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V SKRATKE
 NOVELA ZÁKONA O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH JE V DRUHOM ČÍTANÍ
Poslanci Národnej rady SR 9. septembra 2009 posunuli do druhého čítania novelu
zákona o vysokých školách. Zmeny v zákone podporujú študentskú mobilitu,
výhodnejšie podmienky pre spájanie podnikateľského prostredia s akademickými
poznatkami vo vysokoškolských inkubátoroch, upravujú proces komplexných
akreditácií aj overovanie originality práce študentov.
Novela zákona o vysokých školách výrazne podporuje študentskú mobilitu – umožňuje
študentovi jednoduchší prestup z vysokej školy či študijného programu, na ktoré bol
prijatý.
V súvislosti s prebiehajúcimi komplexnými akreditáciami škôl sa zjednodušuje
administratívny proces ich dokončenia. Po novom o preradení vysokej školy na základe
vyjadrenia Akreditačnej komisie rozhodne vláda.
Zdroj http://www.minedu.sk/index.php?lang=sk&rootId=4744
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tel., fax: 048/4137 810
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Hodiny pre verejnosť
(kliknite)

Podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj predstavil 7. septembra 2009
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelanie, mládež, vedu
a šport Informáciu o správe o činnosti Národného centra pre popularizáciu vedy
a techniky v spoločnosti za rok 2008 a Výročnú správu o stave vysokého školstva
za rok 2008. Taktiež informoval o aktuálnom čerpaní štrukturálnych fondov v rezorte
školstva. Členovia výboru vzali na vedomie správu o vysokom školstve za rok
2008, ktorá obsahuje údaje o pedagogickej a vedeckej činnosti vysokých škôl, ale
aj o hospodárskych výsledkoch verejných vysokých škôl. Aj v roku 2008 dosiahol
vysokoškolský systém niekoľko nových rekordov. V roku 2008 pokračoval nárast
počtu študentov vysokých škôl a dosiahol 225 766, čo je o 2,6 % viac ako v roku
2007. Počet obsadených miest vysokoškolských učiteľov bol 9 614 a priemerný plat
vysokoškolského učiteľa verejnej vysokej školy v roku 2008 bol 31 224 Sk, čo je
o 8,3 % viac ako v roku 2007.
Zdroj http://www.minedu.sk/index.php?lang=sk&rootId=4741

 ŠTUDENTI MÔŽU EŠTE STÁLE POŽIADAŤ O PÔŽIČKU ZO ŠTUDENTSKÉHO
PÔŽIČKOVÉHO FONDU
Do 10. októbra môžu vysokoškoláci v rámci II. kola posielať svoje žiadosti
o poskytnutie pôžičky zo Študentského pôžičkového fondu (ŠPF). Takáto výpomoc im
môže uľahčiť pokrytie nákladov spojených so štúdiom, akými sú ubytovanie, cestovné,
strava či učebnice.
Pôžička sa poskytuje na príslušný akademický rok a je úročená ročnou 3-percentnou
úrokovou sadzbou počas doby splatnosti. Jej výška je rozdelená do štyroch kategórií
– od 331,94 do 1 327,76 eur (od 10 000 do 40 000 Sk). Peniaze začne splácať študent
až po ukončení vysokoškolského štúdia, pričom splátky sa dajú rozdeliť najviac na
obdobie 10 rokov. O pôžičku z prostriedkov fondu môže požiadať každý študent, občan
SR s trvalým pobytom na Slovensku, dennej a externej formy prvého štúdia na vysokej
škole v Slovenskej republike, ale aj študent zahraničnej vysokej školy, ktorý má trvalý
pobyt v SR. Rovnako môže byť žiadateľom taktiež zahraničný Slovák študujúci na
vysokej škole v SR.
Za prvé štúdium na vysokej škole sa považuje i ďalšie štúdium absolventa
bakalárskeho štúdia, ak pokračuje dennou alebo externou formou v magisterskom
alebo inžinierskom štúdiu.
Žiadosť podáva študent svojej fakulte, študenti študujúci na zahraničných vysokých
školách posielajú žiadosti o pôžičku na adresu ŠPF, a to do 20. októbra. O pôžičku
z fondu môže požiadať každý študent. Prednostne je však pôžička pridelená
študentovi, ktorý dosahuje počas vysokoškolského štúdia výborný prospech (priemer
známok 1,5 v predchádzajúcom ročníku štúdia, príp. priemer známok z maturitného
vysvedčenia) alebo je občanom so zmenenou pracovnou schopnosťou, a to aj s ťažším
zdravotným postihnutím. Uprednostnení sú taktiež poberatelia sociálneho štipendia či
študenti rodín, v ktorých je priemerný mesačný príjem na člena domácnosti ku dňu
podania žiadosti o pôžičku nižší ako minimálna mzda. Podrobné informácie možno
nájsť na internetovej stránke www.spf.sk.
Zdroj http://www.minedu.sk/index.php?lang=sk&rootId=4727
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Záujemcovia o študijné alebo výskumné pobyty v zahraničí musia často dokladovať
svoje jazykové znalosti certiﬁkátmi z jazykových skúšok alebo testov. Tieto
štandardizované testy a skúšky slúžia na meranie a hodnotenie jazykových
a vedomostných schopností ľudí pochádzajúcich z rôznych krajín sveta s rozdielnymi
školskými systémami.
Pri viacerých testoch si však treba uvedomiť, že skúšky sa nekonajú kedykoľvek.
Niektoré majú iba niekoľko termínov do roka, na niektoré sa treba prihlásiť
v dostatočnom časovom predstihu a počítať treba aj s tým, že výsledky testovaný
dostane až o niekoľko týždňov po teste. Niektoré z týchto testov (najmenej
na úrovni B2 Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky – CEF)
môžu slovenským maturantom nahradiť maturitu z cudzieho jazyka (anglického,
francúzskeho, nemeckého, ruského, španielskeho a talianskeho). Zoznam týchto
testov a skúšok je v prílohe vyhlášky ministerstva školstva o uznávaní náhrady
maturitnej skúšky z cudzieho jazyka. Pozri strany 4 a 5.
Pripravili sme prehľad najčastejšie vyžadovaných skúšok a testov, a pokiaľ sa nám
podarilo zistiť, aj termíny ich konania/registrácie sa na ne v druhom polroku 2009
a prvom polroku roku 2010, najmä pri skúškach a testoch, ktoré sa dajú absolvovať
na Slovensku, prípadne v susedných krajinách.

ŠTIPENDIJNÉ POBYTY ponuka
Mexiko

17
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Rôzne krajiny
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Slovensko

18

OZNAMY
Pre vzdelanie: Hosťujúci
zahraničný profesor

19

Školy pre budúcnosť
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Ak hľadáte informácie o skúškach a testoch z iných jazykov, odporúčame vám
internet, napríklad stránku www.language-learning.net.
Okrem štandardizovaných testov a skúšok, o ktorých sa viac dozviete
v tomto bulletine, môžete na Slovensku získať certiﬁkát TELC z viacerých jazykov.
Systém európskych jazykových certiﬁkátov The European Language Certiﬁcate
(TELC) vznikol ako odpoveď na požiadavku zamestnávateľských a obchodných
organizácií Európskej únie vytvoriť jednotný hodnotiaci systém praktického
a živého ovládania jazyka. Skúšky sa robia vo vyše 300 skúšobných centrách,
držiteľom licencie skúšobného centra na Slovensku je Akadémia vzdelávania
(www.aveducation.sk). Viaceré skúšky z jazykov používaných v Európskej únii sa
vykonávajú v súlade so Spoločným európskym referenčným rámcom pre jazyky
– Common European Framework of Reference for Languages (CEF). V praxi rámec
predstavuje diferencovaný systém šesťstupňových škál (A1 – C2), ktoré deﬁnujú
rôzne aktivity zamerané na verbálnu komunikáciu a tiež kompetenčnú úroveň,
získanú v danom jazyku. Pozri stranu 5.

AKCIA RAKÚSKO – SLOVENSKO,
SPOLUPRÁCA VO VEDE A VZDELÁVANÍ

ŠTIPENDIÁ PRE DOKTORANDOV A PROJEKTY
Uzávierka: 15. október 2009
Bližšie informácie www.aktion.saia.sk
Podávanie žiadosti o štipendium prebieha on-line na www.scholarships.at;
po vyplnení a odoslaní žiadosti v on-line systéme treba žiadosť vytlačiť, podpísať
a zaslať poštou na adresu SAIA, n. o.

Projektové žiadosti treba vyplniť on-line na www.aktion.saia.sk.
Niektoré dokumenty treba poslať poštou na adresu SAIA, n. o.

9/2009
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CERTIFIKÁTY AKO NÁHRADA MATURITNEJ SKÚŠKY Z CUDZIEHO JAZYKA
Od 1. septembra 2009 platí Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 269/2009 z 15. júna 2009, ktorou sa mení
vyhláška MŠ SR č. 319/2008 Z. z. o uznávaní náhrady maturitnej skúšky z cudzieho jazyka. V jej prílohe je Zoznam vybraných
inštitúcií oprávnených vydávať jazykové certiﬁkáty a ich sídlo, ako aj zoznam týchto certiﬁkátov s ich úrovňou v CEF.
Prinášame vám prehľad týchto inštitúcií, ako aj certiﬁkáty vo všetkých šiestich maturitných cudzích jazykoch.

ANGLICKÝ JAZYK
Vybraná inštitúcia a jej sídlo:
 University of Cambridge, ESOL Examinations, 1 Hills Road, Cambridge, CB 1 2EU, United Kingdom,
zastúpenie v SR: British Council, Panská 17, 811 01 Bratislava
 IELTS Australia Pty Ltd, 535 Bourke Street, Melbourne Vic 3000, Australia,
zastúpenie v SR: British Council, Panská 17, 811 01 Bratislava
 British Council – registered charity, Bridgewater House, 58 Whitworth Street, Manchester, M1 6BB, United Kingdom,
zastúpenie v SR: British Council, Panská 17, 811 01 Bratislava
 City & Guilds of London, Institute – registered charity, 1 Giltspur Street, London, EC 1A 9DD, Great Britain,
zastúpenie v SR: City & Guilds, Bartókova 2, 943 01 Štúrovo
 Educational Testing Service – nonproﬁt corporation, PO Box 6151, Princeton, NJ 08541-6151, USA
 Jazyková škola s oprávnením vykonávať štátne jazykové skúšky
Jazykový certiﬁkát a jeho úrovne podľa CEF:
Preliminary English Test (PET) – B1,
International English Language Testing System (IELTS) – B1, B2, C1, C2
First Certiﬁcate in English (FCE) – B2
Certiﬁcate in Advance English (CAE) – C1
Certiﬁcate of Proﬁciency in English (CPE) – C2
International ESOL Diploma: Achiever (B1) level, Communicator (B2) level, Expert (C1) level
TOEFL (dosiahnuté bodové výsledky zodpovedajú týmto úrovniam CEF: B1 od 47 bodov do 59 bodov, B2 od 60 bodov do 79
bodov, C1 od 80 bodov do 99 bodov, C2 od 100 bodov)
Vysvedčenie o štátnej jazykovej skúške: základná – B2, všeobecná – C1, špeciálna – C2

FRANCÚZSKY JAZYK
Vybraná inštitúcia a jej sídlo:
 Centre International d‘Etudes Pédagogiques – établissement public du Ministère de l‘Education nationale, Bureau Delf/
Dalf, 1, avenue Léon Jurnault, 923 18 Sèvres cedex,
zastúpenie v SR: Coopération linguistique et éducative Ambassade de France en Slovaquie, Sedlárska 7, Bratislava
 Jazyková škola s oprávnením vykonávať štátne jazykové skúšky
Jazykový certiﬁkát a jeho úrovne podľa CEF
Diplôme d‘Etudes en Langue Française DELF – B1, B2
Diplôme Approﬁndi en Langue Française DALF – C1, C2
Vysvedčenie o štátnej jazykovej skúške: základná – B2, všeobecná – C1, špeciálna – C2

