
KPF/SLO3X  VSTUPNÍ TEST 

1. Čítajte pozorne a vyberte správnu možnosť. 
 

Bratislava – Viedeň – Bratislava 
Pravidelné plavby rýchloloďou 

Plavba rýchloloďou z centra Bratislavy do Viedne trvá 1 hodinu 45 minút. 
Obľúbený jednodňový výlet ponúka okrem možnosti spoznávania okolia Dunaja príležitosť stráviť celý 
deň v centre hlavného mesta Rakúska. 
Check-in 15 minút pred odchodom lode. 
 

Bratislava Viedeň Bratislava 2013 
Dm Dni v týždni 
26. 4. –  28. 4. Piatok, Sobota, Nedeľa, 
   1. 5. – 30. 6. Streda, Štvrtok, Piatok, Sobota, Nedeľa, 
   1. 7. –    1. 9. Denne 
   6. 9. –  29. 9. Piatok, Sobota, Nedeľa, 
LLLLLinka 1 26. 4. - 1. 9. 6. 9. - 29. 9. 

LINKA Č.1            od 26.4.-1.9.                   6.9.-29.9 
Bratislava odchod                    9.00                                      9.00 
Viedeň príchod                       10.45                                    10.45 
Viedeň odchod                       17.30                                    16.30 
Bratislava príchod                  19.00                                    18.00 
 
Trvanie plavby 
Bratislava – Viedeň 105 min. 
Viedeň – Bratislava 95 min. 
 
Cena lístku: spiatočný € 29,00 jednosmerný € 18,00 
Preprava bicyklov: spiatočný € 6,00 jednosmerný € 4,00 
 
Zľavy 
Deti (od 6 do 15 rokov): 50% 
Dieťa do 6 rokov v sprievode rodiča cestuje zadarmo bez nároku na miesto. 
Študenti EURO<26, ISIC: 10%, osoby od 16 rokov (vrátane) 
Seniori (nad 60 rokov): 10% 
 
Miesto odchodu 
Bratislava - SPaP-LOD – Osobný prístav, Fajnorovo nábrežie 2 (3 minúty od centra mesta) 
Viedeň - Schiffstation Reichsbrücke, Handelskai 265, nástupište č. 6 – priamo pred budovou 
osobného prístavu (5 minút od zastávky metra U1 Vorgartenstraße) 
 
Na lodi je bufet s občerstvením. 
 
 
0. Loď premáva každý deň z Bratislavy do Viedne a naspäť.                                   ÁNO/NIE 
1. Cestujúci sa registrujú štvrť hodiny pred odchodom.                                          ÁNO/NIE 
2. Loď premáva od apríla do septembra každý deň.                                                ÁNO/NIE 
3. Plavba do Viedne je dlhšia ako spiatočná plavba.                                                ÁNO/NIE 
4. Deti do 6 rokov môžu dostať polovičnú zľavu z ceny lístka.                              ÁNO/NIE 
5. Osobný prístav v Bratislave sa nachádza neďaleko centra.                               ÁNO/NIE 
6. Za prepravu bicykla zaplatíte spolu 10 €.                                                              ÁNO/NIE 
7. V októbri loď nepremáva.                                                                                        ÁNO/NIE 
8. Študenti starší ako 26 rokov musia zaplatiť celú sumu lístka.                           ÁNO/NIE 
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9. Pasažieri musia byť celý deň v centre Viedne.                                                     ÁNO/NIE 
10. Na palube si môžete kúpiť jedlo a nápoje.                                                         ÁNO/NIE     

2. Vyskloňujte zámeno, prídavné meno a podstatné meno v jednotnom aj množnom čísle 

N. moja pekná žena 

G. __________________________________________________________________________ 

D. __________________________________________________________________________ 

A. __________________________________________________________________________ 

L. __________________________________________________________________________ 

I. __________________________________________________________________________ 

N. _________________________________________________________________________ 

G. _________________________________________________________________________ 

D. __________________________________________________________________________ 

A. __________________________________________________________________________ 

L. __________________________________________________________________________ 

I. ___________________________________________________________________________ 

 

3. Doplňte správny tvar zámen ja, ty, on, ona, ono, my, vy, oni, ony. 

Priateľka mi dlho nepísala, ale nehnevám sa na ________________. 

Sestra má zajtra narodeniny. Musím ______________ kúpiť nejaký darček. 

Toto sú manželia Kollárovci. Poznáte __________? 

Je tu Peter? Chcel by som __________ vrátiť knihy. 

Máš dnes večer čas? Chcem _________ pozvať dnes na večeru. 

