
 

UNIcert®  

Medzinárodný jazykový certifikát  

Základné informácie 

UNIcert® je medzinárodný jazykový certifikát pre študentov vysokých škôl v Európe. O tento 

certifikát sa môžu uchádzať len študenti vysokých škôl, ktorých jazykové študijné programy a 

skúšky spĺňajú kritériá pre jednotlivé úrovne systému UNIcert®: 

 UNIcert® I  (najnižšia úroveň) 

 UNIcert
®
 II  

 UNIcert
®
 III  

 UNIcert
®
 IV (najvyššia úroveň). 

 

Ekonomickej fakulte UMB bola udelená medzinárodná akreditácia na organizovanie 

jazykovej prípravy a skúšky z anglického odborného jazyka na úrovni UNIcert® III. Táto 

úroveň zodpovedá úrovni C 1 Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky CEFR 

(Common European Framework of Reference for Languages – dokument Rady Európy). 

 

Jazyková príprava 

Na získanie certifikátu na tejto úrovni študent Ekonomickej fakulty UMB musí absolvovať 

4semestre povinnej výučby anglického jazyka, 1.COJ1 – 1.COJ4 a obidva voliteľné semináre 

k záverečnej skúške z anglického jazyka.  

Adept na získanie certifikátu na úrovni UNIcert
®
 III musí preukázať náležité zvládnutie 

jazykových a kultúrnych kompetencií vychádzajúcich z CEFR. Vo všeobecnosti musí vedieť 

bez problémov komunikovať v anglickom jazyku, získavať informácie vo svojej odbornej 

oblasti v angličtine, spracovávať ich a zverejňovať výsledky svojej práce. Musí chápať 

kultúrne odlišnosti medzi Slovenskom a anglicky hovoriacimi krajinami a primerane na ne 

reagovať. Konkrétne musí byť schopný 

 pochopiť náročný autentický prejav na všeobecnú tému a tému zo svojej záujmovej 

oblasti, ktorý obsahuje širokú slovnú zásobu, 

 sledovať akademickú prednášku, 

 vybrať si slovne vyjadrenú aj nepriamo vyjadrenú informáciu, aj keď nie je jasne 

štruktúrovaná, porovnávať a usporadúvať informácie, 

 hovoriť bez väčšieho váhania, 



 

 prezentovať témy zo svojho študijného odboru, 

 vyjadriť a zdôvodniť svoj názor, s použitím zložitých vetných konštrukcií, širokej 

slovnej zásoby, odbornej terminológie a frazeologických výrazov, s ktorými sa môže 

stretnúť pri svojom štúdiu, 

 logicky spájať myšlienky do väčších celkov, zhrnúť a parafrázovať informácie, robiť 

závery, 

 vystupovať s prezentáciami, ktoré obsahujú aj obrázky, grafy a tabuľky, 

 pochopiť náročnejšie a dlhšie autentické texty a texty z oblasti svojho študijného 

zamerania, pochopiť logické súvislosti, 

 rozlišovať štýly (formálny – neformálny) pri ústnej aj písomnej komunikácii, 

 napísať jasný, presný a správne štruktúrovaný text na všeobecnú a odbornú tému 

súvisiacu so svojím študijným zameraním, 

 dodržiavať formát požadovaného písomného útvaru, 

 citovať použité zdroje a vyvarovať sa plagiátorstva. 

Jazyková skúška 

Certifikát UNIcert
®
 III sa vydáva na základe skúšky. Táto skúška musí mať písomnú aj ústnu 

časť. Písomná sa ďalej člení na 5 častí a ústna na 2 a adept musí byť úspešný v každej z 

týchto 7 častí. Testujú sa všetky štyri jazykové zručnosti (počúvanie s porozumením, čítanie 

s porozumením, písomný prejav a ústny prejav). 

Písomná časť skúšky trvá 240 minút pozostáva z týchto častí: 

 Počúvanie s porozumením 

Kandidáti si vypočujú nahrávku textu v cudzom jazyku  a riešia zadané úlohy, ktoré overujú 

stupeň porozumenia počutého textu. Spravidla ide o jednu alebo dve nahrávky, a to 

monologickú a dialogickú. Úlohy môžu mať charakter zachytenia hlavnej myšlienky, 

detailnej informácie, číselných údajov a pod. 

 Porozumenie odborného ekonomického textu s testovaním slovnej zásoby 

Overuje stupeň porozumenia textu s odbornou tematikou, znalosť odbornej slovnej zásoby 

a schopnosti analyzovať, vybrať a spracovať informácie z textu. Používajú sa rôzne typy 

testových úloh, napríklad odpovede na otázky, výber z ponúkaných možností, označenie 

správnej a nesprávnej odpovede. Text môže byť východiskom pre ďalšie úlohy, ako napr. 



