
Vykonanie skúšky zo slovenského jazyka 

Všeobecné informácie: 

V súlade s § 17 ods. 3 písm. a) zákona NR SR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických 

zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov FF 

UPJŠ overuje ovládanie štátneho jazyka pre pedagogických a odborných zamestnancov škôl a 

školských zariadení. 

V zmysle § 55 zákona č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní 

odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa overenie ovládania 

štátneho jazyka vykonáva pred trojčlennou komisiou.  

Uchádzač podá žiadosť o overenie ovládania štátneho jazyka na výkon regulovaného 

povolania – pedagogického alebo odborného zamestnanca škôl a školských zariadení (spolu 

s prílohami) elektronicky zaslaním na e-mailovú adresu: ludmila.bavolarova@upjs.sk 

(žiadosť v prílohe). 

Uchádzač zároveň doručí žiadosť spolu s prílohami: 

 poštou na adresu FF UPJŠ: Šrobárova 2, 040 59 Košice alebo 

 osobne komisii, najneskôr v deň konania skúšky. 

Forma skúšky: 

Skúška o uznávaní odborných kvalifikácií a ovládanie štátneho jazyka pozostáva z 

a) rozhovoru o uchádzačovi, jeho rodine, vzdelaní a zamestnaní, o krajine, z ktorej 

pochádza a o Slovensku. Otázky kladené uchádzačovi majú všeobecný charakter; 

b) hlasného čítania jednoduchého neznámeho textu zo slovenskej tlače (najmenej 1 000 

slov) a preukázania porozumenia prečítaného textu; 

c) napísania súvislého textu (v rozsahu 100 – 500 slov v časovom limite 30 minút) na tému 

blízku uchádzačovi, ktorá vyplynie z úvodného rozhovoru; 

Požiadavky na ovládanie slovenského jazyka nepresiahnu úroveň B1 SERR.  

Tematické okruhy pre žiadateľov o vykonanie skúšky zo slovenského jazyka 

1. Systém slovenských samohlások, dvojhlások a spoluhlások.  

Výslovnosť krátkych a dlhých samohlások, samohláskových skupín. Spodobovanie 

spoluhlások (znelostná asimilácia) a splývavá výslovnosť, výslovnosť zdvojených 

spoluhlások, výslovnosť d, t, n, l pred e, i, ie v domácich slovách a v prevzatých slovách. 

Ortoepia prozodických vlastností (kvantita  a prízvuk). 

2. Písmo v slovenčine. Slovenská abeceda.  

Písanie grafém i – í (jota) a y – ý (ypsilon) v koreni slov a v koncovkách. Písanie 

samohlásky ä, písanie spoluhlások ď, ť, ň, ľ, písanie párových (znelých a neznelých) 

spoluhlások. Písanie slov osobitne a dovedna. Rozdeľovanie slov. Základné pravidlá o 

písaní veľkých písmen. Interpunkcia a jej funkcie. Interpunkčné znamienka v slovenčine 

(bodka, výkričník, otáznik, čiarka, bodkočiarka, dvojbodka, úvodzovky, spojovník 

a pomlčka).  

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/138/20190901.html
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/138/20190901.html
https://www.zakonypreludi.sk/zz/2015-422
https://www.zakonypreludi.sk/zz/2015-422
mailto:ludmila.bavolarova@upjs.sk


3. Skloňovanie, časovanie a stupňovanie v slovenčine.  

Rod, číslo a pád podstatných mien. Prehľad skloňovacích vzorov podstatných mien 

mužského rodu (chlap, hrdina, dub, stroj; skloňovanie prevzatých slov podľa vzoru kuli), 

ženského rodu (žena, ulica, dlaň, kosť, gazdiná ), stredného rodu (mesto, srdce, 

vysvedčenie, dievča). Skloňovanie prídavných mien (pekný, cudzí, otcov/matkin), zhoda 

prídavných mien s podstatnými menami. Skloňovanie zámen a čísloviek. Pravidlo 

o rytmickom krátení a výnimky z neho. Stupňovanie prídavných mien a prísloviek. 

Časovanie slovies, zvratné slovesá v slovenčine, vid slovies v slovenčine.  

4. Slovná zásoba slovenčiny.  

Jednovýznamové a viacvýznamové slová, slová s podobným významom, 

slová s protikladným významom, rovnako znejúce slová s odlišným významom. Citovo 

neutrálne slová, expresívne a emocionálne slová. Spisovné a nespisovné slová. Slová 

cudzieho pôvodu v slovenčine.  

Slovná zásoba dotýkajúca sa bývania, stravovania, školy a vzdelávania, mesta a vidieka, 

cestovania, záľub a voľného času, profesií, zdravotnej starostlivosti, kultúry, Slovenskej 

republiky. 

5. Veta v slovenčine. 

Slovosled v slovenčine a aktuálne členenie výpovede.  Interpunkcia v priraďovacom 

a podraďovacom súvetí. Oznamovacie, opytovacie, rozkazovacie a želacie vety, ich 

interpunkcia, melódia a jej využitie v komunikácii. 
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http://slovnik.juls.savba.sk/


Príloha 

 

Žiadosť o overenie ovládania štátneho jazyka na výkon regulovaného povolania – 

pedagogického alebo odborného zamestnanca škôl a školských zariadení 

 

Žiadateľ: 

Meno, priezvisko, titul: ................................................................................................................ 

Dátum a miesto narodenia: .......................................................................................................... 

Bydlisko: ...................................................................................................................................... 

Stupeň dosiahnutého vzdelania: .................................................................................................. 

Národnosť: ................................................................................................................................... 

Zamestnanie: ................................................................................................................................ 

 

Prílohy:  

– doklad o zaplatení poplatku 70 € 

IBAN: SK47 8180 0000 0070 0063 3280 

Variabilný symbol: 5999 

Informácia k prevodu: poplatok skúška SJ meno a priezvisko 

 

– úradne overená kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní 

 

Podpisom tejto žiadosti potvrdzujem, že som sa ako dotknutá osoba pred poskytnutím svojich 

osobných údajov oboznámil s informáciami o spracúvaní osobných údajov v zmysle čl. 13 

Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri 

spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 

95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“) a  bol som poučený o 

právach dotknutej osoby, ktoré sú bližšie špecifikované v článkoch 15 až 22 GDPR. 

https://www.upjs.sk/verejnost-media/informacie-pre-verejnost/ochrana-osobnych-udajov/ 

 

 

 

V ................................ dňa ................................ 

 

 

 

        ................................................

         podpis žiadateľa 

 

 

https://www.upjs.sk/verejnost-media/informacie-pre-verejnost/ochrana-osobnych-udajov/