NEMECKÝ JAZYK
Vybraná inštitúcia a jej sídlo:
 Bundesverwaltungsamt (Zentralstelle für das Auslandsschulwesen), Barbarastraße 1, 50735 Köln, Deutschland,
zastúpenie v SR: Fachberater/Koordinator, der Zentralstelle für Auslandsschulwesen in Bratislava, Haydnova 23,
Bratislava
 Goethe-Institut e. V., Dachauer Straße 122, 80637 München, Deutschland,
zastúpenie v SR: Goetheho inštitút, Panenská 33, 814 82 Bratislava
 ÖSD-Zentrale – gemeinnütziger Verein, Althanstraße 7 – 9/10, 1090 Wien, Österreich,
zastúpenie v SR: Österreich Institut Bratislava, s. r. o., Baštová 9, 811 01 Bratislava
 telc GmbH, Wächtersbacher Str. 83, D-60386 Frankfurt am Main, Deutschland
 Jazyková škola s oprávnením vykonávať štátne jazykové skúšky
Jazykový certiﬁkát a jeho úrovne podľa CEF
Deutsches Sprachdiplom Stufe II/KMK – C1
Goethe – Zertiﬁkat B1 (Zertiﬁkat Deutsch ZD), Zertiﬁkat B2, Zertiﬁkat C1, Zertiﬁkat C2: Zentrale Oberstufenprüfung (ZOP)
Kleines Deutsches Sprachdiplom (KDS) – C2
Test Deutsch als Fremdsprache (TestDaF) Niveau 3 – B2, Niveau 4 – C1
B1 Zertiﬁkat Deutsch
B2 Mittelstufe Deutsch
C1 Oberstufe Deutsch
C2 Wirtschaftssprache Deutsch
telc Language test – Zertiﬁkat Deutsch – B1, telc Deutsch B2, telc Deutsch C1
Vysvedčenie o štátnej jazykovej skúške: základná – B2, všeobecná – C1, špeciálna – C2
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RUSKÝ JAZYK
Vybraná inštitúcia a jej sídlo:
 Государственный институт русского языка имени А.С. Пушкина
zastúpenie v SR: Ruské centrum vedy a kultúry, F. Kráľa 1, 821 07 Bratislava
 Jazyková škola s oprávnením vykonávať štátne jazykové skúšky
Jazykový certiﬁkát a jeho úrovne podľa CEF
Сертификат повседневное общение – Пороговый уровень (B1), Постпороговый уровень (B2)
Сертификат деловое общение – Базовый уровень (B1), Средний уровень (B2), Продвинутый уровень (C1)
Vysvedčenie o štátnej jazykovej skúške: základná – B2, všeobecná – C1, špeciálna – C2

ŠPANIELSKY JAZYK
Vybraná inštitúcia a jej sídlo:
 Instituto Cervantes – institución públika, Alcalá 49, 28 014 Madrid, España,
zastúpenie v SR: Instituto Cervantes, Konventná 1, 811 03 Bratislava
 Jazyková škola s oprávnením vykonávať štátne jazykové skúšky
Jazykový certiﬁkát a jeho úrovne podľa CEF
 Diploma de Español como Lengua Extranjera
B1 (Nivel Inicial), B2 (Nivel Intermedio), C1 (Nivel Superior), C2 (Nivel Superior)
 Vysvedčenie o štátnej jazykovej skúške: základná – B2, všeobecná – C1, špeciálna – C2

TALIANSKY JAZYK
Vybraná inštitúcia a jej sídlo:
 Universitá per Stranieri di Siena, Piazza Carlo Rosselli 27 – 28, 531 00 Siena, Italia
 Societá Dante Alighieri – ente morale, Piazza Firenze 27, 00186 Roma, Italia
 Università Roma Tre, Via Ostiense 236, 00146 Roma
 Università per Stranieri, Di Perugia, Piazza Fortebraccio 4, 06123 Perugia
 Jazyková škola s oprávnením vykonávať štátne jazykové skúšky
Jazykový certiﬁkát a jeho úrovne podľa CEF
Certiﬁcazione di Italiano come Lingua Straniera CILS
– Livello UNO – B1, Livello DUE – B2, Livello TRE – C1, Livello QUATTRO – C2
Progetto Lingua Italiana Dante Alighieri PLIDA B1, PLIDA B2, PLIDA C1, PLIDA C2
Certiﬁcazione dell’italiano come lingua 2 Ele.IT – B1, 2 Int.IT – B2, 2 IT – C2
Certiﬁcato della conoscenza dell’italiano CELI 2 – B1, CELI 3 – B2, CELI 4 – C1, CELI 5 – C2
Vysvedčenie o štátnej jazykovej skúške: základná – B2, všeobecná – C1, špeciálna – C2

SPOLOČNÝ EURÓPSKY
REFERENČNÝ RÁMEC
Ide o dokument vypracovaný na podnet Rady
Európy s cieľom dosiahnuť „silnejšiu jednotu
členských štátov Európskej únie“ aj v oblasti kultúry.
Pôvodná konečná verzia dokumentu, ktorá je
výsledkom dlhoročných diskusií pod vedením
expertov pre cudzie jazyky zo 40 krajín sveta, bola
uverejnená v septembri 2000 pod názvom COMMON
EUROPEAN FRAMEWORK OF REFERENCE (CEF).
Spoločný európsky referenčný rámec
 predstavuje spoločnú bázu rozvíjania
jazykových schopností a zručností v celej Európe
 podrobne popisuje spôsob získavania
jazykových vedomostí tak, aby boli študujúci
schopní využívať jazyk za účelom komunikácie,
a aby si sami vedeli ohodnotiť dosiahnuté
jazykové zručnosti
 v praxi tento dokument predstavuje
diferencovaný systém šesťstupňových škál
(A1 – C2), ktoré deﬁnujú rôzne aktivity
zamerané na verbálnu komunikáciu a tiež
kompetenčnú úroveň, získanú v danom jazyku,
a to všetko s cieľom efektívnej medzinárodnej
komunikácie, podporujúcej vzájomné
porozumenie a toleranciu s prihliadnutím na
kultúrnu rôznorodosť a identitu jednotlivých
národov
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Stredný stupeň – samostatné ovládanie jazyka
B1 – Schopnosť porozumieť hlavným bodom komunikácie, ak sa používa
spisovný, štandardný jazyk v už známych súvislostiach (škola, práca, voľný
čas atď.). Schopnosť zvládnuť väčšinu situácií, vyskytujúcich sa pri cestách
do danej jazykovej oblasti. Schopnosť jednoduchého súvislého prejavu na
známe témy a oblasti osobného záujmu. Schopnosť hovoriť o skúsenostiach
a udalostiach, opisovať sny, želania a ciele a poskytnúť krátke odôvodnenie
alebo vysvetlenie.
B2 – Schopnosť porozumieť komplexným textom na konkrétne a abstraktné
témy, v oblasti vlastnej špecializácie porozumieť aj odborným diskusiám.
Schopnosť spontánneho a plynulého dorozumievania sa pri normálnom
tempe prejavu s partnerom, pre ktorého je daný jazyk materinským jazykom.
Schopnosť jasného a detailného prejavu na rôzne témy, vyjadrenie vlastného
stanoviska k aktuálnym otázkam a deﬁnovanie výhod i nevýhod rôznych
možností.
Vyšší stupeň – kompetentné ovládanie jazyka
C1 – Schopnosť porozumieť náročným, dlhším textom aj v úzkom význame.
Schopnosť vyjadriť sa spontánne a plynulo bez dlhšieho hľadania slov.
Schopnosť používať jazyk v spoločenskom i osobnom živote, pri štúdiu
i vzdelávaní. Schopnosť jasného, členeného a obsiahleho prejavu ku
komplexným problémom za použitia vhodných štylistických prostriedkov.
C2 – Schopnosť porozumieť prakticky všetko a bez problémov. Schopnosť
zhrnúť informácie z rôznych písomných i ústnych zdrojov a pritom poskytnúť
odôvodnenia a vysvetlenia. Schopnosť vyjadrovať sa spontánne, veľmi
plynulo a presne, a to vďaka využívaniu jemných výrazových prostriedkov.
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ŠTANDARDIZOVANÉ TESTY A JAZYKOVÉ SKÚŠKY
ANGLICKÝ JAZYK
Jazykové skúšky a testy z anglického jazyka sme rozdelili
do viacerých skupín, na jazykové testy (TOEFL, TSE), testy
na pregraduálne štúdium (SAT, ACT), testy na graduálne
a postgraduálne štúdium (GRE, GMAT), profesné testy,
Cambridgeské skúšky a IELTS.
Ponúkame vám základné informácie. Podrobnejšie nájdete
na uvedených webových stránkach alebo v registračných
bulletinoch, ktoré môžete získať v pracoviskách SAIA alebo
v kancelárii Fulbrightovej komisie (Levická 3, Bratislava,
www.fulbright.sk).
Neprehliadnite! Pri prihlasovaní sa poštou na niektoré
testy sa akceptuje iba originálny formulár, ktorý je súčasťou
registračných bulletinov.
V informačnom centre SAIA v Bratislave je možnosť
prezenčného štúdia prípravných materiálov na americké
jazykové a vedomostné testy, ako aj možnosť urobiť modelové
testy na počítači. Učebné materiály aj na domáce štúdium
zapožičiava Fulbrightova komisia.

TOEFL (Test of English as a Foreign Language)
www.ets.org/toeﬂ

• on-line cez www.ets.org/toeﬂ najneskôr 7 dní pred
testom (je možné prihlásiť sa aj do 3 pracovných dní pred
testom za príplatok 25 USD)
• telefonicky na tel.: +31-320-239 540 najneskôr 7 dní
pred testom (je možné prihlásiť sa aj do troch pracovných
dní pred testom za príplatok 25 USD)
Postup: vyplňte registračný formulár International Test Scheduling
Form. Najneskôr 7 pracovných pred vybraným termínom testovania
zatelefonujte do registračného centra v Holandsku a nadiktujete
im všetky údaje z vyplneného formulára vrátane čísla kreditnej
karty. Starostlivo si zapíšte vaše registračné číslo (appointment
conﬁrmation number), dátum a čas testu a adresu testovacieho
centra.

• poštou 5 – 6 týždňov pred testom

TOEFL (test z angličtiny ako cudzieho jazyka) je celosvetovo
rozšírený test z angličtiny požadovaný rôznymi inštitúciami
a hlavne zahraničnými školami ako objektívne zhodnotenie
jazykových schopností uchádzača (každá škola si stanovuje
počet bodov, ktoré musí študent dosiahnuť, aby bol prijatý na
štúdium). Platnosť testu je 2 roky.
Test TOEFL sa vyžaduje od uchádzačov o bakalárske,
magisterské a postgraduálne štúdium.
V súčasnosti sa test dá robiť v internetovej verzii (Internet
Based Testing).
Štruktúra testu
1. Reading (čítanie) – 60 – 100 minút
2. Listening (počúvanie) – 60 – 90 minút
3. Speaking (hovorenie) – 20 minút
4. Writing (písanie) – 55 minút
Maximálny počet bodov, ktoré môže testovaný získať je 120,
pričom za každú zo štyroch častí môže získať maximálne 30
bodov. Výsledky budú zverejnené na webstránke
www.ets.org/toeﬂ v časti Learners and Test Takers 15
pracovných dní po teste. Sprístupnenie výsledkov je na základe
registračného čísla uchádzača. ETS zašle výsledky zdarma
uchádzačovi a max. 4 inštitúciám (dodatočné zasielanie
výsledkov stojí 17 USD/inštitúcia).
Na Slovensku sú v súčasnosti otvorené internetové testovacie
centrá v Bratislave, Nitre a Bardejove.
Termíny testov:
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Registrácia a platba:
Registračné centrum:
Prometric
ATTN: PTC Registration
PO BOX 2024
8203AA Lelystad
The Netherlands
Na internetovú formu TOEFL sa možno registrovať on-line,
telefonicky alebo poštou:

Bratislava

23. október 2009
13. november 2009
20. november 2009
4. december 2009
11. december 2009

Bardejov

7. november 2009

Nitra

23. október 2009
20. november 2009
11. december 2009

Postup: vyplňte registračný formulár International Test Scheduling
Form a priložte k nemu bankový šek a pošlite ho adresu
registračného centra v Holandsku (v centre musí byť najneskôr 4
týždne pred zamýšľaným dňom testu).
V prípade, že nedostanete potvrdenie registrácie, najneskôr 3
pracovné dni pred zvoleným termínom testu kontaktuje registračné
centrum.
Registračný formulár nájdete na www.ets.org/toeﬂ alebo v
registračnom bulletine, ktorý je k dispozícií v pracoviskách SAIA
alebo Fulbrightovej komisie.

