
1. Termíny skúšok pre kurz UNIcert® III  2018/2019 

dátum prihlásenia na skúšku:   

rozhodnutie o pripustení/nepripustení na skúšku :   

Podmienkou pripustenia na skúšku je 100 % účasť na kurze ( 60 vyučovacích hodín). 

V závažných prípadoch sú možné maximálne 3 absencie v priebehu celého kurzu (choroba, 

zahraničný pobyt, konferencie). 

písomná časť:    

ústna časť:    

    

 

Vyplnenú prihlášku na skúšku prosíme doručiť osobne alebo zaslať mailom na: 

cjaz@jfmed.uniba.sk 

 

Termín úhrady poplatku 60,- € za skúšku:  

Poplatok za časť opravnej skúšky (písomná alebo ústna časť) 30,- €  

 
Bankové spojenie: štátna pokladnica 
Príjemca platby: Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine 
Č. účtu:  IBAN:  SK48 8180 0000 0070 0008 4824 
KS:  0308 
VS:  102290 
Poznámka: meno a priezvisko – UNIcert III 

 

 

2. Príprava a priebeh skúšok 

Absolvovanie prípravného kurzu pre UNIcert III na JLF UK ponúka uchádzačovi o certifikát prierez 

základnými znalosťami z medicínskej terminológie a umožňuje nácvik komunikačných zručností, 

ktoré sú predmetom záverečnej certifikačnej skúšky. 

Záverečná certifikačná skúška pozostáva z písomnej a ústnej časti orientovanej na použitie jazyka pre 

akademické a profesionálne účely v medicínskom prostredí (240 minút): 

1. Písomná skúška (180 minút): 

 čítanie s porozumením za účelom získania všeobecnej a konkrétnej informácie; test 
z terminológie a gramatických štruktúr  

 počúvanie s porozumením za účelom získania všeobecnej a konkrétnej informácie 

 písanie v cieľovom jazyku (napr. vyplnenie formuláru, vytvorenie anotácie) 

2. Ústna skúška (60 minút, vrátane prípravy 15 minút) 

 dialóg s členmi komisie (5 minút) 
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 samostatný ústny prejav zameraný na overenie vedomostí z prebratých tematických 
okruhov (20 minút) 

 samostatný ústny prejav zameraný na prezentáciu odbornej témy (10 minút + diskusia 10 
minút) 

Uchádzač o certifikát najskôr absolvuje písomnú časť skúšky. Úspešné vykonanie písomnej časti 

skúšky nie je podmienkou pre účasť na ústnej skúške, pretože výsledok písomnej časti skúšky bude 

uchádzačovi o certifikát oznámený až po vykonaní ústnej skúšky, t. j. pri celkovom hodnotení.  

V prípade, že účastník skúšky neuspeje v písomnej časti, ale úspešne zvládne ústnu časť, vykoná 

opravnú skúšku iba z písomnej časti v jej celkovom rozsahu (t. j. absolvuje čítanie, počúvanie aj 

písanie v cieľovom jazyku) a naopak.  

V prípade, že sa účastník skúšky nemôže z akéhokoľvek dôvodu zúčastniť napr. písomnej časti, je mu 

umožnené vykonať skúšku z ústnej časti. Písomnú časť skúšky však vykoná až o rok. Rovnaký postup 

platí aj pre druhý prípad: účasť na písomnej časti – neúčasť na ústnej časti. Žiadna forma 

ospravedlnenia (dôvod neúčasti) nebude skúškovým výborom akceptovaná. 

Ďalšie informácie o priebehu, rozsahu, forme a hodnotení sú uvedené v Skúškovom poriadku 

prípravného kurzu, ktorý je zverejnený na webovej stránke ÚCJ JLF UK. 

