
Informácia k testovaniu jazykovej kompetencie 
 
Milé poslucháči, milí poslucháči KRVŠ, 
ako vás informovali vaši pedagógovia a ako sme od začiatku semestra avizovali na webovej 
stránke katedry v informáciách o obsahu a spôsobe hodnotenia niektorých predmetov, pri 
vybraných jazykových kurzoch je podmienkou udelenia hodnotenia z predmetu úspešné 
absolvovanie testu, ktorý preukáže vašu jazykovú komptenciu. Cieľom je zabezpečiť kvalitu 
jazykovej prípravy a teda kvalitu absolventov štúdia na UK.  
Testy, ktoré vychádzajú z Ruského štátneho systému testovania znalosti ruštiny ako cudzieho 
jazyka, sú prispôsobené v jednotlivých ročníkoch príslušnej úrovni požadovanej v zmysle 
Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazykové znalosti. S podmienkami 
a ukážkou spôsobu testovania ste sa mohli oboznámiť prostredníctvom linkov na 
podstránkach predmetov, ktorých sa to týka. 
Verím, že ste mali počas semestra dostatok priestoru na dobrú prípravu a že na testovaní 
v zápočtovom týždni preukážete dobré jazykové znalosti. K praktickej organizácii testovania 
uvádzam nasledujúce informácie: 
 
Termíny a miesto testovania: 

Prvý ročník – skupiny RVŠ1 a PT: štvrtok 18. 12. 9,00 v miestnosti Š 3 
Prvý ročník – skupiny RVŠ2 a RVŠ3: štvrtok 18. 12. o 10,50 v miestnosti Š 3 
Druhý ročník – poslucháči PT: streda 17. 12. o 9,00 v miestnosti G239 
Druhý ročník – poslucháči RVŠ: streda 17. 12. o 10,50 v miestnosti G239 
Tretí ročník – všetci poslucháči: streda 17. 12. o 14,10 v miestnosti G239 
Štvrtý ročník – všetci poslucháči: štvrtok 18. 12. o 14,10 v miestnosti G239 
 

Poslucháči, ktorí sú na stážach a zahraničných pobytoch a ktorí sa preukázateľne vracajú do 
SR pred termínom testovania, sú rovnako povinní absolvovať testovanie v uvedených 
termínoch, pokiaľ chcú mať príšlušný kurz uznaný. 
 
Prosím, aby ste prišli na testovania včas, t.j. najneskôr v čase uvedenom vyššie ako začiatok 
testovania. V prípade omeškania nebudete na testovanie pripustení, čo bude automaticky 
znamenať hodnotenie „neuspel“. Iste chápete, že akékoľvek porušenie študijného poriadku a 
dobrých mravov, fotografovanie testov, komunikácia s ostatnými účastníkmi testovania 
alebo s vonkajším prostredím pomocou telefónu alebo iného technického zariadenia, ako aj 
nedodržanie času vyhradeného na jednotlivé časti testovania podľa inštrukcií zadávateľov 
testu budú mať za následok vylúčenie z testovania. 
 
Verím, že svojím výkonom potešíte seba i učiteľov KRVŠ a želám vám veľa úspechov. 
 
10. 12. 2014 
Doc. Mgr. Ľubor Matejko, PhD., vedúci katedry 
 