Poplatok za test a možnosti úhrady:
Poplatok: 180 USD
Možnosti úhrady:
• medzinárodnou kreditnou kartou – VISA, MasterCard,
JCB, Discover alebo American Express (samotná karta nemusí byť
vystavená na meno prihlasujúceho sa, môže zaplatiť aj iná osoba,
musí však mať denný limit vyšší ako 180 USD, aby pokus o platbu
nebol zamietnutý a celý proces tým značne skomplikovaný).

• bankovým šekom na 180 USD, šek musí byť vystavený na
americkú banku a splatný príjemcovi ETS-TOEFL, Princeton, New
Jersey, USA (napr. ČSOB vám vystaví bankový šek účtovaný cez
americkú banku Chase Manhattan).
POZOR! K prihláške musíte priložiť originál šeku! Pokiaľ priložíte
k prihláške len potvrdenie o príkaze/platbe a samotný šek pošle
banka, ETS nespracuje vašu prihlášku.

Dôležité upozornenia:
• ak sa rozhodnete neabsolvovať test a zrušíte registráciu najneskôr
3 pracovné dni pred termínom skúšky, môže vám byť vrátená
polovica registračného poplatku
• zmena termínu testu je možná do 3 pracovných dní pred skúškou
za poplatok 50 USD
• existuje možnosť zrušiť skóre na konci testu, čo ale znamená, že
skóre nebude oznámené ani kandidátovi, ani vybraným inštitúciám;
bez vrátenia poplatku za test
• žiadosť o obnovenie skóre musí ETS obdržať do 10 dní po termíne
skúšky, poplatok za obnovenie skóre je 20 USD

Príprava na test
Test sa dá aj bezplatne vyskúšať na
www.ets.org/toef/test preparation

BULLETIN SAIA

ACT (American College Testing Program)
www.act.org

Použitie: pri prijímaní študenta na bakalárske štúdium.
Cieľ: zhodnotiť všeobecnú úroveň vzdelania študenta. Hodnotí
sa angličtina, matematika, čítanie a analytické myslenie.
Poplatok: 47 USD, platnosť testu neobmedzená
Forma: papierová
Testovanie na Slovensku (Bratislava):
24. október 2009 a 12. december 2009
Registrácia sa uskutočňuje prostredníctvom koordinátorky pre
Slovensko (Mgr. Jarmila Galatová, j.galatova@gmail.com,
tel.: 02/59357504). Na test je potrebné sa prihlásiť najneskôr
dva týždne pred termínom testu. Registračné formuláre
získate u koordinátorky.
Spôsob platby:
• bankovým šekom na americkú banku a splatný
príjemcovi ACT, Iowa City, IA, USA (napr. ČSOB Vám vystaví
bankový šek cez americkú banku Chase Manhattan)
• faktúrou (po absolvovaní testu musíte počkať na faktúru
z ACT a zaplatiť ju do 90 dní – pri tomto spôsobe platby sa
doba doručenia výsledkov predĺži)
Bodovanie a zasielanie výsledkov:
Maximálny počet bodov je 36. Priemerný počet bodov
dosahovaných jednotlivými študentmi je 20 – 21.
Školy s prísnejším výberom vyžadujú zvyčajne 26 a viac bodov.
Výsledky sa zasielajú testovanej osobe a štyrom inštitúciám bez
ďalšieho poplatku 4 až 7 týždňov po testovaní.

SAT (Scholastic Aptitude Test)
www.collegeboard.org

Použitie: pri prijímaní alebo zaraďovaní do bakalárskeho štúdia
Cieľ:
SAT – Reasoning Test: meria verbálne a matematické
schopnosti uchádzača
SAT – Subject Tests: merajú vedomosti uchádzača
z konkrétneho predmetu. Robí sa z predmetov: literatúra,
dejiny USA, svetové dejiny, matematika I, matematika II,
biológia, chémia, fyzika, jazyky – francúzsky, nemecký, anglický,
hebrejský, taliansky, španielsky, latinský, japonský, čínsky,
kórejský
V jeden deň je možné absolvovať buď Reasoning Test alebo
najviac 3 Subject testy. Platnosť testu je neobmedzená.
Forma: papierová, SAT I – písomný test (3 hodiny),
SAT II – písomný test (1 hodina)
Testovanie na Slovensku je v Bratislave:
Termín registrácie

Termín testu

1. október 2009

7. november 2009

30. október 2009

5. december 2009

15. december 2009

23. január 2010

25. marec 2009

1. máj 2010

29. apríl 2010

5. jún 2010

Kontaktná osoba: Mgr. Jarmila Galatová (j.galatova@gmail.com,
02/59357504)
Pozor! Pre Subject testy z cudzích jazykov nie sú platné všetky
termíny!

9/2009

Poplatok a spôsob platby:
Poplatok:
SAT Reasoning Test: 45 USD (SAT Reasoning Test fee)
+ 26 USD (International Processing fee) = 71 USD
SAT Subject Test: 20 USD (Basic Registration fee) + 26 USD
(International Processing fee) + poplatok za príslušný test
(Language Test with Listening + 20 USD, ostatné testy
+ 9 USD)
Spôsob platby:
• medzinárodne platnými kreditnými kartami VISA,
MasterCard, alebo American Express, nie VISA Elektron
alebo Maestro (samotná karta nemusí byť vystavená na vaše
meno, môže za vás zaplatiť aj iná osoba, musí však mať
denný limit vyšší ako suma k úhrade, aby váš pokus o platbu
nebol zamietnutý a celý proces tým značne skomplikovaný)
• bankovým šekom na americkú banku a splatný
Collegeboard (napr. ČSOB Vám vystaví bankový šek na
príjemcu CollegeBoard, Princeton, New Jersey, USA účtovaný
cez americkú banku Chase Manhattan)
Spôsoby registrácie:
• on-line cez www.collegeboard.com
Ihneď obdržíte registračné číslo, dátum a čas testu a adresu
testovacieho centra. Registrovať sa môžete do uvedených
termínov uzávierky prihlášok.
• poštou (odporúča sa 6 týždňov pred termínom testu)
na adrese:
College Board SAT Program
PO BOX 8051
Mount Vernon
IL USA 62864
Postup: Vyplnený registračný formulár spolu s originálom bankového
šeku zašlite na adresu registračného centra v USA. Registračný
formulár nájdete v obálke v registračnom bulletine. Registračný
bulletin si môžete vyzdvihnúť v pracoviskách SAIA alebo kancelárii
Fulbrightovej komisie, príp. vyžiadať na www.collegeboard.com. Na
zaregistrovanie potrebujete originál registračného formuláru, nestačí
verzia stiahnutá z internetu alebo kópia.

Bodovanie a zasielanie výsledkov:
Výsledkom testu je bodové hodnotenie – score. Score sa
udeľuje za každú časť zvlášť. Záleží na škole, aký počet bodov
v jednotlivých častiach od uchádzača vyžaduje.
Výsledky sa zasielajú testovanej osobe a štyrom inštitúciám
bez poplatku (dodatočné zasielanie výsledkov stojí 9,50 USD).
Výsledky môžete očakávať 4 – 5 týždňov po napísaní testu.
Výsledok testu sa môžete dozvedieť aj telefonicky. Tento
spôsob získavania výsledkov stojí 12,50 USD a platbu je možné
uskutočniť len uvedenými kreditnými kartami. Uchádzači, ktorí
sa zaregistrovali on-line si výsledky môžu zdarma pozrieť na
wesbtránke.
Dôležité upozornenie:
Na základe registrácie vám bude vystavený admission ticket. Ak
ste sa registrovali poštou, bude vám zaslaný poštou, ale zároveň
vám bude k dispozícii na webstránke www.collegeboard.com. Ak
potvrdenie registrácie neobdržíte 2 týždne pred termínom testu,
vytlačte si ho z webstránky alebo kontaktuje Customer service
+1 212 713 7789
STAND-BY TESTING
Pozor! V prípade voľného miesta a testovacích materiálov
môžete prísť na test SAT v Bratislave aj bez prihlásenia
(stand-by testing)! Kontaktná osoba: Mgr. Jarmila Galatová
(j.galatova@gmail.com, 02/5935704)
Začiatok testu: 8.30 h
Registrácia: hodinu pred testom
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Na registráciu potrebujete: vyplnenú SAT prihlášku, fotograﬁu,
pas, šek vystavený na americkú banku a splatný College Board
(poplatok za test + 38 USD za stand-by testing) alebo kreditnú
kartu.

osoba, musí však mať denný limit vyšší ako suma k úhrade, aby pokus
o platbu nebol zamietnutý a celý proces tým značne skomplikovaný).
Pri prihlasovaní sa uvedie číslo karty a jej exspiračný dátum.

Príprava na test:
Každý kandidát má možnosť stiahnuť si zdarma jeden test,
vrátane informácií o eseji. (http://www.collegeboard.com/
student/testing/sat/prep_one/test.html)
Informácie o ďalších oﬁciálnych materiáloch zdarma nájdu
záujemcovia na stránkach SAT Preparation Center (http://www.
collegeboard.com/student/testing/sat/prep_one/prep_one.html)
testovacej organizácie College Board (http://www.collegeboard.
com/).

vystavený na americkú banku a splatný príjemcovi ETS-GRE, Princeton,
New Jersey, USA (napr. ČSOB vám vystaví bankový šek účtovaný cez
americkú banku Chase Manhattan).
POZOR! K prihláške musíte priložiť originál šeku! Pokiaľ priložíte
k prihláške len potvrdenie o príkaze/platbe a samotný šek pošle banka,
ETS nespracuje vašu prihlášku.

• bankovým šekom na 150 USD, resp. 180 USD, šek musí byť

GRE GENERAL TEST – počítačová forma

Učebné materiály aj na domáce štúdium zapožičiava
Fulbrightova komisia.

Miesto testovania
Praha (US Business School) www.usbsp.cz
Budapešť (www.fulbright.hu)

TSE (The Test of Spoken English)

Registrácia na počítačovú formu GRE General Test je
v regionálnom registračnom centre v Holandsku on-line,
telefonicky, faxom alebo poštou:

www.ets.org/tse

Použitie:
TSE – A pri uchádzaní sa na pre-graduálne a graduálne
štúdium, o asistentské miesta na univerzitách, vysokých školách
a výskumných ústavoch v USA a iných anglicky hovoriacich
krajinách.
TSE – P pri uchádzaní sa o licencie a certiﬁkáty za účelom
získania oprávnenia vykonávať určitú profesiu v USA a iných
anglicky hovoriacich krajinách
Cieľ: zhodnotiť schopnosť ústnej komunikácie v angličtine
u uchádzačov, pre ktorých nie je angličtina rodným jazykom
Forma: zaznamenávanie odpovedí testovanej osoby na otázky
už vopred zaznamenané na magnetofónovej páske. Dĺžka
trvania testu 20 minút.
Termíny testovania: 17. október 2009, 16. január 2010,
5. marec 2010.
Poplatok: 125 USD
Prehľad testovacích centier je na www.ets.org/tse (v súčasnosti
nie je žiadne v Európe).

GRE (Graduate Record Examinations)
www.gre.org

Použitie: pri prijímaní na magisterské a postgraduálne štúdium
(Master, PhD) na univerzitách v USA
Cieľ:
General Test: meria verbálne, matematické a analytické
schopnosti uchádzača
Subject Test: meria vedomosti v konkrétnom odbore (biológia,
biochémia a molekulárna biológia, chémia, počítačové vedy,
anglická a americká literatúra, matematika, fyzika, psychológia)
GRE General Test je možné absolvovať najbližšie napr. v Prahe
alebo v Budapešti (počítačová forma) alebo Viedni (písomná
forma).
GRE Subject Test je možné absolvovať len písomnou formou
v Bratislave, Viedni a v Prahe.
Poplatok a možnosti jeho úhrady
GRE General test: 180 USD, platnosť testu 5 rokov
GRE Subject test: 150 USD, platnosť testu 5 rokov
platba:
• medzinárodnou kreditnou kartou VISA, MasterCard, alebo
American Express, nie VISA Elektron alebo Maestro! (samotná karta
nemusí byť vystavená na meno prihlasujúceho sa, môže zaplatiť aj iná
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Thomson Prometric
ATTN: PTC Registration
P.O. Box 2024, 8203 AA Lelystad
The Netherlands
tel: +31-320-239 540
fax: +31-320-239 541
e-mail: euregs@thomson.com
Kuriér:
Thomson Prometric
ATTN: PTC Registrations Europe
Noorderwgenplein 6
8223 AL Lelystad
The Netherlands

Registračný formulár International Test Scheduling Form
nájdete v registračnom bulletine. Registračný bulletin si môžete
vyzdvihnúť v pracoviskách SAIA, v kancelárii Fulbrightovej
komisie alebo stiahnuť www.gre.org/codelst.html.
• on-line cez www.ets.org/gre
Platba: jednou z uvedených kreditných kariet

• telefonicky – kreditnou kartou
Platba: jednou z uvedených kreditných kariet
Prihlasovanie: najneskôr dva pracovné dni pred testom
Postup: vyplňte registračný formulár International Test Scheduling
Form, potom nadiktujete údaje z vyplneného formulára na tel. čísle
registračného centra v Holandsku a ihneď obdržíte registračné číslo
(appointment conﬁrmation number), dátum a čas testu a adresu
testovacieho centra.