 

doplnenie tabuliek, vysvetlenie niektorých odborných termínov, interpretácia grafov, 

napísanie vlastného názoru na riešenie zadaného problému. 

 Samostatný písomný prejav 

Tu má kandidát uplatniť komplexné vedomosti z oblasti jazyka a  preukázať svoju schopnosť 

písomne vyjadriť svoje myšlienky a názory v anglickom jazyku. Zároveň sa tu hodnotí výber 

slovnej zásoby, gramatická presnosť, formálna stránka a štýl (dodržiavanie istých konvencií 

v písomnom prejave). 

V tejto časti sú dve úlohy: 

a) napísať kompletný list, ktorým majú kandidáti reagovať na vstupnú informáciu v zadaní 

úlohy, alebo vyriešiť nejaký problém v obchodných vzťahoch formou listu. Kandidát má 

teda reagovať na podnet alebo uvedenú situáciu (motivačný list so životopisom, 

vyžiadanie si informácie, objednávka, sťažnosť, odpoveď na sťažnosť, odpoveď na 

inzerát a pod.) 

b) druhá časť samostatného písomného prejavu obsahuje jednu z uvedených možností 

alebo ich kombináciu: 

 napísať resumé z článku z cudzojazyčnej dennej tlače, prípadne z odbornej literatúry, 

 písomne vyjadriť vlastný názor na daný spoločensko-ekonomický problém (napr. úvaha, 

voľná kompozícia), 

 písomne interpretovať grafy, schémy a diagramy. 

Ústna skúška 

Ústnou skúškou sa overuje celková jazyková schopnosť, a to plynulosť ústneho prejavu, 

ovládanie odbornej slovnej zásoby, stupeň obtiažnosti vo výbere jazykových prostriedkov, 

schopnosť porozumieť zahraničného partnera a pohotovosť v reagovaní na otázky. 

Ústna skúška sa skladá z dvoch častí: 

 prezentácie, v ktorej študent prezentuje projekt na tému podľa vlastného výberu, 

súvisiacu s jeho študijným zameraním. Tento projekt si pripravuje počas seminára 

k záverečnej skúške 2. V diskusii, ktorá nasleduje, sa od kandidáta očakáva, že v 

projekte využije znalosti z odbornej problematiky, svoju schopnosť analyzovať a 

syntetizovať poznatky z viacerých zdrojov a v prezentácii ich bude vedieť vyjadriť  

v angličtine. Zároveň sa od neho očakávajú pohotové reakcie na otázky, čím dokáže 

presvedčiť skúšobnú komisiu o svojich jazykových zručnostiach a znalostiach.  



 

 odbornej diskusie, ktorá vychádza buď  

a)      z odborného článku alebo 

b)      z problémovo formulovaných otázok k odbornej téme alebo malých 

prípadových štúdií, ktoré má kandidát vyriešiť. 

V diskusii kandidát predkladá, argumentuje a obhajuje svoje stanovisko k danému 

problému. Popri jazykovej stránke ústneho prejavu sa overuje aj schopnosť uplatniť 

odborné znalosti z iných predmetov. Tiež sa zisťuje, ako dokáže kandidát informovať 

cudzinca o hospodársko-spoločenskom dianí v našej krajine. Celkovo sa hodnotí 

podanie problematiky, organizácia prejavu, jazyková správnosť, ako aj neverbálny 

spôsob vyjadrovania. 

O použití pomôcok, ako sú napríklad slovníky, tezaury a podobne, rozhoduje skúšobná 

komisia. 

Hodnotenie skúšky a certifikát 

Každú časť skúšky hodnotia aspoň dvaja skúšajúci. 

Za každú časť v písomnej časti je možné získať maximálne 12 bodov, celkom 60 bodov. 

V každej z piatich častí písomnej časti treba získať najmenej  65 %-nú úspešnosť. 

Nedosiahnutie požadovaného počtu bodov sa nemôže kompenzovať lepšími výsledkami 

v iných častiach skúšky. 

Za ústnu časť je možné získať 40 bodov, a to za prezentáciu  20 bodov a za diskusiu na danú 

tému 20 bodov. Rovnako aj v ústnej časti sa na úspešné zvládnutie vyžaduje minimálna 

hranica 65 % v každej časti. Pri prezentácii sa hodnotí štruktúrované a logické podanie, 

správne jazykové vyjadrenie, obsahové naplnenie prezentácie ako aj pohotovosť a presnosť 

odpovedí na otázky. Pri diskusii sa prihliada na použitie jazyka, plynulosť vo vyjadrovaní, 

reakcie na otázky a schopnosť rozvinúť diskusiu. 

Z výsledkov v jednotlivých častiach skúšky sa vypočíta aritmetický priemer, ktorý bude tvoriť 

konečný výsledok v percentách. K získanej percentuálnej hodnote sa priradí známka podľa 

uvedenej stupnice, platnej na EF UMB. 

