
Harmonogram medzinárodného testovania študentov 2022/2023 
 

Dátum Popis aktivity Poznámky 
28.11.2022 - 2.12.2022 „Mock“ testovanie počas vyučovania.  Všetci študenti budú otestovaní na hodinách. 

V prípade absencie kontaktujte kanceláriu školy:  
0918 89 74 36, info@languagepartner.eu 

9.12.2022 Koniec registrácie na akademickú 
(univerzitnú) skúšku IELTS.  

Toto je posledný deň, kedy sa maturanti môžu 
zaregistrovať na skúšku IELTS academic.  
https://www.languagepartner.eu/skusky 
Kontakt: Tatiana Simuni 
0905 974 380, 
tatiana.simuni@languagepartner.eu 

12.12.2022 - 22.12.2022 Oprava testov a zapisovanie výsledkov.  Študenti a rodičia budú vidieť výsledky 
v EduPage, nebojte sa nás kontaktovať, ak 
výsledok nevidíte, pomôžeme.  
0918 89 74 36, info@languagepartner.eu 

1.1.2023 Prihlasovanie na medzinárodné 
cambridgeské skúšky sa otvorí online.  
Otvorí sa aj prihlasovanie na dobrovoľné 
prípravné workshopy.  

https://forms.office.com/r/Ets13X7VdG 
https://www.languagepartner.eu/skusky 
 
 
https://forms.office.com/r/GkgAV1YjDm 

14.01.2023 Skúška IELTS v Trenčíne 
(B2-C2) 

Kontakt: Tatiana Simuni 
tatiana.simuni@languagepartner.eu 

10.2.2023 Ukončenie prihlasovania na medzinárodné 
skúšky. 

Toto je posledný deň, kedy je možné sa prihlásiť 
alebo odhlásiť zo skúšky. Po tomto termíne je 
každá prihláška záväzná a kandidát je povinný 
uhradiť poplatok aj v prípade, že sa skúšky 
nezúčastní.  

10.2.2023 Ukončenie prihlasovania na prípravné 
workshopy na skúšky.  

Posledný deň prihlasovania na prípravné 
workshopy, ak ste nestihli, skúste kontaktovať 
kanceláriu školy, študentov dokážeme prihlásiť 
iba v prípade, že budeme mať voľné kapacity. 
0918 89 74 36, info@languagepartner.eu 

15.02.2023 Prípravný workshop  Starters, Movers Študenti si budú môcť vyskúšať dva testy a 
jednu ústnu skúšku. Prvý test bude v skupinách, 
študenti sa naučia triky a tipy. Druhý test 
individuálne. Prosíme, zabaľte si dostatok 
desiaty. Vodu a malinovku budeme podávať v 
kuchynke.  
Cena: 30 EUR/študent/EduPage.  
Čas: (8:00-12:00) 
Registrácia a príchod: 7:45-8:00 
Začiatok: 8:00 
Koniec: 12:00 (pri úrovniach B2, C1, C2 až do 
13:30). 

16.02.2023 Prípravný workshop Flyers, A2 (KET) 
17.02.2023 Prípravný workshop B1 (PET), B2 (FCE), 

C1/C2.  

25.3.2023 Medzinárodné skúšky A2 Key, B1 
Preliminary 

 

26.3.2023 Medzinárodné skúšky YLE (Starters, Movers, 
Flyers) 

 

06.5.2023 Medzinárodné skúšky B2 First, C1 Advanced  

22.6.2023 Slávnostná recepcia, odovzdávanie 
certifikátov 

Predbežne: letisko Trenčín, vstup iba 
s pozvánkou, 18:00-20:00 

 
 
Linka na online nástenku, na Vaše otázky budeme odpovedať pravidelne vždy najneskôr v piatok: 
https://languagepartner.padlet.org/languagepartner/yguqmxobtwkg4aop 
 

 


