: Univerzita Komenského,
2017. ISBN 978-80-223-4223-4.
CHADŽIEVA, Elena et al. Bălgarski ezik za čuždenci. Obšt kurs. Sofija: UI Sv. Kliment
Ochridski, 2006. ISBN 978-954-07-2409-6.
KURTEVA, Galina, BUMBAROVA, Krăstinka a Stefka BĂČVAROVA. Zdravejte. Učebnik
po bălgarski ezik za čuždenci (A1-A2).Sofija: Nov bălgarski universitet, 2013. ISBN
978-954-535-737-4.
KOLEVA-ZLATEVA, Živka, EMILJANOVA, Borjana a Valentina SEDEFČEVA. Az govorja.
Bălgarski ezik za čuždenci. 1. čast. Veliko Tărnovo: Faber, 2007. ISBN 954-775-333-9.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Slovenský jazyk a bulharský jazyk.

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 30

A B C D E FX

16,67 36,67 30,0 10,0 3,33 3,33

Vyučujúci: Mgr. Miglena Mihaylova-Palanska, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 13.03.2022

Schválil: prof. PhDr. Mária Dobríková, CSc.



Strana: 17

INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KSF/bSV-009/15

Názov predmetu:
Bulharský jazyk 4

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: seminár / cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 2 / 2  Za obdobie štúdia: 28 / 28
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 5

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 4.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety: FiF.KSF/bSV-007/15 - Bulharský jazyk 3

Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra dve kontrolné písomné práce na preverenie gramatických a lexikálnych
kompetencií a dve ústne previerky konverzačných schopností.
V skúšobnom období záverečný test a ústna skúška zamerané na preverenie teoretických a
praktických znalostí z bulharskej gramatiky, jazykových kompetencií a konverzačných schopností.
Študent môže mať počas semestra maximálne jednu absenciu bez preukázania akceptovateľných
dokladov a vo všetkých súčastiach hodnotenia musí dosiahnuť minimálne 60 % úspešnosť. K ústnej
skúške môže byť pripustený iba v prípade, ak splní všetky požadované podmienky priebežného
hodnotenia. Porušenie akademickej etiky má za následok anulovanie získaných bodov v príslušnej
položke hodnotenia.
Klasifikačná stupnica v percentách:
A: 100 % – 92 %
B: 93 % – 85 %
C: 84 % – 76 %
D: 77 % – 68 %
E: 69 % – 60 %
FX: 59 % – 0 %
Termíny záverečného testu a ústnej časti záverečnej skúšky budú zverejnené najneskôr posledný
týždeň výučbovej časti semestra.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 50 % priebežne, 50 % v skúškovom období

Výsledky vzdelávania:
Študenti majú vedomosti z bulharského jazyka na úrovni stupňa B1 (mierne pokročilí) a tomu
zodpovedajúcu bohatšiu slovnú zásobu, ovládajú zložitejšie zákonitosti bulharskej gramatiky. Sú
schopní lepšie porozumieť písomným a ústnym prejavom rôzneho zamerania, ako aj pohotovo sa
vyjadriť ku konkrétnej téme v rámci diskusie, samostatne formulujú rôzne druhy textov. Poznajú
rozdiely v bulharskej a slovenskej vetnej skladbe. Disponujú širšími poznatkami o bulharských
reáliách.

Stručná osnova predmetu:
1. Zložené minulé časy (perfektum, pluskvamperfektum).
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2. Zložené budúce časy (futurum exactum, futurum praeteriti, futurum exactum praeteriti).
3. Neurčité slovesné tvary (príčastia, prechodník, slovesné podstatné meno).
4. Neplnovýznamové slovné druhy (príslovky, častice, spojky, citoslovcia).
5. Slovosled a aktuálne členenie bulharskej vety.
6. Modálnosť výpovede .
7. Gramatická stavba bulharskej vety.
8. Priraďovacie v bulharčine (slovosled, spojky, interpunkcia).
9. Podraďovacie súvetie v bulharčine (slovosled, spojky, interpunkcia).
10. Konverzačné témy (diskusie o aktuálnej kultúrnej, politickej, spoločenskej, športovej udalosti).
11. Písomný prejav (životopis, žiadosť, sťažnosť, motivačný list, argumentačný text, recenzia).
12. Bulharské reálie (médiá, významné osobnosti, politický systém, menšiny a etnické skupiny).

Odporúčaná literatúra:
BOJADŽIEV, Todor, KUCAROV, Ivan a Jordan PENČEV. Săvremenen bălgarski ezik. Sofija: IK
Petăr Beron, 1999. ISBN 954-402-036-5.
DOBRÍKOVÁ, Mária a Marinela VLČANOVA. Základy bulharčiny. Teória a prax. Bratislava:
Univerzita Komenského, 2016. ISBN 978-80-223-4222-3.
IVANOVA, Ľudmila a Ženja KOLEVA. Da obštuvame na bălgarski. Bălgarski ezik za čuždenci.
2 časť. Veliko Tărnovo: Faber, 2009. ISBN 978-80-223-4222-3.
KURTEVA, Galina, BUMBAROVA, Krăstinka a Stefka BĂČVAROVA. Zdravejte. Učebnik
po bălgarski ezik za čuždenci (B1-B2).Sofija: Nov bălgarski universitet, 2017. ISBN
978-954-535-945-3.
STEINEROVÁ, Hilda, PANAJOTOV, Veličko a Ľuba STOJANOVA. Slovensko-bulharské
rečové paralely. Sofia: Sv. Kliment Ochridski, 1995. ISBN 954-07-0543.
PAŠOV, Petăr. Praktičeska bălgarska gramatika. Sofija: Chermes, 1999. ISBN 954-459-653-4.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Slovenský jazyk a bulharský jazyk.

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 24

A B C D E FX

33,33 12,5 37,5 8,33 8,33 0,0

Vyučujúci: Mgr. Miglena Mihaylova-Palanska, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 13.03.2022

Schválil: prof. PhDr. Mária Dobríková, CSc.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KSF/bSV-011/15

Názov predmetu:
Bulharský jazyk 5

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: seminár / cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 2 / 2  Za obdobie štúdia: 28 / 28
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 5

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 5.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety: FiF.KSF/bSV-009/15 - Bulharský jazyk 4

Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra sa budú vyžadovať dve kontrolné písomné práce na preverenie gramatických
a lexikálnych kompetencií, dve ústne previerky konverzačných schopností a prezentácia zameraná
na preberané lexikálne témy.
V skúšobnom období sa vyžaduje záverečný test a ústna skúška zamerané na preverenie
teoretických a praktických znalostí z bulharskej gramatiky, jazykových kompetencií a
konverzačných schopností.
Študent môže mať počas semestra maximálne jednu absenciu bez preukázania akceptovateľných
dokladov a vo všetkých súčastiach hodnotenia musí dosiahnuť minimálne 60 % úspešnosť. K ústnej
skúške môže byť pripustený iba v prípade, ak splní všetky požadované podmienky priebežného
hodnotenia. Porušenie akademickej etiky má za následok anulovanie získaných bodov v príslušnej
položke hodnotenia.
Klasifikačná stupnica v percentách:
A: 100 % – 92 %
B: 93 % – 85 %
C: 84 % – 76 %
D: 77 % – 68 %
E: 69 % – 60 %
FX: 59 % – 0 %
Termíny záverečného testu a ústnej časti záverečnej skúšky budú zverejnené najneskôr posledný
týždeň výučbovej časti semestra.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 50 % priebežne, 50 % v skúškovom období

Výsledky vzdelávania:
Študenti majú po absolvovaní predmetu vedomosti z bulharského jazyka na úrovni stupňa B2
a tomu zodpovedajúcu širokú slovnú zásobu. Majú ucelený prehľad o bulharskom gramatickom
systéme. Sú schopní bez problémov porozumieť písomným a ústnym prejavom rôzneho typu, ako
aj pohotovo sa vyjadriť ku konkrétnej téme v rámci diskusie, samostatne formulujú rôzne druhy
textov. Disponujú širokými poznatky o Bulharsku a bulharských reáliách.

Stručná osnova predmetu:
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1. Gramatická analýza novinových článkov o aktuálnych spoločenských témach.
2. Lexikálna analýza novinových článkov o aktuálnych spoločenských témach.
3. Vyjadrenie vlastného názoru na aktuálne spoločenské a politické dianie v Bulharsku a vo svete.
4. Opakovanie pravopisných princípov.
5. Opakovanie morfologických javov.
6. Syntax jednoduchej a zloženej vety.
7. Spojky a spojovacie výrazy.
8. Osobitosti bulharského slovosledu.
9. Štylistické a rétorické cvičenia.
10. Písomný prejav (dve eseje, jedna kritika prekladu, jeden športový komentár, jeden článok o
podujatí v Bulharskom kultúrnom inštitúte v Bratislave).
11. Konverzácia.
12. Bulharské reálie (aktuálne dianie v Bulharsku: politika, kultúra, šport ap., bulharská menšina
na Slovensku, slovenská menšina v Bulharsku: minulosť a súčasný stav).

Odporúčaná literatúra:
BOJADŽIEV, Todor, KUCAROV, Ivan, a Jordan PENČEV. Săvremenen bălgarski ezik. Sofija:
IK Petăr Beron, 1999. ISBN 954-402-036-5.
DOBRÍKOVÁ, Mária, VLČANOVA, Marinela. Základy bulharčiny. Teória a prax. Bratislava:
Univerzita Komenského, 2016. ISBN 978-80-223-4222-3.
IVANOVA, Ľudmila, KOLEVA, Žeňa. Da obštuvame na bălgarski. Bălgarski ezik za čuždenci. 2
časť. Veliko Tărnovo: Faber, 2009. ISBN 978-80-223-4222-3.
KURTEVA, Galina, BUMBAROVA, Krăstinka a Stefka BĂČVAROVA. Zdravejte. Učebnik
po bălgarski ezik za čuždenci (B1-B2). Sofija: Nov bălgarski universitet, 2017. ISBN
978-954-535-945-3.
PAŠOV, Petăr. Praktičeska bălgarska gramatika. Sofija: Chermes, 1999. ISBN 954-459-653-4.
STEINEROVÁ, Hilda, PANAJOTOV, Veličko a Ľuba STOJANOVA. Slovensko-bulharské
rečové paralely. Sofia: Sv. Kliment Ochridski, 1995. ISBN 954-07-0543.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Slovenský jazyk a bulharský jazyk.

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 22

A B C D E FX

18,18 27,27 27,27 13,64 13,64 0,0

Vyučujúci: Mgr. Miglena Mihaylova-Palanska, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 13.03.2022

Schválil: prof. PhDr. Mária Dobríková, CSc.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KVD/A-boHI-012/20

Názov predmetu:
Juhovýchodná Európa v stredoveku

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: prednáška
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 2  Za obdobie štúdia: 28
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 5

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 5.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Podmienky udelenia kreditu: účasť na prednáške a záverečná skúška v ústnej forme
Povolené absencie 2 (bez udania dôvodu). 3 absencie 4 a viac neabsolvovanie predmetu.
Porušenie akademickej etiky má za následok anulovanie získaného hodnotenia.
Klasifikačná stupnica:
0-59%-FX, 60-67%-E, 68-75%-D, 76-83%-C, 84-91%-B, 92-100%-A
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 100/0

Výsledky vzdelávania:
Počas dokážu identifikovať vybrané fenomény stredovekých dejín Balkánu s dôrazom na štyri
základné problémové okruhy:
I. Transformácia antického sveta a počiatky stredovekých dejín regiónu
II. Vznik a charakter stredovekých štátov v priestore juhovýchodnej Európy
III. Náboženské a kultúrne problémy regiónu v stredoveku
IV. Juhovýchodná Európa v tieni polmesiaca – k problému nadvlády osmanských Turkov a ich
dedičstva v tomto regióne

Stručná osnova predmetu:
I. Úvodné stretnutie účastníkov kurzu. Oboznámenie študentov s programovou náplňou kurzu a
kritériami pre udelenie kreditov.
II. Vstup do problematiky dejín Balkánu v stredoveku. Základné geografické a politické
vymedzenie regiónu. História a súčasnosť regiónu. Terminológia: Balkán a „balkanizácia.“
III. Rímsky Balkán v neskorej antike. 4.-6. storočie. Administratívne rozdelenie. Cestná sieť.
Najdôležitejšie mestá. Obyvateľstvo regiónu.
IV. Balkán v období na prelome antiky a stredoveku. Cisár Justinián a jeho nástupcovia. Rozpad
neskororímskej administratívy na Balkáne. Zánik miest a cirkevnej organizácie. Otázka kontinuity
pôvodného obyvateľstva.
V. Balkán v období tzv. temných storočí (7. -8. storočie). Byzantský Balkán. Etnogenéza Bulharov
a vznik Bulharského chanátu. Byzancia a Bulharsko. Politické a etnické pomery v západnej časti
Balkánu
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VI. Balkán v 8. -9. storočí. Stredoveká Byzancia a Bulharsko v 9. storočí. Etnogenéza Srbov a
Chorvátov. Politické útvary v západnej časti Balkánu v 9. storočí.
VII. Kristianizácia a cyrilometodské dedičstvo na Balkáne. Počiatky kristianizácie balkánskych
štátov a charakter cirkevnej organizácie. Cyrilometodské dedičstvo v slovanských štátoch na
Balkáne a v Byzancii
VIII. Balkán v 10.-12. storočí. Byzancia a Bulharsko v zápase o hegemóniu. Chorvátsky štát: od
kniežatstva ku kráľovstvu. Bulharsko a Byzancia na prelome 10.-11. stor. Srbský štát dynastie
Nemanjićovcov
IX. Balkán v 13. – 14. storočí. 4. križiacka výprava a jej dôsledky na politický a hospodársky vývoj
v juhovýchodnej Európe. Srbsko a Bulharsko v 13. storočí. Mongolský vpád do juhovýchodnej
Európy v pol. 13. storočia a jeho dôsledky. Stredoveká Bosna.
X. Vznik Osmanskej ríše. Turkizácia Malej Ázie v a jej dôsledky. Pôvod Osmanských Turkov.
Osmanská územná expanzia v 14. a 15. storočí a jej dôsledky pre vývoj v juhovýchodnej Európe.
XI. Osmanský Balkán a islamizácia v juhovýchodnej Európe. Pád Konštantínopola roku 1453.
Osmanská ríša v 15. storočí a jej charakter. Osmanská armáda. Islamizácia a turkokracia v priestore
juhovýchodnej Európy.

Odporúčaná literatúra:
HURBANIČ, Martin. Stredoveký Balkán: Kapitoly z politických, sociálnych a hospodárskych
dejín juhovýchodnej Európy v 6. - 15. storočí. Vydavateľstvo Michala Vaška : Prešov 2010. ISBN
9788071658184.
ZÁSTĚROVÁ, Bohumila a kol. Dějiny Byzance. Praha: Academia, 1992 ISBN 8020004548.
DOSTÁLOVÁ, R.: Byzantská vzdělanost. Praha: Vyšehrad 1990. ISBN:80-7021-034-6.
WEITHMAN, Michael. Balkán 2000 let mezi Východem a Západem. Praha: Vyšehrad, 1996.
ISBN 8070211997.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 45

A B C D E FX

24,44 15,56 13,33 8,89 6,67 31,11

Vyučujúci: prof. Mgr. Martin Hurbanič, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 11.06.2022

Schválil: prof. PhDr. Mária Dobríková, CSc.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KSF/A-bpBU-61/22

Názov predmetu:
Konverzácia v bulharskom jazyku

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 2  Za obdobie štúdia: 28
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 3

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 6.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra sa budú vyžadovať dve písomné kontrolné práce na preverenie slovnej zásoby
z preberaných tém (40 %), dve ústne preskúšania (40 %) - vytvorenie krátkych foriem ústneho
dialogického či monologického prejavu na vybranú tému, jedna prezentácia - obhajoba vlastného
názoru na vybranú tému (20 %). Vo všetkých súčastiach hodnotenia študent musí dosiahnuť
minimálne 60 % úspešnosť.
Klasifikačná stupnica:
A: 100 – 92 %
B: 93 – 85 %
C: 84 – 76 %
D: 77 – 68 %
E: 69 – 60 %
FX: 59 – 0 %
Študent môže mať počas semestra maximálne dve absencie s preukázanými dokladmi. Porušenie
akademickej etiky má za následok anulovanie získaných bodov v príslušnej položke hodnotenia.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 100/0

Výsledky vzdelávania:
Študent po úspešnom absolvovaní predmetu disponuje bohatšou slovnou zásobou a dokáže ju
aplikovať v rozličných modelových situáciách formálnej i neformálnej komunikácie, používajúc
neutrálnu a expresívnu, spisovnú a nespisovnú lexiku, ako aj frazeologické jednotky. Jeho verbálny
prejav je korektnejší a plynulejší. Študent je schopný ústne komunikovať príbehy, opisovať udalosti,
argumentovať, prezentovať vlastné názorové postoje. Študent vstupuje do komunikácie s jedným
alebo viacerými partnermi, môže ísť o simuláciu rolí.

Stručná osnova predmetu:
1. Prostriedky a spôsoby verbálnej komunikácie.
2. Vzťahy medzi ľudmi v súkromnom a spoločenskom živote.
3. Vzdelávanie a štúdium. Školské systémy v Bulharsku a na Slovensku.
4. Pracovné vzťahy a pomery na pracovisku.
5. Život v meste a na vidieku.
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6. Život v rodnej zemi a v cudzine.
7. Kultúrne skvosty Bulharska a Slovenska.
8. Stereotypy o kultúrach a ľudoch.
9. Cestovanie a dobrodružstvá.
10. Príroda a životné prostredie.
11. Fóbie, závislosti a civilizačné choroby.
12. Spomienky z minulosti, život v súčasnosti, plány na budúcnosť.

Odporúčaná literatúra:
CHADŽIEVA, Elena et al. Dnes za kakvo šte si govorim. Sofija: UI Sv. Kliment Ochridski, 2018.
ISBN 978-954-074514-5.
CHADŽIEVA, Elena et al. Razbiram i govorja. Sofija: Gutenberg, 2014. ISBN
978-619-176-015-2.
CHADŽIEVA, Elena et al. Prepăni-kamăčeta v čuždoezikovoto obučenie. Sofija: Gutenberg,
2013. ISBN 978-619-176-001-5.
PANAJOTOV, Veličko, IVANOVA, Diana a Silvija LICHANOVA. Slovaško-bălgarski tematičen
rečnik. Sofija: UI Sv. Kliment Ochridski, 2012. ISBN 978-95407-3341-8.
ANTONOVA, Julija, KIRIAKOVA, Elga. Govorite li bălgarski. Sofija: Nauka i izkustvo, 1991

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Slovenský jazyk a bulharský jazyk.

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 16

A B C D E FX

37,5 43,75 12,5 0,0 6,25 0,0

Vyučujúci: Mgr. Miglena Mihaylova-Palanska, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 02.04.2022

Schválil: prof. PhDr. Mária Dobríková, CSc.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KSF/bpBU-101/15

Názov predmetu:
Konzekutívne tlmočenie 1

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: seminár / cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 1 / 1  Za obdobie štúdia: 14 / 14
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 3

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 5.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra sa bude hodnotiť domáca príprava študenta a jeho aktívna práca na hodinách.
Budú sa vyžadovať dve písomné práce, ktoré preveria znalosť terminológie z konkrétnych odborov.
V skúškovom období sa vyžaduje test zameraný na ovládanie preberanej slovnej zásoby a ústna
skúška, ktorej cieľom je preveriť tlmočnícke zručnosti študenta.
Študent môže mať počas semestra maximálne dve absencie a vo všetkých súčastiach hodnotenia
musí dosiahnuť minimálne 60 % úspešnosť. Porušenie akademickej etiky má za následok
anulovanie získaných bodov v príslušnej položke hodnotenia.
Klasifikačná stupnica v percentách:
A: 100 % – 92 %
B: 93 % – 85 %
C: 84 % – 76 %
D: 77 % – 68 %
E: 69 % – 60 %
FX: 59 % – 0 %
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 100/0

Výsledky vzdelávania:
Študenti dokážu aplikovať získané teoretické vedomosti z teórie tlmočenia v praxi. Ovládajú na
dostatočnej úrovni stratégie konzekutívneho tlmočenia a vedia ich aplikovať na vybraných textoch
pri tlmočení z bulharčiny do slovenčiny. Disponujú slovnou zásobou z viacerých spoločenských
a vedných oblastí.

Stručná osnova predmetu:
1. Pamäťové a rétorické cvičenia.
2. Kľúčové špecifiká, techniky a stratégie konzekutívneho tlmočenia.
3. Psycho-fyziologické predpoklady rečového prejavu tlmočníka.
4. Konzekutívne tlmočenie aktuálnych spoločensko-politických udalostí.
5. Konzekutívne tlmočenie kultúrno-spoločenských prejavov.
6. Konzekutívne tlmočenie prednášky z oblasti humanitných vied.
7. Konzekutívne tlmočenie prednášky z oblasti prírodných vied.
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8. Konzekutívne tlmočenie so zameraním na medicínsku problematiku.
9. Konzekutívne tlmočenie so zameraním na ekológiu a biodiverzitu.
10. Simulácia konferenčného tlmočenia. Nácvik tlmočníckej notácie a tlmočenia z listu.
11. Antistresové, artikulačné, pamäťové a rétorické cvičenia.
12. Rozširovanie slovnej zásoby z preberaných tematických oblastí.
13. Tvorba minimálnych terminologických slovníkov.

Odporúčaná literatúra:
DOBRÍKOVÁ, Mária. Prekladateľské cvičenia z bulharčiny. Texty z oblasti spoločenských,
humanitných a prírodných vied. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2016. ISBN
978-80-223-4285-8.
EHRGANGOVÁ, Elena a Alojz KENÍŽ. Kapitoly z prekladu a tlmočenia: učebnica. Bratislava:
Ekonóm, 1999. ISBN 80-225-1057-2.
STAHL, Jaroslav (ed.). Tlmočenie a preklad piatimi pohľadmi. Bratislava: Ofprint, 2009. ISBN
978-80-89037-24-7.
VERTANOVÁ, Silvia et al. Tlmočník ako rečník. Bratislava: Univerzita Komenského v
Bratislave, 2015. ISBN 978-80-223-4030-4.
Bulharské slovníky (výkladové, synonymické, frazeologické, etymologické a i.). [online]
Dostupné na: Resursi. Institut za balgarski ezik (www.bas.bg).
Bulharské denníky, týždenníky, mesačníky, televízne stanice. Dostupné na: www.dnevnik.bg,
www.vesti.bg, www.president.bg, www.tv.bnt.bg a pod.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Slovenský jazyk a bulharský jazyk.

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 15

A B C D E FX

20,0 20,0 53,33 6,67 0,0 0,0

Vyučujúci: prof. PhDr. Mária Dobríková, CSc.