• telefonicky – voucher-om
Pokiaľ nemáte jednu z uvedených kreditných kariet môžete požiadať
o voucher. Voucher potom môžete použiť ako kreditnú kartu, pričom
namiesto čísla kreditnej karty do telefónu nadiktujete 16-mieste číslo
voucher-u. Najprv vyplňte GRE CBT Voucher Request Form, ktorý
nájdete v registračnom bulletine. Voucher request form spolu
s originálom bankového šeku zašlite na adresu: ETS-SBT, Box 371859,
Pittsburgh, PA 15250-7859, USA. Do štyroch týždňov by ste mali
obdržať voucher, ktorý je platný jeden rok od vydania. Ďalej postupujte
ako pri registrácií cez telefón pomocou kreditnej karty, len namiesto
čísla karty nadiktujte do telefónu číslo voucher-a.

• faxom
Platba: jednou z uvedených kreditných kariet
Prihlasovanie: najneskôr týždeň pred testom
Postup: registračný formulár zašlite faxom na faxové číslo registračného
centra v Holandsku. Pri registrácií faxom nemáte okamžité potvrdenie
vybraných termínov, a preto ak máte kreditnú kartu zaregistrujte sa
radšej telefonicky.

BULLETIN SAIA

• poštou
Platba: bankovým šekom
Prihlasovanie: 4 – 5 týždňov pred testom
Postup: vyplňte registračný formulár International Test Scheduling Form
a zašlite ho spolu s originálom bankového šeku štyri až päť týždňov
pred prvým vami vybraným termínom na adresu registračného centra
v Holandsku (musia ho obdržať najneskôr 3 týždne pred plánovaným
dňom testu).
Pri registrácií poštou nemáte okamžité potvrdenie vybraných termínov.
Preto vám odporúčame urobiť tak, že si najprv objednáte voucher
a potom sa telefonicky pomocou voucher-u zaregistrujete.

Štruktúra testu:
Analytical writing – 75 minút, 2 úlohy
Verbal reasoning – 30 minút, 30 otázok
Quantitative reasoning – 45 minút, 28 otázok
Bodovanie a zasielanie výsledkov:
Výsledkom testu je bodové hodnotenie, ktoré sa udeľuje zvlášť
za každú časť – verbálnu, matematickú a analytickú. Záleží na
škole, aký počet bodov v jednotlivých častiach od uchádzača
vyžaduje. Po napísaní testu môžete výsledky testu zrušiť.
Výsledky zasiela ETS 10 – 15 dní po napísaní testu testovanej
osobe a bezplatne štyrom určeným inštitúciám (dodatočné
zasielanie výsledkov stojí 20 USD/inštitúcia).
Upozornenie:
GRE General test môžete absolvovať len jedenkrát
v kalendárnom mesiaci maximálne 5-krát za 12 mesiacov
(aj v prípade, ak zrušíte výsledky testu).

osobe a bezplatne štyrom určeným inštitúciám (dodatočné
zasielanie výsledkov stojí 20 USD/inštitúcia).
Upozornenie:
GRE General Test môžete absolvovať len jedenkrát
v kalendárnom mesiaci maximálne 5 krát za 12 mesiacov
(aj v prípade, ak zrušíte výsledky testu)
Pozor! V prípade voľného miesta a testovacích materiálov
môžete prísť na GRE – General test aj bez prihlásenia (stand-by
testing)! Príplatok za stand-by-testing je 50 USD.
GRE SUBJECT TEST
GRE Subject Test je možné absolvovať len písomne.
Odbory: biochémia, biológia, chémia, informatika, anglická
literatúra, matematika, fyzika, psychológia.
Termíny testovania v Bratislave, Budapešti (Maďarsko)
a Prahe (Česká republika):
Termín skúšky

Zasielanie výsledkov

10. október 2009

20. november 2009

7. november 2009

18. december 2009

14. apríl 2010

21. máj 2010

Registrácia na GRE Subject Test je on-line alebo poštou:
• on-line cez www.ets.org/gre
Platba: jednou z uvedených kreditných kariet

GRE GENERAL TEST – písomná forma
Testovanie vo Viedni (Rakúsko)
Termín skúšky

Zasielanie výsledkov

24. október 2009

12. december 2009

6. februára 2010

19. marec 2010

Registrácia na písomnú formu je on-line alebo poštou:
• on-line cez www.ets.org/gre
Platba: jednou z uvedených kreditných kariet

• poštou na adrese:
ETS-GRE
Box 382013
Pittsburgh
PA 15251-8013
USA
Platba: bankovým šekom alebo jednou z uvedených kreditných kariet
Postup: vyplňte registračný formulár Registration Form For Paper Based
General Test and Subjects Tests a zašlite spolu s originálom bankového
šeku alebo údajmi o kreditnej karte na adresu registračného centra
v USA, tak aby bola doručená do termínu uzávierky prihlášok (odporúča
sa zaslať prihlášku 4 týždne pred termínom uzávierky prihlášok).
Registračný formulár si môžete stiahnuť z www.gre.org/codelst.html

Štruktúra testu:
Analytical writing – 75 minút, 2 úlohy
Verbal – 2 x 30 minút, 38 otázok
Quantitative – 2 x 30 minút, 30 otázok v jednej sekcii
Bodovanie a zasielanie výsledkov:
Výsledkom testu je bodové hodnotenie. Po napísaní testu
môžete výsledky testu zrušiť.

• poštou na adrese:
ETS-GRE
Box 382013
Pittsburgh
PA 15251-8013
USA
Platba: bankovým šekom alebo jednou z uvedených kreditných kariet
Postup: vyplňte registračný formulár Registration Form for Paper-Based
General Test and Subject Test a zašlite spolu s originálom bankového
šeku alebo údajmi o kreditnej karte na adresu registračného centra
v USA, tak aby bola doručená do termínu uzávierky prihlášok (odporúča
sa zaslať prihlášku 4 týždne pred termínom uzávierky prihlášok).
Registračný formulár si môžete stiahnuť z www.gre.org/codelst.html

Bodovanie a zasielanie výsledkov:
Výsledkom testu je bodové hodnotenie. Po napísaní testu
môžete výsledky testu zrušiť. Výsledky zasiela ETS 6
– 8 týždňov po napísaní testu (v žiadnom prípade nie skôr)
testovanej osobe a bezplatne štyrom určeným inštitúciám
(dodatočné zasielanie výsledkov stojí 20 USD/inštitúcia).
STAND-BY TESTING
Pozor! V prípade voľného miesta a testovacích materiálov
môžete prísť na GRE – Subject test v Bratislave aj bez
prihlásenia (stand-by testing)!
Kontaktná osoba: Mgr. Jarmila Galatová
(j.galatova@gmail.com, 02/5935704). Kontaktujte
administrátorku v dostatočnom predstihu, aby mohla zabezpečiť
testovacie materiály.
Začiatok testu: 8.30 h
Registrácia: hodinu pred testom
Na registráciu potrebujete: vyplnenú GRE prihlášku, fotograﬁu,
pas, šek na 200 USD (150 USD + 50 USD za stand-by testing)
vystavený na americkú banku a splatný ETS-GRE alebo kreditnú
kartu.

Výsledky zasiela ETS 6 – 8 týždňov po napísaní testu testovanej
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Príprava na test:
Ak sa zaregistrujete na test GRE, budú vám zdarma zaslané
prípravné testovacie materiály. Prípravné testy a modelové
otázky si môžete stiahnuť aj z www.gre.org/pracmats.html
Pre vytvorenie slovnej zásoby pre test GRE, čo býva veľmi častý
problém študentov, odporúčame bezplatnú stránku Sungwoo
Park`s GRE Word List, http://pllab.kaist.ac.kr/~gladius/gre/
http://www.postech.ac.kr/~gla/gre/, kde nájdete na stiahnutie
zoznamy slov používaných vo verbálnej časti testu.
V informačnom centre SAIA je možnosť prezenčného štúdia
prípravných materiálov na americké jazykové a vedomostné
testy, ako aj modelových testov na počítači.
Učebné materiály aj na domáce štúdium zapožičiava
Fulbrightova komisia (www.fulbright.sk)

GMAT (Graduate Management Admission Test)
www.mba.com

Použitie: pri prijímaní na program Master of Business
Administration (MBA) nielen v USA, ale na celom svete.
Cieľ: meria verbálne, matematické a analytické schopnosti
uchádzača. Skúška nepredpokladá hlbšie znalosti ekonómie.
Poplatok: 250 USD, platnosť testu 5 rokov
Miesto a termín testovania:
Praha, Česká republika
DIGI TRADE, Olšanská 19, Praha 3
www.digi-trade.cz
certiﬁkace@digi-trade.cz
Registrácia v registračnom centre v USA na adrese:
Pearson VUE
Attention: GMAT Program
PO Box 581907
Minneapolis, MN 55458-1907
USA
Registračné telefónne a faxové čísla pre Európu:
tel.: +44 (0) 161 855 7219, 9:00 a.m. to 6:00 p.m. BST
fax: +44 (0) 161 855 7301
e-mail: GMATCandidateServicesEMEA@pearson.com

Registračný formulár International Test Scheduling Form nájdete
v registračnom bulletine alebo na www.mba.com. Registračný
bulletin si môžete vyzdvihnúť v kancelárii Fulbrightovej komisie.
Spôsob platby:
• medzinárodne platnými kreditnými kartami VISA,
MasterCard, alebo American Express, nie VISA Elektron alebo
Maestro (samotná karta nemusí byť vystavená na vaše meno, môže
za vás zaplatiť aj iná osoba, musí však mať denný limit vyšší ako
250 USD, aby Váš pokus o platbu nebol zamietnutý a celý proces
tým značne skomplikovaný)

• bankovým šekom na americkú banku a splatný
príjemcovi ETS-GMAT Princeton, New Jersey, USA (napr.
ČSOB vystaví bankový šek účtovaný cez americkú banku
Chase Manhattan)
Registrácia:
• on-line na stránke www.mba.com
Platba uvedenými kreditnými kartami. Ihneď obdržíte registračné
číslo, dátum a čas testu a adresu testovacieho centra.
• telefonicky – kreditnou kartou: najrýchlejší spôsob registrácie,
najneskôr tri dni pred vybraným dátumom skúšky, platba
uvedenými kreditnými kartami. Najprv vyplňte registračný formulár
International Test Scheduling Form, vyberte si aspoň jedno
testovacie centrum a päť testovacích termínov. Potom nadiktujete
údajez vyplneného formulára na tel. čísle registračného centra
a ihneď obdržíte registračné číslo (appointment conﬁrmation
number), dátum a čas testu a adresu testovacieho centra.
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• faxom najneskôr týždeň pred dňom testu.
Platba uvedenými kreditnými kartami a zasielanie registračného
formuláru faxom na faxové číslo registračného centra. Pri registrácií
faxom nemáte okamžité potvrdenie vybraných termínov, a preto ak
máte kreditnú kartu zaregistrujte sa radšej telefonicky.

