
UNIcert
®
 na Materiálovotechnologickej fakulte STU 

Investícia do odbornej jazykovej prípravy  

Slovenská technická univerzita je hrdá na svoje minuloročné úspešné umiestnenie v rebríčku 

Akademickej rankingovej a ratingovej agentúry (ARRA) v prvej päťstovke univerzít z celého 

sveta.   V rebríčku ARRA na Slovensku sa stále vyššie posúva aj Materiálovotechnologická 

fakulta STU, ktorá za posledné štyri roky postúpila z 18. na 6. miesto.  

To znamená okrem iného aj to, že absolventi MTF prakticky nemajú problém s hľadaním 

zamestnania a patria na trhu práce medzi najžiadanejších. Popri dobrej odbornej pripravenosti 

je to iste aj vďaka solídnej odbornej jazykovej príprave. Veď je všeobecne známy fakt, že 

jednou z kľúčových otázok na pracovnom pohovore je jazyková kompetencia v anglickom 

jazyku. Donedávna stačilo, ak sa kandidát sám ohodnotil a deklaroval úroveň ovládania 

angličtiny na základe Európskeho referenčného rámca pre osvojovanie a výučbu jazyka. 

V súčasnosti však firmy vyžadujú aj jazykový certifikát, najlepšie medzinárodne uznávaný.    

Oddelenie odbornej jazykovej prípravy MTF STU preto okrem riadnej výučby anglického 

odborného jazyka ponúka svojim študentom aj možnosť ukončiť štúdium odborného jazyka 

certifikátom UNIcert
®
 s medzinárodnou platnosťou, ktorý potvrdzuje kompetenciu študentov 

v jednotlivých jazykových zručnostiach.  

UNIcert
®
 je systém vyučovania a certifikácie cudzích jazykov, ktorý dnes využíva viac než 

60 európskych univerzít. Dodnes sa v systéme UNIcert
®
 udelilo viac než 17 000 certifikátov. 

Jeho prednosťou je skutočnosť, že v prvom rade je to otvorený vzdelávací systém zameraný 

na cieľovú skupinu univerzitných študentov – nelingvistov, ktorým poskytuje všeobecný, 

komplexný a transparentný systém jazykového vzdelávania. Jeho cieľom je schopnosť 

zvládnuť jazykové situácie, v akých sa frekventanti môžu ocitnúť počas štúdia na univerzitách 

doma i v krajinách s cieľovým jazykom a rovnako v zamestnaní. UNIcert
®
 reflektuje 

špecifické potreby, ciele, metodické postupy, ktoré sú charakteristické pre študentov 

jednotlivých vysokoškolských inštitúcií, a pritom rešpektuje špecifikáciu úrovní jazykovej 

spôsobilosti B1 (UNIcert
®
 I), B2 (UNIcert

®
 II), C1 (UNIcert

®
 III) a C2 (UNIcert

®
 IV), 

stanovenú Spoločným európskym referenčným rámcom pre osvojovanie a výučbu jazyka 

(The Common European Framework of Reference for Language Learning and Teaching). 

Systém akreditácie UNIcert
®
 je zároveň odporúčanou formou certifikácie jazykovej 

spôsobilosti na vysokých školách podľa Slovenskej rektorskej konferencie a Rady vysokých 

škôl (15. júna 2007,  CD-2007-8816/18190-I:04). 

Systém UNIcert
®
 primerane zohľadňuje vysokoškolské podmienky. Výstupným 

dokumentom v tomto vzdelávacom systéme je certifikát, ktorý smú udeľovať len tie 

univerzity, ktoré sú členmi európskej siete UNIcert
®
  a rešpektujú jeho stanovy. Na rozdiel 

od všeobecných (prípadne úzko zameraných napr. na obchodnú angličtinu) jazykových 

skúšok typu Cambridge alebo IELTS je UNIcert
®
  systémom, ktorý odráža vzdelávacie ciele 

príslušnej vysokej školy a je nepomerne cenovo priaznivejší. 

 

Prípravný kurz ku skúškam UNIcert
®
 z anglického jazyka v danom systéme, ktoré nazývame 

aj „odbornou štátnicou“ si získava medzi študentmi MTF STU v Trnave čoraz väčšiu obľubu 

aj vďaka podpore vedenia fakulty, ktorý tento medzinárodný certifikát považuje za prestížny 

a odporúča ho predovšetkým tým študentom, ktorí chcú absolvovať študentský výmenný 

program v zahraničí. Od udelenia akreditácie v roku 2009 absolvovalo kurz každoročne v 

priemere 25 študentov. Počet odskúšaných je o niečo nižší, keďže kurz aj skúšky sú náročné 



na čas i prácu pre študentov a rovnako i pre vyučujúce, ktoré kurz i skúšky už po štvrtýkrát 

organizovali. V záujme neustáleho skvalitňovania pozývame do skúšobnej komisie aj kolegov 

a lektorov – nositeľov jazyka z katedier jazykov z príbuzných fakúlt. Od študentov po 

ukončení kurzu i skúšok zas žiadame spätnú väzbu; zaujíma nás predovšetkým, čo študentov 

k získaniu certifikátu vedie a kde certifikát plánujú využiť, prípadne už aj využili. Tu sú 

niektoré z názorov: 

 

Ing. Marek Zvončan, PhD. (UNicert 2010): 

na UNIcert som sa prihlásil, aby som si po odbornej stránke zdokonalil (počas kurzu) a 

otestoval (na skúške) svoje jazykové schopnosti a získal o tom oficiálny doklad. 