Dátum poslednej zmeny: 25.03.2022

Schválil: prof. PhDr. Mária Dobríková, CSc.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KSF/bpBU-103/15

Názov predmetu:
Konzekutívne tlmočenie 2

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: seminár / cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 1 / 1  Za obdobie štúdia: 14 / 14
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 3

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 4., 6.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra sa bude hodnotiť domáca príprava študenta a jeho aktívna práca na hodinách.
Budú sa vyžadovať dve písomné práce, ktoré preveria znalosť terminológie z konkrétnych odborov.
V skúškovom období sa vyžaduje test zameraný na ovládanie preberanej slovnej zásoby a ústna
skúška, ktorej cieľom je preveriť tlmočnícke zručnosti študenta. Študent môže mať počas semestra
maximálne dve absencie a vo všetkých súčastiach hodnotenia musí dosiahnuť minimálne 60 %
úspešnosť. Porušenie akademickej etiky má za následok anulovanie získaných bodov v príslušnej
položke hodnotenia. Klasifikačná stupnica v percentách: A: 100 % – 92 % B: 93 % – 85 % C: 84
% – 76 % D: 77 % – 68 % E: 69 % – 60 % FX: 59 % – 0 % Váha priebežného / záverečného
hodnotenia: 100/0.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 100/0

Výsledky vzdelávania:
Študenti dokážu aplikovať získané teoretické vedomosti z teórie tlmočenia v praxi. Dobre ovládajú
stratégie konzekutívneho tlmočenia a vedia ich aplikovať na vybraných textoch pri tlmočení
zo slovenčiny do bulharčiny. Disponujú širokou slovnou zásobou z viacerých spoločenských a
vedných oblastí. Rozšíria si pamäťovú kapacitu a sú schopní ovládať paraverbálnu stránku svojho
rečového prejavu. K preberaným témam si vedia operatívne skoncipovať terminologické databázy,
techniky konzekutívneho tlmočenia realizujú na odbornej úrovni.

Stručná osnova predmetu:
1. Konzekutívne tlmočenie aktuálnych spoločensko-politických udalostí. 2. Konzekutívne
tlmočenie kultúrno-spoločenských prejavov. 3. Konzekutívne tlmočenie prednášky z oblasti
humanitných vied. 4. Konzekutívne tlmočenie prednášky z oblasti prírodných vied. 5.
Konzekutívne tlmočenie so zameraním na medicínsku problematiku. 6. Konzekutívne tlmočenie so
zameraním na ekológiu a biodiverzitu. 7. Simulácia konferenčného tlmočenia. Nácvik tlmočníckej
notácie a tlmočenia z listu. 8. Rozširovanie slovnej zásoby z preberaných tematických okruhov.

Odporúčaná literatúra:
DOBRÍKOVÁ, Mária. Prekladateľské cvičenia z bulharčiny. Texty z oblasti spoločenských,
humanitných a prírodných vied. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2016. ISBN
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978-80-223-4285-8. EHRGANGOVÁ, Elena a Alojz KENÍŽ. Kapitoly z prekladu a tlmočenia:
učebnica. Bratislava: Ekonóm, 1999. ISBN 80-225-1057-2. STAHL, Jaroslav (ed.). Tlmočenie a
preklad piatimi pohľadmi. Bratislava: Ofprint, 2009. ISBN 978-80-89037-24-7. VERTANOVÁ,
Silvia et al. Tlmočník ako rečník. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2015.
ISBN 978-80-223-4030-4. Bulharské slovníky (výkladové, synonymické, frazeologické,
etymologické a i.). Dostupné na: Ресурси « Институт за български език (bas.bg) Bulharské
denníky, týždenníky, mesačníky, televízne stanice. Dostupné na: www.dnevnik.bg, www.vesti.bg,
www.president.bg, www.tv.bnt.bg a pod.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský, bulharský

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 4

A B C D E FX

75,0 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Vyučujúci: Mgr. Miglena Mihaylova-Palanska, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 05.04.2022

Schválil: prof. PhDr. Mária Dobríková, CSc.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KSF/A-bpBU-020/22

Názov predmetu:
Kultúra jazykového prejavu

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 2  Za obdobie štúdia: 28
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 3

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 4.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Počas semestra sa budú vyžadovať dve písomné kontrolné práce z preberanej problematiky, napr.
životopis, motivačný list, žiadosť, prihláška a i. (40%), dva testy zamerané na pravopisnú normu
(40%) a dve ústne preskúšania (20%) - vytvorenie krátkych foriem ústneho dialogického či
monologického prejavu na konkrétnu tému zo spoločenského života.
Klasifikačná stupnica:
A: 100 – 92 %
B: 93 – 85 %
C: 84 – 76 %
D: 77 – 68 %
E: 69 – 60 %
FX: 59 – 0 %
Akceptujú sa maximálne 2 absencie s preukázanými dokladmi.
Presný termín a témy priebežného hodnotenia budú oznámené na začiatku semestra.
Porušenie akademickej etiky má za následok anulovanie získaných bodov v príslušnej položke
hodnotenia.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 100/0

Výsledky vzdelávania:
Študenti disponujú širšími poznatkami o spisovnej norme bulharčiny. Tieto teoretické vedomosti
vedia uplatniť pri samostatnom koncipovaní kratších foriem ústneho a písomného jazykového
prejavu. Po úspešnom absolvovaní predmetu študenti dokážu koncipovať písomné (úradné)
dokumenty a ústne sa vyjadrovať na rôzne témy zo spoločenského života.

Stručná osnova predmetu:
1. Pravopisné a rétorické cvičenia.
2. Dialogický jazykový prejav.
3. Monologický jazykový prejav.
4. Súkromný list, blahoželania, kondolencie, inzeráty, e-mail a i.
5. Vypĺňanie formulárov - dotazník, colná deklarácia, poukážky a i.
6. Koncipovanie 3 typov žiadostí o pridelenie ubytovania na internáte.
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7. Koncipovanie 3 typov žiadostí o prospechové (sociálne) štipendium.
8. Curriculum vitae, profesný životopis.
9. Motivačný list, prihláška na konkurz.
10. Reklamy, inzeráty, oznamy.
11. Úradne tlačivá.
12. Intonačné jazykové prostriedky a neverbálna komunikácia.

Odporúčaná literatúra:
PARVEV, Christo. Christomatija po ezikova kultura. Sofija: Nauka i izkustvo, 1980.
KREJČOVÁ, Elena. Příručka pro výuku bulharské stylistiky. Brno: Masarykova univerzita, 2014.
ISBN 978-80-210-7095-0.
MURDAROV, Vladko et al. Oficialen pravopisen rečnik na bălgarskija ezik. Sofija: Prosveta,
2012. ISBN 978-954-01-2701-9.
KRASTEVA, Vesela. Netărpimite gramatični greški. Sofija: MARE, 2011. ISBN
978-95492719-2-8.
VASEVA, Milena. Pătevoditel v pravopisa. Sofija: Robertino, 2020. ISBN 954-619-246-017-4.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský, bulharský

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 17

A B C D E FX

64,71 17,65 11,76 5,88 0,0 0,0

Vyučujúci: Mgr. Miglena Mihaylova-Palanska, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 24.03.2022

Schválil: prof. PhDr. Mária Dobríková, CSc.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KSF/bSV-931/18

Názov predmetu:
Macedónsky film

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 3  Za obdobie štúdia: 42
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 3

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1., 3., 5.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
a) Priebežné hodnotenie počas výučbovej časti: referát na vybranú tému z problematiky
macedónskeho filmu (30 bodov)
b) V skúškovom období: písomná skúška (70 bodov). Na skúšku bude študent pripustený len s min.
počtom 18 bodov z priebežného hodnotenia.
Klasifikačná stupnica: 100-92: A; 91-84: B; 83-76: C; 75-68: D; 67-60: E; 59-0: FX
Presný termín a témy priebežného hodnotenia budú oznámené na začiatku semestra. Termíny
skúšky budú zverejnené prostredníctvom AIS najneskôr v posledný týždeň výučbovej časti.
Vyučujúci akceptuje max. 2 absencie s preukázanými dokladmi. Porušenie akademickej etiky má
za následok anulovanie získaných bodov v príslušnej položke hodnotenia.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 30/70

Výsledky vzdelávania:
Študent má po úspešnom absolvovaní predmetu základné vedomosti o dejinách macedónskeho
filmu a tiež o súčasnom vývoji filmovej produkcie ako o predpoklade pre vznik a rozvoj filmovej
kultúry. Disponuje poznatkami o okolnostiach vzniku konkrétnych filmov, vie identifikovať
sociálne a ideové funkcie filmu s dôrazom na tvorbu najvýznamnejších macedónskych filmových
režisérov. Oboznámi sa s históriou a tradíciami macedónskeho filmu a spozná spoločenské
okolnosti vzniku filmov v jednotlivých spoločenských etapách od roku 1945 až po súčasnosť.

Stručná osnova predmetu:
1. História a tradície macedónskeho filmu.
2. Prechodné obdobie filmovej produkcie.
3. Obrodenie filmovej tvorby koncom 20. storočia.
4. Témy súčasného macedónskeho filmu.
5. Sociálny ohlas nového macedónskeho filmu.
6. Mladí ľudia ako hrdinovia a autori hraných filmov.
7. Nominácie a ceny macedónskych filmov.
8. Národné tematické filmové festivaly.
9. Seriálové filmy a televízna produkcia.
10. Macedónsky dokumentárny film.
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11. Interpretácia diel macedónskej kinematografie.
12. Najnovšia filmová produkcia v Severnom Macedónsku.

Odporúčaná literatúra:
• ANGJELKOV, Igor. Film.mkd. Skopje: Ili-Ili, 2015. ISBN 978-608-4770-17-6. Dostupné v
príručnej knižnici KSF, G214.
• ANGJELKOV, Igor. Filmski grad. Skopje: Ili-Ili, 2018. ISBN 978-608-4770-94-7. Dostupné v
príručnej knižnici KSF, G214.
• MITRIKESKI, Antonio. Filmot kako umetnost - od ideja do scenario - vodič za avtori
početnici. Skopje: Fakultet za dramski umetnosti, 2020. ISBN 978-9989-729-99-7. Dostupné na:
http://www.ukim.edu.mk/e-izdanija/FDU/Filmot_kako_umetnost-od_ideja_do_scenario.pdf
• OGNENOVSKI, Sašo. Multiculturalism and Macedonian cinematography
[online]. ©2018 [cit. 2020-07-11]. Dostupné na: https://www.researchgate.net/
publication/327831835_MULTICULTURALISM_AND_MACEDONIAN_CINEMATOGRAPHY
• FIALA, Jiří. 110 let makedonské kinematografie. In. Balkanfilm.cz (online). Vsetín, ©2015 [cit.
2021-10-1]. Dostupné na: https://www.balkanfilm.cz/makedonska-kinematografie/
Kinoteka na Makedonija [online]. ©2012 [cit. 2018-09-02]. Dostupné na: http://
www.maccinema.com/
Doplnková literatúra bude prezentovaná na začiatku a počas semestra.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 19

A B C D E FX

57,89 21,05 21,05 0,0 0,0 0,0

Vyučujúci: doc. PhDr. Zvonko Taneski, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 24.03.2022

Schválil: prof. PhDr. Mária Dobríková, CSc.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KSF/bSV-057/15

Názov predmetu:
Poľský film

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 3  Za obdobie štúdia: 42
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 3

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1., 3., 5.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Dve seminárne práce na vybranú tému po 50 bodov.
Hodnotenie:
100 - 92 % - A
91 - 84 % - B
83 - 76% - C
75 - 68 % - D
67 - 60% - E
59 % a menej – Fx
Študent môže mať max. dve absencie. Porušenie akademickej etiky má za následok anulovanie
získaných bodov v príslušnej položke hodnotenia.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 100/0

Výsledky vzdelávania:
Študenti majú vedomosti z dejín poľského filmu od jeho počiatkov po súčasnosť. Oboznámia sa s
tvorbou najvýznamnejších poľských režisérov a hercov. Osvoja si interpretačné zručnosti vo vzťahu
k filmovému dielu.

Stručná osnova predmetu:
1. Počiatky poľskej kinematografie (1895–1918). Vývoj národného kina v medzivojnovom období
a po roku 1945. Reálny socializmus v o filme.
2. Poľská filmová škola: psychoterapeutický smer (Andrzej Wajda, Andrzej Munk).
3. Poľská filmová škola: psychologický smer (Jerzy Kawalerowicz, Wojciech Has, Roman
Polański).
4. Historické veľkofilmy 60. a 70. rokov (Aleksander Ford, Jerzy Hoffman). Filmová tvorba
Andrzeja Wajdu v tomto období.
5. Poľské kino morálneho nepokoja (Krzysztof Zanussi, Feliks Falk, Krzysztof Kieślowski,
Agnieszka Holland, Wojciech Marczewski).
6. Kultové komédie z obdobia 60. až 80. rokov. Filmy Stanisława Bareju a Juliusza Machulského.
7. Poľské kino 80. rokov a po roku 1989.
8. Súčasný poľský film.
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Odporúčaná literatúra:
TAMBOR, Agnieszka. Polska półka filmowa. 100 filmów, które każdy cudzoziemiec zobaczyć
powinien. Katowice, Uniwersytet Śląski, 2012. ISBN 978-83-63268-12-1
HALTOF, Marek. Krzysztof Kieślowski a jeho filmy. Praha, Casablanca, 2008. ISBN 903756-7-3
Internetové stránky: culture.pl/en, http://www.pisf.pl/en/, www.csfd.cz, www.imdb.com

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský, anglický

Poznámky:
Filmy sú premietané s anglickými alebo českými titulkami. Odporúčaná literatúra a internetové
zdroje sú dostupné v poľštine, angličtine a češtine.

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 18

A B C D E FX

33,33 44,44 11,11 5,56 0,0 5,56

Vyučujúci: Mgr. Zuzana Obertová, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 05.04.2022

Schválil: prof. PhDr. Mária Dobríková, CSc.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KSF/bpBU-100/15

Názov predmetu:
Preklad odborného textu

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 2  Za obdobie štúdia: 28
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 3

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 5.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu výučbovej časti sa vyžaduje systematická domáca príprava, aktívna práca na hodinách,
priebežná excerpcia vybranej odbornej terminológie. Podmienkou absolvovania predmetu sú
priebežné ústne preklady, ovládanie preberanej odbornej lexiky a tri písomné preklady. Študent
môže mať počas semestra maximálne dve absencie a vo všetkých súčastiach hodnotenia musí
dosiahnuť minimálne 60 % úspešnosť. Porušenie akademickej etiky má za následok anulovanie
získaných bodov v príslušnej položke hodnotenia.
Klasifikačná stupnica v percentách:
A: 100 % – 92 %
B: 93 % – 85 %
C: 84 % – 76 %
D: 77 % – 68 %
E: 69 % – 60 %
FX: 59 % – 0 %
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 100/0

Výsledky vzdelávania:
Študenti vedia aplikovať získané teoretické vedomosti o zásadách ústneho a písomného odborného
prekladu a ich špecifikách pri konkrétnych prekladoch odborného textu z bulharčiny do slovenčiny,
najmä z oblasti spoločenských, humanitných a prírodných vied. Ovládajú prekladateľské postupy a
základnú terminológiou vybraných vedných odborov, nadobudnú zručnosť s prácou so slovníkmi,
ako aj pri excerpovaní a koncipovaní minimálnych terminologických slovníkov.

Stručná osnova predmetu:
1. Jazyková, lexikálna a štylistická charakteristika odborného štýlu.
2. Preklad odborných textov z oblasti archeológie.
3. Preklad odborných textov z oblasti geológie.
4. Preklad odborných textov z oblasti ekológie.
5. Preklad odborných textov z oblasti histórie.
6. Preklad odborných textov z oblasti medicíny.
7. Preklad odborných textov z oblasti politológie.
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8. Preklad odborných textov z oblasti psychológie.
9. Preklad odborných textov z oblasti literatúry.
10. Preklad odborných textov z oblasti muzikológie.
11. Preklad odborných textov z oblasti zoológie a botaniky.
12. Koncipovanie minimálnych terminologických slovníkov.

Odporúčaná literatúra:
DOBRÍKOVÁ, Mária. Prekladateľské cvičenia. Texty z oblasti spoločenských, humanitných
a prírodných vied. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2016. ISBN
978-80-223-4285-8.
MLACEK, Jozef. O štylistike odborného prekladu. Slovenská reč, 42, 1977, s. 321 - 326. ISSN
1338-4279
PERNIŠKA, Emilija, BLAGOEVA, Diana a Sija KOLKOVSKA. Rečnik na novite dumi v
bălgarskija ezik. Sofia: Nauka i izkustvo, 2010. ISBN 978-954-02-0322-5.
POPOVA, Maria et al. Terminologično-enciklopedičen rečnik po obštestveno-političeski nauki.
Sofija: Nauka i izkustvo, 2012. ISBN 978-954-02-0324-9.
POPOVA, Maria et al. Terminologičen rečnik po prirodni nauki. Sofija: Nauka i izkustvo, 2006.
ISBN 978-954-02-0304-1.
Slovníky – prekladové, výkladové, synonymické, so špeciálnym odborným zameraním a pod.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Slovenský jazyk a bulharský jazyk.

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 20

A B C D E FX

15,0 20,0 50,0 10,0 5,0 0,0

Vyučujúci: prof. PhDr. Mária Dobríková, CSc.

Dátum poslednej zmeny: 28.03.2022

Schválil: prof. PhDr. Mária Dobríková, CSc.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KSF/bSV-004/15

Názov predmetu:
Reálie Bulharska

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 2  Za obdobie štúdia: 28
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 3

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie počas výučbovej časti: jeden referát na vybranú tému z reálií Bulharska (30
bodov).
V skúškovom období: záverečný test (30 bodov). Na skúšku bude študent pripustený len s min.
počtom 18 bodov z priebežného hodnotenia.
Klasifikačná stupnica: 60-56: A; 55-51: B; 50-46: C; 45-41: D; 40-36: E; 35-0: FX.
Presný termín a témy priebežného hodnotenia budú oznámené na začiatku semestra. Termíny
skúšky budú zverejnené prostredníctvom AiS najneskôr v posledný týždeň výučbovej časti.
Vyučujúci akceptuje max. 2 absencie s preukázanými dokladmi. Porušenie akademickej etiky má
za následok anulovanie získaných bodov v príslušnej položke hodnotenia.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 50 % priebežne, 50 % v skúškovom období

Výsledky vzdelávania:
Študent, ktorý predmet absolvuje úspešne, disponuje vedomosťami o Bulharsku ako krajine a štáte.
Je schopný opísať a interpretovať najvýznamnejšie udalosti bulharských dejín, osobnosti a diela
bulharskej kultúry, prírodné, ako aj hmotné a nehmotné kultúrne dedičstvo Bulharska.

Stručná osnova predmetu:
Geografia Bulharska.
Demografia Bulharska.
Administratívne a regionálne členenie.
Politický systém Bulharskej republiky.
Významné medzníky bulharských dejín.
Menšiny a etnické skupiny.
Osobnosti bulharskej literatúry.
Bulharská hudba.
Chrámy, kláštory a iné náboženské stavby.
Bulharský folklór, ľudové zvyky a obyčaje.
Lokality svetového dedičstva UNESCO.
Návštevy tematicky zameraných podujatí (prednášky, divadelné predstavenia, filmy, výstavy,
koncerty ap.) v Bulharskom kultúrnom inštitúte v Bratislave.
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Odporúčaná literatúra:
MARTÍNEK, Jiří. Bulharsko. Praha: Libri, 2009. ISBN 978-80-7277-422-7.
RYCHLÍK, Jan. Dějiny Bulharska. Praha: Lidové noviny, 2000. ISBN 80-7106-404-1.
VYKOUKAL, Jiří, LITERA, Bohuslav, TEJCHMAN, Miroslav. Východ. Vznik, vývoj a rozpad
sovětského bloku 1944 – 1989. Praha: Libri, 2000. ISBN 80-85983-82-6.
Encyklopédie, zemepisné atlasy, príručky.
Informácie z TV, rozhlasu a webových stránok.
Dokumentárne a hrané filmy, televízne programy.
Ukážky literárnych diel a hudobných skladieb.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 84

A B C D E FX

28,57 21,43 27,38 13,1 5,95 3,57

Vyučujúci: doc. Mgr. Pavel Krejčí, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 21.03.2022

Schválil: prof. PhDr. Mária Dobríková, CSc.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KSF/bSV-014/15

Názov predmetu:
Reálie Chorvátska

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 2  Za obdobie štúdia: 28
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 3

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1., 3., 5.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
a) priebežné hodnotenie počas výučbovej časti: jeden referát na vybranú tému z reálií Chorvátska
(30 bodov)
b) v skúškovom období: záverečný test (30 bodov). Na skúšku bude študent pripustený len s min.
počtom 18 bodov z priebežného hodnotenia.
Klasifikačná stupnica: 60-56: A; 55-51: B; 50-46: C; 45-41: D; 40-36: E; 35-0: FX.
Presný termín a témy priebežného hodnotenia budú oznámené na začiatku semestra. Termíny
skúšky budú zverejnené prostredníctvom AIS najneskôr v posledný týždeň výučbovej časti.
Vyučujúci akceptuje max. 2 absencie s preukázanými dokladmi. Porušenie akademickej etiky má
za následok anulovanie získaných bodov v príslušnej položke hodnotenia.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 50/50

Výsledky vzdelávania:
Študent, ktorý predmet absolvuje úspešne, disponuje vedomosťami o Chorvátsku ako krajine a
štáte. Je schopný opísať a interpretovať najvýznamnejšie udalosti chorvátskych dejín, osobnosti a
diela chorvátskej kultúry, prírodné, ako aj hmotné a nehmotné kultúrne dedičstvo Chorvátska.

Stručná osnova predmetu:
Geografia Chorvátska.
Demografia Chorvátska.
Administratívne a regionálne členenie.
Politický systém Chorvátskej republiky.
Významné medzníky chorvátskych dejín.
Menšiny a etnické skupiny.
Osobnosti chorvátskej literatúry.
Chorvátska hudba.
Chrámy, kláštory a iné náboženské stavby.
Chorvátsky folklór, ľudové zvyky a obyčaje.
Lokality svetového dedičstva UNESCO.
Návštevy tematicky zameraných podujatí (prednášky, divadelné predstavenia, filmy, výstavy,
koncerty ap.).
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Odporúčaná literatúra:
UDIER, Sanda Lucia. Hrvatska na prvi pogled. Udžbenik hrvatske kulture. Zagreb: FF Press.
2014. Kniha je k dispozícii v príručnej knižnici KSF, G225.
UDIER, Sanda Lucia. Croatia at First Sight: Textbook of Croatian Culture. Zagreb: FF Press.
2016. Kniha je k dispozícii v príručnej knižnici KSF, G225.
RYCHLÍK, Jan, PERENĆEVIĆ, Milan. Dějiny Chorvatska. Praha: Lidové noviny, 2007. ISBN
978-80-7106-885-3.
VYKOUKAL, Jiří, LITERA, Bohuslav, TEJCHMAN, Miroslav. Východ. Vznik, vývoj a rozpad
sovětského bloku 1944–1989. Praha: Libri, 2000. ISBN 80-85983-82-6.
Hmotné kultúrne dedičstvo Chorvátska na zozname UNESCO. Dostupné na: https://
whc.unesco.org/en/statesparties/hr
Kol. Nehmotné kultúrne dedičstvo Chorvátska na zozname UNESCO. PDF publikacia dostupna
na: https://min-kulture.gov.hr/izdvojeno/kulturna-bastina/izdavacka-djelatnost/hrvatska-
nematerijalna-kulturna-bastina-na-unesco-ovim-listama-19524/19524
Hrvatska enciklopedija. Dostupne na: https://www.enciklopedija.hr
BEK. Besplatne elektroničke knjige. Dostupne na: https://elektronickeknjige.com
Encyklopédie, zemepisné atlasy, príručky.
Informácie z TV, rozhlasu a webových stránok.
Dokumentárne a hrané filmy, televízne programy.
Ukážky literárnych diel a hudobných skladieb.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 101

A B C D E FX

39,6 27,72 23,76 4,95 1,98 1,98

Vyučujúci: doc. Mgr. Pavel Krejčí, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 21.03.2022

Schválil: prof. PhDr. Mária Dobríková, CSc.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KSF/boSV-500/15

Názov predmetu:
Reálie Macedónska

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 2  Za obdobie štúdia: 28
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 3

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2., 4., 6.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
a) Priebežné hodnotenie počas výučbovej časti: referát na vybranú tému z reálií dnešného
macedónskeho štátu a jeho kultúrnej tradície (30 bodov)
b) V skúškovom období: písomná skúška (70 bodov). Na skúšku bude študent pripustený len s min.
počtom 18 bodov z priebežného hodnotenia.
Klasifikačná stupnica: 100-92: A; 91-84: B; 83-76: C; 75-68: D; 67-60: E; 59-0: FX
Presný termín a témy priebežného hodnotenia budú oznámené na začiatku semestra. Termíny
skúšky budú zverejnené prostredníctvom AIS najneskôr v posledný týždeň výučbovej časti.
Vyučujúci akceptuje max. 2 absencie s preukázanými dokladmi. Porušenie akademickej etiky má
za následok anulovanie získaných bodov v príslušnej položke hodnotenia.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 30/70

Výsledky vzdelávania:
Študent má po úspešnom absolvovaní predmetu vedomosti o dejinách macedónskeho územia ako o
základnom predpoklade pre vznik a rozvoj moderného macedónskeho štátu. Disponuje poznatkami
spojenými predovšetkým s historickými a kultúrnymi pamiatkami tejto balkánskej krajiny, vie
identifikovať aktuálne politické a kultúrne problémy dnešného Severného Macedónska. Pozná
najvýznamnejšie udalosti v macedónskom športe, hudbe, literatúre a folklóre, ako aj osobnosti a
diela macedónskej kultúry, ktoré sú svetovo známe.

