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Vitajte v International House Bratislava :) 
 

Teší nás, že ste sa stali študentom našej jazykovej školy. International House Bratislava je jedinou školou 

na Slovensku, ktorá je členom medzinárodnej siete jazykových škôl IHWO. 

Jazyková škola vznikla v roku 1999 a v súčasnosti patríme medzi najväčšie jazykové školy 

na Slovensku, poskytujeme komplexné služby jazykového vzdelávania. 

 

Sme zároveň autorizovaným skúškovým centrom na cambridgeské 

skúšky a ECL skúšku zo slovenčiny pre cudzincov. Sme v sieti škôl 

MŠSR pre výučbu detí do 15 rokov. 

 

Kde sídlime a ako nás nájdete 

Nájdete nás na Námestí SNP 14, priamo v centre Bratislavy, kde sa nachádzajú administratívne 

priestory a moderne vybavené, klimatizované triedy. 

V rovnakej pasáži ako je McDonald je napravo vstup do administratívnej budovy. 

 

 
 

Naša filozofia 

Riadime sa základnými princípmi komunikatívneho prístupu k výučbe (Communicative Language 

Teaching). Hlavným cieľom tohto prístupu je zlepšiť komunikačné schopnosti v cieľovom jazyku – tzv. 

jazykovú kompetenciu. Výučba je zameraná na všetky jazykové zručnosti ako čítanie, písomný prejav, 

hovorený prejav, počúvanie reprodukovanej informácie. Naším cieľom je vychovávať kompetentného 

používateľa cieľového jazyka. 

 

http://www.ihbratislava.sk/
https://ihworld.com/
https://www.ihbratislava.sk/sk/blog/ako-prebiehaju-jazykove-kurzy-v-ih-bratislava
https://www.ihbratislava.sk/sk/blog/ako-prebiehaju-jazykove-kurzy-v-ih-bratislava
https://www.google.sk/maps/place/International+House+Bratislava/@48.1457383,17.1117747,17z/data=!4m5!3m4!1s0x476c894383782679:0xe650504e1d7b9eb8!8m2!3d48.1450651!4d17.1125143


Príručka študenta 

 

+421 2 5296 2675 │ info@ihbratislava.sk │ www.ihbratislava.sk @IHBratislava  

Táto príručka je určená vám, našim študentom, s cieľom poskytnúť všetky potrebné informácie 

ohľadom vašej výučby v International House Bratislava. V prípade otázok vám radi odpovieme 

a poradíme. 
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1. Organizácia kurzov 

 

Jazykové kurzy sú rozdelené do dvoch hlavných semestrov: zimného a letného. Počas letných mesiacov 

ponúkame intenzívne jazykové kurzy a napríklad aj tábory. Môžete si vybrať zo širokej ponuky kurzov, 

do ktorých vás zaradíme na základe vstupného testu z príslušného jazyka. Test je bezplatný a nájdete ho 

na našej internetovej stránke.  

 

Vaša trieda 

Vaši spolužiaci sú študenti alebo zamestnanci 

z rôznych spoločností. Do tried vás zaraďujeme 

podľa výsledku vstupného testu a podľa vašich 

časových preferencií. Študenti v skupine by mali 

byť na rovnakej úrovni ako vy. Ak máte pocit, že 

vaša úroveň nekorešponduje s úrovňou triedy, 

obráťte sa na svojho lektora. Preradiť sa do 

skupiny s vyššou alebo nižšou úrovňou je možné 

aj počas semestra. 

 

Vaši lektori 

Naučiť sa cudzí jazyk si vyžaduje veľa úsilia 

a námahy. Preto pre vás vyberáme skúsených 

a kvalifikovaných lektorov, ktorí sú pripravení 

vám pomáhať a poskytovať podporu pri výučbe. 

 

Učebnice 

Učebnice sú základným učebným materiálom 

počas vyučovania. Okrem nich bude lektor na 

hodinách používať doplnkové materiály. 

 

 

 

 

Priebeh hodiny 

Počas hodiny si precvičíte všetky zručnosti: 

počúvanie, hovorenie, písanie, čítanie ako aj 

gramatiku, slovnú zásobu a výslovnosť vo 

vyváženom pomere. Na hodinách budete mať 

možnosť čo najviac hovoriť. Počas hodiny vás 

môže lektor vyzvať pracovať vo dvojiciach, 

prípadne v malých skupinách. Lektori vás budú 

viesť k tomu, aby ste maximalizovali použitie 

cieľového jazyka na hodine. 

