
NOVÝ KURZ SLOVENSKÉHO JAZYKA PRE ĽUDÍ Z UKRAJINY V
NITRE NA CHRENOVEJ! ***НОВИЙ КУРС СЛОВАЦЬКОЇ   МОВИ ДЛЯ
ЛЮДЕЙ З УКРАЇНИ В НІТРІ на CHRENOVA!

Vzhľadom na súčasnú situáciu na Ukrajine sa Mareena v spolupráci s
Krajským osvetovým strediskom v Nitre rozhodla zorganizovať ďalší kurz
slovenského jazyka pre začiatočníkov. Pôjde o 5-týždňový jazykový kurz.
Aj výučba jazyka môže vo veľkom napomôcť k rýchlejšej integrácii
našich ukrajinských susedov na Slovensku.
Kurz sa bude konať:
● od utorka 28. júna 2022 v priestoroch Krajského osvetového

strediska v Nitre (Chrenová - Fatranská 3, 949 01 Nitra, MAPA)
● kurz bude prebiehať dvakrát do týždňa:

o UTOROK DOOBEDA 9:00-10:00
o ŠTVRTOK POOBEDE 17:00-18:00

● NIE JE POTREBNÁ REGISTRÁCIA
● kapacita: 20 študentov na kurz
● kurz je bez poplatku

Pokiaľ poznáte niekoho, kto potrebuje kurz, budeme vďační za
preposlanie informácie. V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať na
adrese info.nitra@mareena.sk.

https://www.facebook.com/mareena.sk
https://goo.gl/maps/8zGDSBKvNcebbfH36
https://goo.gl/maps/8zGDSBKvNcebbfH36


NOVÝ KURZ SLOVENSKÉHO JAZYKA PRE ĽUDÍ Z UKRAJINY V
NITRE NA CHRENOVEJ! ***НОВИЙ КУРС СЛОВАЦЬКОЇ   МОВИ ДЛЯ
ЛЮДЕЙ З УКРАЇНИ В НІТРІ на CHRENOVA!

У звʼязку з актуальною ситуацією в Україні, Mareena у співпраці з
Регіональним освітнім центром у Нітрі вирішила організувати ще
один курс словацької мови для початківців. Це буде 5-тижневий
мовний курс. Вивчення мови може значно допомогти швидкій
інтеграції наших сусідів-українців у Словаччині.

Курс відбудеться:

● з вівторка, 28 червня 2022 року в приміщенні Регіонального
освітнього центру в Нітрі (Chrenová - Fatranská 3, 949 01 Nitra,
MAPA)

● Курс проходитиме двічі на тиждень:
o ВІВТОРОК 9:00-10:00
o ЧЕТВЕР 17:00-18:00

● РЕЄСТРАЦІЯ НЕ ПОТРІБНА
● Кількість : 20 студентів на курс
● курс безкоштовний

https://www.facebook.com/mareena.sk
https://goo.gl/maps/eYZJaYhouSbz8UW26
https://goo.gl/maps/8zGDSBKvNcebbfH36
https://goo.gl/maps/8zGDSBKvNcebbfH36


Якщо ви знаєте когось, кому потрібен курс, поділіться
інформацією. Ми будемо дуже вдячні. У разі виникнення будь-яких
питань, будь ласка, не соромтеся звертатися до нас за адресою
info.nitra@mareena.sk.

QR KÓD adresy, kde bude kurz prebiehať /
QR-код адреси, за якою проходитиме кур

Budova, v ktorej bude kurz prebiehať / Будівля, в якій проходитиме заняття