Mama to určite vie, opýtaj sa __________. 

Mám dobrých priateľov. Dôverujem _______. 

 

4. Spojte. 

Je pol ôsmej.                                                      14:45 

Je trištvrte na tri.                                               7:00 

Je sedem hodín.                                                19:30 

Je štvrť na deväť.                                              10:30 

Je pol jedenástej                                                8:15 

 

5. Vypočítajte príklady a zapíšte ich. /6 + 2 = 8   šesť  plus dva sa rovná osem/ 

9 + 4 =   _____________________________________________________________ 

20 – 5 =   ____________________________________________________________ 

36 + 7 =   ____________________________________________________________ 

93 – 91 =    ___________________________________________________________ 

157 + 3 =   ____________________________________________________________ 

590 – 427 =   __________________________________________________________ 

 

6. Doplňte správne tvary čísloviek, podstatných a prídavných mien. 

Do jazykového kurzu sa prihlásili len ______________________________________________________ 

/5 mladý záujemca/. 

Do cieľa sa dostalo ____________________________________________________________________ 

/27 slovenský lyžiar/. 

V autobuse cestuje _____________________________ /7 muž/ a ______________________ /5 ženy/. 

Na prednášku prišlo _____________________________________________/19 študentov/. 

Starých rodičov navštívili _________________________ /3 vnuk/ a ___________________/2 vnučka/. 
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7. Na otázky reagujte negatívne. 

Budete voliť nejakú politickú stranu? 

Nie, nebudem voliť nijakú/žiadnu politickú stranu. 

 

Dáte svoj hlas nejakému politikovi? 

_________________________________________________________________________ 

Poznáte nejakého slovenského spisovateľa? 

_________________________________________________________________________ 

Počuli ste včera niečo zaujímavé? 
__________________________________________________________________ 
Hráte na nejakom hudobnom nástroji?  
___________________________________________________________________ 
Kúpil si Helene nejaký darček? 
___________________________________________________________________ 
 

8. Doplňte správne titulky /niektorý titulok nebudete potrebovať/. 
 

1. Prijatie eura 
2. Fenomén mobilov 
3. Prvý Slovák v kozme 
4. Hospodárska kríza 
5. Automobilky zmenili ekonomiku 
6. Pozoruhodný a mnohotvárny návrat do minulosti 
7. Olympijské úspechy 
 
a) …………………………………………………………………. 
Ivan Bella, rodák z obce Dolná Lehota pri Brezne, sa stal v roku 1999 prvým Slovákom vo 
vesmíre. Bella bol pôvodne pilotom MiG-21 a Su-22, no 23. marca 1998 odišiel do 
podmoskovského Hviezdneho Mestečka, kde sa začal pripravovať na vesmírny let. V auguste 
1998 ho vybrali za člena rusko-francúzsko-slovenského tímu 27. expedície na už neexistujúcu 
ruskú vesmírnu stanicu Mir. Trojica astronautov odštartovala 20. februára 1999. V roku 2001 
na Bellovu počesť pomenovali planétku (22901) Ivanbella. 
 
b) …………………………………………………………………. 
Mobilná komunikácia sa síce na Slovensku prvýkrát objavila už v roku 1991, masové 
rozšírenie mobilov však nastalo až na začiatku roka 1997 s príchodom digitálneho systému 
GSM. Odvtedy na Slovensku pôsobili dvaja operátori – EuroTel a Globtel (v súčasnosti 
Telekom resp. Orange). Škandálom bolo, keď v roku 1999 bývalý minister dopravy Gabriel 
Palacka zrušil súťaž na tretieho mobilného operátora. Ten pribudol až v úvode roka 2007 
(O2). 
 