• poštou časovo náročný spôsob registrácie, možný aj v prípade,
keď nemáte kreditnú kartu. Platba sa uskutočňuje bankovým
šekom vystaveným na americkú banku a splatný ETS-GMAT. Vyplňte
registračný formulár International Test Scheduling Form a zašlite ho
spolu s originálom bankového šeku štyri až päť týždňov pred prvým
vami vybraným termínom na adresu registračného centra
v USA (musia ho obdržať najneskôr 3 týždne pred zamýšľaným
dňom testu).
Štruktúra testu:
1. Analytical Writing: Analysis of the Issue (1 – téma, 30
minút), Analysis of an Argument (1 – téma, 30 minút),
2. Quantitative Questions: Problem Solving & Data
Sufﬁciency – meria základné matematické schopnosti
a porozumenie základným pojmom. Overuje schopnosť
riešenia kvantitatívnych problémov a interpretovania dát
v grafoch (37 otázok, 75 minút)
3. Verbal Questions: Reading Comprehension, Critical
Reasoning & Sentence Correction – meranie schopnosti
porozumieť a zhodnotiť text (41 otázok, 75 minút)
Prípravný GMAT Powerprep Software si zdarma môžete stiahnuť
z www.mba.com/mba/TaketheGMAT
V informačnom centre SAIA je možnosť prezenčného štúdia
prípravných materiálov na americké jazykové a vedomostné
testy, ako aj modelových testov na počítači.
Učebné materiály aj na domáce štúdium zapožičiava
Fulbrightova komisia.

PROFESNÉ TESTY
LSAT (Law School Admission Test):
www.lsat.org
MCAT (Medical College Admission Test):
www.aamc.org/mcat
USMLE (The United States Medical Licensing Examination):
www.ecfmg.org
CSA (Clinical Skills Assessment):
www.ecfmg.org
NAVLE (North American Veterinary Licensing Examination):
www.nbec.org/navle.html
DAT (Dental Admission Test):
www.ada.org/prof/ed/testing/dat.asp
NBDE (National Board Dental Examination):
www.ada.org/prof/prac/licensure/lic
PCAT (Pharmacy College Admission Test):
www.tpcweb.com/pse/g-conts0.htm
NBDHE (National Board Dental Hygiene Examination):
www.ada.org/prof/prac/licensure/nathyexam.html

BULLETIN SAIA

CAMBRIDGESKÉ SKÚŠKY
ZO VŠEOBECNEJ ANGLIČTINY

ILEC – INTERNATIONAL LEGAL ENGLISH CERTIFICATE

Cambridgeské skúšky zo všeobecnej angličtiny (Cambridge
exams in English for Speakers of Other Languages – ESOL)
sú príležitosťou získať medzinárodne uznávané certiﬁkáty,
osvedčujúce úroveň znalosti angličtiny s celoživotnou
platnosťou.
Skúšky sú zamerané na hodnotenie štyroch hlavných oblastí:
schopnosť porozumieť prečítanému textu, písanie, schopnosť
porozumieť počutému textu a verbálny prejav.
FCE – FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH (B2)
Ide o pokročilú úroveň ovládania jazyka vo všetkých vyššie
oblastiach. FCE je medzinárodne uznávanou skúškou
akceptovanou vo sfére obchodu, priemyslu, pri kontakte
s verejnosťou, na administratívne účely v bankovníctve,
v leteckých spoločnostiach, v kulinárskej praxi a podobne.
Akceptujú ju aj niektoré fakulty na slovenských univerzitách
a iné inštitúcie. Doba prípravy na FCE si vyžaduje približne 600
hodín.
CAE – CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH (C1)
Označuje veľmi vysokú úroveň ovládania angličtiny a je vhodná
pre tých, ktorí využívajú anglický jazyk na študijné alebo
profesionálne účely. Dosiahnutie CAE stupňa je jedným
z predpokladov pri zápise na väčšinu britských univerzít.
CPE – CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH (C2)
Najvyšší stupeň Camebridgeských skúšok všeobecnej angličtiny.
Ovládanie reči je takmer na úrovni osôb, ktorých materinským
jazykom je angličtina.
CAMBRIDGESKÉ CERTIFIKÁTY OBCHODNEJ
ANGLIČTINY
Cambridgeské certiﬁkáty obchodnej angličtiny vám môžu
pomôcť na ceste budovania kariéry. Sú medzinárodne uznávané
a dokazujú, že ste dosiahli určitú úroveň ovládania anglického
jazyka a ste schopní tento jazyk využívať aj v profesionálnom
prostredí. BEC skúška hodnotí všetky štyri oblasti: schopnosť
porozumieť vypočutému textu, rozprávanie, schopnosť
porozumieť prečítanému textu a písanie – a to všetko
v kontexte obchodu a podnikania.
Skúška BEC existuje na troch jazykových úrovniach:
BEC PRELIMINARY (B1)
Táto skúška je určená ľuďom starším ako 17 rokov,
pohybujúcim sa vo sfére obchodu, ktorých angličtina je na
úrovni mierne pokročilých (stupeň PET). Jej cieľom je tiež
motivovať kandidátov k príprave na skúšku BEC Vantage.
BEC VANTAGE (B2)
Je vhodná pre ľudí, ktorí sú zamestnaní vo sfére podnikania
– od práce v kancelárii, cez výrobnú oblasť až po služby.
Ich angličtina by mala dosahovať stupeň zodpovedajúci FCE
(Prvému Cambridgeskému certiﬁkátu).
BEC HIGHER (C1)
Jazyková úroveň tejto skúšky zodpovedá CAE (Druhému
Cambridgeskému certiﬁkátu). Kandidáti by mali byť schopní
zapojiť sa do rozsiahlych debát, obohatiť svojimi príspevkami
rôzne pracovné stretnutia a semináre, mali by vedieť písať
referáty, vyznať sa v obchodnej korešpondencii, pracovať
s odbornými článkami a mali by ovládať stratégie úspešného
vyjednávania v rozličných situáciách.

ILEC je medzinárodne uznávaná skúška z právnickej angličtiny
pre tých, ktorí chcú preukázať svoju schopnosť komunikovať
ústne i písomne s právnickými klientmi a odborníkmi doma
aj v zahraničí. Skúška vznikla v spolupráci University of
Cambridge ESOL Examinations a Translegal – vedúcej Európskej
spoločnosti jazykových odborníkov v oblasti práva. Skúška je
uznávaná poprednými právnickými asociáciami, okrem iných
napríklad European Company Lawyers Association, European
Law Students Association, International Association of Young
Lawyers a European Young Bar Association. Skúška ILEC
zodpovedá úrovni B2 (Vantage) a C1 (Effective operational
proﬁciency) Európskeho referenčného rámca jazykov. Skúška na
stupni C1 môže slúžiť ako doklad jazykovej znalosti právnickej
angličtiny na úrovni potrebnej pre prácu v medzinárodnom
prostredí alebo pre štúdium práva na univerzitách v zahraničí.
Štruktúra skúšky:
Čítanie – 1 hodina 15 minút
Písanie – 1 hodina 15 minút
Počúvanie – 40 minút
Hovorenie – 16 minút
Registrácia a platba:
• on-line na http://examinations.britishcouncil.org alebo
v British Council počas registračného obdobia. Registrácia je
platná až po uhradení poplatku 255 eur za skúšku
(v hotovosti, kartou, bankovým prevodom alebo on-line)
v priebehu registračného obdobia.
Výsledky a certiﬁkáty:
Celkový počet bodov, ktoré je možné dosiahnuť za všetky
časti skúšky je 200 – každá časť tvorí 50 bodov. Výsledky
sú rozdelené na tri stupne úspešnosti (C1 Pass with Merit,
C1 Pass and B2 Pass) a dva stupne neúspešnosti (Narrow
Fail and Fail). Celková známka odráža kandidátov prejav vo
všetkých štyroch častiach, a tak je možné neúspech v jednej
časti skúšky kompenzovať úspechom v inej. Kandidáti dostanú
výsledok približne 6 týždňov po skúške. Oznámenie o výsledku
– statement of result ukazuje kandidátovi jeho hodnotenie
v jednotlivých častiach skúšky a celkovú známku. Tí, ktorí
dosiahnu úspešný výsledok, dostanú medzinárodne platný
certiﬁkát od University of Cambridge ESOL Examinations.
Skúška ILEC je organizovná dvakrát ročne – v máji
a v novembri. Registračné obdobie na skúšku, ktorá bude
17. novembra 2009, je od 14. septembra do 5. októbra 2009.

ICFE – INTERNATIONAL CERTIFICATE IN
FINANCIAL ENGLISH
ICFE je medzinárodne uznávaná skúška, ktorá dokladuje, že
kandidát, ktorého materinským jazykom nie je angličtina, je
schopný používať anglický jazyk efektívne a dorozumieť sa
v prostredí medzinárodných ﬁnancií a účtovníctva. Skúška
vznikla v spolupráci University of Cambridge ESOL a ACCA
(Association of Chartered Certiﬁed Accountants). Cambridge
ICFE je skúška vhodná pre študentov ﬁnancií a účtovníctva,
ako aj pre účtovníkov a ﬁnančných odborníkov. Certiﬁkát na
stupni C1 môže slúžiť ako doklad jazykovej znalosti potrebnej
pre prácu na manažérskej alebo profesionálnej úrovni alebo ako
doklad spôsobilosti pre štúdium na univerzite.
Štruktúra skúšky:
Čítanie – 1 hodina 15 minút
Písanie – 1 hodina 15 minút
Počúvanie – 40 minút
Hovorenie – 16 minút

zdroj: www.britishcouncil.sk
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Registrácia a platba:
• on-line na adrese http://examinations.britishcouncil.org
alebo v British Council počas registračného obdobia. Registrácia
je platná až po úhrade poplatku 200 eur (v hotovosti, kartou,
bankovým prevodom alebo on-line) v priebehu registračného
obdobia.
Výsledky a certiﬁkáty:
Celkový počet bodov, ktoré je možné dosiahnuť za všetky časti
skúšky je 200 – každá časť tvorí 50 bodov.
Výsledky sú rozdelené na tri stupne úspešnosti (C1 Pass with
Merit, C1 Pass and B2 Pass) a dva stupne neúspešnosti (Narrow
Fail and Fail). Celková známka odráža kandidátov prejav vo
všetkých štyroch častiach, a tak je možné neúspech v jednej
časti skúšky kompenzovať úspechom v inej. Kandidáti dostanú
výsledok približne 6 týždňov po skúške. Oznámenie o výsledku
– statement of result ukazuje kandidátovi jeho hodnotenie
v jednotlivých častiach skúšky a celkovú známku. Tí, ktorí
dosiahnu úspešný výsledok, dostanú medzinárodne platný
certiﬁkát od University of Cambridge ESOL Examinations.
Skúška ILEC je organizovná dvakrát ročne – v máji
a v novembri. Registračné obdobie na skúšku, ktorá bude
17. novembra 2009, je od 14. septembra do 5. októbra 2009.

IELTS (International English Language Testing
System)
IELTS je medzinárodne uznávaná skúška, ktorá je predpokladom
ďalšieho vzdelávanie v anglicky hovoriacich krajinách. Vyžadujú
ho mnohé univerzity a vzdelávacie inštitúcie vo veľkej Británii,
Austrálii, Novom Zélande a Kanade. Skúška postupne získava
väčšie uplatnenie aj v Spojených štátoch amerických.
Kandidáti si môžu vybrať z dvoch modulov: akademický alebo
všeobecný, ktoré sa líšia v častiach čítanie a písanie.
Akademickú verziu častí čítanie a písanie odporúčame
kandidátom, ktorých zámerom je študovať na univerzite alebo
pokračovať v postgraduálnom štúdiu.
Cieľom všeobecnej verzie spomenutých častí skúšky nie je
otestovať jazykové schopnosti v čo najširšom rozsahu, nemusia
teda zodpovedať akademickým požiadavkám. Vo všeobecnej
verzii sa kladie dôraz na základné dorozumievacie schopnosti
v rozsiahlom spoločenskom a vzdelávacom kontexte. Všeobecnú
verziu IELTS odporúčame kadidátom, ktorí si plánujú dokončiť
stredoškolské vzdelanie, alebo získať pracovné skúsenosti
v anglicky hovoriacich krajinách.
Termíny skúšok:
Termín skúšky

uzávierka registrácie a platby

7. november 2009

25. september 2009

5. december 2009

23. október 2009

Bližšie informácie o skúške:
The British Council
Panská 17
811 01 Bratislava 1
tel.: 02/5443 1074
fax: 02/5443 03 69
e-mail: info@britishcouncil.sk
www.britishcouncil.sk
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NEMECKÝ JAZYK
Skúšky z nemeckého jazyka sme rozdelili do troch skupín
– skúšky Goetheho inštitútu (Goethe Institut), Rakúskeho
inštitútu (Österreich Institut) a Test z nemčiny ako cudzieho
jazyka (TestDaF – Test Deutsch als Fremdsprache).

