
Autorizované centrum Cambridge ESOL v Žiline 
 
Od začiatku septembra 2011 je Ústav celoživotného vzdelávania Žilinskej univerzity v Žiline 
novým a jediným autorizovaným skúškovým centrom pre Cambridge ESOL jazykové skúšky    
v  Žilinskom kraji. Spolu s ďalšími štyrmi centrami tvorí národnú sieť certifikačných stredísk 
na Slovensku. V jeho kompetencii je nielen vykonávať samotné Cambridge ESOL skúšky 
priamo vo svojich priestoroch, ale na ne aj pripravovať prostredníctvom prípravných kurzov. 
V júni 2012 sa uskutočnili prvé a v októbri druhé skúšky FCE (Cambridge English: First)    
vo vlastnej réžii. 

„Vnímame to ako úspešné zavŕšenie dlhodobej snahy celého lektorského a administratívneho 
tímu pre Cambridge ESOL skúšky na Ústave celoživotného vzdelávania“, vyjadrila sa        
Ing. Monika Pilcová, Centre Exam Manager Autorizovaného skúškového centra Cambridge 
ESOL ÚCV ŽU. 

Skúšky Cambridge ESOL sú svetovo vedúcim portfóliom certifikátov nielen pre 
študentov angličtiny s ročnou účasťou asi 3,5 milióny kandidátov vo viac ako 135 krajinách. 
Väčšina kandidátov vníma Cambridge certifikát ako vstupenku k praktickým výhodám           
– prijatie na univerzitu, rozšírenie pracovných príležitostí alebo otestovanie pokroku               
v angličtine. Pre iných sú skúšky Cambridge ESOL známkou dosiahnutia úspechu                  
a v neposlednom rade odmenou. Pre kandidátov je výhodou aj to, že skúšky Cambridge 
ESOL sú platné do konca života, sú uznávané vo viac ako 13 000 vzdelávacích organizáciách 
a u zamestnávateľov po celom svete.  

 
Ústav celoživotného vzdelávania ako autorizované centrum Cambridge ESOL 

jazykové skúšky ponúka prípravné kurzy a skúšky: 
• YLE – Cambridge English: Young Learners (Starters, Movers, Flyers) – pre deti od 7 

do12 rokov 
• FCE – Cambridge English: First 
• CAE – Cambridge English: Advanced 
• BEC – Cambridge English: Business Certificates (Preliminary, Vantage, Higher) 

 
Cambridge English First je najznámejší medzinárodne uznávaný Cambridge certifikát, 

ktorý slúži na hodnoverné preukázanie znalosti anglického jazyka na úrovni B2. Tento 
certifikát je zvlášť zaujímavý pre študentov 2. a 3. ročníka stredných škôl, ktorí ho môžu 
použiť ako plnohodnotnú náhradu za maturitnú skúšku. Je však zaujímavou vstupenkou i pre 
štúdium na zahraničných vysokých školách a pre zamestnávateľom jednoznačným dôkazom 
jazykovej úrovne uchádzača. Skúška na získanie FCE certifikátu sa skladá z piatich častí 
(Speaking, Reading, Writing, Use of English a Listening). Hodnotená je ich výslovnosť, 
pohotovosť reakcií, gramatická správnosť, plynulosť a schopnosť samostatne vyjadriť svoje 
názory. 

 Úspešné zloženie skúšky CAE Cambridge English: Advanced je dôkazom veľmi 
dobrej úrovne znalosti anglického jazyka na úrovni C1. Študenti dosahujú plnohodnotný 
štandard jazyka vo viacerých situáciách – pri práci i pri štúdiu. Skúšku uznáva väčšina 
svetových univerzít ako doklad o spôsobilosti študovať odbory vyučované v angličtine. 

 BEC – Vantage je skúška určená pre kandidátov so stredne pokročilou úrovňou 
znalosti anglického jazyka – B2 – Upper-Intermediate, ktorí už pracujú alebo sa pripravujú na 
prácu v obchodnej sfére, od všeobecných pozícií v kancelárii až po výrobu a finančné  služby. 
Táto úroveň zodpovedá úrovni skúšky Cambridge English: First (FCE – všeobecná 
angličtina). Skúška neobsahuje časť Use of English. 



Viac informácií o Cambridge ESOL skúškach je možné nájsť na www.ucv.uniza.sk. 

Testy sú zostavované aj opravované priamo v University of Cambridge, čo zaručuje 
spravodlivé a štandardizované hodnotenie. Podmienky, ktoré musia byť zo strany 
certifikačného strediska ako aj uchádzača počas skúšok splnené, v maximálnej miere 
eliminujú pochybnosti o dosiahnutej jazykovej úrovni. Práve preto sú Cambridge ESOL 
jazykové certifikáty akceptované a vysoko hodnotené na celom svete. 

Väčšina záujemcov o skúšky navštevuje prípravné kurzy, ktoré organizuje Ústav 
celoživotného vzdelávania ŽU počas celého roku. Ku skúške je možné pristúpiť po registrácii 
a aj bez absolvovania prípravného kurzu. Certifikované skúškové centrum pre Cambridge 
ESOL skúšky v Žiline si postupne buduje sieť svojich spolupracovníkov a partnerských 
organizácií v celom regióne.  

 
 
Kontakt: 
Ing. Miroslava Solčianska, PhD. 
Autorizované centrum pre Cambridge ESOL jazykové skúšky 
Ústav celoživotného vzdelávania Žilinskej univerzity 
041 513 5042, 0918 805 226 
jazyky@uniza.sk 
www.uniza.sk 
 