c) ………………………………………………………………….. 
Slovensko zvládlo prechod z plánovaného na trhové hospodárstvo hlavne vďaka výrobe 
automobilov. Automobilové koncerny získali lacnú kvalifikovanú pracovnú silu, daňové 
prázdniny či investičné stimuly a postupom času aj širokú sieť dodávateľov. Dnes výroba 
automobilov zamestnáva približne 70-tisíc Slovákov. Nemecká automobilka Volkswagen 
spustila svoj závod v hlavnom meste Slovenska v roku 1991. O dvanásť rokov neskôr začal na 
Slovensku vyrábať svoje autá francúzsky automobilový koncern PSA Peugeot Citroën. 
Ako posledný prišiel kórejský automobilový koncern KIA, ktorý svoju automobilku v Žiline 
začal stavať v apríli roku 2004. 
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d) ………………………………………………………………… 
Atlanta, Sydney, Atény, Peking, Vancouver, Soči. Všade tam znela počas olympijských hier 
hymna Nad Tatrou sa blýska. Slovenskí športovci získali v ére samostatnosti na olympiáde 
spolu tridsaťtri medailí, z toho deväť zlatých. Prvým olympijským šampiónom sa stal kanoista 
na divokej vode Michal Martikán v roku 1996. Ďalšie zlato pre Slovensko získali v rovnakom 
športe bratia Peter a Pavol Hochschornerovci dokonca trikrát za sebou a Elena Kaliská 
dvakrát. Na prvú medailu zo zimnej olympiády čakalo Slovensko až do roku 2006, v Turíne ju 
získal snoubordista Radoslav Židek (striebro). Najcennejší kov vybojovala v roku 2010 
rodáčka z ruskej Ťumene so slovenským pasom biatlonistka Anastasia Kuzminová a o štyri 
roky neskôr svoj úspech zopakovala. 
 
e) …………………………………………………………………. 
Od začiatku roku 2009 mali ľudia v peňaženke dve meny. Slovenské koruny a eurá. Ešte do 
konca januára bolo možné používať aj koruny, no výdavok bol len v eurách. Slovensko sa 
prijatím eura stalo v poradí 15. krajinou Európy, ktorá sa rozhodla vstúpiť do Európskej 
menovej únie. Po Slovensku euro prijalo už len Estónsko a vzhľadom na súčasnú krízu sa do 
euroklubu žiadna ďalšia krajina neponáhľa. 
 

9. . Čítajte informácie a pracujte s textom. 
 

Zumba je moderný fitness šport s približne pätnásťročnou tradíciou. Kombinuje hudbu a 
tanec za účelom zábavy a športu. V zumbe sa využívajú najmä komponenty tradičných 
latinsko-amerických tancov ako čača, samba, salsa, merengue, reggaeton a ďalších. 
Striedaním rýchlych a pomalých rytmov sa dosiahne efektívne spaľovanie tukov a 
formovanie postavy. To všetko sa deje zábavnou formou. Zumbu môže cvičiť široké 
spektrum ľudí, ktorí majú rôzne pohybové schopnosti. 
Cieľom tancovania zumby je hlavne zábava, zlepšenie zdravotného stavu, chudnutie, 
vytvarovanie postavy, odreagovanie a oddych od každodenného stresu. Navyše máte 
unikátnu možnosť spoznať množstvo nových ľudí, ktorí sa tešia zo života a z pohybu. 
Zumba je rozšírená po celom svete, tancuje sa vo viac ako sto krajinách. Podľa oficiálnych 
zdrojov zumbu momentálne tancuje viac ako sedem miliónov ľudí a toto číslo sa dynamicky 
zvyšuje. Aj vy sa môžete pridať. Zumbu môžu tancovať všetci, nepotrebujete mať tanečné 
skúsenosti, perfektnú kondíciu, ani poznať konkrétne kroky. Pohyby sa vám časom do tela 
dostanú samy. 
 
Nájdite v texte synonymá k týmto výrazom. 
0. časť – .....komponent..... 
novodobý – ....................................................... 
spájať – ............................................................. 
účinné – ............................................................ 
škála – ............................................................... 
dispozícia – ....................................................... 
relax – ............................................................... 
jedinečná – ....................................................... 
radovať sa – ..................................................... 
aktuálne – ........................................................ 
skvelá – ............................................................ 
 
Označte nepravdivé tvrdenia. 
0. Zumba ....................................................... . 
a) existuje asi 15 rokov  
b) má oveľa viac ako 15 rokov 
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c) má 15-ročnú históriu  
d) je moderná 
 
1. Zumba je ....................................................... . 
a) pre každého 
 b) spojenie hudby a tanca 
c) zábava  
d) náročný tanec 
 
2. Pri zumbe ....................................................... . 
a) sa strieda pomalé a rýchle tempo  
b) spoznáte nových ľudí 
c) nešportujete, ale tancujete  
d) môžete schudnúť 
3. Tanečníci zumby sú ....................................................... . 
a) perfektne kondične pripravení  
b) z Južnej Ameriky 
c) na celom svete  
d) pozitívni ľudia 
 
4. Zumba využíva prvky tancov ....................................................... . 
a) z Južnej Ameriky  
b) z celého sveta 
c) pri ktorých je zábava  
d) salsa, rumba a podobne 
 
5. Ľudia tancujú zumbu, lebo ....................................................... . 
a) nechcú byť tuční  
b) sa chcú zabaviť 
c) potrebujú relax  
d) nemajú kamarátov 
 


