
Certifikáty zo španielčiny ako cudzieho jazyka - DELE 
 

 

Diplomy zo španielčiny ako cudzieho jazyka  (DELE) sú oficiálne certifikáty, 
osvedčujúce stupeň kompetencie a ovládania španielskeho jazyka, ktoré v mene 
španielskeho Ministerstva školstva, sociálnej politiky a športu udeľuje Cervantov 
inštitút. Európska vzdelávacia agentúra je akreditované centrum na získanie tohto 
certifikátu DELE. Diplomy zo španielčiny sú jediné certifikáty zo španielčiny ako 
cudzieho jazyka v rámci jednotlivých úrovní a sú medzinárodne uznávané 
súkromnými podnikmi, obchodnými komorami a verejnými i súkromnými 
vzdelávacími systémami. Skúšky DELE sa uznávajú ako náhrada maturitnej skúšky 

podľa vyhlášky MŠ SR č. 319/2008 Z. z. 

Certifikát DELE, ak potrebujete jazykovú 

skúšku:                                                                       

- pre štúdium v zahraničí 

- na získanie štipendia 

- uchádzate sa o zamestnanie 

Certifikát DELE MÁ  NEOBMEDZENÚ  PLATNOSŤ!!!! 

 

POPLATKY ZA JEDNOTLIVÉ ÚROVNE DIPLOMOV DELE 2013: 

MONEDA NIVEL 

A1 

NIVEL 

A2 

NIVEL B1 

(INICIAL) 

NIVEL B2 

(INTERMEDIO) 

NIVEL 

C1 

NIVEL C2 

(SUPERIOR) 

EUR 38 46 54 64 74 79 

 



Tento administratívny poplatok prosíme zasielať na č. (VÚB banka) –
 2680192251/0200 

Potvrdenie o zaplatení administratívneho poplatku je potrebné priložiť k prihláške 
spolu s kópiou občianskeho preukazu. 

Kontakt : Mgr. Jana Brezinová 

e-mail :   brezinova.sgpo@gmail.com 

tel. :   +421 907 253 810 

Zápis : 25.02.2013 - 19.04.2013 

 

Skúška : 24.05.2013 - 25.05.2013 

 

- Diplom zo španielčiny úrovne A1 osvedčuje znalosť španielčiny postačujúcu na 

porozumenie a používanie bežných a najpoužívanejších výrazov. 

- Diplom zo španielčiny úrovne A2 osvedčuje, že kandidát je schopný porozumieť 
vetám a výrazom týkajúcich sa najbežnejších situácií každodenného života ( 
základné informácie o sebe, o svojej rodine, nákupoch, zaujímavých miestach, 
zamestnaní, voľno-časových aktivitách atď.). 

- Diplom zo španielčiny úrovne B1 osvedčuje znalosť jazyka postačujúcu na 
správne pochopenie a reagovanie v najbežnejších situáciách každodenného života a 
pre vyjadrenie želaní a potrieb jednoduchou formou. 

- Diplom zo španielčiny úrovne B2 osvedčuje  jazykové schopnosti kandidáta 
postačujúce na zvládnutie bežných situácií každodenného života v normálnych 
podmienkach  komunikácie, ktoré nevyžadujú použitie odborného jazyka. 

- Diplom zo španielčiny úrovne C1 osvedčuje jazykové  schopnosti 

kandidáta postačujúce na jasné vyjadrenie toho, čo chce povedať bez toho, aby bol 
limitovaný. Kandidát má bohatú slovnú zásobu, zahŕňajúc ustálené slovné 
spojenia a hovorové výrazy. 

- Diplom zo španielčiny úrovne C2 osvedčuje jazykové schopnosti kandidáta 
potrebné na zvládnutie situácií, ktoré vyžadujú vysoko pokročilé používanie 
jazyka, ako aj poznanie kultúrnych zvykov, ktoré sa prejavujú prostredníctvom 
jazyka. 

 

 

mailto:brezinova.sgpo@gmail.com


OTÁZKY A ODPOVEDE: 

Z akých častí sa skladá DELE písomná skúška? 
1. porozumenie opakujúcich sa krátkych textov z magnetofónovej nahrávky 
2. dopĺňanie chýbajúcich slov do súvislého textu 
3. testuje sa porozumenie prečítaného textu a gramatika 
 

Z akých častí sa skladá  ústna skúška? 
1. úvodný rozhovor na všeobecné témy 
2. 3 mini - situácie 
3. situačné dialógy s porovnávaním, konfrontovaním a diskusiou k daným 
informáciám 
4. krátky monológ na zvolenú tému 
 

Ako dlho trvajú skúšky? 
Písomné skúšky trvajú približne 2 hodiny, ústne skúšky trvajú približne 10 minút. 

Pri ústnej skúške dostanete otázky pred skúškou a v osobitnej miestnosti máte 5 - 
10 minút na prípravu odpovedí. 
 

Koľko percent je potrebných na úspešné vykonanie skúšky? 
Výsledky s celkovým priemerom nad 70%. Ak sa Vám skúška nevydarí, dostanete 
písomné vyrozumenie o tom, v akých oblastiach máte ešte nedostatky.  

Aká je úspešnosť kandidátov na skúškach? 
Minulý rok bola priemerná úspešnosť na písomnej skúške v celosvetovom meradle 
85%, kým na ústnej sa dosiahla úspešnosť 95%. Čo môže byť väčším 
povzbudením? 

 

Z akých kníh sa máte pripravovať? 
V skutočnosti je to jedno, podstatné je, aby ste si dôkladne precvičili základy 
moderného jazyka a aby ste sa sústredili na komunikáciu. 

 


