
Rámcové osnovy pre španielsky prípravný kurz na štátnu jazykovú skúšku 

Organizačné ustanovenie k štátnej jazykovej skúške C1 –C2 je v súlade so zákonom č.  

245/2008 Z. z. (školský zákon) a Vyhláškou č. 321/2008 Z. z. o jazykovej škole a skúšobným  

poriadkom, ktorý je súčasťou vyhlášky. 

Aktívne osvojenie si morfologických a syntaktických javov nemeckého jazyka, pravopisu a 

výslovnosti, potrebných na dosiahnutie požadovanej úrovne jazykových zručností. V zmysle 

uvedenej vyhlášky a skúšobného poriadku tieto zručnosti na pokročilej jazykovej úrovni 

zahrňujú:  

 počúvanie s porozumením  - preveruje sa stupeň porozumenia vypočutého 

cudzojazyčného textu v celkovom rozsahu minimálne 2 x tri až štyri minúty vrátane 

inštruktáže alebo 200 až 300 slov formou počúvania s porozumením 

 čítanie s porozumením, práca s autentickým textom – preveruje sa stupeň 

porozumenia čítaného náročnejšieho cudzojazyčného textu v celkovom rozsahu 600 až 

800 slov 

 preklad zo slovenského do  španielskeho jazyka (preukázanie schopností prekladať 

v duchu španielskeho   jazyka) - schopnosť používať vybrané náročnejšie gramatické a 

lexikálne štruktúry v cudzom jazyku formou náročného prekladu do cudzieho jazyka v 

rozsahu 100 plnovýznamových slov 

 písomné vypracovanie zadanej témy – preveruje sa schopnosť napísať súvislý 

jazykový prejav v cudzom jazyku alebo voľne spracovať v cudzom jazyku určenú 

tému v celkovom rozsahu minimálne 300 slov 

 

Gramatika, syntax, štylistika  

 súhrn znalostí gramatického systému španielčiny 

 správny výber syntaktických a štylistických kritérií hovoreného a písomného prejavu  

 používanie logických a náročnejších stavieb vety v ústnom prejave  

 tvorba osobného jazykového štýlu najmä v rámci písomného prejavu  

 

Lexikálne javy  

Zvládnutie slovnej zásoby vrátane frazeológie k uvedeným konverzačným témam, schopnosť 

viesť diskusiu na dané konverzačné témy:  

 Zdravie, choroby, prevencia, v ordinácii, ľudské telo 

 Voľný čas – koníčky 

 Profesie – moja práca, nezamestnanosť 

 Ochrana životného prostredia 

 Súčasný kultúrny život, umenie, koncerty 

 Dopravné prostriedky, cestovanie lietadlom... 

 Športy 

 Rodina, manželstvo, rozvod, výchova detí, španielska kráľovská rodina 

 Kriminalita, drogy 



 Obchody, trhy, obchodné domy... 

 Rasizmus, xenofóbia, terorizmus 

 Jedlo, výživa, vegetariánstvo  

 Najzaujímavejšie turistické miesta Španielska 

 Najzaujímavejšie turistické miesta na Slovensku 

 Špecifické problémy veľkých miest 

 Prázdniny a dovolenka, rekreácia, turizmus 

 Kúpele na Slovensku 

 Hotely a služby, reštaurácie, stravovanie mimo domu 

 Ubytovanie – dom, život na vidieku / v meste 

 Moderný život, veda a technika 

Faktografia  

Preukázanie vedomostí z histórie a súčasných reálií  španielsky hovoriacich krajín  

a schopnosť porovnať so stavom na Slovensku v zmysle uvedených syláb predpísaných pre 

všeobecnú ŠJS:  

 

 Španielska kuchyňa  

 Najdôležitejšie španielske mestá   

 Masovokomunikačné prostriedky  

 Býčie zápasy, slávnosti svätého Fermína 

 Sviatky, slávnosti a tradície v Španielsku 

 Objavenie a dobytie Ameriky  

 Politický systém Španielska  

 Zemepis Španielska  

 Zemepis Latinskej Ameriky  

 Diktátori a samovládcovia Latinskej Ameriky    

 Vzdelávací systém na Slovensku  

 Zemepis Slovenska  

 Veľkí umelci Latinskej Ameriky  

 Diktatúra Prima de Riveru. Občianska vojna   

 Predkolumbovská kultúra  Mayovia , Aztekovia, Inkovia   

 Diktatúra gen. Franca, prechod k   

 Veľkí španielski umelci   

 Vzdelávací systém v Španielsku   

 Najdôležitejšie mestá Latinskej Ameriky   

 Kultúrne črty Latinskej Ameriky, kuchyňa   
 

 

Preukázanie vedomostí z literatúry (beletrie)  zameraných na španielskych a 

hispanoamerických autorov a ich diela (6 vybraných diel) prečítané v origináli, historické 

pozadie a literárnu epochu autora, životopis, ďalšie diela: 

1. ALARCÓN, Pedro Antonio de: Trojrohý klobúk (El sombrero de tres picos) 

2. ALAS „CLARÍN“, Leopoldo: Lásky pani Ozoresovej (La Regenta) 

3. ALLENDE, Isabel: Dom duchov (La casa de los espíritus) 

4. BLASCO IBÁÑEZ, Vicente: Krvavá aréna (Sangre y Arena) 



5. CALDERÓN DE LA BARCA, Pedro: Život je sen (La vida es sueño) 

6. CELA, Camilo José: Rodina Pascuala Duarteho (La familia de Pascual Duarte) 

7. CELA, Camilo José: Úľ (La colmena) 

8. CERVANTES Y SAAVEDRA, Miguel de: Dômyselný rytier Don Quijote de la 

Mancha (El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha) 

9. CERVANTES Y SAAVEDRA, Miguel de: Príkladné novely (Novelas ejemplares) 

10. DELIBES, Miguel: Ľúbostné listy rozkošníckeho šesťdesiatnika (Cartas amorosas de 

un sexagenario voluptuoso) 

11. DELIBES, Miguel: Blahoslavení chudobní duchom (Los santos inocentes) 

12. GALDÓS, Benito Pérez: Doňa Perfecta (Doña Perfecta) 

13. GARCÍA MÁRQUEZ, Gabriel: Sto rokov samoty (Cien años de soledad) 

14. GARCÍA MÁRQUEZ, Gabriel: Kronika vopred ohlásenej smrti (Crónica de una 

muerte anunciada) 

15. GARCÍA LORCA, Federico: Krvavá svadba (Bodas de sangre) 

16. GOYTISOLO, Juan: Na predmestí Barcelony (La Resaca) 

17. MOLINA, Tirso de: Sevillský zvodca a kamenný hosť (Comedia de burlador de 

Sevilla y convidado de piedra) 

18. QUEVEDO Y VILLEGAS, Francisco Gómez de: Život furtáka (Historia de la vida 

del buscón) 

19. VEGA CARPIO, Lope Félix de: Hrdinská dedina (Fuente Ovejuna) 

20. ZORILLA, José: Don Juan (Don Juan Tenorio) 

 


