UČEBNÉ RÁMCOVÉ OSNOVY JEDNOTLIVÝCH KURZOV ANGLICKÉHO
JAZYKA

1. ročník základného kurzu anglického jazyka (úroveň A1.1)
Zvládnutie gramatických javov
Podstatné mená
jednotné a množné číslo podstatných mien
určitý a neurčitý člen, nulový člen
privlastňovací pád
počítateľné a nepočítateľné podstatné mená
Prídavné mená
pravidelné stupňovanie prídavných mien pomocou koncoviek a stupňovanie opisom
nepravidelné stupňovanie
opozitá
Zámená
osobné, ukazovacie, privlastňovacie, opytovacie a vzťažné zámená
Príslovky
času a frekvencie deja, miesta, spôsobu a miery
Predložky
miesta, času, spôsobu a predložky vyjadrujúce pádové vzťahy
Spojky
zlučovacia spojka and, or, odporovacia spojka but, časové spojky when, then, príčinná spojka
because, porovnávacie spojky as...as, not as (not so)...as, than
Číslovky
základné 1 – 1 000 000
Slovesá
časovanie slovesa to be v prítomnom a minulom čase - otázka a zápor
jednoduchý prítomný čas - otázka a zápor
časovanie slovesa have got
infinitívna a gerundiálna väzba slovesa like, love
modálne sloveso can v prítomnom - otázka a zápor
jednoduchý minulý čas pravidelných a nepravidelných slovies - otázka a zápor
priebehový prítomný čas - otázka a zápor
vyjadrenie budúcnosti will
predprítomný čas – ever, never
Zvládnutie lexikálnych javov
zdôrazňovacia väzba there is/there are
zastupujúce one/ones
gerundium vo funkcii podmetu

používanie some, any, no podľa typu vety
používanie toho istého slova v rôznych gramatických funkciách - konverzia (work - to work)
tvorenie podstatných mien:
odvodzovaním za pomoci prípon ( work - worker)
krátením (aeroplane - plane)
ustálené skratky (the USA)
zložené podstatné mená
slovesá a podstatné mená tvoriace ustálenú väzbu (play games)
opozitá
synonymá
slovesá s pevnou lexikálne fixovanou predložkovou rekciou (to look for)
slovesá v ktorých predložka má adverbiálny charakter ( to look forward to)
mesiace a dátumy
Zvládnutie komunikatívnych funkcií jazyka
Vedieť
pozdraviť, predstaviť sa
začať, udržiavať a ukončiť konverzáciu s jedným alebo viacerými partnermi
vyjadriť, čo viem a neviem robiť
získať a podávať informácie o čase, o cene tovarov, o ceste k istému objektu
objednať izbu v hoteli, informovať sa o možnostiach stravovania a spôsoboch platenia
uskutočniť nákup a požiadať o tovar
objednať jedlo v reštaurácii
sťažovať sa v reštaurácii
rezervovať si hotelové ubytovanie, letenku
jednoducho opísať svoje bývanie
s pomocou osnovy alebo bez písomnej opory referovať o prečítanom texte
jednoducho opísať predmet alebo udalosť
vyjadriť súhlas, nesúhlas, prosbu, poďakovanie, návrh, ospravedlnenie sa, príkaz, zákaz
súvislo hovoriť o známej téme, o prežitej udalosti, o osobných záľubách
Písomný prejav:
napísať jednoduchú sťažnosť
napísať osobný e-mail, list a pohľadnicu
napísať krátku filmovú recenziu
Konverzačné témy:
Rodina a spoločnosť – osobné údaje, krajiny a národnosti
Cestovanie a doprava – dopravné prostriedky – porovnanie, typy dovoleniek, rezervácia
ubytovania
Vzdelávanie a práca – druhy zamestnania
Voľný čas a záľuby
Stravovanie – jedlá a nápoje, menu v reštaurácii, platenie v reštaurácii
Bývanie – dom a byt, izby, nábytok, domáce prístroje
Vzory a ideály – charakterové vlastnosti, opis osoby
Obliekanie a móda – druhy oblečenia
Človek a príroda – počasie, mesiace

Starostlivosť o zdravie – jednoduché symptómy
Umenie a kultúra – rozdelenie, preferencie v umení
Masmédiá – rozdelenie, porovnanie, klady a zápory