Stručná osnova predmetu:
1. Geografia a demografia Macedónska.
2. Významné medzníky macedónskych dejín.
3. Politický systém Macedónskej republiky.
4. Menšiny a etnické skupiny.
5. Osobnosti macedónskej literatúry a kultúry.
6. Macedónske hudobné a výtvarné umenie.
7. Pravoslávne chrámy a kláštory.
8. Macedónsky folklór, ľudové zvyky a obyčaje.
9. Lokality Svetového dedičstva UNESCO.
10. Turizmus a gastronómia.
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11. Zmeny názvu krajiny v dejinách (Macedónia, Socialistická republika Macedónsko, Macedónska
republika, FYROM, Severné Macedónsko).
12. Aktuálne politické a kultúrne výzvy v Severnom Macedónsku.

Odporúčaná literatúra:
• TANESKI, Zvonko. Slovensko-macedónske literárne a kultúrne vzťahy. Bratislava: Juga /
Ústav svetovej literatúry SAV, 2009. ISBN 978-80-89030-43-9.
• RYCHLÍK, Ján, KOUBA, Miroslav. Dějiny Makedonie. Praha: Lidové noviny, 2003. ISBN
978-80-7106-642-2.
• VELJANOSKI, Mitre, STERJOVSKA, Florentina et al. OHRID: Lihnidos - the divine beauty.
Ohrid: Municipality of Ohrid, 2016. ISBN 978-608-65507-2-1. Dostupné v príručnej knižnici
KSF, G214.
• JAKIMOVSKI, Ljubomir et al. The Republic of Macedonia - Fifth Edition. Skopje: Sibis, 2011.
ISBN 978-9989-2104-1-9. Dostupné v príručnej knižnici KSF, G214.
• POPOVSKA-KOROBAR, Viktorija. Icons from the Museum of Macedonia. Skopje: Museum
of Macedonia, 2004. ISBN 9989-917-28-0. Dostupné v príručnej knižnici KSF, G214.
MIHAJLOV, Panče et al. Ilustrirana istorija na makedonskiot narod (Kniga 1). Skopje: Detska
radost, 1992. ISBN 86-437-0100-9. Dostupné v príručnej knižnici KSF, G214.
Doplnková literatúra bude prezentovaná na začiatku a počas semestra.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Slovenský

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 65

A B C D E FX

40,0 47,69 7,69 1,54 1,54 1,54

Vyučujúci: doc. PhDr. Zvonko Taneski, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 21.03.2022

Schválil: prof. PhDr. Mária Dobríková, CSc.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KSF/bSV-024/15

Názov predmetu:
Reálie Poľska

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 2  Za obdobie štúdia: 28
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 3

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1., 3., 5.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Jedna prezentácia a jeden referát počas semestra (po 30 % hodnotenia), záverečný test v zápočtovom
týždni (40 % hodnotenia). Študent môže mať počas semestra maximálne dve absencie.
Klasifikačná stupnica:
A: 100 - 93 %
B: 92 - 84 %
C: 83 - 76 %
D: 75 - 68 %
E: 67 - 60 %
Fx: 59 - 0 %
Porušenie akademickej etiky má za následok anulovanie získaných bodov v príslušnej položke
hodnotenia.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 100/0

Výsledky vzdelávania:
Po úspešnom absolvovaní kurzu má študent základné vedomosti o Poľsku ako o krajine a
štáte (geografia, etnografia, demografia, politický systém). Dokáže identifikovať najvýznamnejšie
udalosti poľských dejín, osobnosti a diela poľskej vedy, kultúry a umenia. Pozná pozoruhodnosti
krajiny. Má prehľad o aktuálnom dianí v Poľsku a poľsko-slovenských vzťahoch.

Stručná osnova predmetu:
1. Geografia a demografia Poľska: prírodné podmienky, štruktúra obyvateľstva, administratívne a
regionálne členenie, hospodárstvo.
2. Dejiny Poľska: významné udalosti a medzníky.
3. Politický systém Poľskej republiky. Osobnosti poľských politických dejín.
4. Národné a etnické menšiny v Poľsku. Poľská emigrácia vo svete.
5. Etnografické zaujímavosti Poľska: folklór, zvyky, národná kuchyňa, ľudové umenie.
6. Najvýznamnejšie osobnosti poľskej vedy, kultúry a umenia. Nositelia Nobelovej ceny.
7. Historické a kultúrne pamiatky. Lokality Svetového dedičstva UNESCO.
8. Poľsko-slovenské vzťahy.
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Odporúčaná literatúra:
HVIŠČ, Jozef, ed. Slovensko - Poľsko. Bilaterálne vzťahy v procese transformácie. Bratislava:
Lufema, 2008. ISBN 978-80-89058-26-6.
VAŠÁRYOVÁ, Magda. Polnočný sused. Bratislava: Kalligram, 2008. ISBN 978-80-8101-064-4.
CHWALBA, Andrzej. Polsko 1989-2008 dějiny současnosti. Brno: Centrum pro studium
demokracie a kultury, 2009. ISBN 978-80-7325-185-7.
DAVIES, Norman. Polsko, dějiny národa ve středu Evropy. Praha, Prostor, 2003. ISBN
80-7260-083-4
KUBÁT, Michal. Demokracie v Polsku – Politický systém Polské republiky (1989–2005). Praha:
Sociologické nakladatelství, 2005. ISBN 80-86429-46-6

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 27

A B C D E FX

59,26 29,63 0,0 3,7 0,0 7,41

Vyučujúci: Mgr. Zuzana Obertová, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 21.03.2022

Schválil: prof. PhDr. Mária Dobríková, CSc.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KSF/bSV-034/15

Názov predmetu:
Reálie Slovinska

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 2  Za obdobie štúdia: 28
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 3

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1., 3., 5.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Seminár je hodnotený priebežným hodnotením. Hodnotí sa aktívna spolupráca študentov na
seminári, v polovici výučbovej časti semestra (v 7. týždni) študent odovzdá seminárnu prácu
súvisiacu s témou predmetu (témy budú študentom poskytnuté na začiatku semestra). V druhej
polovici semestra budú nasledovať prezentácie jednotlivých seminárnych prác spojené s diskusiou.
Za seminárnu prácu a jej prezentáciu študent získa 40 bodov. V záverečnom týždni semestra študenti
píšu záverečný test (60 bodov). Výsledné hodnotenie je súčtom získaných bodov za seminárnu
prácu (vrátane jej prezentácie) a test.
Klasifikačná stupnica:
100 - 94: A
93 - 87: B
86 - 80: C
79 - 73: D
72 - 60: E
59 - 0: Fx
Povolené sú maximálne dve absencie.
Porušenie akademickej etiky má za následok anulovanie získaných bodov v príslušnej položke
hodnotenia.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 100/0

Výsledky vzdelávania:
Študenti po absolvovaní predmetu majú poznatky zo slovinských reálií (geografia, história,
etnografia, informácie o významných osobnostiach slovinskej vedy, kultúry a umenia, o
pozoruhodnostiach krajiny a aktuálnom spoločensko-politickom dianí). Takisto sa orientujú v
slovensko-slovinských vzťahoch.

Stručná osnova predmetu:
1. Geografia Slovinska (prírodné podmienky, administratívne členenie, regióny, hospodárstvo,
štruktúra obyvateľstva).
2. Prehľad slovinských dejín.
3. Slovinský folklór (typy slovinského kroja, slovinský ľudový tanec, folklórne zvyky).
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4. Národná kuchyňa (tradičné slovinské jedlá a ich miesto v súčasnej slovinskej gastronómii).
5. Ľudová architektúra (typológia slovinských dedín, vidiecka architektúra a jej osobitosti).
6. Slovinské hospodárstvo.
7. Prehľad vývinu slovinského jazyka a literatúry.
8. Výtvarné umenie a architektúra.
9. Slovinské divadlo a film.
10. Významné osobnosti slovinskej vedy, kultúry a umenia.
11. Slovinsko-slovenské vzťahy.
12. Záverečný test.

Odporúčaná literatúra:
RYCHLÍK, Jan a kol. Dějiny Slovinska. Praha: Lidové noviny, 2011. ISBN 978-80-74222-131-6.
BARRON, Yuri a kol. The Slovenia Book (Top 100 destinations). Ljubljana: IQbator, 2017.
ISBN 978-961-94046-2-1.
NIDORFER ŠIŠKOVIČ, Mojca (ed.). Svetovni dnevi slovenske kulture. Ljubljana: Center za
slovenščino kot drugi in tuji jezik pri Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete Univerze v
Ljubljani, 2016.
Culture.si [online]. Dostupné na: https://www.culture.si/en/Culture_of_Slovenia
Slovenia.info [online]. Dostupné na: https://www.slovenia.info/en

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 67

A B C D E FX

47,76 26,87 8,96 4,48 1,49 10,45

Vyučujúci: Mgr. Saša Vojtechová Poklač, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 21.03.2022

Schválil: prof. PhDr. Mária Dobríková, CSc.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KSF/bSV-044/15

Názov predmetu:
Reálie Srbska

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 2  Za obdobie štúdia: 28
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 3

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1., 3., 5.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra sa hodnotí aktívna účasť (10 bodov), vypracovanie seminárnej práce a jej
prezentácia počas semestra (30 bodov) na vybranú tému, napr.: Dunajom cez Srbsko, Vývoj
srbského filmu, Národné parky Srbska, Cestou rímskych imperátorov a i. V skúškovom období
bude záverečný test (60 bodov). Klasifikačná stupnica v percentách: 100 % - 92 %: A 91 % - 84
%: B 83 % - 76 %: C 75 % - 68 %: D 67 % - 60 %: E 59 % - 0 %: Fx
Študent môže mať počas semestra maximálne dve absencie a vo všetkých súčastiach hodnotenia
musí dosiahnuť minimálne 60% úspešnosť.
Porušenie akademickej etiky má za následok anulovanie získaných bodov v príslušnej položke
hodnotenia.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 40/60

Výsledky vzdelávania:
Po úspešnom absolvovaní kurzu má študent základné vedomosti o Srbsku ako o krajine a štáte
(geografia, etnografia, demografia, politický systém). Je schopný identifikovať najvýznamnejšie
udalosti srbských dejín, osobnosti a diela srbskej vedy, kultúry a umenia. Pozná pozoruhodnosti
krajiny. Má vedomosti o aktuálnom dianí v Srbsku a srbsko-slovenských vzťahoch.

Stručná osnova predmetu:
1. Krátky prehľad dejín Srbska, jeho kultúry a literatúry.
2. Geografia a demografia Srbska: prírodné podmienky, štruktúra obyvateľstva, administratívne a
regionálne členenie, hospodárstvo.
3. Dejiny Srbska (stredovek, novovek, novšie a súčasné dejiny), významné udalosti a medzníky.
4. Národné a etnické menšiny v Srbsku.
5. Srbská emigrácia vo svete.
6. Srbsko-slovenské vzťahy.
7. Cestovný ruch a gastronómia.
8. Etnografické zaujímavosti Srbska: folklór, zvyky, ľudové umenie, ľudová architektúra, hudba.
9. Významní predstavitelia srbskej literatúry, tvorcovia z oblasti výtvarného umenia.
10. Významní predstavitelia srbského divadla, filmu a hudby.
11. Lokality Svetového dedičstva UNESCO. Historické a kultúrne pamiatky.
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12. Turistické zaujímavosti a pozoruhodnosti Srbska.

Odporúčaná literatúra:
1. CEROVIĆ, Ljubivoje. Srbi u Slovačkoj. Srbi na Slovensku. Novi Sad: Prometej, 2015. ISBN
978-86-515-1044-4
2. ČOROVIĆ, Vladimir. Istorija Srba. Beograd: AKIA M. PRINC, 2011. ISBN
978-86-6011-095-6
3. DERETĆ, Jovan. Kulturna istorija Srba. Beograd: Evro Giunti, 2013. ISBN:
978-86-505-1849-6
4. JANKOVIĆ, Nebojša. Lepa i tajanstvena Srbija. Beograd: Bookland, 2014. ISBN
978-86-7182-520-7
5. JOVANOVIĆ, Aleksandar. Homeland of emperors Roman rulers from the territory of modern
Serbia. Beograd: Princip Pres, 2013. ISBN 978-86-6189-050-5
6. MILEUSNIĆ, Slobodan. Srpski manastiri od Hilandara do Libertvila. Beograd: SRPSKA
KNJIŽEVNA ZADRUGA, 2004. ISBN 86-379-0866-7
Dokumentárne a hrané filmy, televízne programy, ukážky literárnych diel a hudobných
skladieb, internetové stránky (napr.:https://whc.unesco.org/en/statesparties/rs; https://
www.srbija.travel/;http://www.pojmovnik.etno-institut.co.rs/pojmovnik.php, https://
www.slovackizavod.org.rs/sr/kultura-i-sira-javnost/12948, https://www.ludovakultura.sk/
polozka-encyklopedie/srbi-na-slovensku/)
V MS TEAMS sú dostupné prezentácie vyučujúceho.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský, srbský

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 67

A B C D E FX

40,3 28,36 13,43 13,43 4,48 0,0

Vyučujúci: Mgr. Kristina Dordević

Dátum poslednej zmeny: 21.03.2022

Schválil: prof. PhDr. Mária Dobríková, CSc.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KSF/bSV-921/22

Názov predmetu:
Slavistická exkurzia 1

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: exkurzia
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný:   Za obdobie štúdia: 4d
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 3

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2., 4., 6.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Účasť na exkurzii, po absolvovaní exkurzie študent vypracuje podľa pokynov vyučujúceho
seminárnu prácu týkajúcu sa navštívených lokalít a inštitúcií, za ňu môže získať 30 bodov.
Klasifikačná stupnica: A: 30-28 bodov, B: 27-25 bodov, C: 24-23, D: 22-21, E: 20-18 bodov, Fx:
menej ako 18 bodov.
Podrobnosti o seminárnej práci budú študentom oznámené pred začiatkom exkurzie. Porušenie
akademickej etiky má za následok anulovanie získaných bodov v príslušnej položke hodnotenia.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 100/0

Výsledky vzdelávania:
Študenti po absolvovaní predmetu majú hlbšie znalosti o kultúre, umení, literatúre, histórii a
tradíciách jednotlivých slovanských krajín, lepšie sa orientujú v dejinách a aktuálnom dianí v danej
krajine, informácie vedia prepojiť so stredoeurópskym i širším kontextom.

Stručná osnova predmetu:
Poznávanie jednotlivých slovanských krajín, ich prírodných krás, kultúry, umenia, literárnych a
historických tradícií, prehĺbenie komunikačných jazykových kompetencií v slovanských jazykoch
(bulharčina, chorvátčina, poľština, slovinčina, srbčina). Cieľom exkurzie môžu byť slovanské
krajiny (Česká republika, Bulharsko, Chorvátsko, Poľsko, Slovinsko, Srbsko) i neslovanské krajiny
s presahom k slovanským kultúram podľa vopred avizovaného programu.

Odporúčaná literatúra:
MICHALEV, Ivan, CANKOVA, Elina. 101 romantični mesta v Balgarija. Sofija: Siela, 2016.
ISBN 978-954-28-2224-0.
Oficiálny turistický portál Bulharska. Dostupné na: https://bulgariatravel.org/
Po polsku po Polsce (Polish Language Course and Knowledge Base on Poland). Dostupné na:
http://www.popolskupopolsce.edu.pl/
Polska Organizacja Turystyczna (Oficiálny turistický portál Poľska). Dostupné na: https://
www.polska.travel/pl
BARRON, Yuri a kol. The Slovenia Book (Top 100 destinations). Ljubljana: IQBator, 2017.
ISBN 978-961-94046-2-1.
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Oficiálny portál národnej agentúry pre propagáciu cestovného ruchu v Slovinsku. Dostupné na:
https://www.slovenia.info/sl
ĆOROVIĆ, Ljubica. Belgrade tourist guide. Beograd: Kreativni centar, 2011. ISBN
978-86-7781-242-3 Oficiálny turistický portál Srbska. Dostupné na: https://www.srbija.travel/
MARIĆ, Tješimir. Hrvatska. Zagreb: Algoritam, 2009. ISBN: 978-953-220-954-9. Oficiálny
turistický portál Chorvátska. Dostupné na: https://www.htz.hr/
Ďalšia literatúra podľa odporúčania vyučujúceho a zamerania exkurzie.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský (prípadne ďalšie jazyky podľa zamerania exkurzie)

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 0

A B C D E FX

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Vyučujúci: Mgr. Saša Vojtechová Poklač, PhD., Mgr. Kristina Dordević, Mgr. Goran Marjanović,
Mgr. Miglena Mihaylova-Palanska, PhD., Mgr. Božena Kotula, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 29.03.2022

Schválil: prof. PhDr. Mária Dobríková, CSc.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KSF/bSV-933/22

Názov predmetu:
Slavistická exkurzia 2

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: exkurzia
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný:   Za obdobie štúdia: 4d
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 3

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2., 4., 6.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Účasť na exkurzii, po absolvovaní exkurzie študent vypracuje podľa pokynov vyučujúceho
seminárnu prácu týkajúcu sa navštívených lokalít a inštitúcií, za ňu môže získať 30 bodov.
Klasifikačná stupnica: A: 30-28 bodov, B: 27-25 bodov, C: 24-23, D: 22-21, E: 20-18 bodov, Fx:
menej ako 18 bodov.
Podrobnosti o seminárnej práci budú študentom oznámené pred začiatkom exkurzie. Porušenie
akademickej etiky má za následok anulovanie získaných bodov v príslušnej položke hodnotenia.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 100/0

Výsledky vzdelávania:
Študenti po absolvovaní predmetu majú hlbšie znalosti o kultúre, umení, literatúre, histórii a
tradíciách jednotlivých slovanských krajín, lepšie sa orientujú v dejinách a aktuálnom dianí v danej
krajine, informácie vedia prepojiť so stredoeurópskym i širším kontextom.

Stručná osnova predmetu:
Poznávanie jednotlivých slovanských krajín, ich prírodných krás, kultúry, umenia, literárnych a
historických tradícií, prehĺbenie komunikačných jazykových kompetencií v slovanských jazykoch
(bulharčina, chorvátčina, poľština, slovinčina, srbčina). Cieľom exkurzie môžu byť slovanské
krajiny (Česká republika, Bulharsko, Chorvátsko, Poľsko, Slovinsko, Srbsko) i neslovanské krajiny
s presahom k slovanským kultúram podľa vopred avizovaného programu.

Odporúčaná literatúra:
MICHALEV, Ivan, CANKOVA, Elina. 101 romantični mesta v Balgarija. Sofija: Siela, 2016.
ISBN 978-954-28-2224-0.
Oficiálny turistický portál Bulharska. Dostupné na: https://bulgariatravel.org/
Po polsku po Polsce (Polish Language Course and Knowledge Base on Poland). Dostupné na:
http://www.popolskupopolsce.edu.pl/
Polska Organizacja Turystyczna (Oficiálny turistický portál Poľska). Dostupné na: https://
www.polska.travel/pl
BARRON, Yuri a kol. The Slovenia Book (Top 100 destinations). Ljubljana: IQBator, 2017.
ISBN 978-961-94046-2-1.
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Oficiálny portál národnej agentúry pre propagáciu cestovného ruchu v Slovinsku. Dostupné na:
https://www.slovenia.info/sl
ĆOROVIĆ, Ljubica. Belgrade tourist guide. Beograd: Kreativni centar, 2011. ISBN
978-86-7781-242-3 Oficiálny turistický portál Srbska. Dostupné na: https://www.srbija.travel/
MARIĆ, Tješimir. Hrvatska. Zagreb: Algoritam, 2009. ISBN: 978-953-220-954-9. Oficiálny
turistický portál Chorvátska. Dostupné na: https://www.htz.hr/ Ďalšia literatúra podľa
odporúčania vyučujúceho a zamerania exkurzie.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský (a jazyk podľa zamerania exkurzie)

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 0

A B C D E FX

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Vyučujúci: Mgr. Goran Marjanović, Mgr. Miglena Mihaylova-Palanska, PhD., Mgr. Saša
Vojtechová Poklač, PhD., Mgr. Kristina Dordević, Mgr. Božena Kotula, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 29.03.2022

Schválil: prof. PhDr. Mária Dobríková, CSc.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KSF/bSV-905/15

Názov predmetu:
Slovanský jazyk 1: Chorvátsky

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 2  Za obdobie štúdia: 28
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 3

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3., 5.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra budú dve písomné previerky, 2 x 50 bodov, jedna približne v polovici a
druhá na konci semestra. Študent môže mať počas semestra maximálne dve absencie a vo všetkých
súčastiach hodnotenia musí dosiahnuť minimálne 60% úspešnosť. Klasifikačná stupnica: A: 100 -
92 bodov B: 91 - 84 bodov C: 83 - 76 bodov D: 75 - 68 bodov E: 67 - 60 bodov Fx: menej ako
60 bodov. Porušenie akademickej etiky má za následok anulovanie získaných bodov v príslušnej
položke hodnotenia.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 100/0

Výsledky vzdelávania:
Študenti majú po absolvovaní predmetu vedomosti z chorvátskeho jazyka na úrovni
začiatočníckeho stupňa (A1.1). Ovládajú chorvátsku výslovnosť a pravopis, ako aj základnú
slovnú zásobu. Disponujú základnými komunikačnými schopnosťami a základnými vedomosťami
z chorvátskej gramatiky. Rozumejú jednoduchým textom a nahrávkam, dokážu tvoriť jednoduché
dialógy a texty. Majú základné znalosti o chorvátskych reáliách.