SKÚŠKY GOETHEHO INŠTITÚTU
Dokladmi o znalostiach nemeckého jazyka sú medzinárodne
známe a vysoko uznávané certiﬁkáty a diplomy, ktoré
udeľuje Goethe Institut. Tieto certiﬁkáty zlepšujú šance na
medzinárodnom trhu práce a niektoré z nich umožňujú štúdium
na nemeckých vysokých školách bez nevyhnutnosti preukázania
sa ďalším certiﬁkátom o znalosti nemeckého jazyka.
Zertiﬁkat Deutsch – ZD (B1)
ZD je dokladom o dobrých znalostiach základov nemeckého
jazyka. Skúšaný preukáže základné znalosti hovorovej nemčiny,
t. j. dokáže porozumieť bežným životným situáciám, zapojiť sa
do každodennej komunikácie a písomne a ústne sa vyjadrovať
k témam z bežného života.
Skúška je akceptovaná zamestnávateľmi ako doklad o dobrej
znalosti nemeckého jazyka a je uznávaná ako doklad
o jazykovej znalosti pri žiadosti o nemecké občianstvo.
Zertiﬁkat Deutsch für den Beruf – ZDFB (B2)
ZDFB je dokladom o primeraných znalostiach nemeckého jazyka
pre bežnú prax. Skúšaný musí preukázať, že sa vie
v nemeckom jazyku primerane písomne i ústne zorientovať
v bežných každodenných pracovných situáciách. To znamená,
že je schopný porozumieť jednoduchým textom, vie sa písomne
vyjadrovať o rutinných záležitostiach vzťahujúcich sa na denný
chod ﬁrmy a adekvátne reaguje na bežné pracovné rozhovory.
Zentrale Mittelstufenprüfung – ZMP (C1)
ZMP je dokladom o dobrých všeobecných jazykových
vedomostiach nemeckého jazyka. Skúšaný preukáže, že ovláda
štandardný nemecký jazyk, t. j. správne sa vyjadruje ústne
i písomne aj k náročnejším témam a je schopný porozumieť
pôvodným textom so stredným stupňom obtiažnosti.
Vysvedčenie zo skúšky ZMP oprávňuje na štúdium na
Studienkolleg (ročný prípravný kurz pre zahraničných
študentov), mnohých vyšších odborných školách a niektorých
univerzitách (bližšie informácie o uznávaní vysvedčenia je
možné získať na konkrétnych vysokých školách).
Zentrale Oberstufenprüfung – ZOP (C2)
ZOP je dokladom o kvaliﬁkovanom ovládaní nemeckého jazyka.
Skúška predpokladá približne 1 200 vyučovacích jednotiek
(po 45 minút). Skúšaný preukáže, že je schopný porozumieť
zložitejším pôvodným textom a plynulo sa ústne i písomne
vyjadrovať. Skúška zodpovedá stupňu obtiažnosti Kleines
Deutches Sprachdiplom.
Skúška je v praxi uznávaná ako potvrdenie kvaliﬁkovaných
znalostí nemeckého jazyka a oprávňuje na štúdium na
nemeckých vysokých školách.
Kleines Deutsches Sprachdiplom – KDS (C2)
Skúšaný preukáže, že je schopný porozumieť zložitejším
pôvodným (prevažne literárnym) textom, plynulo sa ústne
i písomne vyjadrovať a že má prehľad v oblasti nemeckých
reálií a kultúry. KDS udeľuje Goethe Institut od roku 1962
z poverenia Ludwig-Maximilian Universität zu München. Testové
otázky pripravuje Goethe Institut v spolupráci s univerzitou.
Svetovo uznávaná skúška je akceptovaná zamestnávateľmi
ako doklad o kvaliﬁkovaných znalostiach nemeckého jazyka.
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Vysvedčenie oprávňuje na štúdium na nemeckých vysokých
školách a univerzitách.

Poradenstvo o skúškach Goetheho inštitútu
beratung@bratislava.goethe.org

Prüfung Wirtschaftsdeutsch International – PWD (C1)

Skúšky Goetheho inštitútu možno na Slovensku vykonať aj
u licenčných partnerov GI na Slovensku:
Štátna jazyková škola, Bratislava
E-Ku inštitút jazykovej a interkultúrnej komunikácie, Nitra
RK Centrum UNIVERSA, Banská Bystrica
Štátna jazyková škola Trenčín
Štátna jazyková škola Prešov
Selye Kollegium Komárno
DUNA Nová jazyková škola, Košice
Kontakty na licenčných partnerov GI:
http://www.goethe.de/Ins/sk/bra/lrn/prf/skindex.htm

PWD je dokladom o znalosti hospodárskej nemčiny pre
pokročilých. Skúška predpokladá znalosť nemeckého jazyka
na úrovni Zentrale Mittelstufenprüfung (ZMP) s dodatočnými
odbornými jazykovými znalosťami a prakticko-odbornými
znalosťami z ekonómie. Skúšaný musí preukázať vysokú mieru
porozumenia ústnej a písomnej komunikácie v nemeckom
jazyku v oblasti ekonómie.
Skúška je uznávaná zamestnávateľmi mnohých krajín ako
doklad o prakticko-ekonomicky orientovaných znalostiach
nemeckého jazyka na veľmi pokročilej úrovni.
Großes Deutsches Sprachdiplom – GDS
GDS je dokladom o znalosti nemeckého jazyka na úrovni
materinskej reči. Diplom je vysoko odbornou záverečnou
skúškou z nemčiny ako cudzieho jazyka, ktorá nebola zložená
v rámci univerzitného štúdia alebo tlmočnícko-prekladateľského
vzdelania. KDS udeľuje Goethe Institut od roku 1962
z poverenia Ludwig-Maximilian Universität zu München. Testové
otázky pripravuje Goethe Institut v spolupráci s univerzitou.
Diplom oprávňuje na štúdium na nemeckých vysokých školách
a univerzitách (prekračuje požiadavky kladené pri týchto
skúškach). V niektorých krajinách je uznávaným jazykovým
dokladom pre nastávajúcich učiteľov nemeckého jazyka. Skúška
je dokladom pre učiteľov, ktorí chcú v Nemecku pracovať.
Termíny skúšok v Goetheho inštitúte v Bratislave

(prihlásiť sa treba najneskôr 10 dní pred termínom ústnej
písomnej skúšky, ak nie je uvedené inak)
Študenti Goetheho inštitútu (GI) platia nižší poplatok za skúšku.
Vyšší poplatok platia ostatní uchádzači.
Skúška

Písomná časť

Ústna časť

B1
Zertiﬁkat Deutsch

20. 10. 2009

22. 10. 2009

24. 11. 2009

15. 12. 2009

26. 11. 2009

17. 12. 2009

20. 10. 2009

22. 10. 2009

24. 11. 2009

26. 11. 2009

15. 12. 2009

17. 12. 2009

C1
Goethe-Zertiﬁkat
C1

20. 10. 2009

22. 10. 2009

24. 11. 2009

26. 11. 2009

15. 12. 2009

17. 12. 2009

C2
Zentrale
Oberstufenprüfung

05. 02. 2010

10. 02. 2010

116 €
132 €

KDS
C2
Kleines Deutsches
Sprachdiplom
– prihláška do
15. 3. 2009

04. 05. 2010

29. 04. 2010

132 €
146 €

PWD
C1
Prüfung
Wirtschaftsdeutsch

november
2009

B2
Goethe-Zertiﬁkat
B2

Bližšie informácie o skúškach:
http://www.goethe.de/Ins/sk/bra/lrn/stf/skindex.htm
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Poplatok
86 €
92 €

92 €
99 €

99 €
116 €

99 €
116 €

SKÚŠKY RAKÚSKEHO INŠTITÚTU
Das Österreichische Sprachdiplom Deutsch (ÖSD – Rakúsky
jazykový diplom z nemeckého jazyka) je ako iniciatíva dvoch
rakúskych spolkových ministerstiev štátom uznanou skúškou,
ktorá sa vyznačuje prísnymi kvalitatívnymi kritériami. Zodpovedá
medzinárodným smerniciam Rady Európy a je dokladom
o znalostiach nemeckého jazyka s medzinárodným významom.
Diplom zlepšuje šance v bežnom živote, ako aj na trhu práce,
či pri prijímacom konaní na univerzitách a iných vzdelávacích
zariadeniach, teda všade tam, kde je potrebný doklad
o znalostiach nemeckého jazyka.
Zertiﬁkat Deutsch (B1)
Na tomto stupni by mal/a byť kandidát/tka schopný/á zvládnuť
bežné situácie a základnú komunikáciu v zamestnaní. Ťažiskom
tejto skúšky je komunikácia, pri ktorej je už hodnotená aj
formálna správnosť. Zertiﬁkat Deutsch vznikol v spolupráci
s Goethe Institutom, WBT (Weiterbildungs- und Testsysteme
GmbH) a Inštitútom nemeckého jazyka Univerzity vo Freiburgu,
Švajčiarsko (z poverenia EDK – Schweizerische Konferenz der
kantonalen Erziehungsdirektoren).
Das Zertiﬁkat Deutsch predstavuje postačujúci doklad
o znalostiach nemeckého jazyka tak v súkromnom ako aj vo
verejnom sektore a ponúka držiteľom diplomu lepšie šance pri
hľadaní práce.
Mittelstufe Deutsch (C1)
Pri tejto skúške sa vyžaduje okrem bežnej komunikácie aj
schopnosť vecne argumentovať. Spolu s lingvistickou je
hodnotená aj pragmatická a interkultúrna kompetentnosť. To
znamená, že kandidát musí byť schopný správne reagovať na
funkčnosť, register, hovorové zafarbenia a prirodzenú idiomatiku
jazyka.
Stredný stupeň je uznávaný zamestnávateľmi ako doklad
o všeobecných, ale aj špeciﬁckých znalostiach nemeckého
jazyka a je započítavaný v rámci prijímacieho konania na
rakúskych univerzitách.
Wirtschaftsprache Deutsch (C2)
Táto skúška, ktorá je pripravovaná v spolupráci s Rakúskou
hospodárskou komorou, predpokladá okrem vysokej jazykovej
úrovne (ÖSD-Mittelstufe) už aj odborné jazykové znalosti
v hospodárskej oblasti.
Skúška predstavuje výhody pre osoby, ktoré chcú využiť znalosti
nemeckého jazyka v povolania so zameraním na hospodárstvo,
prípadne chcú študovať odbory s podobným zameraním a získať
tak dodatočnú kvaliﬁkáciu.
Bližšie informácie:
Österreich Institut, Baštová 9, Bratislava 1
e-mail: oei@oei.sk
www.oesterreichinstitut.sk, www.osd.at
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TestDaF (Test Deutsch als Fremdsprache)

FRANCÚZSKY JAZYK

TestDaF je štandardizovaný jazykový test, ktorý potvrdzuje
pokročilú úroveň znalostí nemeckého jazyka a je oﬁciálne
uznávaným dokladom oprávňujúcim na štúdium na vysokej
škole v Nemecku. Test môžu záujemcovia absolvovať vo svojej
krajine.