2. ročník základného kurzu anglického jazyka (úroveň A1.2)
Zvládnutie gramatických javov
formovanie otázok pomocou opytovacích zámien: what, who, where, when, which, why, how
príslovky: tvorba prísloviek spôsobu (prípona -ly ), príslovky frekvencie, poloha prísloviek vo
vete,
prídavné mená: druhý a tretí stupeň prídavných mien,
gramatické časy:
vyjadrenie budúcnosti väzbou "to be going to + infinitív"
prítomný čas jednoduchý
prítomný čas priebehový
minulý čas jednoduchý
minulý čas priebehový
vyjadrovanie zvyklostí v minulosti: used to, otázka a zápor
predprítomný čas – vyjadrenie životnej skúsenosti a s použitím since, for
trpný rod – prítomný čas
podmienková veta 1.typu
slovesné vzory:
skupina slovies, po ktorých nasleduje sloveso v ing-ovom tvare
skupina slovies, po ktorých nasleduje sloveso v to-infinitíve (want/hope/would like to
do/like/enjoy/love doing/going to/will )
rozlišovanie a používanie slovies:
say/tell
have/have got
gone/been
modálne slovesá should, can, have to, otázka, zápor
činnostné a stavové slovesá
slovesá zmyslového vnímania + prídavné meno (it tastes good)
modálne slovesá can, have to – zápor, otázka
vyjadrenie kvantity: some, any, much, many, a lot of, a few, a little, enough
nepriame otázky
členy: a, the, bez člena (zero article)
krátke odpovede (Yes, I do. No, I can´t.)
určujúce vzťažné vety s who, which, that, where
Spojky
zlučovacia spojka "and", odporovacia spojka "but", dôsledková spojka "so", časové spojky
"when, until, after, before, then", príčinná spojka "because", porovnávacie spojky "as...as, not
as (not so)...as, than, vyjadrenie účelu: in order to/to
Zvládnutie lexikálnych javov
slovná zásoba týkajúca sa: záľub, trávenia voľného času, opisu osoby, ľudských vlastností,
vzťahov medzi ľuďmi, vedy a techniky- domáce prístroje, častí tela, chorôb a zranení, umenia
- hudby, kníh, filmov, príbehov, oblečenia, jedál a varenia, zamestnania, rôznych profesií,
plánov do budúcnosti, geografických údajov, jedál a nápojov, športových aktivít, budov, čísel
a cien v obchodoch, nakupovania, časových vyjadrení (dátumy, hodiny...), Británie a Britov,

krajiny a národnosti, vzdelávania- predmety, typy škôl, školský systém, cestnej premávky –
pravidlá a postihy
odd one out: slová významovo patriace do rovnakej skupiny
kolokácie (pass an exam, make a speech...)
slovesá zložené z viacerých slov: napr. sloveso + častica al. predložka (get on, go out...) a ich
použite vo vete: oddeľovanie al. neoddeľovanie častice/predložky
nepravidelné slovesá
slovesá vyjadrujúce zmenu (get better...)
prídavné mená na vyjadrenie chuti jedla
modifikátory na vyjadrenie vlastností (really skinny, a bit overweight...)
viacvýznamové slová (book, like...)
slovné rodiny (relax/relaxation, energetic/energy...)
synonymá
antonymá
homonymá
využitie siete slovíčok (vocabulary network) na efektívne učenie sa slovnej zásoby, rôzne
prístupy k učeniu sa slovnej zásoby
Zvládnutie komunikatívnych funkcií jazyka
Hláskovanie, „tiché písmená“ (calm, lamb ...)
zdvorilé otázky, žiadosti a ponuky, návrhy – prijatie a odmietnutie, potvrdenie, vyjadrenie
názoru
použitie nepriamych otázok na vyjadrenie zdvorilosti,
vyjadrenie predpovedí, dohovorov a budúcich plánov
vyjadrenie súhlasu a nesúhlasu (so, neither)
písanie príbehu: poslucháči samostatne prerozprávajú al. vytvoria príbeh, dôraz sa kladie na
používanie minulých časov, rozlišovanie medzi minulým jednoduchým a minulým
priebehovým časom
písanie - e-mail, krátka biografia, jednoduchá recenzia filmu, vypĺňanie formuláru, ďakovný
list ( oslovenie, odstavce, zakončenie s poďakovaním...), neformálny list (ospravedlnenie,
pozvanie), formálny list( žiadosť o radu a poskytnutie rady), pohľadnica, opis miesta
správne vypísanie obálky: adresa, oslovenie, členenie...

