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RAKÚSKO-SLOVENSKÁ LETNÁ ŠKOLA  

 Nitra, 10. - 19. júl 2022 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

S finančnou podporou: 
 

 
 
 

Účastníci:   15 rakúskych a 15 slovenských vysokoškolských  
    študentov  
 
Miesto podujatia: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 

Filozofická fakulta 
Štefánikova 67 , SK – 949 01 Nitra 

 
Ubytovanie   Študentský domov UKF, Slančíkovej 595/1, 
a stravovanie: 949 01 Nitra  
 - dvojlôžkové izby  

- plná penzia (3x denne strava) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Príchod a odchod: Individuálny a na vlastné náklady 
Účastnícky poplatok:  50,- € 
 

POČAS LETNEJ ŠKOLY PLATIA AKTUÁLNE PROTIPANDEMICKÉ 
OPATRENIA. ZÁUJEMCOVIA MUSIA BYŤ K PRVÉMU DŇU ÚČASTI NA 

LETNEJ ŠKOLE PLNE ZAOČKOVANÍ ALEBO SA MUSIA PREUKÁZAŤ  
NEGATÍVNYM TESTOM PCR NIE STARŠÍM AKO 72 HODÍN. 

Organizátori: 
 

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre  
& 

Fachhochschule Burgenland, Eisenstadt 
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Náklady (ubytovanie, poplatok za jazykový kurz, sprievodný program, 
strava) sú za účastníkov hradené z finančných podpory „Akcie 
Rakúsko-Slovensko“. Ostatné výdaje, ako aj účastnícky poplatok a 
náklady spojené s cestovaním si účastníci hradia sami. 
 
Kto sa môže prihlásiť na Rakúsko-slovenskú letnú školu? 
Riadni študenti slovenskej vysokej školy alebo univerzity do 35 rokov, 
vo výnimočnom prípade aj študenti, ktorí budú imatrikulovaní  
do 1. ročníka bakalárskeho štúdia v akademickom roku 2022/2023. 
Uchádzači nad 35 rokov budú prijatí v prípade, ak zostanú voľné 
miesta. Účastníkom starším ako 35 rokov bude z finančnej podpory 
„Akcia Rakúsko-Slovensko“ hradený iba jazykový kurz. 
 
A. Jazykový kurz 
Rakúsko-slovenská letná škola je určená vysokoškolským študentom 
rôznych študijných odborov. Veľkou výhodou sú aspoň základné 
znalosti nemeckého jazyka. Kurzy budú prebiehať v dvoch skupinách 
(začiatočníci, resp. mierne pokročilí a pokročilí) pre každý jazyk 
(nemecký a slovenský).  
 
Výučba jazyka pozostáva z 
• piatich vyučovacích hodín denne – slovenský jazyk, resp. nemecký 
jazyk – od pondelka do piatka, 08.30-12.30 hod., 
• tandemových podujatí, t.j. konverzačných a diskusných krúžkov 
(zmiešané slovensko-rakúske skupiny). 
 
B. Vzdelávací a kultúrny program 
Prednášky o histórii, vede a kultúre Rakúska a Slovenska, celodenné 
výlety počas víkendu, prehliadka Nitry, turistika, zábavné súťaže, 
kvízy a i. 

Po absolvovaní letnej školy (absolvovanie celých 10 dní) získajú 
účastníci certifikát o absolvovaní kurzu. 
 
PRIHLÁSENIE A BLIŽŠIE INFORMÁCIE 
 
Mgr. Ján Čakanek, PhD. 
Katedra germanistiky, Filozofická fakulta UKF v Nitre 
Štefánikova tr. 67, SK - 949 01 Nitra 
e-mail: jcakanek@ukf.sk                tel.: +421 (0)37-6408 462 
Internet: http://www.kger.ff.ukf.sk/ 
Facebook: Rakúsko-slovenský Tandem Priatelia 
                   Katedra germanistiky FF UK v Nitre 
 
POSTUP PRI PRIHLASOVANÍ 
 

1) Prihlášku s naskenovanými prílohami (účastnícky poplatok zatiaľ 
neuhrádzajte!) pošlite najprv na e-mailovú adresu jcakanek@ukf.sk. 
2) Po akceptácii prihlášky organizátorom kurzu je potrebné obratom 
uhradiť účastnícky poplatok vo výške 50,- € na účet v tvare IBAN 
uvedený v prihláške. 
3) Po úhrade účastníckeho poplatku pošlite naskenovaný doklad 
o úhrade účastníckeho poplatku na e-mailovú adresu 
jcakanek@ukf.sk alebo poštou na hore uvedenú adresu.  
   
 Prihláška bude zo strany organizátora kurzu záväzne akceptovaná 
až po úhrade účastníckeho poplatku. Pri prípadnom stornovaní 
prihlášky do 20.06.2022 bude celá suma refundovaná.    
 
 

KONIEC PRIHLASOVANIA: 31.05.2022 
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Vyhlasujem, že som previedol/la účastnícky poplatok vo výške 50,- € 
na nasledujúci účet s poznámkou pre prijímateľa: 
102 208 + meno priezvisko 
 
Bankové údaje 
 
Meno prijímateľa: Dary Filozofickej fakulty UKF v Nitre 
IBAN: SK5481800000007000073076 
SWIFT: SPSRSKBA 
 
 
Vyhlasujem, že absolvujem celý kurz, v opačnom prípade spätne 
uhradím celé štipendium. Letnej školy sa zúčastním na vlastnú 
zodpovednosť. 
 
Prílohy 
 

 Potvrdenie o štúdiu 
 Kópia jazykového certifikátu (v prípade, ak nejaký máte) 
 Životopis (v slovenskom alebo nemeckom jazyku)* 
 Motivačný list (v slovenskom alebo nemeckom jazyku)*  
 Kópia potvrdenia o úhrade účastníckeho poplatku 

 
(* v slovenskom jazyku, ak ste začiatočník) 
 
 
 
 
 
 

PRIHLÁŠKA 
(pre slovenských účastníkov) 

na Rakúsko-slovenskú letnú školu 10. – 19. júla 2022 v Nitre 
 
Titul   
Meno  
Priezvisko  
Dátum narodenia  
Pohlavie  
Štátne občianstvo  
Adresa  

 
 

E-mail  
Tel. číslo  
Domovská univerzita/fakulta  

Študijný odbor  
Identifikačné číslo študenta  
Jazykové znalosti  začiatočník  

 mierne pokročilý  
 pokročilý 

Vegetarián/-ka  áno  
 nie 

Alergie  

Dátum a miesto:   Vlastnoručný podpis:  