Stručná osnova predmetu:
1. Spoznajme sa, predstavenie, pozdravy
2. Prítomný čas slovesa byť, zápor
3. Osobné zámená
4. Tvorba otázok a odpovedí, opytovacie zámená
5. Podstatné mená, rod a číslo podstatných mien
6. Ukazovacie zámená
7. Povolania, národy a štáty
8. Rodina, príbuzní a známi
9. Zoologická záhrada
10. Číslovky, Záhreb
11. Privlastňovacie zámená, farby, vlajky
12. Opakovanie prebraných tém a gramatiky

Odporúčaná literatúra:



Strana: 54

ČILAŠ-MIKULIĆ, Marica et al. Hrvatski za početnike 1, udžbenik hrvatskoga kao drugoga i
stranog jezika, Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada, 2006. ISBN 953-169-123-1
ČILAŠ-MIKULIĆ, Marica et al. Hrvatski za početnike 1, vježbenica i gramatički pregled
hrvatskoga kao drugog i stranog jezika: Zagreb, Hrvatska sveučilišna naklada, 2006. ISBN
953-169-136-3
BABIĆ, Stjepan et al. Gramatika hrvatskoga jezika Priručnik za osnovno jezično obrazovanje,
Zagreb, Školska knjiga, 1994.ISBN 953-0-4008-X
KULIHOVÁ, Alica. Nema problema. Slovensko-chorvátska konverzačná príručka. Bratislava,
Perfekt, 2013. ISBN 978-80-8046-606-0
Hrvatska školska gramatika. Gramatika [online]. Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, ©2021
[cit. 2021-10-25]. Dostupné na: https://gramatika.hr/#
Hrvatski jezični portal. HjpZnanje [online]. Znanje, ©2021 [cit. 2021-10-24]. Dostupné na: http://
hjp.znanje.hr
Hrvatski pravopis. Pravopis [online]. Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, ©2021 [cit.
2021-10-25]. Dostupné na: https:// pravopis.hr

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
chorvátsky, slovenský

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 122

A ABS B C D E FX

55,74 0,0 22,13 9,02 5,74 4,92 2,46

Vyučujúci: Mgr. Goran Marjanović

Dátum poslednej zmeny: 22.03.2022

Schválil: prof. PhDr. Mária Dobríková, CSc.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KSF/bSV-909/15

Názov predmetu:
Slovanský jazyk 1: Poľský

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 2  Za obdobie štúdia: 28
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 3

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3., 5.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Študent priebežne vypracúva zadania v poľskom jazyku po každej hodine, za jedno zadanie môže
získať max. 10 bodov. Na konci výučbovej časti píše test na preverenie získaných jazykových
kompetencií.
Bodovanie zadaní - každé 4 chyby znamenajú mínus jeden bod. Neodovzdanie zadania znamená
0/10.
Záverečná známka je priemerom priemernej známky za domáce úlohy + známky za záverečný
zápočet.
Študent môže mať počas semestra maximálne dve absencie a vo všetkých súčastiach hodnotenia
musí dosiahnuť minimálne 60 % úspešnosť.
Hodnotenie:
100 - 92 % - A
91 - 84 % - B
83 - 76% - C
75 - 68 % - D
67 - 60% - E
59 % a menej - Fx
Porušenie akademickej etiky má za následok anulovanie získaných bodov v príslušnej položke
hodnotenia.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 100/0

Výsledky vzdelávania:
Študent má po úspešnom absolvovaní predmetu vedomosti z poľského jazyka na začiatočníckej
úrovni A1.1 podľa štandardov CEFR. Je schopný artikulovať špecifické poľské hlásky, ovláda
základnú slovnú zásobu a pravopis. Dokáže porozumieť písomnému textu, ako aj audionahrávkam
na prebrané témy, je schopný viesť jednoduchý dialóg a samostatne napísať krátky text v poľskom
jazyku. Pozná vybrané aspekty poľskej gramatiky. Má základné vedomosti o poľských reáliách.

Stručná osnova predmetu:
1. Základné informácie o Poľsku. Abeceda a výslovnosť. Základné pravidlá poľského pravopisu.
2. Predstavovanie sa, formálny a neformálny styk. Nominatív. Osobné a ukazovacie zámená.
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3. Osobná identita: povolania, národnosť. Inštrumentál.
4. Záujmy, vek. Základné číslovky.
5. Rodina a domov. Privlastňovacie zámena. Akuzatív.
6. Každodenné aktivity a voľný čas. Prítomný čas.
7. Reštaurácia, obchod. Genitív.
8. Poľská národná kuchyňa.
9. Určovanie času, kalendár. Radové číslovky.
10. Minulý čas. Písanie súkromného listu.
11. Plány na nový rok. Budúci čas.
12. Vianoce v Poľsku.

Odporúčaná literatúra:
WAWRZYNIAK, Kinga. Polski na A. Część I. Bratislava: Univerzita Komenského, 2014. ISBN
978–80–223–3828–8
MAJCHER-LEGAWIEC, Urszula et al. Polak potrafi. O wielkich Polakach w Polsce i na
świecie. Kraków: Fundacja Wspierania Kultury i Języka Polskiego im. Mikołaja Reja, 2016.
ISBN 9788394316518 8394316514. Dostupné na: http://fundacjareja.eu/polak-potrafi-spis-tresci/
MAŁOLEPSZA, Małgorzata, SZYMKIEWICZ, Aneta. Hurra!!! Po polsku 1. Podręcznik
studenta. Kraków: Prolog, 2010. ISBN 978-83-60229-24-8
PANČÍKOVÁ, Marta, STEFAŃCZYK, Wiesław. Po tamtej stronie Tatr. Kraków: Universitas,
2003. ISBN
83-242-0198-X
Po polsku po Polsce (Polish Language Course and Knowledge Base on Poland). [online].
Dostupné na:
http://www.popolskupopolsce.edu.pl/
Poľsko-slovenský slovník. [online]. Dostupné na: https://slovniky.lingea.sk/polsko-slovensky

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský alebo anglický

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 138

A ABS B C D E FX

61,59 0,0 21,01 10,14 4,35 1,45 1,45

Vyučujúci: Mgr. Božena Kotula, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 28.03.2022

Schválil: prof. PhDr. Mária Dobríková, CSc.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KSF/bSV-913/15

Názov predmetu:
Slovanský jazyk 1: Slovinský

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 2  Za obdobie štúdia: 28
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 3

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3., 5.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Od študentov sa očakáva aktívna účasť na hodine, priebežné vypracovávanie domácich úloh,
zapájanie sa do skupinových aktivít. Celkové záverečné hodnotenie pozostáva z výsledkov dvoch
písomných testov na preverenie gramatických kompetencií a konverzačných schopností, jeden sa
píše v polovici, druhý v závere semestra. V oboch musí študent dosiahnuť minimálne 60-percentnú
úspešnosť. Celkový počet bodov za oba testy je 200. Študent môže mať maximálne 2 absencie s
potrebnými dokladmi.
Stupnica hodnotenia: A: 200 - 185, B: 184 - 169, C: 168 - 152, D: 151 - 136, E: 135 - 120, Fx:
menej ako 120.
Presný termín a témy priebežného a záverečného hodnotenia budú oznámené v priebehu semestra.
Porušenie akademickej etiky má za následok anulovanie získaných bodov v príslušnej položke
hodnotenia.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 100/0

Výsledky vzdelávania:
Predmet je prvou polovicou dvojsemestrálneho kurzu, cieľom ktorého je získanie vedomostí
zo slovinského jazyka na úrovni začiatočníckeho stupňa (A1) podľa štandardov vzdelávacieho
programu Slovinčina pre cudzincov a CEFR. Po absolvovaní predmetu ovláda študent základnú
slovnú zásobu, základné komunikačné vzory, je oboznámený so základným jazykovým systémom
slovinského spisovného jazyka. Vie predstaviť seba a iných a vie klásť otázky o osobných
detailoch a odpovedať na ne. Rozumie známym každodenným výrazom a veľmi základným frázam
zameraným na uspokojenie potrieb konkrétneho typu a vie ich používať. Interaguje jednoduchým
spôsobom. Má základné vedomosti o slovinských reáliách.

Stručná osnova predmetu:
1. Slovinsko (predstavenie krajiny, jazyka a kultúry)
2. Abeceda
3. Číslovky (základné a radové číslovky; dni v týždni; kedy?; ročné obdobia)
4. Zoznamovanie sa – osobná identita, trieda, moja ulica (rod, zhoda prídavného a podstatného
mena)
5. Nominatív substantív a adjektív - singulár, duál, plurál
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6. Medziľudské vzťahy – formálna a neformálna komunikácia
7. Priebežný test. Otázky: K-...? a Ali..?
8. Stravovanie a nápoje (nápoje, jedlo, jednotlivé jedlá dňa, rôzne druhy nápojov, reštaurácia)
9. Slovinské slovesá, prítomný čas, zápor slovies
10. Rodina a domov (domov, nábytok, výdavky, nakupovanie, oblečenie)
11. Slovinské slovesá, nominatív, genitív, akuzatív; genitív + predložka iz, akuzatív + predložky v,
na, za; osobné zámená, slovosled; osobné a privlastňovacie zámená; spojky: in, ali, da
12. Opakovanie konverzačných tém a gramatiky
13. Záverečný písomný test.

Odporúčaná literatúra:
KNEZ, Mihaela, PONIKVAR, Andreja a JERMAN, Tanja. Oblike v oblakih. Slovnične
preglednice. Ľubľana: Filozofska fakulteta, 2017. ISBN: 978-961-237-936-3.
LEČIČ, Rada. Basic grammar of the Slovene language language. Cerkno: Gaya, 2012. ISBN:
978-961-92674-1-7.
MARKOVIČ, Andreja et al. Slovenska beseda v živo 1a – učbenik. Ljubljana: Center za
slovenščino kot drugi/tuji jezik, 2012. ISBN: 978-961-237-525-6.
MARKOVIČ, Andreja et al. Slovenska beseda v živo 1a – delovni zvezek. Ljubljana: Center za
slovenščino kot drugi/tuji jezik, 2012. ISBN: 978-961-237-526-3.
PETRIC LASNIK, Ivana, PIRIH SVETINA, Nataša a PONIKVAR Andreja. A, B, C ...
Gremo. Ľubľana: Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, 2018. ISBN
978-961-06-0044-2.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 97

A ABS B C D E FX

32,99 0,0 22,68 24,74 10,31 8,25 1,03

Vyučujúci: Mgr. Svetlana Kmecová, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 28.03.2022

Schválil: prof. PhDr. Mária Dobríková, CSc.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KSF/bSV-917/15

Názov predmetu:
Slovanský jazyk 1: Srbský

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 2  Za obdobie štúdia: 28
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 3

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3., 5.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra sa bude hodnotiť domáca príprava študenta a jeho aktívna práca na cvičeniach.
Bude jedna písomná previerka na preverenie gramatických kompetencií a konverzačných
schopností a záverečný test. Študent môže mať počas semestra maximálne dve absencie a vo
všetkých súčastiach hodnotenia musí dosiahnuť minimálne 60% úspešnosť.
Klasifikačná stupnica v percentách: 100 % - 92 %: A 91 % - 84 %: B 83 % - 76 %: C 75 % - 68
%: D 67 % - 60 %: E 59 % - 0 %: Fx
Porušenie akademickej etiky má za následok anulovanie získaných bodov v príslušnej položke
hodnotenia.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 100/0

Výsledky vzdelávania:
Študent má po úspešnom absolvovaní predmetu vedomosti zo srbského jazyka na začiatočníckej
úrovni A1.1 podľa štandardov CEFR. Je schopný artikulovať špecifické srbské hlásky, ovláda
základnú slovnú zásobu a pravopis. Dokáže porozumieť písomnému textu, ako aj audionahrávkam
na prebrané témy, je schopný viesť jednoduchý dialóg a samostatne napísať krátky text v srbskom
jazyku. Pozná vybrané aspekty srbskej gramatiky. Má základné vedomosti o srbských reáliách.

Stručná osnova predmetu:
1. Základné informácie o Srbsku.
2. Srbské písmo.
3. Fonologický a gramatický systém spisovnej srbčiny.
4. Slovný prízvuk a intonácia.
5. Osobné, ukazovacie a privlastňovacie zámená.
6. Podstatné mená v nominatíve a akuzatíve jednotného a množného čísla.
7. Pomocné sloveso byť.
8. Vyjadrenie záporu v srbskom jazyku.
9. Spôsoby tvorenia otázky v srbčine.
10. Prítomný čas – základné informácie.
11. Základné a radové číslovky.
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12. Základné konverzačné témy (základné frázy, zoznamovanie sa, národnosti, povolania, rodina,
orientácia v priestore).

Odporúčaná literatúra:
1. AJDŽANOVIĆ, Milan et al. Naučimo srpski. Let’s learn Serbian 1. Radna sveska. Novi Sad:
Filozofski fakultet : Dnevnik, 2006. ISBN 978-86-6065-164-0
2. BABIĆ, Biljana. Naučimo srpski 1 i 2. Rečnik glagola. Novi Sad: Filozofski fakultet, Odsek za
srpski jezik i lingvistiku, Centar za srpski jezik kao strani, 2011, ISBN: 978-86-6065-097-1
3. BJELAKOVIĆ, Isidora a VOJNOVIĆ, Jelena. Naučimo srpski 1. Let’s learn Serbian 1. Novi
Sad: Filozofski fakultet : Dnevnik, 2006. ISBN 978-86-6065-163-3
4. JOKANOVIĆ-MIHAJLOV, Jelica. Lektorske vežbe. Priručnik za srpski jezik kao strani.
Beograd: Medjunarodni slavistički centar, 2010. ISBN 978-86-86419-95-8
5. JOKANOVIĆ-MIHAJLOV, Jelica a LOMPAR, Vesna. Govorimo srpski. Udžbenik srpskog
jezika za strance. Beograd: Medjunarodni slavistički centar, 2010. ISBN 978-86-80267-60-9
Dočasné doplnkové gramatické cvičenia k predmetu su dostupné v MS TEAMS.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Slovenský jayzk

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 112

A ABS B C D E FX

38,39 0,0 30,36 21,43 5,36 4,46 0,0

Vyučujúci: Mgr. Kristina Dordević

Dátum poslednej zmeny: 28.03.2022

Schválil: prof. PhDr. Mária Dobríková, CSc.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KSF/bSV-906/15

Názov predmetu:
Slovanský jazyk 2: Chorvátsky

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 2  Za obdobie štúdia: 28
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 3

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 4., 6.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra budú dve písomné previerky, 2 x 50 bodov, jedna približne v polovici a
druhá na konci semestra. Študent môže mať počas semestra maximálne dve absencie a vo všetkých
súčastiach hodnotenia musí dosiahnuť minimálne 60% úspešnosť. Klasifikačná stupnica: A: 100 -
92 bodov B: 91 - 84 bodov C: 83 - 76 bodov D: 75 - 68 bodov E: 67 - 60 bodov Fx: menej ako
60 bodov Porušenie akademickej etiky má za následok anulovanie získaných bodov v príslušnej
položke hodnotenia.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 100/0

Výsledky vzdelávania:
Študenti majú po absolvovaní predmetu vedomosti z chorvátskeho jazyka na úrovni
začiatočníckeho stupňa A1.2 podľa CEFR a tomu primeranú slovnú zásobu, komunikačné
schopnosti a znalosti o zákonitostiach chorvátskej ortoepie, ortografie a gramatiky. Rozumejú
dlhším textom a nahrávkam, dokážu tvoriť dlhšie ústne a písomné výpovede. Hlbšie poznajú
chorvátske reálie.

Stručná osnova predmetu:
1. Opakovanie prebratých tém
2. Chorvátsko a Chorváti
3. Hotel, turistika, prítomný čas slovies na -ati, -irati, iti, jeti
4. Akuzatív podstatných mien
5. Opytovacie slová, tvorba otázok
6. Prítomný čas modálnych slovies potrebovať, chcieť a musieť
7. Predložky s akuzatívom, chorvátske sviatky
8. Študentský život
9. Kaviareň, reštaurácia, obed, slovesá jesť a ísť
10. Jedlo, jedálny lístok, ovocie, zelenina, stravovanie
11. Oblečenie, obuv, obchody a nakupovanie
12. Záverečné opakovanie, test

Odporúčaná literatúra:
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ČILAŠ-MIKULIĆ, Marica et al. Hrvatski za početnike 1, udžbenik hrvatskoga kao drugoga i
stranog jezika, Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada, 2006. ISBN 953-169-123-1
ČILAŠ-MIKULIĆ, Marica et al. Hrvatski za početnike 1, vježbenica i gramatički pregled
hrvatskoga kao drugog i stranog jezika: Zagreb, Hrvatska sveučilišna naklada, 2006. ISBN
953-169-136-3
KURIC, Andrej Rječnik slovačko-hrvatski ; hrvatsko-slovački, Našice: Savez Slovaka u
Hrvatskoj, 2006. ISBN 953-7277-03-8
ČUBRIĆ, Marina et al. Praktični školski pravopis s vježbama i zadacima, Zagreb: Školska
knjiga, 2008. ISBN 978-953-0-20467-6
KULIHOVÁ, Alica. Nema problema. Slovensko-chorvátska konverzačná príručka. Bratislava,
Perfekt, 2013. ISBN 978-80-8046-606-0
Hrvatska školska gramatika. Gramatika [online]. Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, ©2021
[cit. 2021-10-25]. Dostupné na: https://gramatika.hr/#
Hrvatski jezični portal. HjpZnanje [online]. Znanje, ©2021 [cit. 2021-10-24]. Dostupné na: http://
hjp.znanje.hr
Hrvatski pravopis. Pravopis [online]. Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, ©2021 [cit.
2021-10-25]. Dostupné na: https:// pravopis.hr

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
chorvátsky, slovenský

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 79

A B C D E FX

58,23 29,11 7,59 2,53 2,53 0,0

Vyučujúci: Mgr. Goran Marjanović

Dátum poslednej zmeny: 29.03.2022

Schválil: prof. PhDr. Mária Dobríková, CSc.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KSF/bSV-910/15

Názov predmetu:
Slovanský jazyk 2: Poľský

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 2  Za obdobie štúdia: 28
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 3

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 4., 6.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Vo výučbovej časti píše študent dva priebežné testy na preverenie získaných jazykových zručností a
dva písomné texty na témy zadané vyučujúcim počas semestra, súvisiace s preberanou látkou (napr.
opis vybraného poľského mesta, porovnanie sviatkov na Slovensku a v Poľsku, inzerát, pohľadnica
a pod.). Z každého testu a každého textu musí študent dosiahnuť minimálne 60 % úspešnosť. Každý
test a každý text tvorí 25 % záverečného hodnotenia.
Klasifikačná stupnica:
A: 100 - 93 %
B: 92 - 84 %
C: 83 - 76 %
D: 75 - 68 %
E: 67 - 60 %
Fx: 59 - 0 %
Porušenie akademickej etiky má za následok anulovanie získaných bodov v príslušnej položke
hodnotenia.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 100/0

Výsledky vzdelávania:
Študent má po úspešnom absolvovaní predmetu vedomosti z poľského jazyka na začiatočníckej
úrovni A1.2 podľa štandardov CEFR. Ovláda poľskú ortografiu a výslovnosť. Dokáže porozumieť
písomnému textu, ako aj audionahrávkam na prebrané témy, je schopný viesť jednoduchý
dialóg a samostatne napísať krátky text v poľskom jazyku. Na teoretickej i praktickej úrovni
ovláda pravidelnú deklináciu a konjugáciu slovných druhov spolu s najčastejšie sa vyskytujúcimi
nepravidelnosťami. Má základné vedomosti o poľských mestách, tradičných jedlách, sviatkoch a
turistických atrakciách.

Stručná osnova predmetu:
1. Opis mesta. Lokál.
2. Ukazovanie cesty v meste. Určovanie miesta.
3. Turistické zaujímavosti a pozoruhodnosti v Poľsku.
4. Počasie, predpoveď počasia, ročné obdobia.
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5. Veľká noc v Poľsku, tradičné jedlá.
6. Byt a nábytok. Nominatív a akuzatív plurálu. Opis bytu, písanie inzerátu.
7. Oblečenie, móda.
8. Zdravie a ľudské telo. Sloveso "powinien".
9. Šport.
10. Cestovanie, dovolenka. Slovesá pohybu, písanie pohľadnice.
11. Oslavy a sviatky. Blahoželania.
12. Opakovanie konverzačných tém, precvičovanie prebratých gramatických javov.

Odporúčaná literatúra:
WAWRZYNIAK, Kinga. Polski na A. Część I. Bratislava: Univerzita Komenského, 2014. ISBN
978–80–223–3828–8
MAŁOLEPSZA, Małgorzata, SZYMKIEWICZ, Aneta. Hurra!!! Po polsku 1. Podręcznik
studenta. Kraków: Prolog, 2010. ISBN 978-83-60229-24-8
OBERTOVÁ, Zuzana: Polski na A. Część I. Zeszyt ćwiczeń. Bratislava: Univerzita
Komenského, 2021. ISBN 978-80-223-5281-9.
DZIAMSKA-LENART, Gabriela et al. Słownik frazeologiczny z ćwiczeniami dla uczących się
języka polskiego jako obcego [online]. Poznań: Rys, 2021. ISBN 978-83-66666-50-4. Dostupné
na:
http://coolfraz.amu.edu.pl/#/slownik-papierowy
Poľsko-slovenský slovník. [online]. Dostupné na: https://slovniky.lingea.sk/polsko-slovensky

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský, poľský na úrovni A1.1

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 81

A B C D E FX

46,91 24,69 18,52 7,41 2,47 0,0

Vyučujúci: Mgr. Zuzana Obertová, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 29.03.2022

Schválil: prof. PhDr. Mária Dobríková, CSc.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KSF/bSV-914/15

Názov predmetu:
Slovanský jazyk 2: Slovinský

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 2  Za obdobie štúdia: 28
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 3

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 4., 6.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Od študentov sa očakáva aktívna účasť na hodine, priebežné vypracovávanie domácich úloh,
zapájanie sa do skupinových aktivít. Celkové záverečné hodnotenie pozostáva z výsledkov dvoch
písomných testov na preverenie gramatických kompetencií a konverzačných schopností, jeden sa
píše v polovici, druhý v závere semestra. V oboch musí študent dosiahnuť minimálne 60-percentnú
úspešnosť. Celkový počet bodov za oba testy je 200. Študent môže mať maximálne 2 absencie s
potrebnými dokladmi. Stupnica hodnotenia: A: 200 - 185, B: 184 - 169, C: 168 - 152, D: 151 - 136,
E: 135 - 120, Fx: menej ako 120.
Presný termín a témy priebežného a záverečného hodnotenia budú oznámené v priebehu semestra.
Porušenie akademickej etiky má za následok anulovanie získaných bodov v príslušnej položke
hodnotenia.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 100/0

Výsledky vzdelávania:
Predmet je druhou polovicou dvojsemestrálneho kurzu, cieľom ktorého je získanie vedomostí
zo slovinského jazyka na úrovni začiatočníckeho stupňa (A1) podľa štandardov vzdelávacieho
programu Slovinčina pre cudzincov a CEFR. Po absolvovaní kurzu ovláda študent základnú
slovnú zásobu, základné komunikačné vzory, je oboznámený so základmi jazykového systému
slovinského spisovného jazyka. Vie predstaviť seba a iných, klásť otázky o osobných detailoch
a odpovedať na ne. Rozumie známym každodenným výrazom a základným frázam zameraným
na uspokojenie potrieb konkrétneho typu a vie ich používať. Interaguje jednoduchým spôsobom.
Disponuje základnými poznatkami o slovinských reáliách.

Stručná osnova predmetu:
1. Opakovanie a precvičovanie prebratých gramatických javov
2. Slovinské slovesá, nominatív, genitív, akuzatív; genitív + predložka iz, akuzatív + predložky v,
na, za; osobné zámená, slovosled; osobné a privlastňovacie zámená; spojky: in, ali, da
3. Voľný čas (príslovky času, počasie, hudba, kino, šport, literatúra, múzeum, divadlo, galéria)
4. Minulý čas a budúci čas; slovosled; lokál; lokál + predložky v, na, o, pri, ob; osobné zámená v
6. páde; spojky: ampak, pa
5. Cestovanie (cestujeme po Slovinsku, vozidlá, druhy hromadnej dopravy)
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6. Modálne výrazy; turizmus, prázdniny, dovolenka (cestovné kancelárie, ubytovania, doprava,
stravovanie, ...)
7. Test. inštrumentál; 7. pád + predložka z/s; osobné zámená 7. pád; spojky: ko, kadar
8. Zdravie (fyzický a psychický stav, osobná hygiena, telo, zdravý život, poistenie, choroba, lieky)
9. Podmieňovací spôsob; datív; 3. pád + predložky k/h a proti; osobné zámená v 3. páde; spojky:
ker, zato, če
10. Verejný život v Slovinsku (pošta, telefón, banka, prvá pomoc, veľvyslanectvo, knižnica, škola)
11. Opakovanie konverzačných tém a gramatiky
12. Záverečný písomný test.