1. ročník stredného kurzu anglického jazyka (úroveň B1.1)
Zvládnutie gramatických javov
Slovesá:
Modálne slovesá : can, could, be able to, must, have to, should
Trpný rod – rôzne gramatické časy
pomocné slovesá
prítomný čas jednoduchý
prítomný čas priebehový
minulý čas jednoduchý a priebehový
vyjadrenie budúcnosti rôznymi gramatickými časmi
predprítomný čas (s ever, never, yet, just, already)
predprítomný a minulý čas (for, since)
predprítomný čas jednoduchý
predprítomný čas priebehový

predminulý čas
slovesá v pasíve
vyjadrenie pravdepodobnosti modálnymi slovesami a príslovkami definitely, probably
prvá podmienka (if, unless)
druhá podmienka
časové súvetia (as soon as, when...)
slovesné vzory – gerundium, infinitív, holý infinitív
nepriama reč
prívesné otázky - však ?
počítateľné a nepočítateľné podstatné mená v spojení s many, much, a lot of, a little, a few,
none, a large amount...
používanie kontrastu v súvetiach: although
určitý člen, neurčitý člen, nulový člen
both, neither, either
vzťažné vety určujúce
stupňovanie prídavných mien
Zvládnutie lexikálnych javov
Kolokácie make – do
Tvorba slov predponami a príponami
synonymá a antonymá
zaužívané spojenia slovies a podstatných mien
zaužívané spojenia slovies a predložiek
zaužívané spojenia prídavných mien a predložiek
slová, ktoré sa často pletú (lose-miss, travel-trip...)
frázové slovesá "look", "bring", "pick", "come", "get", carry, tell
frázové slovesá s up, out
Zvládnutie komunikatívnych funkcií jazyka
písanie formálnych (sťažnosť, pozvanie, odpoveď na pozvanie) a neformálnych listov,
emailov
písanie príbehu
- článok
- porovnanie obrázkov
- krátka jednoduchá prezentácia
- opis prostredia, miesta
prerozprávanie príbehu
písanie recenzie knihy alebo filmu
rozprávanie: dávanie rád, telefonovanie, prerozprávanie príbehu
lúčenie sa, vyjadrenia účasti, spoločenská konverzácia
vyjadrenie názoru, súhlasu a nesúhlasu, zovšeobecnenia, návrhu, povinnosti, zákazu,
možnosti
telefonovanie
počúvanie s porozumením
rýchle čítanie za účelom získania konkrétnej informácie
Konverzačné témy:
Vzdelávanie – typy škôl

Cestovanie a dovolenky – druhy dovoleniek, ubytovania, cestovanie vlakom a lietadlom
Práca a zamestnanie - zamestnania, životopis, pracovný pohovor, kvalifikačné a osobnostné
predpoklady
Peniaze a bankovníctvo – jednoduché bankové operácie
Človek a príroda – zvieratá a ich ochrana, ochranárske organizácie
Človek a spoločnosť – kriminalita
Komunikácia – pozdravy, moderné formy komunikácie - internet
Multikultúrna spoločnosť – zvyklostí rôznych národov
Veda a technika – využitie internetu
Masmédiá – typy, porovnanie
Bývanie – opis bytu/domu, inzeráty, domáce spotrebiče, môj vysnívaný dom
Mestá a miesta – opisy, porovnanie mesto – vidiek
Voľný čas a záľuby – rôzne druhy koníčkov
Stravovanie – jedlá, reštaurácie, medzinárodná kuchyňa

2. ročník stredného kurzu anglického jazyka (úroveň B1.2 – B 2.1)
Zvládnutie gramatických javov
činnostné a stavové slovesá
modálne slovesá vyjadrujúce povinnosť, povolenie a možnosť
modálne slovesá vyjadrujúce schopnosť: be able to, manage, can
zvyky v minulosti: would, used to
would vo význame preferencie a prosby
použitie slovies make, let, allow
slovesá ask, tell, say
priebehový a perfektový neurčitok
jednoduchý a priebehový minulý čas slovies
používanie minulého a predminulého času slovies
formy budúceho času slovies: going to, will a priebehový prítomný čas
vyjadrenie predikcie, rozhodnutia, zámeru a plánovanej budúcnosti
budúci priebehový a budúci dokonavý čas
druhý a tretí kondicionál
nepriama reč: oznamovacia, opytovacia, rozkazovacia veta, zdvorilá žiadosť
prívesná otázka (question tag)
príslovky spôsobu, frekvencie, miery a ich pozícia vo vete
použitie like ako predložky a ako slovesa
as ako predložka a ako spojka
wish a if only vo význame želacích viet
miesto predložky v opytovacej vete
časové predložky
priestorové predložky
podmetové a predmetové otázky
používanie členov
prídavné mená končiace na – ing, -ed
Zvládnutie lexikálnych javov
Výrazy s get, take
Slovotvorba: slovotvorné predpony a prípony, zložené slová
zložené slová vytvárané zo some, any, no, every + one, body, thing, where