Výsledok skúšky oznámi absolventom skúšky skúšobný výbor do jedného mesiaca od 

termínu konania skúšky. Úspešný absolvent dostane certifikát podpísaný predsedom 

skúšobného výboru a predsedom skúšobnej komisie. 



 

Podmienky  na vykonanie skúšky 

Uchádzač 

1. musí byť študentom alebo absolventom Ekonomickej fakulty UMB. V odôvodnených 

prípadoch môže skúšobný výbor udeliť výnimku; 

2. musí absolvovať minimálne 120 vyučovacích hodín anglického jazyka v rámci 

jazykovej výučby na EF UMB. V odôvodnených prípadoch pri preukázaní 

rovnocenných vedomostí môže skúšobný výbor udeliť výnimku;  

3. sa môže prihlásiť na opravnú skúšku dva razy. Podmienkou na vykonanie prvej a 

druhej opravnej skúšky je predloženie dokladu o absolvovaní ďalšieho jazykového 

kurzu medzi skúškami podľa rozhodnutia skúšobnej komisie; 

4. môže vykonať opravnú skúšku najskôr jeden rok po predchádzajúcej neúspešnej 

skúške. 

Prihlásenie sa na skúšku 

1. Prihláška na vykonanie skúšky musí byť písomná, adresovaná skúšobnému výboru a 

doručená v stanovenom termíne. Odporúčame použiť formulár, ktorý je k dispozícii na 

stiahnutie na konci tohto súboru. 

2. Pri prihlasovaní sa na skúšku musí uchádzač predložiť nasledujúce doklady: 

 výkaz o štúdiu alebo o absolvovaní štúdia, 

 doklad o absolvovaní jazykovej prípravy  (v prípade, že sa uchádza o certifikát 

druhý alebo tretí raz), 

 vyhlásenie o tom, či sa už predtým na skúške neúspešne zúčastnil, prípadne bol             

z nej vylúčený (stačí označiť termín v priloženom formulári prihlášky). 

3. O povolení vykonať skúšku rozhoduje skúšobný výbor. Vykonanie skúšky možno 

zamietnuť len v prípade, ak uchádzač nespĺňa niektorú z uvedených požiadaviek. 

4. Skúšobný výbor zverejní termín podania prihlášky a termín skúšky v dostatočnom 

predstihu na internetovej stránke EF UMB a na informačnej tabuli KOJK EF UMB. 

5. V prípade zamietnutia prihlášky bude skúšobný výbor informovať kandidáta o dôvode 

zamietnutia písomne / e-mailom pred termínom skúšky. 



 

Nedostavenie sa na skúšku, odstúpenie od skúšky, porušenie skúšobného 

poriadku 

1. Nedostavenie sa na skúšku, odstúpenie od skúšky, porušenie skúšobného poriadku sa 

posudzuje podľa predpisov UNIcert® -u. 

2. Ak sa uchádzač nedostaví na skúšku alebo od nej odstúpi bez udania prijateľného 

dôvodu, skúška sa považuje za neúspešnú. 

3. Dôvody neúčasti na skúške musí uchádzač bezodkladne oznámiť skúšobnému výboru. 

V prípade choroby je potrebné predložiť lekárske potvrdenie. Ak skúšobný výbor uzná 

dôvody za opodstatnené, uchádzač môže skúšku absolvovať v najbližšom termíne. 

V tomto prípade sa započítavajú aj prípadné čiastkové výsledky predchádzajúcich 

častí skúšky. 

4. Ak uchádzač použije nepovolené pomôcky alebo inak hrubým spôsobom poruší 

skúšobný poriadok, môže byť podľa rozhodnutia skúšobného výboru na návrh 

skúšobnej komisie sankcionovaný v súlade s disciplinárnymi opatreniami schválenými 

komisiou UNIcert®LUCE. 

Skúšobný výbor a skúšobná komisia  

Skúšobný výbor  tvoria títo učitelia z Katedry odbornej jazykovej komunikácie EF UMB: 

doc. PhDr. Ján Chorvát, PhD., PhDr. Mária Spišiaková, PhD., doc. PhDr. Anna Zelenková, 

PhD.. 

Skúšobný výbor menuje skúšobnú komisiu pre každý termín skúšky v systéme UNIcert® 

zvlášť. 

Kontakt 

Kontaktnými osobami pre medzinárodný jazykový certifikát UNIcert
®
 na Ekonomickej 

fakulte UMB sú: 

PhDr. Mária Spišiaková, PhD., maria.spisiakova@umb.sk,  

doc. PhDr. Anna Zelenková, PhD., anna.zelenkova@umb.sk 

mailto:maria.spisiakova@umb.sk
mailto:anna.zelenkova@umb.sk


 

 