Odporúčaná literatúra:
KNEZ, Mihaela, PONIKVAR, Andreja a JERMAN, Tanja. Oblike v oblakih. Slovnične
preglednice. Ľubľana: Filozofska fakulteta, 2017. ISBN: 978-961-237-936-3.
LEČIČ, Rada. Basic grammar of the Slovene language language. Cerkno: Gaya, 2012. ISBN:
978-961-92674-1-7.
MARKOVIČ, Andreja et al. Slovenska beseda v živo 1a – učbenik. Ljubljana: Center za
slovenščino kot drugi/tuji jezik, 2012. ISBN: 978-961-237-525-6.
MARKOVIČ, Andreja et al. Slovenska beseda v živo 1a – delovni zvezek. Ljubljana: Center za
slovenščino kot drugi/tuji jezik, 2012. ISBN: 978-961-237-526-3.
PETRIC LASNIK, Ivana, PIRIH SVETINA, Nataša a PONIKVAR Andreja. A, B, C ...
Gremo. Ľubľana: Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, 2018. ISBN
978-961-06-0044-2.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský/slovinský

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 65

A B C D E FX

35,38 21,54 15,38 10,77 13,85 3,08

Vyučujúci: Mgr. Svetlana Kmecová, PhD., Mgr. Saša Vojtechová Poklač, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 29.03.2022

Schválil: prof. PhDr. Mária Dobríková, CSc.



Strana: 67

INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KSF/bSV-918/15

Názov predmetu:
Slovanský jazyk 2: Srbský

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 2  Za obdobie štúdia: 28
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 3

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 4., 6.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra sa bude hodnotiť domáca príprava študenta a jeho aktívna práca na cvičeniach.
Bude jedna písomná previerka na preverenie gramatických kompetencií a konverzačných
schopností a záverečný test. Študent môže mať počas semestra maximálne dve absencie a vo
všetkých súčastiach hodnotenia musí dosiahnuť minimálne 60% úspešnosť.
Klasifikačná stupnica v percentách: 100 % - 92 %: A 91 % - 84 %: B 83 % - 76 %: C 75 % - 68
%: D 67 % - 60 %: E 59 % - 0 %: Fx
Porušenie akademickej etiky má za následok anulovanie získaných bodov v príslušnej položke
hodnotenia.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 100/0

Výsledky vzdelávania:
Študent má po úspešnom absolvovaní predmetu vedomosti zo srbského jazyka na začiatočníckej
úrovni A1.2 podľa štandardov CEFR. Ovláda srbskú ortografiu a výslovnosť. Dokáže porozumieť
písomnému textu, ako aj audionahrávkam na prebrané témy, je schopný viesť jednoduchý
dialóg a samostatne napísať krátky text v srbskom jazyku. Na teoretickej i praktickej úrovni
ovláda pravidelnú deklináciu a konjugáciu slovných druhov spolu s najčastejšie sa vyskytujúcimi
nepravidelnosťami. Má základné vedomosti o srbských mestách, sviatkoch, tradičných jedlách a
turistických atrakciách.

Stručná osnova predmetu:
1. Písmo – srbská cyrilika a latinka.
2. Opakovanie a precvičovanie prebratých gramatických javov.
3. Genitiv podstatných mien a osobných zámen.
4. Lokál podstatných mien a osobných zámen.
5. Dativ podstatných mien a osobných zámen.
6. Inštrumentál podstatných mien a osobných zámen.
7. Prídavné mená – základné informácie.
8. Stupňovanie prídavných mien a prísloviek.
9. Prítomný čas.
10. Modálne výrazy.
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11. Minulý čas.
12. Konverzačné témy (objednávanie v reštaurácii, oblečenie, zdravie a ľudské telo, šport,
cestovanie, oslavy a sviatky, blahoželania).

Odporúčaná literatúra:
1. AJDŽANOVIĆ, Milan et al. Naučimo srpski. Let’s learn Serbian 1. Radna sveska. Novi Sad:
Filozofski fakultet : Dnevnik, 2006. ISBN 978-86-6065-164-0
2. BABIĆ, Biljana. Naučimo srpski 1 i 2. Rečnik glagola. Novi Sad: Filozofski fakultet, Odsek za
srpski jezik i lingvistiku, Centar za srpski jezik kao strani, 2011, ISBN: 978-86-6065-097-1
3. BJELAKOVIĆ, Isidora a VOJNOVIĆ, Jelena. Naučimo srpski 1. Let’s learn Serbian 1. Novi
Sad: Filozofski fakultet : Dnevnik, 2006. ISBN 978-86-6065-163-3
4. JOKANOVIĆ-MIHAJLOV, Jelica. Lektorske vežbe. Priručnik za srpski jezik kao strani.
Beograd: Medjunarodni slavistički centar, 2010. ISBN 978-86-86419-95-8
5. JOKANOVIĆ-MIHAJLOV, Jelica a LOMPAR, Vesna. Govorimo srpski. Udžbenik srpskog
jezika za strance. Beograd: Medjunarodni slavistički centar, 2010. ISBN 978-86-80267-60-9
Dočasné doplnkové gramatické cvičenia k predmetu sú dostupné v MS TEAMS.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Slovenský jazyk, srbský jazyk

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 80

A B C D E FX

41,25 25,0 23,75 6,25 2,5 1,25

Vyučujúci: Mgr. Kristina Dordević

Dátum poslednej zmeny: 05.04.2022

Schválil: prof. PhDr. Mária Dobríková, CSc.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KSF/bSV-907/15

Názov predmetu:
Slovanský jazyk 3: Chorvátsky

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 2  Za obdobie štúdia: 28
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 3

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 5.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra budú dve písomné previerky, 2 x 50 bodov, jedna približne v polovici a
druhá na konci semestra. Študent môže mať počas semestra maximálne dve absencie a vo všetkých
súčastiach hodnotenia musí dosiahnuť minimálne 60% úspešnosť. Klasifikačná stupnica: A: 100 -
92 bodov B: 91 - 84 bodov C: 83 - 76 bodov D: 75 - 68 bodov E: 67 - 60 bodov Fx: menej ako
60 bodov. Porušenie akademickej etiky má za následok anulovanie získaných bodov v príslušnej
položke hodnotenia.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 100/0

Výsledky vzdelávania:
Študent má po úspešnom absolvovaní predmetu vedomosti z chorvátskeho jazyka na začiatočníckej
úrovni A2.1 podľa štandardov CEFR. Prehĺbi svoje znalosti slovnej zásoby a rozšíri svoje
komunikačné vzory. Je schopný aplikovať zložitejšie prvky chorvátskej gramatiky v písomnom
aj ústnom prejave, dokáže formulovať písomné a ústne výpovede dlhšieho rozsahu. Dokáže
porozumieť dlhším písomným textom i audionahrávkam. Ovláda vybrané špecifiká chorvátskych
reálií.

Stručná osnova predmetu:
1. Študentský internát, lokál podstatných mien
2. Byt a bývanie, inzeráty, prítomný čas slovies na -ovati, -evati, -ivati
3. Podstatné mená na -ska, -ška, -čka
4. Noviny, správy, vid slovies - dokonavé sloveso biti
5. Víkend, voľný čas, dokonavé slovesá na -jeti, -ati, -irati, iti
6. Cestovanie, datív podstatných mien
7. Ročné obdobia
8. Krásy Chorvátska
9. Počasie, predpoveď počasia, futúrum I, futúrum I v inverzii
10. Ľudové zvyky, darčeky, pohľadnica, sviatky
11. Školstvo, práca, budúcnosť, budúci čas zvratných slovies, životopis
12.Televízny program
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Odporúčaná literatúra:
ČILAŠ-MIKULIĆ, Marica et al. Razgovarajte s nama! A2 - B1: udžbenik hrvatskog jezika za
više početnike, Zagreb: FF press, 2008. ISBN 978-953-175-321-0
ČILAŠ-MIKULIĆ, Marica et al. Razgovarajte s nama! A2 - B1 : vježbenica, gramatika i fonetika
hrvatskog jezika za više početnike, Zagreb: FF press, 2008. ISBN 978-953-175-325-8
BAREŠIĆ, Jasna Dobro došli 1 udžbenik i rječnik za učenje hrvatskoga jezika za strance,
Zagreb: Školska knjiga, 2005. ISBN 953-0-21922-9
BABIĆ, Stjepan et al. Gramatika hrvatskoga jezika Priručnik za osnovno jezično obrazovanje,
Zagreb, Školska knjiga, 1994.ISBN 953-0-4008-X
BARIĆ, Eugenija. Hrvatski jezični savjetnik, Zagreb: Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje,
1999. ISBN 953-6637-03-0
KULIHOVÁ, Alica. Nema problema. Slovensko-chorvátska konverzačná príručka. Bratislava,
Perfekt, 2013. ISBN 978-80-8046-606-0
KURIC, Andrej. Rječnik slovačko-hrvatski ; hrvatsko-slovački, Našice: Savez Slovaka u
Hrvatskoj, 2006. ISBN 953-7277-03-8
Hrvatski jezični savjetnik. JezičniSavjetnik [online]. Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje,
©2021 [cit. 2021-10-25]. Dostupné na: https://jezicni-savjetnik.hr
Hrvatska školska gramatika. Gramatika [online]. Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, ©2021
[cit. 2021-10-25]. Dostupné na: https://gramatika.hr/#
Hrvatski jezični portal. HjpZnanje [online]. Znanje, ©2021 [cit. 2021-10-24]. Dostupné na: http://
hjp.znanje.hr
Hrvatski pravopis. Pravopis [online]. Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, ©2021 [cit.
2021-10-25]. Dostupné na: https://pravopis.hr

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
chorvátsky, slovenský

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 59

A B C D E FX

57,63 32,2 8,47 1,69 0,0 0,0

Vyučujúci: Mgr. Goran Marjanović

Dátum poslednej zmeny: 01.04.2022

Schválil: prof. PhDr. Mária Dobríková, CSc.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KSF/bSV-911/15

Názov predmetu:
Slovanský jazyk 3: Poľský

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 2  Za obdobie štúdia: 28
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 3

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 5.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Vo výučbovej časti píše študent dva priebežné testy na preverenie získaných jazykových zručností
a dva písomné texty na témy zadané vyučujúcim počas semestra, súvisiace s preberanou látkou.
Z každého testu a každého textu musí študent dosiahnuť minimálne 60 % úspešnosť. Každý test a
každý text tvorí 25 % záverečného hodnotenia.
Klasifikačná stupnica:
A: 100 - 93 %
B: 92 - 84 %
C: 83 - 76 %
D: 75 - 68 %
E: 67 - 60 %
Fx: 59 - 0 %
Porušenie akademickej etiky má za následok anulovanie získaných bodov v príslušnej položke
hodnotenia.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 100/0

Výsledky vzdelávania:
Študent má po úspešnom absolvovaní predmetu vedomosti z poľského jazyka na začiatočníckej
úrovni A2.1 podľa štandardov CEFR. Prehĺbi svoje znalosti slovnej zásoby a rozšíri svoje
komunikačné vzory. Je schopný aplikovať zložitejšie prvky poľskej gramatiky v písomnom
aj ústnom prejave, dokáže formulovať písomné a ústne výpovede dlhšieho rozsahu. Dokáže
porozumieť dlhším písomným textom i audionahrávkam. Ovláda vybrané špecifiká poľských reálií.

Stručná osnova predmetu:
1. Práca, povolania. Nominatív plurálu (podstatné mená).
2. Písanie životopisu a motivačného listu.
3. Charakterové vlastnosti. Nominatív plurálu (prídavné mená).
4. Medziľudské vzťahy. Podraďovacie súvetia.
5. Etapy v živote človeka, datív.
6. Podmieňovací spôsob.
7. Určovanie roku. Minulý čas a slovesný vid. Významné medzníky poľských dejín.
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8. Život v meste a na vidieku. Stupňovanie prídavných mien a prísloviek.
9. Písanie argumentačného textu. Významné poľské mestá.
10. Ústny opis obrázka.
11. Opakovanie a precvičovanie prebratej látky.

Odporúčaná literatúra:
KRZEMPEK, Monika. Polski na A. Część 2. Bratislava: Univerzita Komenského, 2014. 978–80–
223–3829-5
BURKAT, Agnieszka, JASIŃSKA, Agnieszka. Hurra!!! Po polsku 2. Podręcznik studenta.
Kraków: Prolog, 2010. ISBN 978-83-60229-26-2
DZIAMSKA-LENART, Gabriela et al. Słownik frazeologiczny z ćwiczeniami dla uczących się
języka polskiego jako obcego [online]. Poznań: Rys, 2021. ISBN 978-83-66666-50-4. Dostupné
na:
http://coolfraz.amu.edu.pl/#/slownik-papierowy
Poľsko-slovenský slovník. [online]. Dostupné na: https://slovniky.lingea.sk/polsko-slovensky

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský, poľský na úrovni A1

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 46

A B C D E FX

52,17 30,43 15,22 0,0 2,17 0,0

Vyučujúci: Mgr. Božena Kotula, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 01.04.2022

Schválil: prof. PhDr. Mária Dobríková, CSc.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KSF/bSV-915/15

Názov predmetu:
Slovanský jazyk 3: Slovinský

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 2  Za obdobie štúdia: 28
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 3

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 5.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Od študentov sa očakáva aktívna účasť na hodine, priebežné vypracovávanie domácich úloh,
zapájanie sa do skupinových aktivít. Celkové záverečné hodnotenie pozostáva z výsledkov dvoch
písomných testov na preverenie gramatických kompetencií a konverzačných schopností, jeden sa
píše v polovici, druhý v závere semestra. V oboch musí študent dosiahnuť minimálne 60-percentnú
úspešnosť. Celkový počet bodov za oba testy je 200. Študent môže mať maximálne 2 absencie s
potrebnými dokladmi. Stupnica hodnotenia: A: 200 - 185, B: 184 - 169, C: 168 - 152, D: 151 - 136,
E: 135 - 120, Fx: menej ako 120.
Presný termín a témy priebežného a záverečného hodnotenia budú oznámené v priebehu semestra.
Porušenie akademickej etiky má za následok anulovanie získaných bodov v príslušnej položke
hodnotenia.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 100/0

Výsledky vzdelávania:
Kurz nadväzuje na predmety Slovanský jazyk 1: Slovinský a Slovanský jazyk 2: Slovinský.
Študenti po absolvovaní kurzu majú vedomosti zo slovinského jazyka na úrovni stupňa A2
podľa štandardov vzdelávacieho programu Slovinčina pre cudzincov a CEFR (rozširovanie
slovnej zásoby, rozširovanie komunikačných vzorov, prehlbovanie znalostí jazykového systému
slovinského spisovného jazyka, práca s textom, čítanie s porozumením). Študenti dokážu
komunikovať v rámci jednoduchých a rutinných úloh, vyžadujúcich jednoduchú výmenu informácií
o známych záležitostiach, rozumejú vetám a často používaným výrazom v im blízkych oblastiach
(rodina, nakupovanie, vzdelávanie, zdravie a choroba, stravovanie, doprava, kultúra a pod.).
Jednoduchými výrazmi vedia opísať svoju situáciu, aktuálne prostredie a záležitosti súvisiace s
aktuálnymi potrebami. Ovládajú vybrané špecifiká slovinských reálií.

Stručná osnova predmetu:
1. Opakovanie a precvičovanie prebratých gramatických javov
2. Na kurze slovinčiny
3. Ako vyzerá jeden rok? (čas, počasie, ročné obdobia, prítomný, minulý a budúci čas, sviatky v
Slovinsku, známi Slovinci)
4. Ako je to v meste? (opis cesty, mesta, predložky a vhodné pády)
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5. U nás doma (bývanie, stereotypy o Slovincoch, mesto vs. dedina)
6. Prázdniny a dovolenka, stereotypy o cudzincoch, rozličné kultúry
7. Opakovanie, test.
8. Cestovanie (fakty o Slovinsku, slovosled)
9. Školstvo v Slovinsku (vzdelávanie v Slovinsku, všeobecná maturita)
10. Práca a pracovné skúsenosti (komunikácia v práci)
11. Médiá v Slovinsku (spisovný vs. nespisovný jazyk, slovinské nárečia)
12. Záverečné opakovanie, test

Odporúčaná literatúra:
KNEZ, Mihaela, PONIKVAR, Andreja a JERMAN, Tanja. Oblike v oblakih. Slovnične
preglednice. Ľubľana: Filozofska fakulteta, 2017. ISBN: 978-961-237-936-3.
LEČIČ, Rada. Basic grammar of the Slovene language language. Cerkno: Gaya, 2012. ISBN:
978-961-92674-1-7.
MARKOVIČ, Andreja et al. Slovenska beseda v živo 1b – učbenik. Ľubľana: Center za
slovenščino kot drugi/tuji jezik, 2013. ISBN: 978-961-237-583-6.
MARKOVIČ, Andreja et al. Slovenska beseda v živo 1b – delovni zvezek. Ľubľana: Center za
slovenščino kot drugi/tuji jezik, 2013. ISBN: 978-961-237-584-3.
PETRIC LASNIK, Ivana et al. Gremo naprej. Ľubľana: Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik,
2009. ISBN: 978-961-237-310-8.
POKLAČ, Saša a VOJTECH, Miloslav. Slovensko-slovinská konverzačná príručka. Bratislava:
Univerzita Komenského, 2008. ISBN: 978-80-223-2459-5.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský/slovinský

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 44

A B C D E FX

13,64 38,64 22,73 20,45 2,27 2,27

Vyučujúci: Mgr. Svetlana Kmecová, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 01.04.2022

Schválil: prof. PhDr. Mária Dobríková, CSc.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KSF/bSV-919/15

Názov predmetu:
Slovanský jazyk 3: Srbský

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 2  Za obdobie štúdia: 28
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 3

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 5.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra sa bude hodnotiť domáca príprava študenta a jeho aktívna práca na cvičeniach.
Budé jedna písomná previerka na preverenie gramatických kompetencií a konverzačných
schopností a záverečný test. Študent môže mať počas semestra maximálne dve absencie a vo
všetkých súčastiach hodnotenia musí dosiahnuť minimálne 60% úspešnosť.
Klasifikačná stupnica v percentách: 100 % - 92 %: A 91 % - 84 %: B 83 % - 76 %: C 75 % - 68
%: D 67 % - 60 %: E 59 % - 0 %: Fx
Porušenie akademickej etiky má za následok anulovanie získaných bodov v príslušnej položke
hodnotenia.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 100/0

Výsledky vzdelávania:
Študent má po úspešnom absolvovaní predmetu vedomosti zo srbského jazyka na začiatočníckej
úrovni A2.1 podľa štandardov CEFR. Prehĺbi svoje znalosti slovnej zásoby a rozšíri svoje
komunikačné vzory. Je schopný aplikovať zložitejšie prvky srbskej gramatiky v písomnom
aj ústnom prejave, dokáže formulovať písomné a ústne výpovede dlhšieho rozsahu. Dokáže
porozumieť dlhším písomným textom i audionahrávkam. Ovláda vybrané špecifiká srbských reálií.

Stručná osnova predmetu:
1. Písmo – srbská cyrilika a latinka.
2. Opakovanie konverzačných tém.
3. Opakovanie a precvičovanie prebratých gramatických javov.
4. Skloňovanie prídavných mien.
5. Budúci čas.
6. Dokonavý a nedokonavý slovesný vid.
7. Rozkazovací spôsob.
8. Vokatív podstatných mien.
9. Radové číslovky – skloňovanie.
10. Písanie formálneho/neformálneho listu.
11. Písanie opisu bytu a inzerátu.
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12. Konverzačné témy (byt a nábytok. orientácia v priestore, ukazovanie cesty v meste, vyjadrenie
plánov, predpoveď počasia, plánovanie budúcnosti.).

Odporúčaná literatúra:
1. ALANOVIĆ, Milivoj et al. Naučimo srpski 2. Let’s learn Serbian 2. Novi Sad: Filozofski
fakultet : Dnevnik, 2007. ISBN 978-86-84097-84-4
2. ALANOVIĆ, Milivoj et al. Naučimo srpski 2. Let’s learn Serbian 2. Radna sveska. Novi Sad:
Filozofski fakultet : Dnevnik, 2006. ISBN 978-86-6065-463-4
3. BABIĆ, Biljana. Naučimo srpski 1 i 2. Rečnik glagola. Novi Sad: Filozofski fakultet, Odsek za
srpski jezik i lingvistiku, Centar za srpski jezik kao strani, 2011, ISBN: 978-86-6065-097-1
4. JOKANOVIĆ-MIHAJLOV, Jelica. Lektorske vežbe. Priručnik za srpski jezik kao strani.
Beograd: Medjunarodni slavistički centar, 2010. ISBN 978-86-86419-95-8
5. JOKANOVIĆ-MIHAJLOV, Jelica a LOMPAR, Vesna. Govorimo srpski. Udžbenik srpskog
jezika za strance. Beograd: Medjunarodni slavistički centar, 2010. ISBN 978-86-80267-60-9
6. LOMPAR, Vesna. Srpski s lakoćom. Priručnik za predavače srpskog jezika kao stranog.
Beograd: Medjunarodni slavistički centar, 2017. ISBN 978-86-6153-465-2
Dočasné doplnkové gramatické cvičenia k predmetu sú dostupné v MS TEAMS.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Slovenský jazyk, srbský jazyk

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 39

A B C D E FX

35,9 43,59 15,38 0,0 5,13 0,0

Vyučujúci: Mgr. Kristina Dordević

Dátum poslednej zmeny: 01.04.2022

Schválil: prof. PhDr. Mária Dobríková, CSc.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KSF/bSV-908/15

Názov predmetu:
Slovanský jazyk 4: Chorvátsky

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 2  Za obdobie štúdia: 28
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 3

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 6.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra budú dve písomné previerky, 2 x 50 bodov, jedna približne v polovici a
druhá na konci semestra. Študent môže mať počas semestra maximálne dve absencie a vo všetkých
súčastiach hodnotenia musí dosiahnuť minimálne 60% úspešnosť.
Klasifikačná stupnica:
A: 100 - 92 bodov
B: 91 - 84 bodov
C: 83 - 76 bodov
D: 75 - 68 bodov
E: 67 - 60 bodov
Fx: menej ako 60 bodov
Porušenie akademickej etiky má za následok anulovanie získaných bodov v príslušnej položke
hodnotenia.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 100/0

Výsledky vzdelávania:
Študent má po úspešnom absolvovaní predmetu vedomosti z chorvátskeho jazyka na začiatočníckej
úrovni A2.2 podľa štandardov CEFR. Prehĺbi svoje znalosti slovnej zásoby a rozšíri svoje
komunikačné vzory. Je schopný aplikovať zložitejšie prvky chorvátskej gramatiky v písomnom
aj ústnom prejave, dokáže formulovať písomné a ústne výpovede dlhšieho rozsahu, rozlišovať
formálny a neformálny štýl v písomnej aj ústnej komunikácii. Pozná najvýznamnejšie osobnosti
chorvátskeho kultúrneho života, ovláda základné medzníky v dejinách Chorvátska.