viacslovné (frázové) slovesá a ich kategorizácia
číslovky – veľké čísla, zlomky, desatinné čísla, percentá, dátumy
vyjadrenie zmyslového vnímania: sloveso + prídavné meno
slovné kolokácie
antonymá a synonymá
hononymá
ustálené slovné spojenia a idiómy
vyjadrenie príčiny a výsledku: because of, so, so that....
slovesá vyjadrujúce zvuky
Zvládnutie komunikatívnych funkcií jazyka
Spoločenské situácie
- interpretovanie výsledkov prieskumu
- súhlas a nesúhlas
- vyjadrenie názoru
- vyjadrenie prekvapenia a záujmu
- prezentovanie názoru – začať, rozvinúť a ukončiť prezentáciu
- rozličné spoločenské situácie
slohové práce a štylistika
- odkazy, pripomienky a poznámky
- opis prostredia
- inzerát
- úradný list
- súkromný list
- žiadosť o prijatie do zamestnania
- vypĺňanie dotazníka
- životopis a curriculum vitae
Konverzačné témy
Vzdelávanie a práca: školský systém, osobnosť učiteľa a žiaka, vzťah učiteľ – žiak, pracovné
činnosti a profesie, celoživotné vzdelávanie, pracovné podmienky, profil spoločnosti/firmy
Krajina, ktorej jazyk sa učím: Londýn - New York - porovnanie, Cambridge
Turistika, cestovanie
Človek a príroda – opisy prírodnej scenérie
Človek a spoločnosť – globálne problémy
Jazyk a komunikácia: rozdiely medzi britskou a americkou angličtinou
Vzory a ideály- pozitívne vzory
Život v meste a na vidieku
Rodina a spoločnosť – vzťahy medzi ľuďmi, rodinné vzťahy
Veda a technika v službách ľudstva – technické vynálezy, život v minulosti a teraz

1.ročník vyššieho kurzu anglického jazyka (úroveň B2.2)
Zvládnutie gramatických javov
Slovesá:
použitie pomocných slovies do, be, have v systéme prítomných, minulých a budúcich časov
precvičiť si použitie predprítomného jednoduchého a predprítomného priebehového času
(naučiť sa ich definitívne rozlišovať)

používanie časov pri rozprávaní (jednoduchý prítomný čas, jednoduchý minulý čas,
priebehový minulý čas) - upresniť si ich použitie v činnom a trpnom rode
tvary budúcich časov, všetky spôsoby vyjadrenia budúcnosti (will do, shall do, going to do,
will be doing, will have done) použitie jednoduchého prítomného času a priebehového
prítomného času na vyjadrenie budúcnosti
používanie časov vo vedľajších vetách časových, časové spojky - zdokonalenie z
predchádzajúceho ročníka
vedľajšie vety vzťažné, použitie neurčitku a gerundia na skrátenie vedľajšich viet
slovesné väzby, ktoré obsahujú gerundium bez predložky, gerundium s predložkou, neurčitok
s "to" a neurčitok bez "to"
modálne pomocné slovesá a ich použitie na vyjadrenie schopnosti, pravdepodobnosti,
povinnosti, zákazu, určitosti prítomného alebo minulého deja
rozdiel used to/get used to/be used to/would
doplnenie nepravidelných slovies a ich tvarov
podmienkové súvetia- všetky typy
kauzatív
nepriama reč s aktívnym používaním posunov slovesných časov, zámen a časových údajov
nepriama reč s použitím rôznych uvádzajúcich slovies viažúcich sa s gerundiom a infinitívom
pasívum- všetky gramatické časy, štruktúra It is said
Podstatné mená:
tvorenie podstatných mien pomocou predpôn a prípon
počítateľné a nepočítateľné podstatné mená, precvičenie známych a doplnenie nových
Prídavné mená:
tvorenie prídavných mien pomocou prípon a predpôn, ich použitie pri opise, synonymá,
antonymá
Príslovky:
vyjadrenie množstva pri počítateľných a nepočítateľných podstatných menách, zdokonalenie
návyku použitia prísloviek
rozdiel v používaní prísloviek typu hard – hardly, direct - directly, loud - loudly
Predložky:
použitie predložiek v predložkových väzbách, zopakovanie známych a osvojenie si nových

