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SPRÁVA PRE MÉDIÁ 
 

Záujem o kurzy slovenčiny je medzi Ukrajincami enormný, na 

Filozofickej fakulte UPJŠ v Košiciach mali vyše 200 uchádzačov 
 

 KOŠICE 5. JÚLA 2022 

 

Filozofická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach promptne zareagovala na 

dopyt po jazykovom vzdelávaní odídencov z Ukrajiny, ktorí sa rozhodli požiadať o dočasné 

útočisko v našej krajine. V snahe uľahčiť ich integráciu na Slovensku začala krátko po prepuknutí 

vojnového konfliktu realizovať bezplatné intenzívne kurzy slovenského jazyka pre vojnových 

migrantov z Ukrajiny. S koncom výučby v akademickom roku 2021/2022 došlo aj k prerušeniu 

týchto jazykových kurzov. 

„Na ponuku zverejnenú na stránke Filozofickej fakulty UPJŠ zareagovalo v priebehu dvoch dní 

vyše 200 záujemcov,“ bilancuje PhDr. Lucia Tóthová, vedúca oddelenia slovenčiny ako cudzieho 

jazyka Centra jazykovej prípravy Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach. 

Na jazykových kurzoch, ktoré sa konali v dvojtýždňových intervaloch, sa napokon zúčastnilo 

131 frekventantov. Úspešní účastníci dostali certifikát o absolvovaní kurzu. 

„Väčšinou pochádzali z východnej Ukrajiny. Najmladší účastníci mali 17 a najstarší 70 rokov. 

Boli medzi nimi rôzne profesie – lekári, zubári, zdravotné sestry, učitelia, ekonómovia, právnici, 

živnostníci, manažéri, študenti, ale aj dôchodcovia a mamičky s malými deťmi.“ 

L. Tóthová zdôrazňuje, že program bol starostlivo pripravený práve pre túto cieľovú skupinu, 

na čo sa kládol dôraz z hľadiska obsahu aj organizačného zabezpečenia jazykových kurzov. 

„Pokiaľ ide o organizáciu, v jednej skupine bolo najviac 20 frekventantov. Obsah sme sa snažili 

orientovať na využitie lexikálnych a gramatických zhôd medzi slovenčinou a ukrajinčinou tak, aby 

boli absolventi v krátkom čase schopní aktívne používať slovenčinu v základných komunikačných 

situáciách,“ vysvetľuje L. Tóthová s tým, že absolventi kurzov dostali aj návod, ako pokračovať 

v osvojovaní si slovenského jazyka ďalším samovzdelávaním. 

Počas jazykových kurzov panovala atypická atmosféra. „Bola poznačená emotívnymi príbehmi 

vojnových migrantov, ktorí sa ocitli v ťaživej a mimoriadne komplikovanej, dramatickej životnej 

situácii. Vyučujúce sa snažili o empatický a veľmi citlivý prístup – najväčšou satisfakciou bola pre 

ne aktívna spolupráca, spokojnosť a úprimná vďačnosť zo strany Ukrajiniek a Ukrajincov.“ 

Realizáciu intenzívnych kurzov slovenčiny pre vojnových migrantov z Ukrajiny zabezpečovali 

lektorky oddelenia slovenského jazyka ako cudzieho jazyka Centra jazykovej prípravy a vedúca 

Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach 

doc. PhDr. Marianna Sedláková, PhD. 
 

 SPRACOVAL A MÉDIÁM SPROSTREDKOVAL 

 

PhDr. Marián Gladiš, PhD. 

Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach 

https://www.upjs.sk/filozoficka-fakulta/info-pre-verejnost-a-media/spm/