Ak navštevujete prípravu na medzinárodne 

uznávanú skúšku, súčasťou je aj nácvik formátu 

skúšky a stratégií, ktoré sú potrebné pre 

efektívne, rýchle a úspešné zvládnutie 

jednotlivých úloh na skúške. 

 

Domáce úlohy 

Aby ste si osvojili vedomosti získané počas 

kurzu, lektor vám môže zadávať domáce úlohy. 

Ich vypracovanie je dôležité pre váš postup vo 

výučbe. Ak chcete venovať viac času výučbe aj 

doma, máme pre vás e-learningové programy:  

IH Campus a Net Languages.  

 

 

http://www.ihbratislava.sk/
https://www.ihbratislava.sk/sk/otestujte-sa-online
https://www.ihbratislava.sk/sk/e-learning
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Váš progres a testovanie 

Testovanie sa uskutočňuje na konci zimného 

(priebežný test) a letného semestra (záverečný 

test) a podmienkou na úspešné zvládnutie 

kurzu je dosiahnutie 65%. 

Vaša dochádzka je rovnako dôležitá 

a odporúčame, aby ste hodiny nevynechávali, 

lebo vám bude chýbať prebraté učivo.  

Certifikáty dostanú študenti, ktorí ukončia 

príslušnú jazykovú úroveň, dosiahnu minimálne 

65% zo záverečného testu a majú minimálne 

60% dochádzku. 

 

 

 

 

Všeobecné pravidlá 

Prosíme vás, aby ste nerušili priebeh hodiny 

neskorým príchodom a taktiež obmedzili 

používanie mobilného telefónu počas 

vyučovania. Vzájomná úcta na hodine ako aj 

rešpektovanie pokynov lektora pomôže vytvoriť 

príjemnú atmosféru na učenie. 

 

Riešenie problémov 

Spokojnosť s našimi službami môžete vyjadriť 

každý semester formou spätnej väzby. 

V prípade, že by ste mali akýkoľvek problém, 

sme tu pre vás, aby sme vám ho pomohli 

vyriešiť. Máte možnosť hovoriť so svojim 

lektorom, akademickým a administratívnym 

vedením školy, alebo priamo s riaditeľkou školy. 

 

 

 

2. Ako vám môžeme pomôcť 

 

 

Chcem informácie o... Na koho sa mám obrátiť? Kde a kedy: 

 

registrácia do kurzu  

organizácia kurzu   

zakúpenie učebnice 

 

dochádzka detí – rodičia 

 

prebraté učivo – v prípade ak 

sa nemôžem zúčastniť 

hodiny 

 

 

 

Eva Kováčová 

 

 

Tím zápisovej 

kancelárie 

 

 

pondelok až štvrtok  

9.00-17.30 

 

piatok  

9.00-15.30 

 

kurzy@ihbratislava.sk 

 

reception@ihbratislava.sk 

 

 

 

Cambridge skúšky 

 

individuálne a doplnkové 

hodiny 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katarína Kopajová 

 

 

pondelok až štvrtok  

9.00-17.00 

piatok  

9.00-15.30 

 

exams@ihbratislava.sk 

 

 

 

 

http://www.ihbratislava.sk/
mailto:kurzy@ihbratislava.sk
mailto:reception@ihbratislava.sk
mailto:exams@ihbratislava.sk
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náplň kurzu 

 

postup vo výučbe 

 

Bíró Laura 

 
 

 

Gabriela Ondušová 

 

 

 

 

dos@ihbratislava.sk 

(pre angličtinu) 

 
gondusova@ihbratislava.sk 

(pre moderné jazyky) 

 

ochrana práv detí a mládeže  

 

 

Katarína Lovíšková 

 

 

 

pondelok až piatok 

9.00-17.00 

 

info@ihbratislava.sk 

 

riešenie problémov 

a poskytovaie spätnej väzby 

 

Formulár na 

https://www.ihbratislava.sk/sk/studium

-v-ih/spokojnost-s-kurzami  

alebo osobne na recepcii školy 

 

pondelok až štvrtok  

9.00-17.30 

piatok   

9.00-15.30 

     

 

3. Ochrana práv detí a mládeže 

 

Staráme sa o vaše deti a chceme aby sa u nás 

cítili dobre a v bezpečí. 

Venujeme zvýšenú pozornosť bezpečnosti 

účastníkov detských kurzov a kurzov pre 

tínedžerov a máme vypracovanú bezpečnostnú 

stratégiu pre deti a mládež. 

 

V našej škole máme nulovú toleranciu voči 

šikanovaniu a neférovému správaniu. 

Zodpovedným pracovníkom za oblasť 

dodržiavania práv na ochranu detí a mládeže je:  

Mgr. Lucia Hudáková. 