Spojky:
použitie spojok vo vedľajších časových a prípustkových vetách, a vedľajších predmetových
vetách,
Zámená:
Zvratné a zdôrazňovacie zámená myself
Zvládnutie lexikálnych javov
zložené podstatné mená, tvorenie slov pomocou predpôn a prípon
synonymá, antonymá, obohatenie slovnej zásoby, ich použitie v kontexte
použitie prídavných mien na opis osoby, charakteristika osôb
použitie prídavných mien na opis miesta
zložené prídavné mená

zdôrazňovanie prídavných mien a prísloviek vo vete
použitie prísloviek, ktoré bližšie charakterizujú sloveso
frázové slovesá out, go, zložené z 3 častí
vyjadrenie kontrastu – porovnávanie obrázkov also, as well as, on the other hand, whereas...
vyjadrenie zdôraznenia – so, such, it is ...
idiómy
slovosled v priamej a nepriamej otázke
vyjadrenie porovnania rôznymi gramatickými štruktúrami
vyjadrenie preferencií a kritiky I´d rather, I´d better, It´s time
vyjadrenie názoru as far as I´m concerned
zdôvodnenie názoru because, for several reasons, if...then
novinové titulky – použitie skracovania
rôzne slovesá na vyjadrenie dorozumenia: to shriek, to mumble, to interrupt...
slovesá a prídavné mená viažúce sa s predložkami
rozdiely medzi formálnym a neformálnym jazykom
Obohatenie a precvičenie si slovnej zásoby z tematických okruhov:
Vzory a ideály – významní ľudia
Šport – slovesá vyjadrujúce pohyb, extrémne športy
Komunikácia – vedenie denníka
Zdravie – ľudské telo, opis vzhľadu a ľudských vlastností
Človek a príroda – podnebie a počasie, vzťah človek – zvieratá, zvieratá – časti tela
Multikultúrna spoločnosť – kultúrne tradície a zvyky v rôznych krajinách, kultúrne dedičstvo
Cestovanie a dovolenky
Stravovanie a jedlá – príprava, druhy jedál, kuchynské náčinie, chuť jedla, medzinárodné
kuchyne, národné jedlá, obľúbené jedlo, recepty, sťažnosti v reštaurácii
Obchod a služby - financie a bankovníctvo – základné frázy, sťažnosti v obchode
Vzdelávanie – moderné formy vzdelávania (počítač), dôležitosť učenia sa cudzích jazykov
Ľudia a spoločnosť – kriminalita – príčiny, rôzne kriminálne činy, tresty
Masmédiá – úloha reklamy
Písomný prejav:
V písomnom prejave zdokonaliť sa v písaní formálnych a neformálnych listov, napísať
sťažnosť, hodnotenie knihy a filmu, správu, opis, opísať vynálezy, argumentačná esej zaproti, anekdota
práca s literárnou ukážkou Brave New World

2. ročník vyššieho kurzu anglického jazyka (úroveň C1.1-C1.2)
Zvládnutie gramatických javov
vyjadrenie budúcnosti rôznymi gramatickými časmi
zdôrazňovanie pomocou inverzie
vyjadrenie pravdepodobnosti v budúcnosti modálnymi slovesami
podmienkové vety všetkých typov
slovesné vzory (gerundium a infinitív, holý infinitív)
vyjadrenie množstva (get out most of, handful of, a great deal ...)
používanie členov: a/an, the, nulový člen
používanie porovnania as...as
nepriama reč s použitím rozličných uvádzajúcich slovies (admit, deny, remember...)
modálne slovesá na vyjadrenie dedukcie