DELF (Diplôme d´études en langue française)
DALF (Diplôme approfondi de langue française)

TestDaF je dokladom o jazykových znalostiach pre:
● študentov, ktorí chcú nastúpiť štúdium v Nemecku alebo
ktorí začali štúdium vo svojej krajine a chcú ďalej študovať
v Nemecku
● vedcov, ktorí sa chcú zúčastniť pobytu na nemeckej
univerzite
● všetkých, ktorí musia preukázať znalosti nemeckého
jazyka
Štruktúra testu:
Leseverstehen (čítanie) – 60 min.
Hőrverstehen (počúvanie) – 40 min.
Schriftlicher Ausdruck (písomný prejav) – 60 min.
Mündlicher Ausdruck (ústny prejav) – 30 min.
Výsledky získané v jednotlivých častiach sú rozdelené do troch
úrovní (TDN3, TDN 4 a TDN 5). Študent je oprávnený na
štúdium na nemeckej univerzite iba vtedy, ak dosiahol úroveň
TDN 5 vo všetkých štyroch častiach. V kompetencii nemeckej
univerzity je rozhodnúť, či akceptuje študenta aj s nižšou
dosiahnutou úrovňou. Test možno opakovať bez obmedzenia.
Cena: 90 – 110 eur (cena môže byť v jednotlivých krajinách
rôzna).
Platnosť: 2 roky od dátumu vystavenia
Na Slovensku sú v súčasnosti 2 testovacie centrá, v Nitre
a v Bratislave:
Filozoﬁcká fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre
Katedra germanistiky
Kontaktná osoba: PhDr. Roman Trošok, CSc.
e-mail: rtrosok@ukf.sk
Ekonomická univerzita v Bratislave
kontaktná osoba: Heike Kuban
e-mail: heike.kuban@gmx.de
Termín skúšky

Prihlasovacie obdobie

10. november 2009

15. 9. 2009 – 13. 10. 2009

10. február 2010

16. 11. 2009 – 13. 1. 2010

20. apríl 2010

17. 2. 2010 – 23. 3. 2010

08. jún 2010

14. 4. 2010 – 11. 5. 2010

22. júl 2010

26. 5. 2010 – 22. 6. 2010

25. september 2010

28. 7. 2010 – 24. 8. 2010

09. november 2010

15. 9. 2010 – 12. 10. 2010

Obidva diplomy majú od roku 1985 hodnotu štátnej skúšky
a potvrdzujú znalosti francúzskeho jazyka zahraničných
kandidátov. Sú oﬁciálne uznávané Ministerstvom školstva
Francúzskej republiky. Možno ich získať vo viac ako 120
krajinách sveta.
Bližšie informácie: www.ifb.sk alebo www.ciep.fr

TCF (Test de Connaissance du francais)
TCF – test znalosti francúzskeho jazyka je francúzsky test
ministerstva školstva. Ide o jazykový test z francúzskeho
jazyka pre všetkých nefrankofónnych záujemcov, ktorí si
chcú z dôvodov profesionálnych či osobných, jednoduchým,
dôveryhodným a rýchlym spôsobom potvrdiť svoje vedomosti
z francúzštiny.
Bližšie informácie o skúškach:
Institut Français (DELF, DALF, TCF)
Palais Kutscherfeld
Sedlárska 7
812 83 Bratislava
tel.: 02/5934 7735
fax: 02/5934 7798
e-mail: linguist@france.sk
www.ifb.sk
Francúzska aliancia v Banskej Bystrici (DELF, DALF, TCF)
Námestie SNP 14
P.O.Box 244
974 00 Banská Bystrica
tel.: 048/415 41 20 – 048/415 41 05
e-mail: katarina.mrazova@france.sk
e-mail: afbb@amimail.sk
http://banska.alliance.free.fr
Francúzska aliancia v Košiciach (DELF, DALF, TCF)
Jesenského 26
040 01 Košice
tel./fax: 055/62 57 159
tel.: 055/72 99 517
e-mail: alliancefr.kosice@yahoo.fr
http://www.afke.sk

Bližšie informácie o teste, termíny, prihlášky a modelové testy
získate na www.testdaf.de.
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ŠPANIELSKY JAZYK

TALIANSKY JAZYK

Diplomas de Español como Lengua Extranjera
(DELE)

Certiﬁcazione di Italiano come Lingua Straniera
(C.I.L.S.)

Osvedčenia o znalosti španielčiny ako cudzieho jazyka
udeľované španielskym Ministerstvom školstva a kultúry. Skúšky
vypracováva a hodnotí Univerzita v Salamanke, za organizáciu
zodpovedá Instituto Cervantes.

Osvedčenie o znalosti talianskeho jazyka ako cudzieho jazyka
C.I.L.S. je medzinárodne uznávaný a udeľuje ho Universita
per Stranieri di Siena na základe dohody s Ministerstvom
zahraničných vecí Talianskej republiky.
Na Slovensku tieto testy možno vykonať v Talianskom
kultúrnom inštitúte.
Livello Uno – B1 – skúška je dokladom o schopnostiach
používať taliansky jazyk v každodennej komunikácií
Livello Due – B2 – skúška umožňuje zápis na talianske
univerzity
Livello Tre – C1 – skúška sa vyžaduje pre zápis do kurzov
ďalšieho vzdelávania v oblasti talianskeho jazyka na
Universitá per Stranieri di Siena
Livello Quattro – C2 – skúška sa vyžaduje pre zápis do
kurzov špecializovaných na didaktiku talianskeho jazyka na
Universitá per Stranieri di Siena

Podľa znalostí a stupňa ovládania španielskeho jazyka je možné
získať tri druhy certiﬁkátov:
El Diploma de Español – Nivel inicial (B1)
Je dokladom o jazykových znalostiach, ktoré sú potrebné pre
orientáciu a komunikáciu v základných situáciách bežného
života.
El Diploma de Español – Nivel intermedio (B2)
Je dokladom o všeobecnej jazykovej znalosti slova i písma,
ktorá je potrebná k zvládnutiu bežných životných situácií.
El Diploma de Español – Nivel superior (C2)
Je dokladom o pokročilých znalostiach španielskeho jazyka
a kultúry.
Zápisné na skúšku na Slovensku je:
Nivel inicial (B1): 47 eur
Nivel intermedio (B2): 57 eur
Nivel superior (C2): 69 eur
Skúška sa koná dvakrát v roku, v máji a novembri.
Na novembrový termín je možné sa prihlásiť od 1. septembra
do 16. októbra 2009, písomná skúška je 13. novembra, ústna
skúška 13. alebo 14. novembra 2009.
V niektorých krajinách sa skúšky konajú v špeciálnych termínoch
v apríli a v auguste.
Bližšie informácie na http://diplomas.cervantes.es.
Bližšie informácie o skúškach záujemcovia získajú aj na adrese:
Aula Cervantes
Ekonomická univerzita
Konvetná 1, Bratislava
e-mail: aula.bratislava@cervantes.es
http://diplomas.cervantes.es
Aula Cervantes v Bratislave má k dispozícii kópie ukážok testov
z predchádzajúcich rokov a takisto aj Sprievodcu pre získanie
diplomov. Ten sa skladá z troch dokumentov (jeden pre každý
stupeň) a bližšie špeciﬁkuje priebeh skúšok.
Sprievodcov a ukážky testov možno nájsť aj na internete:
• http://diplomas.cervantes.es – ukážky testov na stiahnutie
vo formáte pdf. Hypertextové odkazy a užitočné stránky
s materiálom podľa jednotlivých zručností.
• http://cvc.cervantes.es – interaktívne ukážky testov
s hodnotením

Termíny skúšok: každoročne v júni a v decembri (na skúšku je
potrebné sa prihlásiť 5 týždňov pre termínom)
Ďalšie talianske certiﬁkáty v súlade so Spoločným európskym
referenčným rámcom:
Università per
Stranieri di
Perugia

Università degli
Studi di Roma
Tre

Dante Alighieri

C2

CELI 5

IT

PLIDA C2

C1

CELI 4

------

PLIDA C1

B2

CELI 3

------

PLIDA B2

B1

CELI 2

ele.IT

PLIDA B1

(zdroj Taliansky kultúrny inštitút v Bratislave)

Bližšie informácie o skúškach získate na adrese:
Istituto Italiano di Cultura
Kapucínska 7
811 03 Bratislava
e-mail: info@iic.sk
http://www.iicbratislava.esteri.it/IIC_Bratislava

PORTUGALSKÝ JAZYK
Certiﬁkáty z portugalského jazyka (Português Língua
Estrangeira – PLE) sú:
DEPLE – Diploma Elementar de Portuguęs Língua Estrangeira
(B1)
DIPLE – Diploma Intermédio de Portuguęs Língua Estrangeira
(B2)
DAPLE – Diploma Avançado de Portuguęs Língua Estrangeira
(C1)
DUPLE – Diploma Universitário de Portuguęs Língua
Estrangeira (C2)
Bližšie informácie o skúškach sú na
http://www.ﬂ.ul.pt/unidades/centros/caple/
Na Slovensku momentálne nie je testovacie centrum. Najbližšie
sú v Českej republike, Rakúsku, Maďarsku a Poľsku.
Prehľad testovacích centier PLE:
http://www.ﬂ.ul.pt/unidades/centros/caple/principal_en.htm

9/2009
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RUSKÝ JAZYK
TRKI (Testirovanie po russkomu jazyku kak
inostrannomu)
Skúšky na získanie medzinárodne uznávaného certiﬁkátu
o znalosti ruského jazyka organizuje na Slovensku Ruské
centrum vedy a kultúry. Kandidátov skúša v Bratislave komisia
zložená z pracovníkov Štátneho inštitútu ruského jazyka
A. S. Puškina v Moskve. Certiﬁkáty sú vydávané na troch
úrovniach: základná úroveň, stredná úroveň a pokročilá úroveň.
Kandidáti majú možnosť sa na skúšky pripravovať na Ruskom
centre vedy a kultúry v Bratislave.
Bližšie informácie o skúškach TRKI:
Ruské centrum vedy a kultúry
Fraňa Kráľa 2, Bratislava
e-mail: rus.kult.centrum@stonline.sk
www.rcvkba.sk
Bližšie informácie o testoch je možné získať aj na
www.pushkin.edu.ru/certs/index.html,
www.philol.msu.ru/rus/kaf/testcentre,
www.rudn.ru/fpkp/programs

MAĎARSKÝ JAZYK
European Consortium for the Certiﬁcate of Attainment in
Modern Languages – ECL
Skúšky na získanie medzinárodne uznávaného certiﬁkátu
o znalosti maďarského jazyka organizuje Kultúrny inštitút
Maďarskej republiky.
Bližšie informácie o skúškach získate na www.ecl.hu a na
adrese:
Kultúrny inštitút Maďarskej republiky
Palisády 54
811 06 Bratislava
www.hunginst.sk

JAPONSKÝ JAZYK
Japanese-Language Proﬁciency Test (JLPT)
Vzhľadom na stále sa zvyšujúci počet študentov japonského
jazyka rastie aj ich potreba potvrdiť si svoje vedomosti
prostredníctvom medzinárodne uznávaného jazykového
certiﬁkátu. Takým je JLPT: Japanese Language Proﬁciency Test,
ktorý je možné absolvovať na štyroch vedomostných úrovniach.
Občania SR môžu najbližšie test JLPT absolvovať v Budapešti
(Maďarsko).
Podávanie prihlášok pre rok 2009 je od 31. augusta 2009
do 21. septembra 2009. Skúška sa uskutoční 6. decembra 2009.
Poplatok za Test guide a prihlášku je 500 HUF a poplatok za test
6 500 HUF.
Bližšie informácie – oﬁciálna stránka JLPT
http://www.jlpt.jp/e/index.html
(Zdroj http://www.sk.emb-japan.go.jp/JLPT.html)
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ŠTIPENDIJNÉ POBYTY – PONUKA
MEXIKO