 

Ing. Michal Sroka (UNIcert 2011): 

prihlásil som sa na kurz UNIcert preto, že som vedel, že sa mi doklad o schopnosti 

komunikovať anglicky môže hodiť ... a hodil sa už niekoľkokrát. Zlepšil som sa v prejave, 

štruktúrovaní odpovede, dobre som sa pripravil na písanie BP a DP v angličtine... 

 

 

Máté Nagy (UNIcert 2011): 

Videl som v kurze perspektívu a chcel som, aby som niečím vedel podložiť resp. preukázať 

moje vedomosti z angličtiny. 

 

Michal Vrbovský (UNIcert 2012):  

Ja osobne som sa na kurz prihlásil z dôvodu, že som chcel zistiť, na akej úrovni je moja 

angličtina v porovnaní s ostatnými, lebo doteraz som veľa takých príležitostí nemal a aj keď 

áno, tak len v obmedzenom množstve. Zároveň som cítil potrebu mať nejaké oficiálne 

potvrdenie k tomu, čo viem a čo ovládam. 

 

Matej Biroš(2012): 

Do kurzu som sa prihlásil pre zvýšenie vlastnej konkurencieschopnosti na trhu práce a 

zároveň som dúfal v rozšírenie obzorov v oblasti technickej angličtiny, ktorú budem 

potrebovať pri písaní svojej záverečnej práce. 

 

Bc. Dana Čapkovičová(2012):  

... myslím si, že vedieť plynule po anglicky je pre mladých ľudí základom k tomu, aby si našli 

dobrú prácu a je aj  istým štandardom v dnešnej spoločnosti. Viem to aj z vlastných 

skúseností, ale aj od starších kamarátov. Takisto som sa o tom presvedčila počas môjho 

štúdia v zahraničí a aj to ma núti sa neustále zdokonaľovať. Patrila som tam medzi priemer, 

čo sa týka hovorovej angličtiny, no pri tej technickej som sa za seba niekedy musela hanbiť, 

akú slabú slovnú zásobu mám. 

Rada by som po štátniciach znova vycestovala, prípadne pracovala v zahraničí, takže aj to je 

dôvod môjho rozhodnutia spraviť si certifikát a viem, že to vyzerá dobre v CV, keď úroveň 

jazykových schopností mám podloženú nejakým dokumentom (aj keď si ma zamestnávateľ pri 

interview vyskúša...). 

 

Beáta Schifferová(2012):  

Na UNIcert som sa prihlásila, pretože som v tom videla príležitosť na rozvoj svojich 

jazykových schopností v angličtine pre svoj profesijný rast. Okrem toho anglický jazyk patril 

vždy medzi moje záľuby a toto bola šanca naučiť sa niečo nové a "upratať" svoj prejav. 

Za veľké plus pokladám, že som si tento certifikát mohla urobiť v našej škole a že sme boli 

naň pripravovaní prakticky po celý čas vyučovania angličtiny v predchádzajúcich semestroch. 



Lucia Vyskočová (2012): 

Môj hlavný dôvod prihlásenia bol rozšíriť si vedomosti v technickej angličtine a znova sa 

vrátiť k AJ po krátkej pauze. Motivujúcim bolo aj získanie certifikátu, ktorý je možné získať 

úspešným absolvovaním skúšok. 

 

Veronika Posová (2012): 

Absolvovať tento kurz som sa rozhodla hlavne z toho dôvodu, že v budúcnosti sa mi certifikát 

určite zíde a nemusela som kurz absolvovať cez iné jazykové školy. Kurz bol zameraný hlavne 

na technickú angličtinu, čo mi vyhovovalo a taktiež je to aj finančne výhodnejšie.  

 

Petra Niklová (2012): 

...myslím si, že získanie odbornej štátnice na našej fakulte je veľmi pozitívne či už pre 

študentov alebo pre fakultu. Kurzu som sa zúčastnila preto, aby som získala nové vedomosti, 

doklad o jazykovej spôsobilosti a aby som si preopakoval, prípadne získala nové vedomosti, 

pretože na našej fakulte sa na 2. stupni štúdia anglický jazyk nevyučuje. Ďakujem za všetky 

vedomosti a príležitosť. 

 

Bc. Ján Kĺč (2012): 

Prečo som sa podujal na UNIcert? Z dôvodu, že v dnešnej dobe je maturita málo a aby som 

bol pre budúceho zamestnávateľa zaujímavý, treba mať niečo, čo nemá každý v životopise, 

napr. certifikát UNIcert o svojej jazykovej kompetencii. 

 

 

Okrem pozitívnych komentárov starostlivo preberáme aj kritické podnety týkajúce sa 

predovšetkým organizácie kurzu, najmä jeho časového zaradenia a harmonogramu.  

 

Gabriela Chmelíková 

Emília Mironovová 