Stručná osnova predmetu:
1. More, inštrumentál osobných zámen, Dubrovník
2. Croaticum, genitív podstatných mien
3. Kuna, peniaze, meny, dovolenka v Chorvátskej republike
4. Lekár, choroba
5. Voľný čas, hobby, rozkazovací spôsob
6. Istria, vokatív podstatných mien
7. Chorvátska hymna, záhrebská lanovka, divadlo,
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8. Nakupovanie, podstatné mená s číslovkami, hlavné a radové číslovky
9. Návšteva, podstatné mená ženského rodu na spoluhlásku
10. Podstatné mená s adjektívnou deklináciou
11. Plánovanie budúcnosti, futúrum zvratných slovies, perfekt zvratných slovies
12. Opakovanie prebratých tém

Odporúčaná literatúra:
ČILAŠ-MIKULIĆ, Marica et al. Razgovarajte s nama! A2 - B1: udžbenik hrvatskog jezika za
više početnike, Zagreb: FF press, 2008. ISBN 978-953-175-321-0
ČILAŠ-MIKULIĆ, Marica et al. Razgovarajte s nama! A2 - B1 : vježbenica, gramatika i fonetika
hrvatskog jezika za više početnike, Zagreb: FF press, 2008. ISBN 978-953-175-325-8
BARIĆ, Eugenija et al. Hrvatska gramatika, Zagreb, Školska knjiga, 1995. ISBN 953-0-40010-1
ANIĆ, Vladimir. Rječnik hrvatskoga jezika, Zagreb: Novi Liber, 1994. ISBN 953-6045-001
BARIĆ, Eugenija. Hrvatski jezični savjetnik, Zagreb: Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje,
1999. ISBN 953-6637-03-0
KULIHOVÁ, Alica. Nema problema. Slovensko-chorvátska konverzačná príručka. Bratislava,
Perfekt, 2013. ISBN 978-80-8046-606-0
KURIC, Andrej Rječnik slovačko-hrvatski ; hrvatsko-slovački, Našice: Savez Slovaka u
Hrvatskoj, 2006. ISBN 953-7277-03-8
Hrvatski jezični savjetnik. JezičniSavjetnik [online]. Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje,
©2021 [cit. 2021-10-25]. Dostupné na: https://jezicni-savjetnik.hr
Hrvatska školska gramatika. Gramatika [online]. Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, ©2021
[cit. 2021-10-25]. Dostupné na: https://gramatika.hr/#
Hrvatski jezični portal. HjpZnanje [online]. Znanje, ©2021 [cit. 2021-10-24]. Dostupne na: http://
hjp.znanje.hr
Hrvatski pravopis. Pravopis [online]. Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, ©2021 [cit.
2021-10-25]. Dostupné na: https:// pravopis.hr

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
chorvátsky, slovenský

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 45

A B C D E FX

77,78 20,0 0,0 2,22 0,0 0,0

Vyučujúci: Mgr. Goran Marjanović

Dátum poslednej zmeny: 05.04.2022

Schválil: prof. PhDr. Mária Dobríková, CSc.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KSF/bSV-912/15

Názov predmetu:
Slovanský jazyk 4: Poľský

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 2  Za obdobie štúdia: 28
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 3

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 6.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Vo výučbovej časti píše študent dva priebežné testy na preverenie získaných jazykových zručností a
dva písomné texty na témy zadané vyučujúcim počas semestra, súvisiace s preberanou látkou (napr.
opis vybraného poľského mesta, porovnanie sviatkov na Slovensku a v Poľsku, inzerát, pohľadnica
a pod.). Z každého testu a každého textu musí študent dosiahnuť minimálne 60 % úspešnosť. Každý
test a každý text tvorí 25 % záverečného hodnotenia.
Klasifikačná stupnica:
A: 100 - 93 %
B: 92 - 84 %
C: 83 - 76 %
D: 75 - 68 %
E: 67 - 60 %
Fx: 59 - 0 %
Porušenie akademickej etiky má za následok anulovanie získaných bodov v príslušnej položke
hodnotenia.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 100/0

Výsledky vzdelávania:
Študent má po úspešnom absolvovaní predmetu vedomosti z poľského jazyka na začiatočníckej
úrovni A2.2 podľa štandardov CEFR. Prehĺbi svoje znalosti slovnej zásoby a rozšíri svoje
komunikačné vzory. Je schopný aplikovať zložitejšie prvky poľskej gramatiky v písomnom aj
ústnom prejave, dokáže formulovať písomné a ústne výpovede dlhšieho rozsahu, rozlišovať
formálny a neformálny štýl v písomnej aj ústnej komunikácii. Pozná najvýznamnejšie osobnosti
poľského kultúrneho života, ovláda základné medzníky v dejinách Poľska.

Stručná osnova predmetu:
1. Poľská kuchyňa. Genitív množného čísla.
2. Životný štýl, zdravie a hygiena. Rozkazovací spôsob.
3. Známe poľské osobnosti.
4. Poľské sviatky. Neurčité slovesné tvary (robi się, robiło się, robiono).
5. Písanie formálneho a neformálneho listu. Vokatív.
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6. Technika a vynálezy. Trpný rod.
7. Šport, športové pravidlá.
8. Porovnanie života v dnešnej dobe a v minulosti.
9. Najnovšie dejiny Poľska.
10. Turizmus v Poľsku.
11. Kino a televízia. Písanie recenzie filmu. Súčasný poľský film.

Odporúčaná literatúra:
KRZEMPEK, Monika. Polski na A. Część II. Bratislava: Univerzita Komenského, 2014. 978–
80–223–3829-5
BURKAT, Agnieszka, JASIŃSKA, Agnieszka. Hurra!!! Po polsku 2. Podręcznik studenta.
Kraków: Prolog, 2010. ISBN 978-83-60229-26-2
DZIAMSKA-LENART, Gabriela et al. Słownik frazeologiczny z ćwiczeniami dla uczących się
języka polskiego jako obcego [online]. Poznań: Rys, 2021. ISBN 978-83-66666-50-4. Dostupné
na:
http://coolfraz.amu.edu.pl/#/slownik-papierowy
Poľsko-slovenský slovník. [online]. Dostupné na: https://slovniky.lingea.sk/polsko-slovensky

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský, poľský na úrovni A2.1

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 35

A B C D E FX

51,43 28,57 8,57 11,43 0,0 0,0

Vyučujúci: Mgr. Zuzana Obertová, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 05.04.2022

Schválil: prof. PhDr. Mária Dobríková, CSc.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KSF/bSV-916/15

Názov predmetu:
Slovanský jazyk 4: Slovinský

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 2  Za obdobie štúdia: 28
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 3

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 6.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Od študentov sa očakáva aktívna účasť na hodine, priebežné vypracovávanie domácich úloh,
zapájanie sa do skupinových aktivít. Celkové záverečné hodnotenie pozostáva z výsledkov dvoch
testov na preverenie gramatických kompetencií a konverzačných schopností, jedného v polovici,
druhého v závere semestra. V oboch musí študent dosiahnuť minimálne 60-percentnú úspešnosť.
Celkový počet bodov za oba testy je 200. Študent môže mať maximálne 2 absencie s potrebnými
dokladmi. Stupnica hodnotenia: A: 200 - 185, B: 184 - 169, C: 168 - 152, D: 151 - 136, E: 135 -
120, Fx: menej ako 120.
Presný termín a témy priebežného a záverečného hodnotenia budú oznámené v priebehu semestra.
Porušenie akademickej etiky má za následok anulovanie získaných bodov v príslušnej položke
hodnotenia.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 100/0

Výsledky vzdelávania:
Kurz nadväzuje na predmet Slovanský jazyk 3: Slovinský. Študenti majú po absolvovaní
predmetu vedomosti zo slovinského jazyka na úrovni stupňa pre mierne pokročilých (B1) –
podľa štandardov vzdelávacieho programu Slovinčina pre cudzincov a CEFR (rozširovanie slovnej
zásoby, prehlbovanie znalostí jazykového systému slovinského spisovného jazyka, čítanie textu s
porozumením). Po jeho absolvovaní vedia študenti v slovinčine riešiť väčšinu bežných situácií,
rozumejú podstate zreteľného štandardného rečového prejavu o známych záležitostiach pravidelne
nastávajúcich v práci, škole, voľnom čase a pod., vedia opísať zážitky a udalosti, stručne
argumentovať a vysvetliť svoje názory, vytvárať jednoduchý spojitý text na témy, ktoré sú im blízke.
Poznajú najvýznamnejšie osobnosti slovinského kultúrneho života, ovládajú základné medzníky v
dejinách Slovinska.

Stručná osnova predmetu:
1. Opakovanie a precvičovanie prebratých gramatických javov.
2. Vzdelávanie ako celoživotný proces, sloveso v minulom a budúcom čase, nepravidelné slovesá,
skloňovanie podstatných a prídavných mien.
3. Šport v našich životoch, životný štýl, voľný čas. Výnimky v skloňovaní podstatných mien
mužského rodu.
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4. Jedlo a kuchyňa, slovinské tradičné jedlá, tradičné jedlá iných národov. Vzťahové prídavné mená.
5. Zvieratá a ľudia, domáci miláčikovia, cirkusy a zoologické záhrady. Výnimky v skloňovaní
podstatných mien ženského rodu (1. časť).
6. Naozaj to potrebujem? Konzumná spoločnosť, nakupovanie, míňanie a sporenie. Výnimky v
skloňovaní podstatných mien ženského rodu (2. časť).
7. Opakovanie prebratých tém a gramatických javov. Test.
8. Kam dnes? Kultúra v našich životoch, trávenie voľného času. Výnimky v skloňovaní podstatných
mien stredného rodu.
9. Moderné technológie v spoločnosti. Zámená kdo, kaj v podraďovacích súvetiach.
10. Dobrovoľníctvo, solidarita, pomoc druhým. Podraďovacie súvetia, používanie zámien ki, kateri
v úlohe spojok.
11. Opakovanie prebratých tém a gramatických javov.
12. Záverečný test.

Odporúčaná literatúra:
KNEZ, Mihaela, PONIKVAR, Andreja a JERMAN, Tanja. Oblike v oblakih. Slovnične
preglednice. Ľubľana: Filozofska fakulteta, 2017. ISBN: 978-961-237-936-3.
LEČIČ, Rada. Basic grammar of the Slovene language language. Cerkno: Gaya, 2012. ISBN:
978-961-92674-1-7.
MARKOVIČ, Andreja et al. Slovenska beseda v živo 1b – učbenik. Ľubľana: Center za
slovenščino kot drugi/tuji jezik, 2013. ISBN: 978-961-237-583-6.
MARKOVIČ, Andreja et al. Slovenska beseda v živo 1b – delovni zvezek. Ľubľana: Center za
slovenščino kot drugi/tuji jezik, 2013. ISBN: 978-961-237-584-3.
LIBERŠAR, Polona et al. Naprej pa v slovenščini. Ľubľana: Znanstvena založba Filozofske
fakultete, 2015. ISBN: 978-961-237-725-0.
POKLAČ, Saša a VOJTECH, Miloslav. Slovensko-slovinská konverzačná príručka. Bratislava:
Univerzita Komenského, 2008. ISBN: 978-80-223-2459-5.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský/slovinský

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 33

A B C D E FX

18,18 33,33 24,24 18,18 6,06 0,0

Vyučujúci: Mgr. Svetlana Kmecová, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 29.03.2022

Schválil: prof. PhDr. Mária Dobríková, CSc.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KSF/bSV-920/15

Názov predmetu:
Slovanský jazyk 4: Srbský

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 2  Za obdobie štúdia: 28
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 3

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 6.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra sa bude hodnotiť domáca príprava študenta a jeho aktívna práca na cvičeniach.
Bude jedna písomná previerka na preverenie gramatických kompetencií a konverzačných
schopností a záverečný test. Študent môže mať počas semestra maximálne dve absencie a vo
všetkých súčastiach hodnotenia musí dosiahnuť minimálne 60% úspešnosť.
Klasifikačná stupnica v percentách: 100 % - 92 %: A 91 % - 84 %: B 83 % - 76 %: C 75 % - 68
%: D 67 % - 60 %: E 59 % - 0 %: Fx
Porušenie akademickej etiky má za následok anulovanie získaných bodov v príslušnej položke
hodnotenia.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 100/0

Výsledky vzdelávania:
Študent má po úspešnom absolvovaní predmetu vedomosti z srbského jazyka na začiatočníckej
úrovni A2.2 podľa štandardov CEFR. Prehĺbi svoje znalosti slovnej zásoby a rozšíri svoje
komunikačné vzory. Je schopný aplikovať zložitejšie prvky srbskej gramatiky v písomnom aj
ústnom prejave, dokáže formulovať písomné a ústne výpovede dlhšieho rozsahu, rozlišovať
formálny a neformálny štýl v písomnej aj ústnej komunikácii. Pozná najvýznamnejšie osobnosti
srbského kultúrneho života, ovláda základné medzníky v dejinách Srbska.

Stručná osnova predmetu:
1. Písmo – srbská cyrilika a latinka.
2. Opakovanie konverzačných tém.
3. Konverzačné a pravopisné cvičenia.
4. Opakovanie a precvičovanie prebratých gramatických javov.
5. Podstatné mená s adjektívnou deklináciou.
6. Význam a použitie predložiek v srbčine.
7. Trpný rod.
8. Dokonavý a nedokonavý slovesný vid.
9. Kondicional.
10. Vetné typy. Systém priraďovacích a podraďovacích súvetí.
11. Význam a používanie pádov a predložkových konštrukcií.
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12. Častice. Citoslovcia.

Odporúčaná literatúra:
1. ALANOVIĆ, Milivoj et al. Naučimo srpski 2. Let’s learn Serbian 2. Novi Sad: Filozofski
fakultet : Dnevnik, 2007. ISBN 978-86-84097-84-4
2. ALANOVIĆ, Milivoj et al. Naučimo srpski 2. Let’s learn Serbian 2. Radna sveska. Novi Sad:
Filozofski fakultet : Dnevnik, 2006. ISBN 978-86-6065-463-4
3. BABIĆ, Biljana. Naučimo srpski 1 i 2. Rečnik glagola. Novi Sad: Filozofski fakultet, Odsek za
srpski jezik i lingvistiku, Centar za srpski jezik kao strani, 2011, ISBN: 978-86-6065-097-1
4. JOKANOVIĆ-MIHAJLOV, Jelica. Lektorske vežbe. Priručnik za srpski jezik kao strani.
Beograd: Medjunarodni slavistički centar, 2010. ISBN 978-86-86419-95-8
5. JOKANOVIĆ-MIHAJLOV, Jelica a LOMPAR, Vesna. Govorimo srpski. Udžbenik srpskog
jezika za strance. Beograd: Medjunarodni slavistički centar, 2010. ISBN 978-86-80267-60-9
6. LOMPAR, Vesna. Srpski s lakoćom. Priručnik za predavače srpskog jezika kao stranog.
Beograd: Medjunarodni slavistički centar, 2017. ISBN 978-86-6153-465-2
Dočasné doplnkové gramatické cvičenia k predmetu su dostupné v MS TEAMS.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Slovenský jazyk, srbský jazyk

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 24

A B C D E FX

37,5 33,33 20,83 8,33 0,0 0,0

Vyučujúci: Mgr. Kristina Dordević

Dátum poslednej zmeny: 29.03.2022

Schválil: prof. PhDr. Mária Dobríková, CSc.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KSF/bSV-058/15

Názov predmetu:
Slovinský film

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 3  Za obdobie štúdia: 42
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 3

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2., 4., 6.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Od študentov sa očakáva aktívna účasť na hodinách a zapájanie sa do diskusie o jednotlivých
filmoch. Celkové hodnotenie pozostáva z troch súčastí - prezentácie o vybranom slovinskom
režisérovi (15 bodov), seminárnej práce (35 bodov) a záverečného testu (50 bodov). Zo všetkých
súčastí musí študent dosiahnuť minimálne 60 %. Akceptované sú dve absencie s ospravedlnením.
Stupnica hodnotenia: A: 100 - 92 bodov, B: 91 - 84 bodov, C: 83 - 76 bodov, D: 75 - 68 bodov, E:
67 - 60 bodov, Fx: menej ako 60 bodov.
Presný termín a témy priebežného a záverečného hodnotenia budú oznámené na začiatku semestra.
Porušenie akademickej etiky má za následok anulovanie získaných bodov v príslušnej položke
hodnotenia.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 100/0

Výsledky vzdelávania:
Študenti po absolvovaní kurzu poznajú základné momenty dejín slovinského filmu (od jeho
počiatkov po súčasnosť) a významné osobnosti slovinskej kinematografie. Získané poznatky vedia
prepojiť so slovinskými historickými a kultúrnymi reáliami, takisto sú schopní nachádzať paralely
so svetovou a slovenskou kinematografiou. Disponujú interpretačnými zručnosťami vo vzťahu k
filmovému umeniu a jeho žánrovým podobám.

Stručná osnova predmetu:
1. Krátky prehľad vzniku filmu, filmového umenia, vznik slovinského filmu: otázka národnej
kinematografie;
2. Obdobie pred 1. svetovou vojnou: zakladatelia slovinského filmu (Karol Grossmann, Davorin
Rovšak);
3. Obdobie medzi dvoma svetovými vojnami (vzostup dokumentárneho filmu, slovinskí herci
nemého filmu, herečka Ita Rina);
4. Prvé slovinské celovečerné nemé filmy (V kráľovstve Zlatorogu, Triglavské strminy);
5. Obdobie 2. svetovej vojny;
6. Povojnové obdobie (prvý slovinský celovečerný zvukový umelecký film Na svojej zemi, filmy
Kekec, Dolina mieru);
7. Obdobie režiséra Františka Čápa a jeho filmy Vesna a Nečakaj na máj
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8. Obdobie modernizmu, režisér Boštjan Hladnik a jeho film Tanec v daždi, Hladnikovi súčasníci;
9. Súčasný slovinský film
10. Slovinský dokumentárny film
11. Slovinský film v zahraničí, ocenenia slovinských filmov
12. Opakovanie, test

Odporúčaná literatúra:
FURLAN, Silvan et al. Filmografija slovenskih celovečernih filmov: 1931 - 2010. Ľubľana:
UMco: Slovenska kinoteka, 2011. ISBN: 978-961-6803-19-9.
TOTEBERG, Michael (ed.). Lexikon světového filmu. Praha: Orpheus, 2005. ISBN:
80-903310-7-6.
VRDLOVEC, Zdenko. Zgodovina slovenskega filma. Radovljica 2010. ISBN:
978-961-261-140-8. (K dispozícii v príručnej knižnici KSF, G214).
Webová stránka Biografický lexikón Slovinska. Dostupné na: https://www.slovenska-
biografija.si/nsbl/
Webová stránka Slovinského filmového centra. Dostupné na: https://www.film-center.si/en/

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský a anglický

Poznámky:
Filmy sú premietané v slovinčine s anglickými titulkami.

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 22

A B C D E FX

50,0 18,18 9,09 9,09 4,55 9,09

Vyučujúci: Mgr. Svetlana Kmecová, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 05.04.2022

Schválil: prof. PhDr. Mária Dobríková, CSc.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KSF/bSV-059/15

Názov predmetu:
Srbský film

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 3  Za obdobie štúdia: 42
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 3

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2., 4., 6.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Hodnotenie pozostáva z troch častí: prezentácie filmu, eseje a testu. Za prezentáciu môže študent
získať 20 bodov, za esej 30 bodov a za test 50 bodov.
Klasifikačná stupnica v percentách: 100 % - 92 %: A 91 % - 84 %: B 83 % - 76 %: C 75 % - 68
%: D 67 % - 60 %: E 59 % - 0 %: Fx
Študent, ktorý nesplní všetky tri zadania, nebude ohodnotený. Študent môže mať počas semestra
maximálne dve absencie a vo všetkých súčastiach hodnotenia musí dosiahnuť minimálne 60%
úspešnosť. Porušenie akademickej etiky má za následok anulovanie získaných bodov v príslušnej
položke hodnotenia.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 50/50

Výsledky vzdelávania:
Študenti majú po úspešnom absolvovaní predmetu základné vedomosti o dejinách srbského filmu
a tiež o súčasnom vývoji filmovej produkcie ako predpokladu pre vznik a rozvoj filmovej kultúry.
Disponujú poznatkami o okolnostiach vzniku konkrétnych filmov, vedia identifikovať sociálne a
ideové funkcie filmu s dôrazom na tvorbu najvýznamnejších srbských filmových režisérov. Študenti
ovládajú základnú terminológiu filmovej analýzy, sú schopní narábať s termínmi spoločnými
pre literatúru i film (postavy, dej, námet, prostredie), ale i s termínmi špecifickými pre filmové
prostredie (osvetlenie, dialógy, špeciálne efekty atď).

Stručná osnova predmetu:
1. Vznik filmu: otázka národnej kinematografie.
2. Krátky prehľad histórie srbského filmu (medzivojnové obdobie, (socialisticky) diktovaná
produkcia filmov administratívneho obdobia, čierna vlna, biela vlna s medziobdobím českej školy,
nova vlna).
3. Témy súčasného srbského filmu.
4. Srbský dokumentárny film.
5. Sériálové filmy a televízna produkcia.
6. Filmová adaptácia literárnych diel.
7. Filmová hudba.
8. Nominácie a ceny srbských filmov.
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9. Národné tematické filmové festivaly.
10. Filmová tvorba Emira Kusturicu.
11. Ukážky diel srbskej kinematografie.
12. Interpretácia diel srbskej kinematografie.

Odporúčaná literatúra:
1. DUDKOVÁ, Jana. Balkán alebo metafora: balkanizmus a srbský film 90. rokov. Bratislava:
Slovenský filmový ústav, 2008. ISBN 978-80-224-1010-6
2. JEKNIĆ, Oleg. Tri početka srpskog igranog filma: načini naracije i društveni kontekst.
In: Istorija 20. veka, 2019, roč. 37, č.2, s. 65 – 84. [cit. 2021-10-22]. Dostupné na: https://
docplayer.rs/168823747-Tri-po%C4%8Detka-srpskog-igranog-filma-na%C4%8Dini-naracije-i-
dru%C5%A1tveni-kontekst.html
3. KOSANOVIĆ, Dejan. Film i kinematografija (1896 – 1993). [cit. 2021-10-22]. Dostupné na:
https://www.rastko.rs/isk/isk_27.html
4. LAZAREVIĆ-RADAK, Sanja. Jugoslovenski „crni talas“ i kritički diskurs: preispitivanje
prošlosti, kritika sadašnjosti i anticipiranje krize. In: Etnoantroploški problemi, 2016, roč. 11, č.
2, s. 497 – 518 [cit. 2021-10-22]. ISSN 2334-8801 (Online)
Dostupné na: https://www.eap-iea.org/index.php/eap/article/view/661
5. Hrané a dokumentárne filmy, televízne programy, informácie z webových stránok, napr.: http://
www.kinoteka.org.rs/; http://www.fcs.rs/o-fcs/o-nama/; www.scfd.cz; www.imdb.com
V MS TEAMS sú dostupné prezentácie vyučujúceho.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Slovenský jazyk, srbský alebo anglický jazyk

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 70

A B C D E FX

35,71 21,43 14,29 15,71 12,86 0,0

Vyučujúci: Mgr. Kristina Dordević

Dátum poslednej zmeny: 05.04.2022

Schválil: prof. PhDr. Mária Dobríková, CSc.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KSF/bSV-053/22

Názov predmetu:
Staroslovienčina

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: prednáška
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 1  Za obdobie štúdia: 14
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 3

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 4., 6.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
a) priebežné hodnotenie počas výučbovej časti: jeden referát na vybranú tému (30 bodov)
b) v skúškovom období: záverečný test (30 bodov). Na skúšku bude študent pripustený len s min.
počtom 18 bodov z priebežného hodnotenia.
Klasifikačná stupnica: 60-55: A; 54-50: B; 49-45: C; 44-41: D; 40-36: E; 35-0: FX
Presný termín a témy priebežného hodnotenia budú oznámené na začiatku semestra. Termíny
skúšky budú zverejnené prostredníctvom AIS najneskôr posledný týždeň výučbovej časti.
Vyučujúci akceptuje max. 2 absencie s preukázanými dokladmi. Porušenie akademickej etiky má
za následok anulovanie získaných bodov v príslušnej položke hodnotenia.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 50 % priebežne, 50 % v skúškovom období

Výsledky vzdelávania:
Študent má po absolvovaní kurzu základné vedomosti o najstaršom slovanskom kultúrnom a
spisovnom jazyku. Pozná klasické staroslovienske pamiatky písané hlaholikou, cyrilikou a latinkou.
Je schopný detailnejšieho rozboru odpisov pamiatok, ktoré vznikli na Veľkej Morave. Študent sa
orientuje v danej problematike a je schopný aplikovať získané vedomosti v ďalšom štúdiu.