Zvládnutie komunikatívnych funkcií jazyka
vyjadrenie pravdepodobnosti v budúcnosti rôznymi väzbami (It is inconceivable, I doubt
whether...)
dvojčlenné ustálené spojenia: law and order, by and large...
vágne vyjadrovanie: sort of, from time to time....
vyjadrenie dôrazu rôznymi jazykovými prostriedkami (prídavné mená, príslovky, zámená) :
The reason why..., The thing I like..., What you need is..., The trouble is...
príslovkové určenie vo vete – rôzne typy (up to the point, seemingly, with hindsight....)
idiomy
zámená vo význame spojok (whatever, whoever...)
vyjadrovanie kontrastu spojkami (although, despite, ...)
časové súvetia
vzťažné vety určujúce a neurčujúce
tvorba slov príponami
využitie priebehových časov v ponukách a návrhoch
vyjadrenie príčiny a následku rôznymi väzbami
väzba slovies, prídavných mien a podstatných mien s predložkou (range from, devote to...)
vyjadrenie určitosti pomocou prísloviek, prídavných mien a ustálených spojení (itʼs not clearout, debatable, undeniably...)
vyjadrenie postoja k prednášanej téme (as I was saying, to tell the truth...)
vyjadrenie ľútosti a kritiky ( I wish, itʼs high time, would rather/ sooner....)
vyjadrenie ochoty, možnosti, návrhu, povolenia, rozkazu, pravdepodobnosti, povinnosti
pomocou rozličných väzieb ( be bound to, be supposed to, be likely to....)
použitie would v rôznych komunikačných situáciách ( zdvorilá požiadavka, odmietnutie,
želanie ....),
frázové slovesá s oddeliteľnou a neoddeliteľnou predložkou
Slovná zásoba nasledovných tematických okruhov
medziľudské vzťahy, vzťahy na pracovisku
peniaze a človek, filantropia
človek a príroda
rodina , príbuzní
obchod a služby – nákup a predaj
globálne problémy
životný štýl

Prípravný kurz na základnú štátnu jazykovú skúšku z anglického jazyka
(úroveň B2.2)
Gramatické javy
Zvládnutie jazykových zručností písomnej a ústnej komunikácie na požadovanej úrovni pre
tento druh skúšky - pre základnú štátnu jazykovú skúšku (ZŠJS).
Požadovaný stupeň osvojenia si anglického jazyka na príslušnej jazykovej úrovni je v rozsahu
určenom vyhláškou MŠ SR č. 321/ 2008 Z.z. o jazykovej škole .
Aktívne osvojenie si morfologických a syntaktických javov anglického jazyka, pravopisu a
výslovnosti, potrebných na dosiahnutie požadovanej úrovne jazykových zručností.
V zmysle uvedenej vyhlášky a skúšobného poriadku tieto zručnosti na požadovanej jazykovej
úrovni zahŕňajú:
náčuv s porozumením

čítanie s porozumením: práca s autentickým textom
preklad zo slovenského do anglického jazyka: preukázanie schopnosti prekladať v duchu
anglického jazyka
písomné vypracovanie zadanej témy
zaznamenanie počutého textu (formou diktátu)
Lexikálne javy
Zvládnutie slovnej zásoby vrátane frazeológie k uvedeným konverzačným témam a
schopnosť viesť diskusiu na dané konverzačné témy:
1. Záľuby a šport
2. Bývanie
3. Cestovanie
4. Stravovanie
5. Zdravie a choroby
6. Kultúra a umenie
7. Zamestnanie
8. Výdobytky vedy a techniky
9. Rodné mesto a iné dôležité miesta
10. Jazyk a komunikácia
11. Príroda a ochrana životného prostredia
12. Masovokomunikačné prostriedky
13. Obliekanie a móda
14. Obchod a služby
15. Medziľudské vzťahy, rodina a priatelia
Reálie a literatúra
Preukázanie vedomostí z histórie, literatúry a súčasných reálií anglofónnych oblastí - v
zmysle uvedených syláb predpísaných pre základnú ŠJS:
1. Veľká Británia – fyzický zemepis, priemysel, poľnohospodárstvo
2. Veľká Británia – politický systém, obyvateľstvo a multikulturalizmus
3. USA – fyzický zemepis, priemysel, poľnohospodárstvo
4. USA – politický systém, obyvateľstvo, multikulturalizmus
5. Anglofónne krajiny – Kanada, Austrália, Nový Zéland (výber)
6. Zaujímavé miesta vo Veľkej Británii
7. Londýn
8. Veľké mestá v USA
9. Systém vzdelávania
10. Sviatky a významné dni vo Veľkej Británii a USA
11. Slovensko - história, ekonomika politický systém
12. W. Shakespeare – život a dielo
13. Môj obľúbený americký autor
14. Môj obľúbený britský autor
15. Sprievodca Slovenskom
Preukázanie vedomostí z literatúry (beletrie) anglofónnych oblastí, zameraných na autorov a
ich diela prečítané v origináli – prečítať najmenej 3 diela od rozličných autorov.

