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Žilinská univerzita v Žiline 

 

 

Cenník č. 291 

 

Cenník jazykových kurzov a ďalších služieb Ústavu celoživotného vzdelávania Žilinskej 

univerzity v Žiline  

 

 

      Výška poplatkov za kurzy anglického, nemeckého, francúzskeho, španielskeho, 

talianskeho a ruského jazyka (úroveň A1 až C2)   

Kurz 55+  

(5-10 účastníkov) 
69 € za 24 vh 

Kurz 24 vh 

(6-15 účastníkov) 
69 € za 24 vh 

Kurz 50 vh 

(6-15 účastníkov) 
120 € za 50 vh 

Dostúpenie do kurzov  3 € za 1 vh 

    * vh = vyučovacia hodina 

 

 

     Výška poplatkov za prípravné kurzy na jazykové skúšky Cambridge English a Goethe 

Zertifikat (úroveň B1 až C1) 

Prípravný kurz  

(6-10 účastníkov) 
90 € za 24 vh 

Dostúpenie do kurzu  4,50 € za 1 vh 

 

 

Výška poplatkov za Cambridge English jazykové skúšky  

 
Interní kandidáti * Externí kandidáti 

Skúška C1 Advanced,  

Business Higher 
180 € 198 € 

Skúška B2 First, First for Sch. 

Business Vantage 
174 € 186 € 

Skúška B1 Preliminary for Sch. 

Business Preliminary 
114 € 

Skúška A2 Key, Key for Sch. 102 € 

Skúška YLE Flyers 72 € 

Skúška YLE Movers 66 € 

Skúška YLE Starters 60 € 

Mock test (simulácia skúšky) 12 € 

* absolvovali prípravný kurz na skúšku na Ústave celoživotného vzdelávania UNIZA 
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Výška poplatkov za Goethe-Zertifikat jazykové skúšky  

 

 

Výška poplatkov za kurzy slovenského jazyka 

 

Administratívny poplatok 180 € 

1 blok 198 € za 60 vh 

Intenzívny letný kurz (2 bl.) 396 € za 120 vh 

Ročný kurz (11 bl.) 1500 € za 660 vh 

Polročný kurz (6 bl.) 960 € za 360 vh 

Ročný on-line kurz 450 € za 180 vh 

 

 

Preklady a jazykové korektúry 

 

Preklad / korektúra – všeobecný text od 13,50 € za NS* 

Preklad / korektúra – odborný text od 15 € za NS 

Expresný preklad (5 NS a viac do 72 hod.) od 27 € za NS 

* NS = normostrana  (1800 znakov na stranu vrátane medzier) 

 

 

Goethe-Zertifikat A2 – celá skúška 102 € 

Goethe-Zertifikat A2 – čiastočné opakovanie skúšky 51 € 

Goethe-Zertifikat A2: Fit in Deutsch – celá skúška 72 € 

Goethe-Zertifikat A2: Fit in Deutsch – čiastočné opakovanie 

skúšky 
36 € 

Goethe-Zertifikat B1 – celá skúška 144 € 

Goethe-Zertifikat B1 – 1 modul 54 € 

Goethe-Zertifikat B1 Jugendliche – celá skúška 144 € 

Goethe-Zertifikat B1 Jugendliche – 1 modul 54 € 

Goethe-Zertifikat B2 – celá skúška 168 € 

Goethe-Zertifikat B2 – 1 modul 78 € 

Goethe-Zertifikat B2 Jugendliche – celá skúška 168 € 

Goethe-Zertifikat B2 Jugendliche – 1 modul 78 € 
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Rôzne 

Ukážková hodina na všetkých jazykových 

kurzoch 
6 € za 2 vh 

Potvrdenie o jazykovej úrovni  
12 € bez testovania 

60 € s testovaním 

Individuálna výučba 13,50 € za 1 vh 

Akadémia Leonarda da Vinci (DLJŠ) 
60 € len dopoludnia 

80 € aj popoludní 

 

 

Výška storno poplatkov 

Stornovanie kurzu študentom od zaplatenia poplatku do začiatku 

jazykového kurzu 
7 % z poplatku  

Stornovanie kurzu študentom počas prvého týždňa jazykového 

kurzu 
20 % z poplatku  

Stornovanie kurzu študentom v druhom týždni jazykového kurzu 40 % z poplatku  

Stornovanie kurzu študentom po druhom týždni jazykového kurzu 100% z poplatku  

Odhlásenie sa z Cambridge English skúšky po uhradení poplatku 

za skúšku* 
100% z poplatku  

Odhlásenie sa z Goethe Zertifikat skúšky po uhradení poplatku  
30% z poplatku 14 dní a viac  

100% z poplatku do 14 dní ** 

 

* špecifické prípady vrátenia poplatku sú uvedené v záväznej prihláške na Cambridge English 

skúšku 

 ** do termínu skúšky 

 

1. Platby za jazykové kurzy sa realizujú pred začiatkom jazykového kurzu bankovým prevodom, 

faktúrou alebo poštovým peňažným poukazom. 

2. Z uvedených cien môžu byť poskytnuté zľavy. Výška zľavy sa viaže k aktuálne otvorenému 

kurzu. 

3. Cena za testovanie jazykových kompetencií, konzultácie, firemné, individuálne a špecifické 

odborné jazykové kurzy sa odvíja od požiadavky klienta. 

4. Tento cenník nadobúda účinnosť dňom 1. mája 2022. 

5. Týmto cenníkom sa ruší platnosť cenníka č. 285. 

6. Uvedené ceny sú vrátane DPH. 

  

 

V Žiline dňa 25.4.2022 

 

 

 

 

Ing. Gjašíková Jana 

kvestorka 