Uzávierka 1. októbra 2009 a priebežne

Štipendiá mexickej vlády
Občania SR sa môžu uchádzať o viacero štipendií mexickej
vlády:
Special Lectures – štipendium na 1- až 12-mesačný
prednáškový pobyt pre odborníkov a profesorov je určené
vedeckým a pedagogickým pracovníkom, ktorí v čase podania
prihlášky majú titul PhD, pozývací list z mexickej verejnej
vysokej školy alebo výskumného pracoviska a ovládajú
španielsky jazyk.
O štipendium je možné žiadať priebežne v dostatočnom
(cca 6-mesačnom) časovom predstihu. Pobyt sa nemôže
realizovať v mesiacoch december a január. Prijímajúca inštitúcia
by mala ponúknuť uchádzačovi doplňujúci grant.
High-Level Lectures – štipendium – cestovný grant na
mesačný prednáškový pobyt pre odborníkov na akademických,
výskumných, spoločenských a kultúrnych inštitúciách je určený·
odborníkom, ktorí budú prednášať v Mexiku. Uchádzači musia
mať v čase podávania žiadosti titul PhD, pozývací list, v ktorom
musí byť uvedený presný program prednášok (názov, dátum),
ovládať španielsky jazyk.
O štipendium je možné žiadať priebežne v dostatočnom
(cca 6-mesačnom) časovom predstihu. Pobyt sa nemôže
realizovať v mesiacoch december a január. Prijímajúca inštitúcia
by mala ponúknuť uchádzačovi ﬁnančnú podporu na pokrytie
životných nákladov.
Professional Internship Program – štipendium na 2- až
6-mesačnú odbornú prax je určené študentom posledného
ročníka vysokoškolského štúdia a doktorandom, ktorí ovládajú
španielsky jazyk. V čase podávania žiadosti musí mať uchádzač
pozývací list. Prax musí byť súčasťou curricula domovskej
univerzity v SR (je potrebné potvrdenie zo školy).
Bližšie informácie na stránke: www.amipp.org.
Návšteva pre spolupracovníkov z printových
a elektronických médií (max. 15 dní). Štipendium je určené
pracovníkom v printových a elektronických médiách so záujmom

o šírenie informácií o Mexiku. Uchádzač musí mať odporúčanie
od zamestnávateľa s uvedením prísľubu publikovať prácu
štipendistu v príslušnom médiu a pozývací list mexiského média.
1- až 12-mesačný študijný/výskumný pobyt o mexickej
nezávislosti pri príležitosti jej 200. výročia (1810 – 2010)
a o Mexickej revolúcii pri príležitosti jej 100. výročia (1910
– 2010). Štipendium je určené študentom VŠ, doktorandom,
vedeckým pracovníkom, pedagogickým pracovníkom VŠ
(uprednostnení sú historici, sociológovia, politológovia, učitelia
mexickej histórie). Uchádzač musí mať v čase podávania
žiadosti akceptačný list, pripravený výskumný projekt so svojím
školiteľom a ovládať španielsky jazyk.
Genaro Estrada – štipendium na 1- až 12-mesačný
výskumný pobyt pre odborníkov na Mexiko je určené vedeckým
pracovníkom v oblasti mexickej kultúry, histórie a pod. Uchádzač
musí mať v čase podávania žiadosti pozývací list z verejnej VŠ,
výskumného ústavu, odbornej knižnice alebo kultúrnej inštitúcie
a ovládať španielsky jazyk.
Program zlepšovania kvality mexického vysokého
školstva je určený odborníkom v oblasti kvality, administrácie
a manažmentu vzdelávania. Uchádzač musí mať pozývací list
a ovládať španielsky jazyk. Maximálna dĺžka pobytu je 1 mesiac,
pobyt sa nemôže realizovať v mesiacoch december a január.
Bližšie informácie:
http://www.saia.sk/article.aspx?c=1033&id=3782
Žiadosť o štipendium s požadovanými podkladovými materiálmi
sa odporúča konzultovať a osobne predložiť buď v SAIA
v Bratislave alebo jej regionálnych pracoviskách, resp. zaslať
doporučenou poštou (platí dátum poštovej pečiatky) ku dňu
uzávierky (ak nie je uvedené inak) na adresu:
SAIA, n. o., Námestie slobody 23, 821 01 Bratislava

NEMECKO

Uzávierka 1. novembra 2009

European Journalism-Fellowships – dvojsemestrálny program pre novinárov
Medzinárodné centrum pre žurnalistiku na Freie Universität
Berlin ponúka pre novinárov z Európy a Spojených štátov
amerických dvojsemestrálny program „European JournalismFellowships“.
Ide o výskumný projekt, ktorého cieľom je vzájomné
získanie a odovzdanie profesionálnych znalostí participantov
– novinárov. Každý účastník bude mať na starosť vlastný
– na mieru šitý program – individuálny novinársky výskumný
projekt, ktorého výsledky budú neskôr publikované. Takáto
spolupráca novinárov má napomôcť rozširovaniu

vedomostí o rôznych krajinách, ich kultúrach, ako aj získaniu
medzinárodných kontaktov.
Výška mesačného štipendia pri Junior Fellowship je od 800
do 1 000 eur, pri Standard Fellowship od 1 100 do 1 500 eur.
Štipendium je poskytované 10 mesiacov.
Program sa začína v októbri 2010 a končí v júli 2011.
Uzávierka prihlášok je 1. novembra 2009.
Prihlášku, podmienky registrácie a ďalšie dôležité informácie
nájdete na stránke Slovenského syndikátu novinárov
www.ssn.sk a na stránke www.ejf.fu-berlin.de.
Zdroj http://www.ssn.sk/?id=29&num=1265&lang=sk
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RÔZNE KRAJINY

Uzávierka 31. októbra 2009

Program CEEPUS – štipendijné pobyty vysokoškolských študentov, doktorandov a učiteľov
CEEPUS je výmenný stredoeurópsky program pre univerzitné
štúdia. V súčasnosti sa ho aktívne zúčastňujú Albánsko,
Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Česká republika, Čierna
Hora, Chorvátsko, Maďarsko, Macedónsko, Poľsko, Rakúsko,
Rumunsko, Slovenská republika, Slovinsko, Srbsko
a Univerzita v Prištine v Kosove.
O štipendijné pobyty vysokoškolských študentov, doktorandov
a učiteľov sa môže uchádzať:
1. uchádzač, ktorého domáca vysoká škola je zapojená
do programu CEEPUS v školskom roku, kedy uchádzač
plánuje realizovať štipendijný pobyt,
2. uchádzač, ktorého domáca vysoká škola nie je
zapojená do programu CEEPUS v školskom roku, kedy
uchádzač plánuje realizovať štipendijný pobyt (kategória
freemover).
Uchádzači o štipendijný pobyt z vysokej školy, ktorá je
zapojená do programu, ako aj uchádzači o individuálne
mobility (kategória freemover), sa uchádzajú o štipendium
na mobilitu elektronicky na www.ceepus.info. Uchádzač si
v prihláške vyberá hostiteľskú vysokú školu, určuje si typ a
dĺžku pobytu, vypĺňa motivačný list, odbor štúdia a jazykové
znalosti.

SLOVENSKO

Program podporuje mobility:
- semestrálne pobyty študentov (minimálne 3 mesiace),
- krátkodobé pobyty študentov a doktorandov (spojené
s vypracovaním diplomových a dizertačných prác),
- prednáškové pobyty učiteľov,
Uzávierka na štipendijné pobyty v letnom semestri 2009/2010
- pre uchádzačov, ktorých domáca vysoká škola je zapojená
do programu: 31. októbra 2009
- pre freemoverov: 30. novembra 2009.
Informácie o štipendiách CEEPUS
http://www.saia.sk/?c=561
alebo v májovom Bulletine SAIA
www.saia.sk/images/Bulletin%20SAIA/2009/05_09_w.pdf

Uzávierka 14. októbra 2009

Šanca pre talenty
Program Nadácie Orange je zameraný na podporu
talentovaných študentov stredných a vysokých škôl,
ktorí dosahujú v rámci svojho štúdia vynikajúce výsledky
a chcú napredovať v rámci svojho štúdia. Program kladie
zvláštny dôraz na podporu štúdia dievčat v odboroch
zameraných na IT. Program chce študentom napomôcť
k osobnostnému, odbornému rastu a rozvoju ich nadania.

SLOVENSKO

Maximálna podpora pre jeden projekt: 2 000 €
Uzávierka podávania žiadostí je 14. októbra 2009 (vrátane),
vyhlásenie výsledkov bude 9. novembra 2009
Bližšie informácie o programe
http://www.nadaciaorange.sk
http://nadaciaorange.sk/rs/foto/articles/ﬁle/Text na webku_
Sanca pre talenty 2009 (2).pdf

Uzávierka 16. októbra 2009

Štipendium pre znevýhodnených
Štipendijný program Nadácie Orange je určený študentom
stredných a vysokých škôl, ktorí majú ťažké zdravotné
postihnutie a sú znevýhodnení oproti svojim zdravým
rovesníkom. Program chce študentom pomôcť prekonávať
prekážky a umožniť im študovať na strednej či vysokej škole
podľa svojho výberu.
Cieľom štipendijného programu je zlepšovať prístup študentov
s ťažkým zdravotným postihnutím k vzdelaniu, napomáhať ich
integrácii prostredníctvom podpory vzdelávania.
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Programom chce Nadácia Orange poskytnúť študentom
priestor pre rozvíjanie ich vedomostí, zručností a pomáhať im
tak meniť kvalitu svojho života a nachádzať si uplatnenie
v živote.
Maximálna výška štipendia: 1 000 €
Uzávierka podávania žiadostí je 16. októbra 2009 (vrátane),
vyhlásenie výsledkov bude 16. novembra 2009
Bližšie informácie o štipendijnom programe:
http://www.nadaciaorange.sk
http://nadaciaorange.sk/rs/foto/articles/ﬁle/Text na webku_
Stipendium pre znevyhodnenych 2009 (2).pdf

BULLETIN SAIA

OZNAMY
PROGRAM NADÁCIE VÚB PRE VZDELANIE:
OTVORENÁ GRANTOVÁ SCHÉMA – HOSŤUJÚCI ZAHRANIČNÝ PROFESOR
Nadácia VÚB v rámci programu Pre vzdelanie vyhlásila v záujme podpory a rozvoja ekonomickej vedy a výskumu na slovenských
vysokých školách ekonomického a ﬁnančného zamerania otvorenú grantovú schému Hosťovanie zahraničného profesora/
profesorky ekonomie (oblasť 8 podľa klasiﬁkácie Akreditačnej komisie).
Cieľ programu je okrem iného umožniť pôsobenie významných zahraničných odborníkov na slovenských vysokých školách, a to
v oblasti ekonomickej výuky a výskumu, zintenzívniť odbornú činnosť dokumentovanú publikáciami v karentovaných
zahraničných časopisoch a príspevkami na významných medzinárodných konferenciách, priniesť zahraničné poznatky
a pedagogické postupy na slovenské VŠ, motivovať študentov ekonómie a doktorandov k aktívnemu zapájaniu sa do ekonomickej
vedy.
Doba pôsobenia zahraničného hosťujúceho profesora je vymedzená na jeden semester (letný semester šk. roka 2009/2010 alebo
zimný semester šk. roka 2010/2011).
V rámci otvorenej grantovej schémy budú pridelené 2 granty vo výške spolu 100 000 eur. Nadácia VÚB uhradí: mzdové náklady
hosťujúceho profesora vo výške jeho platu na príslušnej materskej univerzite (40 000 – 50 000 eur za jeden semester), cestovné
náklady hosťujúceho profesora, náklady na účasť hosťujúceho profesora na zahraničných vedeckých konferenciách počas jeho
pôsobenia na slovenskej vysokej škole (max. do výšky 2 000 eur), ktorú bude reprezentovať.
O grant sa môžu uchádzať
- univerzity, vysoké školy a fakulty ekonomického smeru
- inštitúty a katedry ekonomického zamerania (ekonómia, manažment, ﬁnancie) na iných fakultách.
Návrhy na pôsobenie zahraničného hosťujúceho profesora treba zaslať do 15. novembra 2009 v slovenskom a anglickom
jazyku: elektronicky na adresu info@nadaciavub.sk; v tlačenej forme (4x) na adresu
Nadácia VÚB, Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava.
Bližšie informácie o otvorenej grantovej schéme: http://www.nadaciavub.sk/Default.aspx?CatID=58

GRANTOVÝ PROGRAM NADÁCIE ORANGE: ŠKOLY PRE BUDÚCNOSŤ
Grantový program Nadácie Orange je určený učiteľom základných a stredných škôl, ktorí chcú pre svojich žiakov pripraviť
pútavé a netradičné hodiny. Vítané sú projekty využívajúce moderné vyučovacie metódy, aktívne zapojenie žiakov či študentov,
hodiny v netradičnom prostredí, zapojenie rodičov či iných subjektov na vyučovaní.
Celková vyčlenená suma na program: 150 000 €, maximálna podpora pre jeden projekt: 1 500 €.
Každá škola môže poslať najviac tri projekty, z ktorých môžu byť podporené dva.
Uzávierka podávania žiadostí je 27. októbra 2009 (vrátane), vyhlásenie výsledkov bude 1. decembra 2009.
Bližšie informácie o programe http://www.nadaciaorange.sk
http://nadaciaorange.sk/rs/foto/articles/ﬁle/Text%20na%20webku_Skoly%20pre%20buducnost%202009%20(2).pdf
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