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Milé študentky, milí študenti, 

aj v tomto akademickom roku máte možnosť získať jazykový certifikát 

z anglického jazyka TOEIC (Test of English for International Communication) 

Termín testovania: 21. apríl 2017 o 10:00 hod. 

Miesto testovania: Katedra anglistiky a amerikanistiky FF UMB, Tajovského 51, 

   Banská Bystrica, miestnosť K 034 

Cena TOEIC testu s certifikátom:  120,00 €  

Poznámka: Poplatok za testovanie a certifikát je potrebné zaplatiť pred termínom testovania na číslo 

účtu v tvare IBAN: SK92 8180 0000 0070 0009 5769, variabilný symbol: 517, konštantný symbol: 

0308. 

TOEIC je: 

- celosvetovo uznávaný certifikát z anglického jazyka, ktorý je zárukou 
objektívneho hodnotenia stupňa pokročilosti v cudzom jazyku; 

- najčastejšie vykonávanou skúškou využívanou akademickými inštitúciami na 
testovanie jazykových zručností študentov a doktorandov; 

- vhodný predovšetkým pre absolventov alebo budúcich absolventov vysokých 
škôl pred ich vstupom na trh práce;  

- najčastejšie vykonávanou skúškou v pracovnom prostredí zameranou na 
zmeranie praktických schopností ovládania cudzieho jazyka, pri opakovanom 
testovaní na zmeranie dosiahnutého pokroku v cudzom jazyku. 

 
Hlavné výhody TOEIC testu: 

- nevyžaduje špeciálnu prípravu vopred; 
- nevyžaduje stanovenie jazykovej úrovne uchádzača pred pristúpením k testu; 
- otázky v teste sú založené na autentických situáciách z každodenného života 

a práce; 
- test je rozdelený do dvoch častí: počúvanie s porozumením a čítanie 

s porozumením; 
- poskytuje informácie o výsledkoch v podobe bodového hodnotenia a opisu 

jazykových zručností; 
- výsledky skúšky sú hodnotené v škále 10 – 990 bodov, vďaka čomu je skúška 

vždy zvládnutá; 
- vysoká dôveryhodnosť výsledkov umožňuje meranie pokroku v učení; 
- svojou náročnosťou  a dosiahnutým výsledkom  je certifikát rovnocenný so 

skúškou z cudzieho jazyka v doktorandskom štúdiu; 
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- uchádzači o študentské mobility prostredníctvom testu získajú informáciu 
o svojich jazykových vedomostiach a zručnostiach a ubezpečia sa o tom, či 
zvládnu štúdium v zahraničí v cudzom jazyku; 

- pri veľkom počte uchádzačov o študentské mobility môže úspešné 
absolvovanie TOEIC testu zvýhodniť jednotlivých uchádzačov.  

 

Testovanie a možnosť získať medzinárodný certifikát TOEIC ponúkame aj širokej 

verejnosti.  

Centrum pre akreditované testovanie na UMB:      

Katedra anglistika a amerikanistiky 
Filozofická fakulta 
Tajovského 51 
974 01  Banská Bystrica 

Konktaktná osoba: PaedDr. Alena Štulajterová, PhD., Katedra anglistiky FF UMB 

e-mail: alena.stulajterova@umb.sk,  

tel.: 048/446 50 30 

TOEIC administrátorka: 

- poskytne bližšie informácie o testovaní TOEIC; 
- dohodne termín testovania; 
- zrealizuje testovanie v stanovenom termíne;  
- sprostredkuje výsledky certifikovaného testovania. 

 

Viac informácií o jazykových certifikátoch a skúšobný on-line test nájdete na: 
 https://www.etsglobal.org/Sk/Slk/Certifikaty-a-Priprava/Certifikaty-TOEIC-R/TOEIC-R-Listening-and-
Reading 
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