
 Mgr. Andrea Chamrazová (II.C, II.B, kvinta 

septima, oktáva) 

Mgr. Andrea Knapcová (príma, I.B, I.C, IV.A, III.A, 

III.B, KFJ) 

Mgr. Ondrejka Urbanová (sekunda, 

tercia, kvarta, I.A, II.A, III.A) 

 príma - sekunda: Quartier libre  

  tercia-kvarta : Le français entre nous 1, 2 

  kvinta : Le français entre nous 2 

 Francouzština – INFOA 

  septima : Francouzština (maturit. príprava) 

  4-roč. štúdium, oktáva : Écho A1, A2 2ᵉ édition, Francouzština (Otázky a odpovědi), Oui 

Možno chcete cestovať do Francúzska, Belgicka, Švajčiarska, Luxemburska, Kanady, Afriky...  

Možno sa vám zíde medzinárodný jazyk módy, divadla, filmu, výtvarného umenia, architektúry, literatúry, kuchyne... 

Možno sa vám zíde jazyk diplomacie v Európskej únii, OSN, UNESCO, NATO, Medzinárodnom olympijskom výbore, 

Červenom kríži... 

Možno chcete študovať na dobrej univerzite v Paríži... 

Možno chcete mať v budúcnosti na pracovnom trhu lepšie šance ako ostatní... 

Možno len chcete rozumieť textom piesní, ktoré hrajú v rádiách (Stromae, Indila, Zaz, Céline Dion, Alizée, Manu Chao, 

Garou, Édith Piaf, Jacques Brel, Charles Aznavour...) … 

https://slovniky.lingea.sk/Francuzsko-slovensky/ 

https://www.francaisfacile.com 

https://www.francaisavecpierre.com 

http://www.tv5monde.com 
 

V súťaži Mladý prekladateľ 2019, ktorú organizovala Katedra translatológie UKF v Nitre, získala Zuzana 

Fedorková (V.B) 2. miesto a Lucia Orlovská (septima) 3. miesto v preklade textu z francúzštiny. 

Krajské kolo olympiády v fr. jazyku: 

Aneta Ferancová (sekunda) - 3. miesto v kategórii 1A  

Patrik Miroslav Tremboš (kvarta) - 2. miesto v kategórii 1B  

https://slovniky.lingea.sk/Francuzsko-slovensky/
https://www.francaisfacile.com/
https://www.francaisavecpierre.com/
https://www.francaisavecpierre.com/
http://www.tv5monde.com/
http://www.tv5monde.com/


Adam Horváth (kvinta) - 3. miesto v kategórii 2A  

Matúš Kubla (septima) - 1. miesto v kategórii 2C 

 

Celoslovenské kolo: Matúš Kubla (septima) - 1. miesto v kategórii 2C 

 

Nina Papcunová (IV. A) - 2. miesto v súťaži Mladý prekladateľ 2018, ktorú organizovala Katedra 

translatológie UKF v Nitre s prekladom textu vo francúzštine. 

 

 

Olympiáda vo francúzskom jazyku – krajské kolo : 

Terézia Hrdinová (kvinta) – úspešná riešiteľka v kateg. 2A 

Zuzana Fedorková (III. B) – 3. miesto v kateg. 2B

Matúš Kubla (sexta) – 1. miesto v kateg. 2C, 2. miesto v celoslovenskom kole 

Literárno-výtvarná súťaž : Faites vivre les valeurs de la Francophonie : 

Zuzana Fedorková (III. B) – 2. miesto 

 

Olympiáda vo francúzskom jazyku – krajské kolo : 

Terézia Hrdinová (kvarta) – 2. miesto  

Alžbeta Bundová (sekunda) – 2. miesto 

Jazykový kvet 2017 – celoslovenské kolo 

Adam Horváth (tercia) – 3. miesto 

Úspechy v šk. roku 2015/2016 :  

Olympiáda vo francúzskom jazyku – krajské kolo : 

Michaela Potúčková (kvarta) – 3. miesto  

Adam Horváth (sekunda) – 2. miesto 

Jazykový kvet 2016 – celoslovenské kolo 

Adam Horváth (sekunda) – 3. miesto 

Úspechy v šk. roku 2014/2015 :           

Olympiáda vo francúzskom jazyku – krajské kolo : 

študentka oktávy – 1. miesto 

Michaela Potúčková (tercia) – 3. miesto 

Terézia Hrdinová (sekunda) – 2. miesto 

 