Prípravný kurz na všeobecnú štátnu jazykovú skúšku z anglického jazyka
(úroveň C1.2-C2.1)
Gramatické javy
Zvládnutie jazykových zručností písomnej a ústnej komunikácie na príslušnej úrovni pre tento
druh skúšky - pre všeobecnú štátnu jazykovú skúšku (VŠJS).
Požadovaný stupeň osvojenia si anglického jazyka na pokročilej jazykovej úrovni je v
rozsahu určenom vyhláškou MŠ SR č.321/ 2008 Z.z. o jazykovej škole.
Aktívne osvojenie si morfologických a syntaktických javov anglického jazyka, pravopisu a
výslovnosti, potrebných na dosiahnutie požadovanej úrovne jazykových zručností.
V zmysle uvedenej vyhlášky a skúšobného poriadku tieto zručnosti na pokročilej jazykovej
úrovni zahŕňajú:
počúvanie s porozumením
čítanie s porozumením: práca s autentickým textom
preklad zo slovenského do anglického jazyka: preukázanie schopnosti prekladať v duchu
anglického jazyka
písomné vypracovanie zadanej témy
zaznamenanie počutého textu (formou diktátu)
Lexikálne javy
Zvládnutie slovnej zásoby vrátane frazeológie k uvedeným konverzačným témam a
schopnosť viesť diskusiu na dané konverzačné témy:
1. Záľuby a šport
2. Bývanie
3. Cestovanie
4. Stravovanie
5. Starostlivosť o zdravie
6. Kultúra a umenie
7. Zamestnanie
8. Výdobytky vedy a techniky
9. Rodné mesto a dôležité miesta
10. Jazyk a komunikácia
11 .Príroda a ochrana životného prostredia
12. Masovokomunikačné prostriedky
13. Obliekanie a móda
14.Obchod, služby, bankovníctvo.
15. Medziľudské vzťahy – rodina, priatelia, generačné problémy
Reálie a literatúra
Preukázanie vedomostí z histórie, literatúry a súčasných reálií anglofónnych oblastí Veľká
Británia a Spojené štáty americké - v zmysle uvedených syláb predpísaných pre všeobecnú
ŠJS:
1. Anglofónne krajiny- fyzický zemepis
2. Anglofónne krajiny - obyvateľstvo a vývin jazyka

3. Anglofónne krajiny – spoločnosť a národné hospodárstvo
4. Anglofónne krajiny- politické systémy
5. Anglofónne krajiny - história
6. Zaujímavé miesta vo Veľkej Británii, Londýn
7. Sprievodca Slovenskom
8. Veľké mestá v USA
9. Systém vzdelávania v anglofónnych krajinách
10. Sviatky a významné dni vo Veľkej Británii a USA
11. Slovensko – história, ekonomika a politický systém
12. Renesancia v anglickej literatúre - W. Shakespeare
13. Britská a americká literatúra 19. storočia
14. Britská literatúra 20. storočia
15. Americká literatúra 20. storočia
Preukázanie vedomostí z literatúry (beletrie) anglofónnych oblastí, zameraných na autorov a
ich diela prečítané v origináli (prečítať najmenej 5 diel).

