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https://www.youtube.com/watch?v=_Kp_N0XrpMg
https://bratislava.cervantes.es/sk/


Cervantesov inštitút je 
verejnou inštitúciou, ktorú 
vytvorilo Španielsko v roku 
1991, na propagovanie a 
vyučovanie španielskeho jazyka 
a tiež na šírenie španielskej a 
hispanoamerickej kultúry.

Čo sú DELE?
Diplomy zo španielskeho jazyka DELE sú oficiálne 
diplomy osvedčujúce stupeň znalosti španielskeho 
jazyka. Udeľuje ich Cervantesov inštitút v mene 
Ministerstva školstva, kultúry a športu Španielska.

Diplomy sa získavajú zložením skúšky DELE, vďaka 
ktorej sa posúdi čítanie a počúvanie s porozumením, 
písomný a ústny prejav a schopnosť komunikácie 
v španielskom jazyku.
Skúšky sa konajú v súlade so smernicami Spoločného 
európskeho referenčného rámca pre jazyky (SERR) a 
Príručky pre zosúladenie testov so SERR, dokumenty 
Rady Európy. 

https://www.youtube.com/watch?v=mPPaKPXGlWw


Aké úrovne osvedčujú diplomy 
DELE?

ÚROVEŇ A1
Schopnosť porozumieť a používať známe 
každodenné výrazy a základné jednoduché frázy 
potrebné na uspokojenie okamžitých potrieb.*

ÚROVEŇ A2
Schopnosť porozumieť a používať časté 
výrazy týkajúce sa primárnych oblastí života 
a komunikovať pri plnení jednoduchých a 
každodenných úloh.*

ÚROVEŇ B1
Schopnosť porozumieť hlavným bodom textov 
o známych javoch a zvládnuť väčšinu situácií 
každodenného života.*

ÚROVEŇ B2
Schopnosť porozumieť hlavným myšlienkam 
zložitých textov a s rodenými hovoriacimi 
komunikovať dostatočne plynulo a prirodzene.

ÚROVEŇ C1
Schopnosť porozumieť širokému okruhu 
náročných a dlhších textov a bez námahy sa 
vyjadrovať plynulo a spontánne.

ÚROVEŇ C2
Schopnosť porozumieť takmer všetkému 
vypočutému alebo prečítanému a vyjadrovať sa 
veľmi plynulo a precízne. 

*V ponuke sú skúšky pre žiakov na úrovniach A1 a  
A2/B1 (viď dátumy skúšok)
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Varianty Španielčiny
Na skúškach DELE sa používajú texty s rozličnými 
variantmi španielčiny a všetky hispánske jazykové normy 
sa považujú za platné.

Uznanie a platnosť
Diplomy DELE sú medzinárodne uznávané verejnými a 
súkromnými vzdelávacími inštitúciami, agentúrami pre 
medzinárodnú spoluprácu, organizáciami ako Španielska 
konfederácia podnikateľských organizácií (CEOE), 
obchodnými komorami, Oficiálnymi jazykovými školami 
(EOI), nadáciami, podnikmi a ďalšími subjektmi.

DELE úrovne A2 alebo vyššej je požiadavka na získanie 
španielskeho štátneho občianstva pre nešpanielsky 
hovoriacich žiadateľov.

DELE úrovne C1 alebo C2 je podmienkou pre 
zdravotníckych pracovníkov z nešpanielsky hovoriacich 
krajín, ktorí sa chcú zúčastniť špecializovaného 
zdravotníckeho vzdelávania Ministerstva zdravotníctva, 
sociálnych služieb a rovnosti Španielska. 

Navyše sa vyžadujú pri udeľovaní ocenení, uchádzaní 
sa o podporné granty a štipendiá významných inštitúcií 
vyššieho vzdelávania, agentúr pre medzinárodnú 
spoluprácu a nadácií.

Diplomy DELE platia bez obmedzenia.

DELE



Výsledky skúšok
Uchádzači dostanú výsledky skúšok v priebehu približne 
dvoch mesiacov. Taktiež si môžu pozrieť výsledky 
prostredníctvom svojho súkromného priestoru na 
webovej stránke examenes.cervantes.es.
Uchádzači, ktorí dosiahnu výsledok „APTO“ (spôsobilý), 
obdržia diplom DELE, ktorý vytlačí štátna mincovňa 
(Fábrica Nacional de Moneda y Timbre). Diplom udelí 
Cervantesov Inštitút v mene Ministerstva školstva, 
kultúry a športu Španielska prostredníctvom svojich 
skúšobných centier.