Písomná skúška 

1. V častiach písomnej skúšky zameraných na testovanie čítania a počúvania s porozumením, 
účastník skúšky pracuje s neznámym textom. Vybrané texty a úlohy zodpovedajú tematickým 
oblastiam, základnej medicínskej terminológii a typom cvičení, s ktorými sa účastník skúšky 
oboznámil v priebehu kurzu, resp. v priebehu absolvovania predmetov Cudzí jazyk 1 a Cudzí 
jazyk 2.  
V písomnej časti skúšky uchádzač o certifikát preukazuje schopnosť porozumieť a voľne 

reprodukovať celkový kontext komunikačnej situácie, ako aj schopnosť získať a 

správne použiť konkrétnu požadovanú informáciu.  

2. V časti písomnej skúšky zameranej na samostatnú tvorbu uchádzač o certifikát pracuje 
s medicínskou dokumentáciou a formálnou korešpondenciou (formuláre, tabuľky, listy, 
prepúšťacie správy a pod.). Taktiež sa hodnotí aj schopnosť napísať esej (napr. porovnať 
spoločné a odlišné znaky dvoch príbuzných chorôb – Alzheimerova vs. Parkinsonova choroba; 
uviesť argumenty „pre a proti“ dvoch spôsobov liečby, vyjadriť svoj názor k etickým otázkam 
v medicíne a pod.). Počas tvorby vlastného písomného prejavu je dovolené použiť výkladový 
slovník Oxford Advanced Learner´s Dictrionary.  

 

Ústna skúška 

1. Účastník skúšky dostane 15 minút na prípravu odpovede: 

 Z celkového počtu 30 tematických okruhov si účastník skúšky vyžrebuje jeden. Komisia 
kladie účastníkovi skúšky otázky, ktorými zisťuje hĺbku osvojených poznatkov i schopnosť 
bezprostrednej reakcie v danej profesionálne orientovanej komunikačnej situácii. 

 Účastník skúšky je hodnotený za samostatný ústny prejav zameraný na overenie 
vedomostí z prebratých tematických okruhov, za krátky súvislý, logicky členený prejav 
(opis častí ľudského tela, stručná charakteristika choroby, vyšetrovacích metód, 



vyzdvihnutie dôležitých údajov v grafe, porovnanie dát v tabuľke a pod.), ako aj za 
interakciu s komisiou (za plynulú, obsahovo a gramaticky správnu reakciu na otázku). 

2. Spôsob výberu tém a priebeh časti ústnej skúšky zameranej na samostatný prejav  formou 
prezentácie bude vyzerať nasledovne: 

 Na poslednej výučbovej hodine kurzu v letnom semestri 2018/2019 si každý účastník 
kurzu vyžrebuje 5 tematických okruhov z celkového počtu 30.  

 Na ústnu skúšku si pripraví spolu 5 prezentácií podľa vyžrebovaných tematických okruhov 
(jeden okruh – jedna powerpointová prezentácia). 

 Powerpointová prezentácia má byť v rozsahu 10 minút + 10 minút diskusia s komisiou. 
Príklad: tematický okruh „Neurológia“; téma prezentácie „Alzheimerova a Parkinsonova 
choroba“. Výber konkrétnej témy v rámci tematického okruhu je ponechaný na voľbe 
uchádzača o certifikát. Podrobnejšie pokyny k prezentácii a nácvik prezentačných 
zručností účastníci skúšky získali v priebehu prípravného kurzu.  

 V deň ústnej skúšky si účastník skúšky pred komisiou vyžrebuje z pridelených 
tematických okruhov jeden, ku ktorému odprezentuje pripravenú tému.  

Keďže sa ústna skúška koná obvykle v dvoch termínoch, každá prezentácia musí byť nahraná do 

počítača a zálohovaná. Témy prezentácií sa môžu opakovať, ale musí sa odlišovať ich obsahové a 

grafické spracovanie. V prípade porušenia tohto bodu, účastníkovi skúšky hrozí okamžité vylúčenie 

zo skúšky. Čísla tematických okruhov sú zapísané do skúškového protokolu a podpísané účastníkom 

skúšky 

 

 

    

 

 