Prípravný kurz na špeciálnu ŠJS – odbor prekladateľský z anglického
jazyka (úroveň C2.2)
Teoretické poznatky a praktické zručnosti sa nadobúdajú simultánne na materiáli z anglického
a slovenského jazyka - dôraz je na bilingválnom prístupe. Pri objasňovaní gramatických,
syntaktických a lexikálnych javov sa kladie dôraz najmä na špecifiká oboch jazykov, s
ktorými sa prekladateľ stretáva v praxi. Vyučovanie prebieha v slovenskom jazyku s
výnimkou výkladu anglických jazykových relácií, ktorý sa uskutočňuje v anglickom jazyku.
Zvládnutie komunikatívnych funkcií jazyka Písomný preklad z angličtiny do slovenčiny a
zo slovenčiny do angličtiny z hľadiska jazykovej a vecnej správnosti. Preklad umeleckého
textu s uplatnením literárnoestetických kritérií preklad odborného textu s riešením
terminologických požiadaviek preklad novinárskeho, reklamného a dialogického textu s
uplatnením jeho špecifík. Jazyk ako súčasť národnej kultúry a jeho funkcie pri výmene
kultúrnych hodnôt a vedecko-technických poznatkov. Jazyk ako významný nástroj
informačnej spoločnosti a úlohy prekladu v medzinárodnom integračnom procese. Teória
prekladu a jej vzťah k prekladateľskej praxi dejiny a vývin prekladateľských koncepcií
Zvládnutie gramatických javov Konverzia slovných druhov, určitý a neurčitý člen v
angličtine a jeho preklad do slovenčiny, gramatické číslo pri nehmotných a látkových
podstatných menách, používanie zámen, prídavné meno vo funkcii prívlastku a príslovkového
určenia, špecifiká anglických slovesných časov a ich substitúcia slovesnými vidmi, činný a
trpný rod, anglické modálne slovesá a ich substitúcia časticami, preklad anglických
neosobných tvarov slovesa (gerundium, neurčitok, príčastie), inštrumentalizácia
rozprávačských časov, problematika nepriamej reči
Zvládnutie syntaktických a štylistických javov Špecifiká ustáleného slovosledu v angličtine
a voľnejšieho slovosledu v slovenčine, aktuálne vetné členenie, téma a réma, emfatická

funkcia slovosledu, preklad typických anglických konštrukcií (there is/are, záštepné
konštrukcie, eliptické konštrukcie ap.)
Zvládnutie lexikálnych javov Výber slova ako základnej stavebnej jednotky vety, preklad
ustálených slovných spojení a idiómov, kolokácie, slang, argot a dialekt, preklad historických,
geografických, spoločenských a kultúrnych reálií
Zvládnutie jazykových reálií Miesto slovenčiny a angličtiny medzi indoeurópskymi
jazykmi, dejiny a vývin anglického jazyka, špecifiká mutácií anglického jazyka: americká
angličtina, kanadská angličtina, austrálska angličtina, angličtina a galské jazyky (škótska
angličtina, angloírčina, angličtina a waleský jazyk), dejiny a vývin slovenského jazyka,
tradícia prekladu z angličtiny v slovenskej kultúre
Zvládnutie technológie prekladu Práca so slovníkmi (výkladové, bilingválne, špeciálne,
počítačové), práca s jazykovými príručkami, riešenie terminologických problémov, práca s
textom, jeho redigovanie a apretúra
Sylaby k ústnej časti:
1. Preklad s aplikáciou teoretických poznatkov
Štylistické prostriedky na vyjadrenie slov zdôraznených v origináli
1. alternatívny výber synoným
2. hovorovosť a odbornosť štýlu
3. preklad názvov kníh, článkov, umeleckých diel a pod.
4. preklad reklamného textu
5. dôraz vo vete a slovosled
6. určitý a neurčitý člen a prenos jeho funkcie do prekladu
7. slovesný čas originálu a jeho vzťah k prekladu
8. preklad podmieňovacích vetných konštrukcií
9. preklad idiómov
10. trpný a činný rod
11. emfatické konštrukcie
12. slovesné časy
13. zložené slová
14. vzťažné vety
2. Teória a dejiny prekladu
1. preklad a jeho miesto v národnej kultúre
2. vernosť a voľnosť v preklade
3. ekvivalencia v preklade
4. preklad a reálie

5. preklad umeleckej literatúry
6. preklad odbornej literatúry
7. preklad slangových, argotových a dialektových rovín
originálu
8. vývin prekladateľských koncepcií v európskej kultúre
9. preklad a teória prekladu na Slovensku
10. systémová analýza
11. metódy prekladu
12. kolokácie a idiómy z hľadiska prekladu
13. príslovia a porekadlá z hľadiska prekladu
14. problematika tzv. falošných priateľov

3. Jazykové reálie
1. historický vývin angličtiny
2. americká angličtina
3. afro-americká angličtina
austrálska angličtina
kanadská angličtina
angličtina a gaelské jazyky
základné odlišnosti analytickej a syntetickej štruktúry
jazyka
8. porovnávanie angličtiny a slovenčiny
9. práca so slovníkmi
10. skupina indoeurópskych jazykov
11. tvorba skratiek a ich preklad
4.
5.
6.
7.

12. hlavné rozdiely v interpunkcii medzi angličtinou a
slovenčinou
13. historický vývin slovenčiny