EXCELENTNOSŤ V ŠPANIELČINE
DIPLOMY ZO ŠPANIELČINY DELE 2021
• 1100 SKÚŠOBNÝCH CENTIER
• 7 TERMÍNOV
• 6 ÚROVNÍ
• 6 VŠEOBECNÝCH SKÚŠOK
• 2 SKÚŠKY PRE ŽIAKOV

examenes.cervantes.es

https://examenes.cervantes.es
https://examenes.cervantes.es


Termíny skúšok a podávanie 
prihlášok
Podávanie prihlášok je možné od 11. novembra 2020

9. apríla
Všeobecné skúšky: A1, A2, B1, B2 a C1
Podávanie prihlášok do 10. februára

21. a 22. mája
Dňa 21.5. skúšky pre ŽIAKOV: A1 a A2/B1
Dňa 22.5. všeobecné skúšky: A1, A2, B1, B2, C1 a C2
Podávanie prihlášok do 17. marca

9. júla
Všeobecné skúšky: A2, B1, B2 a C1
Podávanie prihlášok do 12. mája

12. a 13. novembra
Dňa 12.11.: skúšky pre ŽIAKOV: A1 a A2/B1
Dňa 13.11.: všeobecné skúšky: A1, A2, B1, B2, C1 a C2
Podávanie prihlášok do 6. októbra

Podrobné informácie ohľadom vzorových testov, inštrukcií ku 
skúškam, zverejňovania výsledkov a ďalšie užitočné informácie 
nájdete na examenes.cervantes.es

Oficiálne ceny za skúšky 
DELE 2021 na slovensku
DELE A1: 50 €
DELE A2: 55 €
DELE B1: 65 €
DELE B2: 80 €
DELE C1: 90 €
DELE C2: 95 €
DELE A1: Escolar*: 50 €
DELE A2/B1: Escolar*: 65 €

*Skúšky určené žiakom vo veku 11 až 18 rokov.

https://examenes.cervantes.es


Zľavy pri zápise v IC bratislava:
• 20 % žiaci Auly Cervantes
• 20 % študenti Univerzity Komenského v Bratislave
• 10 % študenti iných vzdelávacích centier
• 10 % pre skupiny od 5 žiakov
 
Celková zľava nesmie presiahnuť 20 %.
 
POZNÁMKA K ZĽAVÁM: Pred 
zaplatením poplatku si, prosím, 
overte výšku zľavy v skúšobnom 
centre. Zľava sa spätne 
odpočítať nedá.

Ako sa zapísať na skúšky DELE
Je potrebné dodať - poštou, e-mailom alebo osobne - 
nasledovné dokumenty:

• Správne vyplnený registračný formulár 2021

• Formulár možno stiahnuť na webovej stránke  
bratislava.cervantes.es

• Originál a fotokópia preukazu totožnosti (občiansky 
preukaz alebo pas) s fotografiou

• Doklad o zaplatení poplatku

Po podaní prihlášky vám zašleme potvrdenie o zápise, v 
ktorom nájdete Váš registračný kód. V oficiálnom dokumente, 
ktorý obdržíte pred skúškou, upresníme časy a miestnosti 
jednotlivých častí skúšky.

https://bratislava.cervantes.es/sk/default.shtm


Skúšobné centrá DELE  
na Slovensku
INSTITUTO CERVANTES EN BRATISLAVA
(Aula Cervantes) 
Gondova 2, 811 02 BRATISLAVA 
Tel.:+421 2 9013 1333 
aula.bratislava@cervantes.es 
https://bratislava.cervantes.es
Spôsob platby. Bankovým prevodom na:
Instituto Cervantes
UniCredit Bank
IBAN: SK0711110000001352076003 / BIC: UNCRSKBX
Referencia: Priezvisko-Termín-Úroveň

GYMNÁZIUM BILINGVÁLNE ŽILINA 
Tomaša Ružičku 3, 01 001 ŽILINA 
Tel.: +421(41)764 55 68 
gbza@gbza.edu.sk
delezilina@gmail.com 
www.gbza.eu
Spôsob platby. Po dohode so skúšobným centrom.

GYMNÁZIUM MARTINA HATTALU
Železničiarov 278, 028 01 Trstená
Tel.: +421 043/5392212, 0917585103
bgtrstena@gmail.com
https://gmhtrstena.edupage.org/

GYMNÁZIUM MIKULÁŠA KOVÁČA 
Mládežnícka 51 
974 04 BANSKÁ BYSTRICA 
Tel.: +421 4 8423 0061 
katasvihlik@gmail.com 
https://gmkbb.edupage.org/
Spôsob platby. Po dohode so skúšobným centrom.

GYMNÁZIUM PARK MLÁDEŽE
Park mládeže 5
040 01 Košice
Tel.: 055/633 54 70, 0908 820 180
office@gpm.sk
torokovaespanol@gmail.com
Spôsob platby. Kontaktovať skúšobné stredisko

LINGUA NITRA 
Schurmannova 8, Staré Mesto, 
949 01 NITRA 
Tel.: +421 907 050 255 
nitra@inlingua.sk 
www.inlingua-nitra.sk
Spôsob platby. Po dohode so skúšobným centrom.

Pre viac informácií, prosím, navštívte alebo sa obráťte na 
skúšobné centrum DELE, kde máte záujem vykonať skúšku.
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Gondova 2, 811 02 Bratislava
Tel.: +421 2 9013 1333
aula.bratislava@cervantes.es
becbratis@cervantes.es
bratislava.cervantes.es

Cervantesov inštitút v Bratislave rozvíja 
svoje aktivity v spolupráci s Univerzitou 
Komenského v Bratislave.

mailto:aula.bratislava%40cervantes.es%20?subject=
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