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Podrobná špecifikácia predmetu dohody 

 

Jazykové kurzy pre zamestnancov MPSVR SR plniacich úlohy pre OP ĽZ 

(Technická pomoc OP ĽZ pre MPSVR SR 2019 – 2023) 

 

Formy výučby:  

Individuálne jazykové kurzy anglického, nemeckého a francúzskeho jazyka 

v predpokladanom počte v priemere 9 kurzov (predpokladaný počet: 7 anglický jazyk, 1 

nemecký jazyk, 1 francúzsky jazyk). Skupinové jazykové kurzy anglického, nemeckého a 

francúzskeho jazyka  v predpokladanom priemernom počte  9 kurzov (predpokladaný 

počet: 7 anglický jazyk, 2 nemecký jazyk/7 anglický jazyk, 1 nemecký jazyk, 1 francúzsky 

jazyk).  

Predpokladaný počet účastníkov:  

 

Individuálnej formy výučby:  9 

Skupinová forma výučby: predpoklad  9 skupín pri počte maximálne 12 účastníkov 

v jednej skupine, t. j. maximálne 108 účastníkov.  

Predpokladaný celkový počet účastníkov: 117 

 

Intenzita výučby:  Každý účastník jazykových kurzov absolvuje spravidla v priemere  3 

hodiny výučby týždenne, t. j. dvakrát po 1,5 hodiny. 

 

Miesto výučby:     priestory  Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Špitálska 4, 

6, 8, 816 43 Bratislava 1 

 

Čas výučby:  v pracovných dňoch podľa vopred dohodnutého harmonogramu v čase od 

8.00 do 15.00 h, resp. pri individuálnej výučbe v pracovných dňoch po dohode účastníka 

s lektorom aj mimo uvedeného časového rozpätia. 

 

Celkový rozsah výučby: Predpokladaný počet hodín výučby po 60 minút: 

 individuálna výučba:   2 230 hodín výučby, 

 skupinová výučba:       2 210 hodín výučby. 

 

 

Zameranie kurzov:  

Všeobecná jazyková výučba podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky 

(CEFR) v závislosti od úrovne znalosti jazyka  účastníkov/skupín. 

Učebný materiál: 

Originálny učebný materiál  bude poskytnutý každému účastníkovi, pričom zástupca 

poskytovateľa alebo lektor odovzdá tieto materiály účastníkom  vždy na začiatku výučby. 

Učebný materiál pozostáva z učebnice, pracovnej knihy, CD alebo DVD.         



 

 

Vstupné testovanie  

Na základe výsledkov vstupného testovania určenie príslušnej jazykovej úrovne (A1, A2, 

B1, B2, C1, C2) každého účastníka vzdelávania podľa Spoločného európskeho 

referenčného rámca pre jazyky (CEFR) a následné zaradenie do zodpovedajúcej skupiny - 

kurzu . Testovanie účastníkov sa uskutoční z anglického, nemeckého a francúzskeho 

jazyka.  

Vstupné testovanie účastníkov individuálnych jazykových kurzov: 

Vstupný pohovor s účastníkmi individuálnych kurzov bude vždy na prvej vyučovacej 

hodine kurzu kvôli zaradeniu účastníka do príslušnej jazykovej úrovne (A1, A2, B1, B2, 

C1, C2) podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky (CEFR). V prípade 

záujmu účastníka umožní poskytovateľ pred začatím výučby vstupné e - testovanie  alebo 

náhradné  prezenčné testovanie  aj účastníkovi individuálneho vzdelávania. Testovanie 

absolvujú tiež všetci novozaradení účastníci individuálnych kurzov. 

 Vstupné testovanie účastníkov skupinových jazykových kurzov: 

Poskytovateľ zabezpečí testovanie, prioritne e – testovanie, účastníkov skupinových 

jazykových kurzov v dostatočnom časovom predstihu pred začatím výučby  pre skupinovú 

jazykovú výučbu. Výsledky e-testovania alebo prezenčného testovania  spolu 

s predbežným návrhom na zaradenie účastníkov do vhodných skupín (skupiny max. s 12 

účastníkmi) predloží poskytovateľ objednávateľovi min. 10 pracovných  dní pred 

plánovaným začiatkom výučby.  Testovanie absolvujú tiež všetci novozaradení účastníci 

skupinových kurzov, resp. tí účastníci skupinových kurzov, u ktorých je nevyhnutné 

opätovné testovanie pre ich správne zaradenie do nového kurzu. 

Miesto testovania: Vstupné testovanie účastníkov sa uskutočňuje vzhľadom na 

operatívnosť prioritne formou elektronického testovania. V prípade náhradného 

prezenčného testovania zabezpečí poskytovateľ testovanie  v priestoroch  objednávateľa  -  

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR , Špitálska 4, 6, 8, 816 43 Bratislava 1 

Vystavenie dokladu o ukončení kurzu: 

Na konci každého kurzu (dosiahnutie príslušnej úrovne CEFR) vyhodnotí lektor v rámci 

výučby dosiahnuté znalosti účastníkov testovaním a poskytovateľ zabezpečí vystavenie 

dokladu o absolvovaní  kurzu. Tento doklad po úspešnom absolvovaní testu môže získať 

len ten účastník kurzu, ktorý absolvoval minimálne 60 % hodín z plánovanej výučby 

Termín/obdobie:  Začatie výučby a časový rozsah jednotlivých kurzov sa bude realizovať 

vždy v súlade s konkrétnou objednávkou.  

 

 


