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VŠEOBECNÉ PODMIENKY 

Doplňte údaje do tabuľky na tejto strane (vľavo hore). 

Všetky odpovede píšte do tohto testového hárku. 

Pokúste sa vypracovať všetky úlohy. 

Píšte čitateľne, používajte pero s modrou alebo čiernou náplňou. 

Pri písaní dbajte na pravopis. 

Používať slovník nie je dovolené. 

INFORMÁCIE PRE UCHÁDZAČOV 

Tento test má dve časti.  

Konzorcium nepreberá záruku za dodatočné informácie od skúšajúceho. 
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Počúvanie s porozumením 

1. časť 

Úloha 

V rozhlase si vypočujete správy. Skôr než si vypočujete nahrávku, prečítajte si všetky otázky. Máte 

na to jednu minútu.  

 

 

Príklad: 

 

0. O koľkej hodine boli odvysielané správay, ktoré ste počúvali? 

 a) o deviatej hodine 

 b) o desiatej hodine 

 c) o jedenástej hodine 

 

 

1. Na aký termín naplánoval štrajkový výbor študentov štrajk? 

a) koniec januára 

b) začiatok februára 

c) koniec februára 

 

2. Z akého dôvodu plánujú študenti štrajkovať? 

a) zatvorenie internátov 

b) zvyšovanie nákladov pre študentov 

c)   skrátenie dĺžky štúdia 

 

3. Kto podporuje sprísnenie kontroly straníckeho financovania? 

a) premiérka 

b) opozícia 

c) premiérka a opozícia 

 

4. Akú funkciu zastáva Jozef Kollár? 

a) predseda poslaneckého klubu 

b) podpredseda strany Smer 

c) predseda vlády 

 

5. V ktorých odvetviach najviac rástla mzda? 

a) v poľnohospodárstve a v službách 

b) v priemysle a v reštauráciách 

c) vo vede a školstve 

 

6. Ktoré sú najčastejšie úrazy na slovenských zjazdovkách? 

a) zlomené kľúčne a stehenné kosti  

b) zlomené ruky 

c) otras mozgu 
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PROSÍM OBRÁŤTE! 

 

 

 

 

 

7. Koľko úrazov zaznameniali v lyžiarskom stredisku Janovky od začiatku sezóny? 

a) osem 

b) deväť 

c) desať 

 

8. Ako skončil hokejový zápas Banskej Bystrice so Slovanom Bratislava? 

a) zvítazila Banská Bystrica 

b) zviťazil Slovan Bratislava 

c)  zápas skončil remízou 

 

9. Aké teploty uvádza predpoveď počasia v prípade nízkej oblačnosti? 

a) štyri stupne 

b) šesť stupňov 

c) desať stupňov 

 

10. Aký problém uvádza dopravný servis na križovatke Tomášov – Nová Dedinka – 

Bernolákovo? 

a) nehoda dvoch áut 

b) mokrá vozovka 

c) vysypané tehly na ceste 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doplňte údaje do tabuľky.  
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Počúvanie s porozumením 

2. časť 
 

Úloha 

 

Vypočuli ste si reláciu o programových hlásateľkách. Odpovedzte stručne na desať otázok. Skôr ako 

si vypočujete nahrávku, prečítajte si všetky otázky. Máte na to jednu minútu. Odpovedajte iba na 

otázky. Informácie, ktoré nepatria k odpovedi na otázku, budú považované za chybnú odpoveď! 

Stručne odpovedzte na nasledujúce otázky: 

 
 

Príklad: 

0 V ktorej redakcii Slovenskej televízie pracovali programové hlásateľky? 

 

V Hlavnej redakcii programu  

 

1 Uveďte aspoň dve kritériá, ktoré boli potrebné na vykonávanie práce programovej hlásateľky? 

 

 

2 Koľko ľudí sa zúčastňovalo výberových konaní na miesto programovej hlásateľky alebo 

hlásateľa? 

 

 

3 Ako dlho trvalo obdobie zaúčania novej programovej hlásateľky? 

 

 

4 V akom čase sa dostala nová programová hlásateľka do televízneho vysielania prvý raz? 

 

 

5 Čo bolo najdôležitejšie pri práci programových hlásateľov? 

 

 

6 Aká bola sankcia, ak sa hlásateľka pomýlila vo vysielaní? 

 

 

7 Dokedy sa vysielali zahlásenia programov v Slovenskej televízii naživo? 

 

 

8 Čo nahradilo vo vysielaní televízie programových hlásateľov? 

 

 

9 Kedy sa ešte aj v súčasnosti objavujú hlásateľky vo vysielaní Slovenskej televízie? 

 

 

10 Uveďte aspoň dve krajiny, v ktorých ešte nezanikla profesia programových hlásateľov. 

 

 