 

Dochádzku svojich detí na hodinách v IH si 

môžete overiť na recepcii školy.  

 

Pravidlá správania sa na hodinách pre deti 

a tínedžerov 

Aby bola výučba maximálne efektívna, 

očakávame nasledovné: zodpovedný prístup 

študenta k výučbe; správanie, ktorým 

neohrozuje priebeh vyučovania a bezpečnosť 

seba ani ostatných účastníkov výučby, 

preukazovanie úcty jeden druhému, 

rešpektovanie názorových rozdielov a pokynov 

učiteľa, ako aj pravidiel výučby v IH škole. 

 

Ďalej očakávame aktívnu účasť na hodinách, 

minimálny počet absencií a príchod včas, 

hovorenie v cieľovom jazyku, prípravu domácich 

úloh a vypnutie mobilného telefónu počas 

výučby. 

 

 

 

 

http://www.ihbratislava.sk/
mailto:dos@ihbratislava.sk
mailto:gondusova@ihbratislava.sk
mailto:info@ihbratislava.sk
https://www.ihbratislava.sk/sk/studium-v-ih/spokojnost-s-kurzami
https://www.ihbratislava.sk/sk/studium-v-ih/spokojnost-s-kurzami
https://www.ihbratislava.sk/userfiles/files/Bezpecnost_wellbeing_Srart_Right.pdf
https://www.ihbratislava.sk/userfiles/files/SR%20pravidla.pdf
https://www.ihbratislava.sk/userfiles/files/SR%20pravidla.pdf
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4. Antidiskriminačná politika  

 

IHBA je priateľská a otvorená vzdelávacia 

inštitúcia. V prípade zistenia nevhodného 

správania proti našim princípom alebo 

zásadám, budeme konať. Chceme vytvárať 

bezpečné a starostlivé prostredie pre všetkých 

študujúcich a pracujúcich členov našej školy bez 

ohľadu na ich: 

 pohlavie 

 stav 

 náboženské a politické presvedčenie 

 rasu a národnosť 

 zdravotné postihnutie 

 sexuálnu orientáciu 

 vek 

 

Takéto prostredie vytvárame tým, že ideme 

príkladom – akúkoľvek diskrimináciu skúmame 

a bránime jej. Prvým krokom je verbálne  

 

varovanie. Nasleduje písomné upozornenie. 

V extrémnych prípadoch aj okamžité vylúčenie 

vinníka zo školy. Podnecujeme tvorbu 

pozitívnych postojov študentov – voči sebe 

samým aj druhým naokolo.  

Prijímame prihlášky od všetkých študentov 

s poruchami učenia a zaraďujeme ich do 

vhodných kurzov na základe jednotlivých 

posudkov.  

Obťažovanie a šikana akéhokoľvek druhu, či už 

fyzického, verbálneho, alebo psychologického 

sú neprípustné. Je jedno, či ich vykonáva muž 

alebo žena a či sa dejú tvárou v tvár, alebo cez e-

mail, sms-ky či sociálne siete. 

Ak máte problém so šikanou alebo obťažovaním, 

môžete sa obrátiť na: 

 svojho vyučujúceho 

 info@ihbratislava.sk 

 

 

5. Bezpečnosť a ochrana zdravia 

 

Prvá pomoc 

V prípade akýchkoľvek zdravotných 

ťažkostí choďte na recepciu školy 

alebo informujte svojho učiteľa, ak 

potrebujete prvú pomoc (obväz, 

rýchloobväz, alebo zavolať lekára). 

Škola ani učiteľ vám nemôžu 

poskytnúť žiadne lieky. 

 

 Požiar 

V prípade požiaru sa prosím riaďte 

požiarnym evakuačným plánom 

a požiarnymi poplachovými 

smernicami. 

 

Ohlasovňa požiaru je na recepcii 

školy. V prípade požiaru lektori 

vyvedú všetkých študentov pred 

budovu školy a počkajú na ďalšie 

inštrukcie od hasičského zboru. 

Lektori sú zodpovední za 

monitorovanie počtu študentov 

v triedach na základe prezenčnej 

listiny. 

 

 

Zranenia 

Pri malých poraneniach sa obráťte na 

recepciu školy. Pri vážnych 

incidentoch volajte prvú pomoc na 

čísle 112. 

 
 

 

 

Veríme, že sa vám bude s nami dobre študovať. 

Urobíme všetko pre to, aby to tak bolo :). 
 

 

Tím jazykovej školy 

International House Bratislava 

http://www.ihbratislava.sk/