Stručná osnova predmetu:
1. Historické a kultúrne podmienky vzniku slovanského písma a písomníctva.
2. Osobnosť sv. Konštantína Cyrila a Metoda a vplyv ich diela na kultúrne dejiny Európy.
3. Staroslovienčina v kontexte slovanských jazykov.
4. Základná charakteristika hlaholiky a cyriliky.
5. Nárečový základ staroslovienčiny a jej neskoršie redakcie.
6. Staroslovienske písomné pamiatky – hlaholské, cyrilské, písané latinkou.
7. Fonologická sústava staroslovienskeho jazyka.
8. Lexika staroslovienskych pamiatok.
9. Kyjevské hlaholské listy.
10. Právnické pamiatky – Zakon sudnyj ljudem. Zapovědi svętyichъ otьcь. Anonymná homília.
Úryvky zo Zografského kódexu, Mariánskeho kódexu, Assemaniho kódexu.
11. Fonetika a morfológia staroslovienčiny – všeobecná charakteristika.
12. Princípy skloňovania a časovania v staroslovienčine.
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13. Čítanie staroslovienskych textov a ich analýza.
14. Opakovanie. Záverečný text.

Odporúčaná literatúra:
STANISLAV, Ján. Starosloviensky jazyk. I. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo,
1978.
STANISLAV, Ján. Starosloviensky jazyk. II. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo,
1987.
HUŤANOVÁ, Jana. Lexika starých slovanských rukopisov. Bratislava: Univerzita Komenského,
1998. ISBN 80-968162-2-5.
KOL.: Kirilo-Metodievska enciklopedija. I-IV. Sofia: Izdatelstvo na BAN, 1985-2003.
ŠTEC, Mikuláš. Úvod do staroslovienčiny a cirkevnej slovančiny. Prešov: Pravoslávna
bohoslovecká fakulta, 1994.
PAULINY, Eugen. Slovesnosť a kultúrny jazyk Veľkej Moravy. Bratislava: Slovenské
vydavateľstvo krásnej literatúry, 1964

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Slovenský jazyk.

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 95

A B C D E FX

85,26 11,58 3,16 0,0 0,0 0,0

Vyučujúci: doc. Mgr. Elena Krejčová, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 29.03.2022

Schválil: prof. PhDr. Mária Dobríková, CSc.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KVD/A-boHI-306/00

Názov predmetu:
ŠK: Dejiny Byzancie 1

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: prednáška / seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 1 / 1  Za obdobie štúdia: 14 / 14
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 3

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3., 5.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
I. Prečítanie a interpretácia prameňov a vybranej sekundárnej literatúry. Zodpovedanie stanovených
otázok, ktoré budú uvedené na konci textov.
II. Záverečná esej na vybranú tému
Študent má právo na dve absencie bez uvedenia dôvodu. Za absenciu bude považovaná aj jeho
nepripravenosť na hodinu. Pri štyroch a viac absenciách nebude študent z predmetu hodnotený
Porušenie akademickej etiky má za následok anulovanie získaného hodnotenia.
Klasifikačná stupnica:
0-59%-FX, 60-67%-E, 68-75%-D, 76-83%-C, 84-91%-B, 92-100%-A
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 70/30

Výsledky vzdelávania:
Po absolvovaní kurzu študenti majú základné vedomosti o dejinách Byzancie a jej historickej
výnimočnosti z pohľadu dejín stredovekej Európy. Rovnako disponujú poznatkami týkajúcimi sa
politickej, spoločenskej a kultúrnej transformácie neskororímskej ríše v 4. - 7. storočí a jej postupnej
premeny na nový typ štátu, v súčasnosti nazývaný ako Byzantská ríša.

Stručná osnova predmetu:
I. Úvodné stretnutie. Vymedzenie kurzu a jeho charakter. Kritéria absolvovania kurzu
II. Úvod do byzantológie, pohľady historiografie na dejiny Byzancie.
III. História byzantských štúdií, prehľad najdôležitejších byzantologických škôl, inštitútov,
periodickej literatúry.
IV. Základná periodizácia byzantských dejín a stručná charakteristika jednotlivých období dejín
Byzancie.
V. Od Ríma k Byzancii - od neskorej antiky k stredoveku. K súčasným chápaniam transformácie
rímskeho impéria v 4.- 7. storočí
Druhá časť kurzu (vybrané okruhy rímsko-byzantských dejín)
VI: Rímska ríša za Konštantína Veľkého. Konštantínov príklon ku kresťanstvu a krst – politická
kalkulácia alebo skutočný prerod osobnosti. Cirkevný historik Eusebios z Cezareje a jeho politická
teológia.
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VII. Rímska ríša po smrti Konštantína Veľkého. Kresťanstvo a pohanstvo. Cisár Julian Apostata
(361 - 363): reformátor alebo kresťanský odpadlík.
VIII. Východorímska ríša v 5. storočí. Ohrozenie ríše Germánmi. Spoločenská kríza rímskeho
impéria v druhej polovici 5. storočia a jej príčiny z pohľadu Synesia biskupa z Kyrény.
IX. Od Východorímskej ríše k stredovekej Byzancii. Vláda cisára Justiniána: idea a realizácia
obnovy rímskej ríše a jej dôsledky pre ďalší vývoj štátu. Dvorný historik Prokopios z Cezareje.
X. Od Východorímskej ríše k stredovekej Byzancii II.: Justiniánovi nástupcovia. Východorímska
ríša a Perzia.
XI. Od Východorímskej ríše k stredovekej Byzancii III. Vláda cisára Herakleia. Východorímska
ríša a Perzia súboj titanov starého sveta.
XII. Byzancia a islam stret ideológií. Islam a jeho vyznávači videní očami byzantských autorov.
Konfrontácia a koexistencia kultúr.

Odporúčaná literatúra:
HURBANIČ, Martin. Stredoveký Balkán: Kapitoly z politických, sociálnych a hospodárskych
dejín juhovýchodnej Európy v 6. - 15. storočí. Vydavateľstvo Michala Vaška : Prešov, 2010.
ISBN 9788071658184.
HURBANIČ, Martin. Súboj titanov. Nový Rím a Perzia. Superveľmoci starého sveta pred
nástupom islamu. Bratislava: Veda, 2020,. ISBN: 978-80-224-1819-5.
ZÁSTĚROVÁ, Bohumila a kol. Dějiny Byzance. Praha: Academia, 1992. ISBN 8020004548.
GIBBON, Edward. Úpadok a zánik Rímskej ríše. Bratislava: Premedia, 2012. ISBN
97880895941538.
WHITTOW, Mark. The Making of Byzantium. Berkeley: University of California Press, 1996.
ISBN 0-520-20496-4.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 431

A ABS B C D E FX

24,13 0,0 17,63 20,88 15,31 12,3 9,74

Vyučujúci: prof. Mgr. Martin Hurbanič, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 11.06.2022

Schválil: prof. PhDr. Mária Dobríková, CSc.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KVD/A-boHI-307/00

Názov predmetu:
ŠK: Dejiny Byzancie 2

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: prednáška / seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 1 / 1  Za obdobie štúdia: 14 / 14
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 3

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 4., 6.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
I. Prečítanie a interpretácia prameňov a vybranej sekundárnej literatúry. Zodpovedanie stanovených
otázok, ktoré budú uvedené na konci textov.
II. Záverečná esej na vybranú tému
Študent má právo na dve absencie bez uvedenia dôvodu. Za absenciu bude považovaná aj jeho
nepripravenosť na hodinu. Pri štyroch a viac absenciách nebude študent z predmetu hodnotený
Porušenie akademickej etiky má za následok anulovanie získaného hodnotenia.
Klasifikačná stupnica:
0-59%-FX, 60-67%-E, 68-75%-D, 76-83%-C, 84-91%-B, 92-100%-A
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 70/30

Výsledky vzdelávania:
Po absolvovaní kurzu študenti majú prehľad o základných historických etapách byzantských dejín
v období 7. - 15. storočia. Rovnako tak disponujú informáciami o významných udalostiach a
osobnostiach stredovekej Byzancie v období 7. - 15. storočia.

Stručná osnova predmetu:
I. Úvodné stretnutie. Základné informácie k obsahovej a formálnej náplni kurzu. Podmienky
udelenia kreditov.
II. Zrod stredovekej Byzancie v 7. storočí. Otázka kontinuity a diskontinuity neskororímskeho
impéria a jeho reliktov v 7. storočí
III. Byzantský ikonoklazmus. K otázke zobrazovania v ranom kresťanstve v období 4. – 7. storočia.
Počiatok obrazoborectva v Byzancii. Kult ikon po roku 843.
IV. Počiatky macedónskej dynastie. Vláda cisára Basileia I. Patriarcha Fotios a počiatky
byzantského kultúrneho rozmachu.
V. Cisár Konštantín Porfyrogennetos a jeho svet. Byzantská ríša na vrchole svojej moci v období
macedónskej dynastie. Spoločenské a kultúrne zmeny v byzantskom svete. De administrando
imperio.
VI. Byzantská ríša v 11. storočí: pohľadom intelektuála a dvorana. Michal Psellos a jeho svet.
VII. Byzantská ríša a Západ v epoche križiackych výprav. Anna Komnéna a jej svet.
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VIII. Byzantská ríša v období vlády posledných Komnénovcov. Vláda cisára Manuela I. počiatky
úpadku ríše a jej zánik roku 1204.
IX. Byzantská ríša v epoche dynastie Palaiologovcov. Byzancia a latinský svet kresťanského
Západu v 14. storočí. Byzantský učenec Demetrios Kydones.
X. Posledné dni Byzantskej ríše. Úsilie posledných Palaiologovcov o záchranu ríše a diplomatické
kontakty so Západom. Georgios Gemisthos Plethon učenec, filozof a reformátor sklonku
byzantského veku.
XI. Zánik Byzantskej ríše roku 1453. Byzancia po Byzancii: šírenie byzantskej kultúry a odkazu
v stredovekej Európe.

Odporúčaná literatúra:
HURBANIČ, Martin. Stredoveký Balkán: Kapitoly z politických, sociálnych a hospodárskych
dejín juhovýchodnej Európy v 6. - 15. storočí. Vydavateľstvo Michala Vaška : Prešov, 2010.
ISBN 9788071658184.
ZÁSTĚROVÁ, Bohumila a kol. Dějiny Byzance. Praha: Academia, 1992 ISBN 8020004548.
DOSTÁLOVÁ, R.: Byzantská vzdělanost. Praha: Vyšehrad, 1990. ISBN:80-7021-034-6.
NICOL, David. The Last Centuries of Byzantium. Cambridge: Cambridge University Press,
1993. ISBN: 9781409410645.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 246

A ABS B C D E FX

23,17 0,0 30,89 16,26 12,2 9,76 7,72

Vyučujúci: prof. Mgr. Martin Hurbanič, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 11.06.2022

Schválil: prof. PhDr. Mária Dobríková, CSc.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KVD/A-bSV-067/15

Názov predmetu:
Úvod do dejín a kultúry Bulharska

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: prednáška / seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 1 / 1  Za obdobie štúdia: 14 / 14
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 3

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Aktívna účasť na prednáške (30%) a záverečný test (70%). Povolené absencie 2 (bez udania
dôvodu). 3 absencie (k testu bude potrebné vypracovať seminárnu prácu) 4 a viac neabsolvovanie
predmetu. Porušenie akademickej etiky má za následok anulovanie získaných bodov v príslušnej
položke hodnotenia.
Stupnica hodnotenia:
A: 100 - 92 %
B: 91 - 84 %
C: 83 - 76 %
D: 75 - 68 %
E: 67 - 60 %
Fx: menej ako 60 %
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 30/70

Výsledky vzdelávania:
Po absolvovaní kurzu študenti majú vedomosti o základných etapách histórie od obdobia antiky
až po začiatok 19. storočia a kultúry Bulharska a Bulharov s dôrazom na obdobie do začiatku 19.
storočia. Zároveň študenti disponujú informáciami o základných reáliách súčasného Bulharska,
jeho geografickými hranicami, etnickou a náboženskou skladbou a vzťahmi so susedmi.

Stručná osnova predmetu:
1.Úvodné stretnutie účastníkov kurzu. Program kurzu a podmienky udelenia kreditov.
2. Úvod do problematiky dejín Bulharov a Bulharska. Krajina, etnická skladba súčasného Bulharska
a jej historická genéza, náboženstvá v Bulharsku a ich historické pozadie
3. Typológia štátov v dejinách Bulharska, politický systém súčasného Bulharska, hlavné mestá v
procese bulharských dejín, vzťahy s okolitými susedmi a ich historický vývoj
4. Kultúrne pamiatky UNESCO na území súčasného Bulharska. Stručný náčrt bulharských dejín
do konca 20. storočia
5. Antické dedičstvo v Bulharsku. Trácke kmene na území Bulharska. Grécky kultúrny vplyv v
období antiky. Pod nadvládou Ríma a rímske dedičstvo v Bulharsku
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6. Pôvod Bulharov a formovanie bulharskej štátnosti. Príchod Bulharov na Balkán a formovanie
štátnosti. Cháni a kniežatá. Kultúrne dedičstvo starých Bulharov.
7. Počiatky kresťanstva a cyrilometodské dedičstvo v Bulharsku. Kresťanstvo v Bulharsku do 9.
storočia. Prijatie kresťanstva chánom Borisom v polovici 9. storočia a jeho charakter v stredovekom
Bulharsku. Cyrilometodské dedičstvo v Bulharsku
8. Prvé bulharské cárstvo. Charakter štátu, etnické zloženie, politický a náboženský vývoj.
9. Obnovené (II.) Bulharské cárstvo. Charakter štátu, etnické zloženie a náboženstvo. Charakter II.
bulharského cárstva. Bulharská stredoveká kultúra
10. Bulharsko v tieni polmesiaca. Vzostup osmanských Turkov a ich expanzia na Balkáne
dobytie Bulharska a jeho pričlenenie k Osmanskej ríši.
11: Osmanská vláda v Bulharsku. Turkokracia v juhovýchodnej Európe a jej dôsledky. Cirkevný,
politický a hospodársky vývoj. Otázka kontinuity bulharskej kultúry a jej nositelia. Osmanské
dedičstvo v Bulharsku

Odporúčaná literatúra:
Pramene
BECHYŇOVÁ, Věnceslava, HAUPTOVÁ, Zoe. Zlatý věk bulharského písemnictví. Výbor textů
od 10. do počátků 15. století. Příprava vydání. Praha : Vyšehrad, 1982.
Základná literatúra
HURBANIČ, Martin. Stredoveký Balkán: Kapitoly z politických, sociálnych a hospodárskych
dejín juhovýchodnej Európy v 6. - 15. storočí. Vydavateľstvo Michala Vaška : Prešov, 2010.
ISBN 9788071658184.
WEITHMAN, Michael. Balkán 2000 let mezi Východem a Západem. Praha: Vyšehrad, 1996.
ISBN 8070211997.
RYCHLÍK, Jan. Dějiny Bulharska. Praha: Lidové noviny, 2000. ISBN:80-7106-404-1.
RYCHLÍK, Jan. Dějiny Makedonie. Praha: Lidové noviny, 2003. ISBN: 8071066427.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 36

A B C D E FX

27,78 38,89 16,67 8,33 0,0 8,33

Vyučujúci: prof. Mgr. Martin Hurbanič, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 11.06.2022

Schválil: prof. PhDr. Mária Dobríková, CSc.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KSF/bSV-006/15

Názov predmetu:
Úvod do štúdia bulharskej kultúry a literatúry

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 2  Za obdobie štúdia: 28
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 3

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra sa hodnotí aktívna práca na seminároch a jeden referát v rozsahu minimálne
20 minút spojený s verejnou prezentáciou na vyučovacej hodine.
V skúšobnom období sa vyžaduje záverečný test zameraný na obsah preberaných historických,
jazykovedných a literárnovedných tém.
Študent môže mať počas semestra maximálne jednu absenciu bez preukázania akceptovateľných
dokladov a vo všetkých súčastiach hodnotenia musí dosiahnuť minimálne 60 % úspešnosť. K ústnej
skúške môže byť pripustený iba v prípade, ak splní všetky požadované podmienky priebežného
hodnotenia. Porušenie akademickej etiky má za následok anulovanie získaných bodov v príslušnej
položke hodnotenia.
Klasifikačná stupnica v percentách:
A: 100 % – 92 %
B: 93 % – 85 %
C: 84 % – 76 %
D: 77 % – 68 %
E: 69 % – 60 %
FX: 59 % – 0 %
Termín záverečného testu bude zverejnený najneskôr posledný týždeň výučbovej časti semestra.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 50 % priebežne, 50 % v skúškovom období

Výsledky vzdelávania:
Študenti po absolvovaní predmetu disponujú vedomosťami o jednotlivých etapách vývinu
bulharského jazyka, literatúry a kultúry v širších historických, geopolitických a kultúrno-
spoločenských súvislostiach. Majú prehľad o postavení bulharčiny medzi slovanskými a
balkánskymi jazykmi. Poznajú okolnosti vzniku prvého slovanského písma, ako aj úlohu
veľkomoravskej misie pri vzniku ochridskej a preslavskej literárnej školy. Poznajú kľúčové
diela významných predstaviteľov zlatého veku bulharského písomníctva a tiež úlohu nárečí pri
formovaní bulharského spisovného jazyka.

Stručná osnova predmetu:
1. Periodizácia dejín bulharského jazyka.
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2. Periodizácia dejín bulharskej literatúry.
3. Prehistorické a predspisovné obdobie.
4. Slovanské písmo (hlaholika, cyrilika), redakcie.
5. Hlaholské a cyrilské literárne pamiatky.
6. Miesto bulharčiny medzi balkánskymi jazykmi.
7. Miesto bulharčiny medzi slovanskými jazykmi.
7. Novobulharské obdobie v dejinách spisovnej bulharčiny.
8. Prvá ½ 19. storočia: spoločensko-politická situácia, snahy o pravopisné reformy.
9. Cirkevnobulharská, slavianobulharská, novobulharská škola: tézy, predstavitelia.
10. Zlatý vek bulharského písomníctva, obdobie vlády cára Simeona (893 – 927).
11. Kliment Ochridski, Konstantin Preslavski, Joan Ekzarch – najvýznamnejšie diela.
12. Konštantín Filozof: Proglas; Černorizec Chrabar: O písmenách (analýza textov).
13. Úloha nárečí pri formovaní bulharského spisovného jazyka a ich klasifikácia.
14. Záverečný test, ústna skúška.

Odporúčaná literatúra:
DOBRÍKOVÁ, Mária (ed.). Slovensko-bulharské jazykové a literárne vzťahy. Bratislava: T.R.I.
MÉDIUM, 1998. ISBN 80-88676-16-9.
DOROVSKÝ, Ivan et al. Slovník spisovatelů. Bulharsko. Praha: Odeon, 1978. (Publikácia je v
príručnej bulharistickej knižnici KSF.)
DOROVSKÝ, I.: Slovník balkánskych spisovatelů. Praha: Libri, 2001. ISBN 80-7277-006-3.
HUŤANOVÁ, Jana. Lexika starých slovanských rukopisov. Bratislava: Kultúrny zväz Bulharov a
ich priateľov na Slovensku, 1998. ISBN 80-968162-2-5.
IGOV, Svetlozar. Istorija na bălgarskata literatura. Sofija: CIELA, 2010. ISBN
978-954-28-0634-9.
PROKOP, Jozef (st.). Zlatý vek bulharskej literatúry. Bratislava: Kultúrny zväz Bulharov a ich
priateľov na Slovensku, 1999. ISBN 80-968162-3-3. (Publikácia je v príručnej bulharistickej
knižnici KSF.)

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Slovenský jazyk. Receptívna znalosť bulharského jazyka,

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 40

A B C D E FX

30,0 32,5 20,0 10,0 5,0 2,5

Vyučujúci: prof. PhDr. Mária Dobríková, CSc.

Dátum poslednej zmeny: 29.03.2022

Schválil: prof. PhDr. Mária Dobríková, CSc.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KSF/bSV-016/15

Názov predmetu:
Úvod do štúdia chorvátskej kultúry a literatúry

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 2  Za obdobie štúdia: 28
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 3

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 4., 6.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
a) priebežné hodnotenie počas výučbovej časti: jeden referát (30 bodov).
b) v skúškovom období: ústna skúška (70 bodov). Na skúšku bude študent pripustený len s min.
počtom 18 bodov z priebežného hodnotenia testu.
Klasifikačná stupnica: 100-92: A; 91-84: B; 83-76: C; 75-68: D; 67-60: E; 59-0: FX.
Presný termín a témy referátov budú oznámené na začiatku semestra. Termíny skúšky budú
zverejnené prostredníctvom AIS najneskôr v posledný týždeň výučbovej časti.
Vyučujúci akceptuje max. 2 absencie s preukázanými dokladmi. Porušenie akademickej etiky má
za následok anulovanie získaných bodov v príslušnej položke hodnotenia.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 30/70

Výsledky vzdelávania:
Študenti disponujú po absolvovaní predmetu vedomosťami o jednotlivých etapách vývinu
chorvátskeho jazyka, literatúry a kultúry v širších historických, geopolitických a kultúrno-
spoločenských súvislostiach. Majú prehľad o postavení chorvátčiny medzi slovanskými a
južnoslovanskými jazykmi. Poznajú okolnosti vzniku chorvátskeho hlaholského písomníctva
a najvýznamnejšie literárne pamiatky tohto obdobia. Poznajú kľúčové diela významných
predstaviteľov zlatého veku chorvátskej literatúry (dubrovnícka a dalmatínska renesančná a
baroková tvorba) a tiež úlohu nárečí pri formovaní chorvátskeho spisovného jazyka.

Stručná osnova predmetu:
1. Periodizácia dejín chorvátskeho jazyka.
2. Periodizácia dejín chorvátskej literatúry.
3. Chorvátske písma (hlaholika, cyrilika, latinka).
4. Hlaholské a cyrilské literárne pamiatky.
5. Miesto chorvátčiny medzi južnoslovanskými jazykmi.
6. 17. a 18. storočí v dejinách chorvátskeho jazyka a literatúry.
7. Prvá polovica 19. storočia: spoločensko-politická situácia, snahy o pravopisné reformy, ilýrske
hnutie.
8. Viedenská literárna dohoda.
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9. Druhá polovica 19. storočia: spoločensko-politická situácia, tri filologické školy, chorvátski
vukovci.
10. Obdobie srbochorvátčiny.
11. Zlatý vek chorvátskeho písomníctva.
12. Ľudová slovesnosť, úloha nárečí pri formovaní chorvátskeho spisovného jazyka, ich základná
klasifikácia.

