
Podmienky získania certifikátu UNIcert® z  anglického jazyka na úrovni  III (C1)  
na PriF UK Bratislava 

 
 

Podmienky na pripustenie ku skúške a vykonanie skúšky 
 
Cieľom skúšky na získanie certifikátu UNIcert® je umožniť študentovi preukázať, že si osvojil cieľový 

jazyk na príslušnej úrovni v systéme UNIcert® tak, ako je stanovené v programe výučby jazykov a 

certifikácie systému UNIcert®.  
 

Podmienky udelenia certifikátu UNIcert® sú v súlade s rámcovým poriadkom UNIcert® a so skúšobným 

poriadkom a predpismi, schválenými Akademickým senátom Prírodovedeckej Fakulty UK Bratislava. 
 
 

1. Študent musí byť poslucháčom alebo absolventom Prírodovedeckej Fakulty UK v  Bratislave. 

2. Musí sa pravidelne zúčastňovať vyučovania cieľového jazyka v rozsahu 200 kontaktných 

vyučovacích hodín v príslušnom stupni systému UNIcert® 

3. Celkove sa môže študent prihlásiť na skúšku trikrát. Podmienkou pre vykonanie prvej, prípadne 

druhej opravnej skúšky, je predloženie dokladu o absolvovaní prípravného kurzu medzi jednotlivými 

skúškami. 

4. Uchádzať sa o vykonanie opravnej skúšky nemôže ten, ktorý na nej už dva razy neuspel, prípadne 

bol zo skúšky vylúčený. 

5. Opravnú skúšku môže uchádzač vykonať najskôr jeden rok po predchádzajúcej neúspešnej skúške. 

6. V odôvodnených prípadoch môže skúškový výbor udeliť výnimku k bodu 1. a pri preukázaní 

rovnocenných znalostí aj k ustanoveniu 2. 

 
 

Rozsah a forma skúšky 
 

Skúška pozostáva z písomnej a ústnej časti. 
 

1. Ústna skúška trvá  30 minút. Skladá sa z dvoch častí: 

 samostatný ústny prejav v cieľovom jazyku (prezentácia projektovej práce)  

 následná diskusia k obhajobe projektu 

Projekt 

 tému projektovej práce korešpondujúcej so študijným odborom schvaľuje vyučujúci 

 uchádzač predkladá projekt v písomnej forme v rozsahu 10 – 15 strán textu (prílohy 

a obrazový materiál sú súčasťou textu) 

 súčasťou projektovej práce je abstrakt v rozsahu 80 – 100 slov 

 dodržanie všetkých uvedených náležitostí je podmienkou akceptovania projektu 

 prácu hodnotia dvaja členovia skúšobnej komisie podľa vopred stanovených kritérií 

 technické pomôcky potrebné na prezentovanie a obhajobu projektu zabezpečí Katedra 

jazykov PriF UK 

 

2. Písomná skúška trvá 160 minút. Pozostáva dvoch častí: 

 vypracovanie troch zadaní vyplývajúcich z práce s prečítaným textom 

 vypracovanie troch  zadaní na základe vypočutého textu 

 do záverečného hodnotenia sa započítavajú aj výsledky z priebežného testovania čítania 

a počúvania s porozumením. 
 

 
 

 
 



Hodnotenie ústnej a písomnej skúšky 
 
Ústna skúška 
 

1. Skúšobná komisia vyhodnotí priebeh ústnej skúšky. 

2. V prípade odlišného hodnotenia skúšajúcich sa výsledná zámka vypočíta ako priemer jednotlivých 

známok. 

3. Súčasťou záverečného hodnotenia je aj ústna skúška, ktorú študent robil v ZS a v  LS toho 

akademického roka, kedy sa prihlásil na skúšku na získanie certifikátu UNIcert® 

4. Súčasťou záverečného hodnotenia je aj prezentácia, ktorú študent robil v ZS toho akademického 

roka, keď prezentuje svoju projektovú prácu. 

 

 

 Písomná skúška 
 

1. Písomnú skúšku hodnotia dvaja členovia skúšobnej komisie. 

2. Súčasťou záverečného hodnotenia sú aj priebežne hodnotené písomné práce – abstrakt a esej 

založená na argumentoch.  

3. Všetky časti sú zohľadnené pri vypočítaní konečnej známky.  

 

Klasifikačná stupnica hodnotenia ústnej a písomnej skúšky 
 
 

A výborne vynikajúci výsledok 100 – 90 % 

B veľmi dobre nadpriemerný výsledok  89 – 81 % 

C dobre priemerný výsledok  80 – 73 % 

D uspokojivo prijateľný výsledok  72 – 66 % 

 E dostatočne výsledok spĺňajúci minimálne kritériá  65 – 60 % 

Fx nedostatočne vyžaduje sa ďalšia práca  59 – 0 % 
 
 

 Skúška sa považuje za úspešne zloženú, ak nijaká zo známok nie je horšia ako E. 
 

 

 

 

 

 

Evaluation of part READING for the certificate: 
4 reading tests (two in winter term, two in summer term) + 3 final reading comprehension tests  
 
Evaluation of part LISTENING for the certificate: 
4 listening tests (two in winter term, two in summer term) + 3 final listening comprehension tests  
 
Evaluation of part ORAL COMMUNICATION for the certificate: 
two oral examinations (20 points) 
one presentation (10 points) 
final presentation (70 points) 
 
Evaluation of part WRITING for the certificate: 
abstract (10 points) 
essay (20 points) 
final paper (70 points) 

 

 


