
 

Výzva na prihlasovanie do akreditovaného vzdelávacieho 

programu Základy rómskeho jazyka pre pedagogických 

zamestnancov škôl 
 

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre (ďalej len UKF v Nitre) vyhlasuje výzvu na 

predkladanie prihlášok do akreditovaného vzdelávacieho programu Základy rómskeho jazyka 

pre pedagogických zamestnancov škôl (číslo potvrdenia o akreditácii: 24/2019 - KV), ktorý 

bude realizovaný v rámci projektu Integrácia vzdelávania a výskumu na UKF s ohľadom 

na spoločenské potreby a požiadavky praxe (ZML-2018/1-945:191006). 

 

Pre koho je VP určený? 

Pre pedagogických zamestnancov základných a stredných škôl. 

Kategória pedagogických zamestnancov:   

 učiteľ 

 pedagogický asistent  

 

Podkategória pedagogických zamestnancov:  

 učiteľ pre primárne vzdelávanie;  

 učiteľ pre nižšie stredné  vzdelávanie (učiteľ  druhého stupňa  základnej  školy);  

 učiteľ pre nižšie stredné  odborné  vzdelávanie, stredné odborné vzdelávanie, úplné 

stredné   všeobecné vzdelávanie, úplné stredné odborné vzdelávanie a učiteľ pre vyššie 

odborné vzdelávanie (učiteľ strednej školy).  

 

Kariérový stupeň:  

 samostatný pedagogický zamestnanec; 

 pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou; 

 pedagogický zamestnanec s druhou atestáciou. 

 

Ciele VP 

Nadobudnúť základnú komunikačnú kompetenciu v rómskom jazyku v kategórii základného 

repertoára slov, jednoduchých fráz, základných gramatických štruktúr a typov viet. 

 Pripraviť pedagogického zamestnanca na integráciu a aplikáciu  poznatkov z rómsko – 

slovenskej dvojjazyčnosti do výchovno-vzdelávacieho procesu. 

 Posilniť interakčnú kompetenciu pedagogického zamestnanca vo vzťahu k rómskym 

žiakom. 

Ďalšie dôležité informácie 

 Pripraviť pedagogického zamestnanca na integráciu a aplikáciu  poznatkov z rómskeho 

jazyka  do výchovno-vzdelávacieho procesu. 



Vzdelávacia oblasť: jazyk a komunikácia 

Druh kontinuálneho vzdelávania: aktualizačné vzdelávanie    

Rozsah a forma kontinuálneho vzdelávania: 60 hodín, kombinovaná (50 hodín prezenčnou 

formou/10 hodín dištančnou formou). 

Počet kreditov: 14 

 

 

Organizačné zabezpečenie, financovanie a rámcový časový harmonogram 

 

Realizátorom vzdelávania je Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre/Ústav romologických 

štúdií. Vzdelávanie bude prebiehať v priestoroch Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva UKF 

v Nitre (Kraskova 1), bude rozdelené do troch stretnutí a záverečnej prezentácie (3 dni+2dni+2 

dni+1 deň záverečná prezentácia). Predpokladaný termín prvého stretnutia je tretí 

augustový týždeň 2019, časový rámec VP je naplánovaný do novembra 2019. 

VP bude financované z prostriedkov projektu Integrácia vzdelávania a výskumu na UKF s 

ohľadom na spoločenské potreby a požiadavky praxe, ktorý pre tento účel získala Univerzita 

Konštantína Filozofa v Nitre v rámci výzvy na rozvojové projekty z MŠVVaŠ SR a pre  

účastníkov bude bezplatné. Z projektu budú hradené aj náklady na vzdelávacie 

materiály, ubytovanie a stravu účastníkov vzdelávania. Cestovné náklady si hradí účastník 

alebo vysielajúca organizácia. Technické a materiálne zabezpečenie poskytne UKF v Nitre.  

 

Obsah a lektori 

Odborným garantom VP je PhDr. Milan Samko, PhD., vysokoškolský učiteľ, odborný asistent. 

Lektorsky kurz zabezpečujú: PhDr. Milan Samko, PhD., PhDr. Martina Horňáková. 

Tematické celky vzdelávacieho programu:  

1. Úvod do štúdia rómskeho jazyka  

2. Základy gramatiky rómskeho jazyka  

3. Konverzácia v rómskom jazyku  

4. Integrovaná didaktika rómskeho jazyka  

VP sa ukončuje  záverečnou prezentáciou pred účastníkmi vzdelávania a lektorom.  

 

Profil absolventa VP 

Absolvent dokáže implementovať a aplikovať poznatky z rómskeho jazyka a rómsko-

slovenskej dvojjazyčnosti do pedagogickej praxe. Absolvent vie používať  základný repertoár 

slov, jednoduché frázy a vety v rómskom jazyku v rôznych komunikačných situáciách pri 

formálnej aj neformálnej komunikácii v pedagogickej praxi. Dokáže vytvoriť úlohy zamerané 

na rozvoj jazykových kompetencií rómskych žiakov v materinskom a druhom jazyku, ktoré 

vychádzajú z modelu všeobecných kompetencií a komunikačných jazykových kompetencií 

podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky (SERR). Absolvent má 

aktualizované a rozšírené najmä všeobecné kompetencie charakteristické pre jazyk, jazykové 

kompetencie, sociolingválne kompetencie a  pragmatické kompetencie.    



 

Postup prihlasovania sa na vzdelávací program Základy rómskeho 

jazyka pre pedagogických zamestnancov škôl 

 

Spôsob prihlasovania: písomná prihláška podpísaná uchádzačom. Vyplnenú prihlášku 

uchádzač zašle na adresu: Ústav romologických štúdií, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva 

UKF v Nitre, Kraskova 1, 949 01 Nitra. Na obálke je potrebné uviesť názov vzdelávacieho 

programu, na ktorý sa uchádzač prihlasuje. 

 

Termín prihlasovania: prihlášky prijímame do 9. 8. 2019 

 

Počet prijatých uchádzačov je limitovaný. Do vzdelávacieho programu bude prijatých 

prvých 15 uchádzačov spĺňajúcich stanovené kritériá s platnými prihláškami. 

 

Podmienky pre prijatie uchádzačov: na kontinuálne vzdelávanie bude zaradený pedagogický 

zamestnanec v kategórii pedagogický asistent a učiteľ, ktorý spĺňa kvalifikačné predpoklady v 

súlade s vyhláškou MŠ SR č. 437/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov a ktorý má 

absolvovaných aspoň šesť mesiacov pedagogickej činnosti (§ 35 ods. 9 zákona č. 317/2009 Z. 

z. v znení neskorších predpisov). Podmienkou na zaradenie pedagogického zamestnanca na 

kontinuálne vzdelávanie je práca so žiakmi z rómskych komunít.   

 

Spôsob preukázania príslušnosti k cieľovej skupine: v prihláške riaditeľ školy svojim 

podpisom potvrdzuje správnosť uvedených údajov príslušnosti uchádzača k cieľovej skupine. 

Ak riaditeľ nepotvrdí uvedené údaje v prihláške, posúdi poskytovateľ vzdelávania príslušnosť 

k cieľovej skupine uchádzača na základe dokumentov, ktoré predloží poskytovateľovi ako 

povinné prílohy prihlášky. 

Ak je záujemcom o zaradenie do vzdelávacieho programu riaditeľ školy, správnosť údajov 

o príslušnosti k cieľovej skupine v prihláške mu svojím podpisom potvrdzuje zriaďovateľ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