Odporúčaná literatúra:
JELČIĆ, Dubravko. Povijest hrvatske književnosti. Zagreb: Naklada Pavičić, 1997. ISBN
953-6308-09-6.
CHOMA, Branislav. Chorvátska literatúra. Slovník spisovateľov. Bratislava: LUFEMA, 1997.
ISBN 80-966972-1-8.
DOROVSKÝ, Ivan. et al. Slovník balkánských spisovatelů. Praha: Libri, 2001. ISBN
80-7277-006-3.
KVAPIL, Miroslav. Češko-hrvatske književne veze. Zagreb: Matica hrvatska, 1998. ISBN
953-150-187-4.
VEČERKA, Radoslav. Jazyky v komparaci 2. Charakteristiky současných slovanských jazyků v
historickém kontextu. Praha: Euroslavica, 2009. ISBN 978-80-85494-87-7. Kniha je k dispozícii
v príručnej knižnici KSF, G225.
KREJČÍ, Pavel. Přehled vývoje jihoslovanských spisovných jazyků (od 9. do počátku 19. století).
Brno: Masarykova univerzita, 2014. ISBN 978-80-210-6914-5.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 41

A B C D E FX

24,39 31,71 24,39 12,2 7,32 0,0

Vyučujúci: doc. Mgr. Pavel Krejčí, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 18.03.2022

Schválil: prof. PhDr. Mária Dobríková, CSc.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KSF/bSV-026/15

Názov predmetu:
Úvod do štúdia poľskej kultúry a literatúry

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 2  Za obdobie štúdia: 28
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 3

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 4., 6.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Od študentov sa očakáva aktívna účasť na hodinách. Celkové hodnotenie pozostáva z troch súčastí
- prezentácie vybranej témy z poľskej kultúry a literatúry (20 bodov), seminárnej práce (30 bodov)
a záverečného testu (50 bodov). Zo všetkých súčastí musí študent dosiahnuť minimálne 60 %.
Akceptované sú dve absencie s ospravedlnením. Stupnica hodnotenia: A: 100 - 92 bodov, B: 91 -
84 bodov, C: 83 - 76 bodov, D: 75 - 68 bodov, E: 67 - 60 bodov, Fx: menej ako 60 bodov. Porušenie
akademickej etiky má za následok anulovanie získaných bodov v príslušnej položke hodnotenia.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 50/50

Výsledky vzdelávania:
Po úspešnom absolvovaní ma študent prehľad o najvýznamnejších udalostiach v poľských
dejinách a kultúre, ako aj v oblasti architektúry, výtvarného umenia, hudby, divadla a dejín
kultúrnych a vedeckých inštitúcií. Ovláda periodizáciu poľskej literatúry, dokáže identifikovať
najvýznamnejších predstaviteľov literárnych období a ich diela. Orientuje sa v relevantných
internetových stránkach o poľskej kultúre. Tiež je oboznámený s recepciou poľskej literatúry na
Slovensku.

Stručná osnova predmetu:
1. Poľské a slovanské legendy.
2. Židia v Poľsku. Holokaust a 2. svetová vojna v súčasnej literatúre.
3. Najvýznamnejšie pamiatky nemateriálnej kultúry Poľska.
4. Významní poľskí hudobní skladatelia a ich tvorba (F. Chopin, K. Szymanowski, W. Lutosławski,
H. M. Górecki, K. Penderecki, Z. Preisner, K. Komeda).
5. Tradície a súčasnosť poľského divadla.
6. Divadlo Tadeusza Różewicza a Sławomira Mrożeka.
7. Poľská filmová škola; „Kino morálneho nepokoja“; Najnovší poľský film.
8. Výtvarné umenie – korene a súčasnosť (J. Matejko, A. Grottger, J. Malczewski, S. Wyspiański,
K. Kobro, Nikifor, M. Abakanowicz, K. Kozyra, R. Opałka).
9. Tvorba Adama Mickiewicza a formovanie poľskej identity.
10. Osobnosť a tvorba Czesława Miłosza.
11. Osobnosť a tvorba Wisławy Szymborskej.
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12. Osobnosť a tvorba Olgy Tokarczuk.

Odporúčaná literatúra:
VAŠÁRYOVÁ, Magda. Polnočný sused. Bratislava: Kalligram, 2008. ISBN 978-80-8101-064-4.
CHWALBA, Andrzej. Polsko 1989-2008 dějiny současnosti. Brno: Centrum pro studium
demokracie a kultury, 2009. ISBN 978-80-7325-185-7.
PÁSZT Patrícia. Súčasná poľská dráma. Bratislava: Kalligram, 2013. ISBN 978-80-8101-731-5
TOMKOWSKI, Jan. Dzieje literatury polskiej. Wroclaw: Wydawnictwo Dolnoślaskie, 2007.
ISBN 978-83-245-8520-5
www.culture.pl
http://www.poland.pl/
http://polinst.sk/
www.polskieradio.pl

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský, poľský

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 0

A B C D E FX

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Vyučujúci: Mgr. Zuzana Obertová, PhD., Mgr. Božena Kotula, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 18.03.2022

Schválil: prof. PhDr. Mária Dobríková, CSc.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KSF/bSV-036/15

Názov predmetu:
Úvod do štúdia slovinskej kultúry a literatúry

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 2  Za obdobie štúdia: 28
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 3

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 4., 6.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety:

Vylučujúce predmety: FiF.KSF/A-boSE-146/13

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Od študentov sa očakáva aktívna účasť na hodinách. Celkové hodnotenie pozostáva z troch súčastí
- prezentácie vybranej témy zo slovinskej kultúry a literatúry (20 bodov), seminárnej práce (30
bodov) a záverečného testu (50 bodov). Zo všetkých súčastí musí študent dosiahnuť minimálne 60
%. Akceptované sú dve absencie s ospravedlnením. Stupnica hodnotenia: A: 100 - 92 bodov, B: 91
- 84 bodov, C: 83 - 76 bodov, D: 75 - 68 bodov, E: 67 - 60 bodov, Fx: menej ako 60 bodov.
Presný termín a témy priebežného a záverečného hodnotenia budú oznámené na začiatku a v
priebehu semestra. Porušenie akademickej etiky má za následok anulovanie získaných bodov v
príslušnej položke hodnotenia.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 100/0

Výsledky vzdelávania:
Študenti majú po absolvovaní predmetu prehľad o najvýznamnejších udalostiach v slovinských
dejinách a kultúre, disponujú základnými poznatkami z oblasti architektúry, výtvarného umenia,
hudby, divadla a dejín kultúrnych a vedeckých inštitúcií. Ovládajú periodizáciu slovinskej
literatúry, vedia, kto sú najvýznamnejší slovinskí literárni historici. Sú oboznámení so slovinskou
literatúrou v jej historickom vývine, a to prostredníctvom kultúrnohistorickej, sociologickej,
tematickej, žánrovej a štýlovej typológie. Poznajú možnosti vyhľadávania literatúry v katalógoch.
Disponujú základnými poznatkami o recepcii slovinskej literatúry na Slovensku.

Stručná osnova predmetu:
1. Opakovanie prebratých slovinských reálií
2. Úvod do problematiky kultúrneho vývoja územia dnešného Slovinska, dejiny územia dnešného
Slovinska
3. Mytológia, folklór, tradície
4. Prehľad vývinu slovinskej hudobnej kultúry
5. Základné informácie o slovinskom výtvarnom umení a architektúre
6. Slovinské divadlo a film
7. Vývin slovinského jazyka
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8. Periodizácia slovinskej literatúry, najstaršie obdobie
9. Slovinská literatúra od reformácie do konca 19. storočia
10. Slovinská literatúra v 20. storočí
11. Recepcia slovinskej literatúry na Slovensku
12. Opakovanie prebratých tém, prezentácie
13. Záverečný test

Odporúčaná literatúra:
KUDĚLKA, Viktor. Slovinská literatura od roku 1918 do současnosti. Brno: Univerzita J. E.
Purkyně, 1977.
KUDĚLKA, Viktor. Slovinská literatura od počátků literární kultury až do r. 1918. Brno:
Univerzita J. E. Purkyně, 1974.
RYCHLÍK, Jan et al. Dějiny Slovinska. Praha: Lidové noviny, 2011. ISBN: 978-80-74222-131-6.
VOJTECHOVÁ POKLAČ, Saša a KMECOVÁ Svetlana. Slovinčina - jazyk na pomedzí
slovanského, germánskeho, románského a ugrofínskeho sveta. In: Historická revue. 2019, roč.
30, č. 6, s. 60-64. ISSN 1335-6550.
VOJTECHOVÁ POKLAČ, Saša. Aktuálna recepcia slovinskej literatúry na Slovensku. In:
Preklad ako kultúrna a literárna misia. Bratislava: Univerzita Komenského, 2010, s. 115-120.
ISBN: 978-80-223-2785-5

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský, receptívna znalosť češtiny (kvôli odporúčanej literatúre)

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 34

A B C D E FX

14,71 5,88 17,65 14,71 14,71 32,35

Vyučujúci: Mgr. Saša Vojtechová Poklač, PhD., Mgr. Svetlana Kmecová, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 05.04.2022

Schválil: prof. PhDr. Mária Dobríková, CSc.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KSF/bSV-046/15

Názov predmetu:
Úvod do štúdia srbskej kultúry a literatúry

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 2  Za obdobie štúdia: 28
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 3

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 4., 6.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra sa hodnotí aktívna práca, vypracovanie seminárnej práce (30 bodov) s krátkou
prezentáciou počas semestra. V skúškovom období bude záverečný test (70 bodov). Študent môže
mať počas semestra maximálne dve absencie a vo všetkých súčastiach hodnotenia musí dosiahnuť
minimálne 60% úspešnosť.
Klasifikačná stupnica v percentách: 100 % - 92 %: A 91 % - 84 %: B 83 % - 76 %: C 75 % - 68
%: D 67 % - 60 %: E 59 % - 0 %: Fx
Porušenie akademickej etiky má za následok anulovanie získaných bodov v príslušnej položke
hodnotenia.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 30/70

Výsledky vzdelávania:
Študenti majú vedomosti o jednotlivých etapách vývinu srbského jazyka, literatúry a kultúry v
širších historických, geopolitických a kultúrno-spoločenských súvislostiach. Poznajú periodizáciu
srbskej literatúry, najvýznamnejších srbských literárnych historikov a recepciu srbskej literatúry na
Slovensku. Študenti majú prehľad o najvýznamnejších udalostiach v srbských dejinách a kultúre,
ako aj v oblasti architektúry, výtvarného umenia, hudby, divadla a dejín kultúrnych a vedeckých
inštitúcií.

Stručná osnova predmetu:
1. Dávne kultúry na území dnešného Srbska a starí Slovania (spôsob života, kultúra a mytológia
starých Slovanov).
2. Stredoveká kultúra (raný stredovek, dynastia Nemanjićovcov, neskorý stredovek).
3. Srbská stredoveká literatúra – hlavní predstavitelia a ich diela).
4. Národná kultúra (srbský národ pod tureckou nadvládou, národný život a kultúra, ústna
slovesnosť).
5. 18. storočie – barok a osvietenstvo (baroková kultúra, začiatok prozápadnej orientácie v srbskej
kultúre, úloha Dositeja Obradovića, zrod novej literatúry: román, dráma, poézia, autobiografia).
6. 19. storočie – obdobie Vuka Karadžića (klasicizmus a národná kultúra, vývin srbského
spisovného jazyka).
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7. 19. storočie – romantizmus a realizmus, literatúra romantizmu a realizmu – hlavné
charakteristiky, predstavitelia a diela.
8. 20. storočie – obdobie moderny, obdobie medzi dvomi svetovými vojnami, súčasná kultúra.
Srbská literatúra 20. storočia – hlavné smery, poetiky, predstavitelia a ich diela.
9. Recepcia srbskej literatúry na Slovensku.
10. Základné informácie o srbskom výtvarnom umení a architektúre.
11. Srbské divadlo a film.
12. Prehľad vývinu srbskej hudobnej kultúry.

Odporúčaná literatúra:
1. BOJOVIĆ, Zlata. Srpska književnost. Izbor. Beograd: Zavod za medjunarodnu naučnu,
prosvetnu, kulturnu i tehničku saradnju: Medjunarodni slavistički centar: Čigoja štampa, 1998.
ISBN 86-80267-92-9
2. DERETĆ, Jovan. Kulturna istorija Srba. Beograd: Evro Giunti, 2013. ISBN:
978-86-505-1849-6
3. DERETIĆ, Jovan. Kratka istorija srpske književnosti za djake i nastavnike. Beograd:
Beogradsko izdavačko-grafički zavod, 1990. ISBN 86-13-00469-5
4. KOVAČEVIĆ, Dušan. Balkánsky špión a iné drámy. Bratislava: Juga, 1991. ISBN
80-85506-00-9
5. TRIFUNOVIĆ, Djordje. Ka počecima srpske književnosti. Beograd: Otkorvenje, 2001.
V MS TEAMS sú dostupné prezentácie vyučujúceho.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Slovenský jazyk, srbský jazyk

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 27

A B C D E FX

25,93 7,41 33,33 22,22 11,11 0,0

Vyučujúci: Mgr. Kristina Dordević

Dátum poslednej zmeny: 18.03.2022

Schválil: prof. PhDr. Mária Dobríková, CSc.



Strana: 107

INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KFDF/A-boFI-901/22

Názov predmetu:
Základy filozofie

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 2  Za obdobie štúdia: 28
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 4

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3.

Stupeň štúdia: I., II.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Počas výukového obdobia semestra: dva testy (jeden v prvej polovici semestra, druhý v
predposlednom týždni výukovej časti semestra). Testy budú z prebranej látky počas semestra. Za
oba testy môže študent získať maximálne 100 bodov, minimum pre úspešné absolvovanie predmetu
je 60 bodov.
A: 100% - 92%;
B: 91% - 84%;
C: 83% - 76%;
D: 75% - 68%;
E: 67% - 60%
FX: 59% - 0%
Porušenie akademickej etiky môže mať za následok anulovanie získaných bodov v príslušnej
položke hodnotenia. Vyučujúci akceptuje max. 2 absencie s preukázanými dokladmi.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 100% priebežne

Výsledky vzdelávania:
Študent má po úspešnom absolvovaní predmetu znalosti o základných filozofických problémoch,
konceptuálnych rámcoch a argumentačných stratégiách používaných v hlavných filozofických
disciplínach (etika, metafyzika, epistemológia). Pozná hlavné dejinno-filozofické smery a
koncepcie od staroveku po 20. storočie a má o nich základné vedomosti.

Stručná osnova predmetu:
1. Filozofia v systéme kultúrnych aktivít.
2. Historické premeny filozofie a paradigmy európskeho filozofického myslenia.
3. Povaha a metódy filozofického myslenia, filozofická argumentácia.
4. Filozofické disciplíny a smery.
5. Pojmový aparát filozofie ako konceptuálna báza sociálnych a humanitných vied.
6. Vybrané kľúčové problémy etiky.
7. Vybrané teórie zdôvodnenia morálnych noriem
8. Vybrané kľúčové témy filozofickej antropológie.
9. Vybrané kľúčové problémy metafyziky.
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10. Vybrané kľúčové problémy filozofie mysle, vzťah mysle a tela.
11. Vybrané kľúčové problémy teórie poznania.
12. Vybrané kľúčové teórie filozofie jazyka.

Odporúčaná literatúra:
LIESMANN, Konrad, ZENATY, Gerhardt. O myšlení. Olomouc: Votobia,1994. ISBN:
80-85619-94-6.
HOLLIS, Martin. Pozvání do filosofie. Brno: Barrister & Principal, 2001. ISBN: 80-85947-61-7.
PEREGRIN, Jaroslav. Filozofie pro normální lidi. Praha: Dokořán, 2008. ISBN 9788073631925.
NAGEL, Thomas. Čo to všetko znamená. Stručný úvod do filozofie. Bratislava: Bradlo, 1991.
ISBN 80-7127-04-0.
Doplnková literatúra a literatúra, ktorá nie je v AK UK bude prezentovaná na začiatku a počas
semestra. V MS Teams sú dostupné prezentácie vyučujúcich a literatúra, ktorá nie je v AK UK.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský, český (receptívna znalosť)

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 616

A ABS B C D E FX

39,61 0,0 29,55 17,86 6,33 3,9 2,76

Vyučujúci: prof. Mgr. Michal Chabada, PhD., doc. PhDr. Mariana Szapuová, CSc., Mgr. Martin
Nuhlíček, PhD., PhDr. Ladislav Sabela, CSc., Mgr. Róbert Maco, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 01.06.2022

Schválil: prof. PhDr. Mária Dobríková, CSc.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KFDF/A-boFI-901/22

Názov predmetu:
Základy filozofie

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 2  Za obdobie štúdia: 28
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 4

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 4.

Stupeň štúdia: I., II.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Počas výukového obdobia semestra: dva testy (jeden v prvej polovici semestra, druhý v
predposlednom týždni výukovej časti semestra). Testy budú z prebranej látky počas semestra. Za
oba testy môže študent získať maximálne 100 bodov, minimum pre úspešné absolvovanie predmetu
je 60 bodov.
A: 100% - 92%;
B: 91% - 84%;
C: 83% - 76%;
D: 75% - 68%;
E: 67% - 60%
FX: 59% - 0%
Porušenie akademickej etiky môže mať za následok anulovanie získaných bodov v príslušnej
položke hodnotenia. Vyučujúci akceptuje max. 2 absencie s preukázanými dokladmi.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 100% priebežne

Výsledky vzdelávania:
Študent má po úspešnom absolvovaní predmetu znalosti o základných filozofických problémoch,
konceptuálnych rámcoch a argumentačných stratégiách používaných v hlavných filozofických
disciplínach (etika, metafyzika, epistemológia). Pozná hlavné dejinno-filozofické smery a
koncepcie od staroveku po 20. storočie a má o nich základné vedomosti.

Stručná osnova predmetu:
1. Filozofia v systéme kultúrnych aktivít.
2. Historické premeny filozofie a paradigmy európskeho filozofického myslenia.
3. Povaha a metódy filozofického myslenia, filozofická argumentácia.
4. Filozofické disciplíny a smery.
5. Pojmový aparát filozofie ako konceptuálna báza sociálnych a humanitných vied.
6. Vybrané kľúčové problémy etiky.
7. Vybrané teórie zdôvodnenia morálnych noriem
8. Vybrané kľúčové témy filozofickej antropológie.
9. Vybrané kľúčové problémy metafyziky.
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10. Vybrané kľúčové problémy filozofie mysle, vzťah mysle a tela.
11. Vybrané kľúčové problémy teórie poznania.
12. Vybrané kľúčové teórie filozofie jazyka.

Odporúčaná literatúra:
LIESMANN, Konrad, ZENATY, Gerhardt. O myšlení. Olomouc: Votobia,1994. ISBN:
80-85619-94-6.
HOLLIS, Martin. Pozvání do filosofie. Brno: Barrister & Principal, 2001. ISBN: 80-85947-61-7.
PEREGRIN, Jaroslav. Filozofie pro normální lidi. Praha: Dokořán, 2008. ISBN 9788073631925.
NAGEL, Thomas. Čo to všetko znamená. Stručný úvod do filozofie. Bratislava: Bradlo, 1991.
ISBN 80-7127-04-0.
Doplnková literatúra a literatúra, ktorá nie je v AK UK bude prezentovaná na začiatku a počas
semestra. V MS Teams sú dostupné prezentácie vyučujúcich a literatúra, ktorá nie je v AK UK.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský, český (receptívna znalosť)

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 616

A ABS B C D E FX

39,61 0,0 29,55 17,86 6,33 3,9 2,76

Vyučujúci: prof. Mgr. Michal Chabada, PhD., doc. PhDr. Mariana Szapuová, CSc., Mgr. Martin
Nuhlíček, PhD., Mgr. Róbert Maco, PhD., PhDr. Ladislav Sabela, CSc.

Dátum poslednej zmeny: 01.06.2022

Schválil: prof. PhDr. Mária Dobríková, CSc.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KSF/bSV-928/16

Názov predmetu:
Základy slavistiky

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: prednáška
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 1  Za obdobie štúdia: 14
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 3

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 4., 6.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra bude jedna písomná previerka (25 bodov) a jedna seminárna práca (25 bodov).
Počas skúškového obdobia bude písomná skúška (50 bodov). Študent môže mať počas semestra
maximálne dve absencie a vo všetkých súčastiach hodnotenia musí dosiahnuť minimálne 60%
úspešnosť.
Presný termín a témy priebežného hodnotenia budú oznámené na začiatku semestra. Termíny
skúšky budú zverejnené prostredníctvom AIS najneskôr v posledný týždeň výučbovej časti.
Porušenie akademickej etiky má za následok anulovanie získaných bodov v príslušnej položke
hodnotenia.
Klasifikačná stupnica:
A: 100 - 92 bodov
B: 91 - 84 bodov
C: 83 - 76 bodov
D: 75 - 68 bodov
E: 67 - 60 bodov
Fx: menej ako 60 bodov
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 50/50

Výsledky vzdelávania:
Študenti po absolvovaní predmetu majú základné vedomosti o vzniku a povahe spoločného
jazyka Slovanov a o jeho vzťahu k iným indoeurópskym jazykom, o základných vývinových
tendenciách jednotlivých slovanských jazykov. Dokážu uviesť nielen základnú charakteristiku
každého slovanského jazyka, spoločné aj odlišné znaky jednotlivých slovanských jazykov, ale aj
prakticky odlíšiť jednotlivé slovanské jazyky a prečítať texty písané latinkou a azbukou/cyrilikou.
Získané vedomosti sú schopní aplikovať v ďalšom štúdiu.

Stručná osnova predmetu:
1. Jazyk a jazykoveda.
2. Slavistika ako vedný odbor.
3. Významní slavisti.
4. Historicko-porovnávacia metóda v jazykovede.
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5. Indoeurópsky prajazyk. Pravlasť Indoeurópanov a Pravlasť Slovanov. Indoeurópsky a
nostratický pôvod slovanských jazykov.
6. Baltoslovanský problém.
7. Periodizácia vývinu praslovančiny.
8. Hlásková sústava indoeurópčiny v porovnaní s praslovančinou.
9. Fonetický a fonologický systém praslovančiny.
10. Klasifikácia slovanských jazykov. Dichotomické a trichotomické delenie.
11. Charakteristika západoslovanských jazykov.
12. Charakteristika východoslovanských jazykov.
13. Charakteristika južnoslovanských jazykov.

Odporúčaná literatúra:
SESAR, Dubravka. Putovima slavenskih književnih jezika. Zagreb: Zavod za lingvistiku, 1996,
ISBN 953-175-050-5.
ONDRUŠ, Šimon: Úvod do slavistiky. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1956.
ISBN -.
HORÁLEK, Karel: Úvod do studia slovanských jazyků. Praha: Nakladatelství Československé
akademie věd, 1962, ISBN -.
VEČERKA, Radoslav. Základy slavistiky a rusistiky. Brno: Univerzita J.E.Purkyně , 1987, ISBN
-.
KRAJČOVIČ, Rudolf. Slovenčina a slovanské jazyky 1: Praslovanská genéza slovenčiny.
Bratislava: SPN, 1974, ISBN -.
KRAJČOVIČ, Rudolf. Slovenčina a slovanské jazyky 2: Fonologický vývin. Bratislava:
Univerzita Komenského, 2003, ISBN 80-223-1739-X.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 76

A B C D E FX

88,16 10,53 0,0 0,0 1,32 0,0

Vyučujúci: doc. Mgr. Elena Krejčová, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 18.03.2022

Schválil: prof. PhDr. Mária Dobríková, CSc.


