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APRÍL 2014  

1. E-testujte sa s EÚsmevom 
16.4.2014; Učiteľské noviny; Oslavy jubilea; Mária Grebeňová-Laczová/TS 

 

Na podujatiach k 10. výročiu vstupu Slovenska do Európskej únie, ktoré organizuje Zastúpenie Európskej 
komisie na Slovensku, bude Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania ponúkať žiakom šancu otestovať 
svoje zručnosti elektronickou formou v rámci aktivity nazvanej „E-testujte sa“. 

Malý elektronický test s úlohami zameranými na rôzne druhy gramotností si môžu vyskúšať žiaci 2. stupňa 
základných škôl  a stredoškoláci v 10 mestách na Slovensku.  

Cieľom je interaktívnou formou priblížiť verejnosti moderný spôsob overovania vedomostí a zručností 
a zároveň je zámerom NÚCEM-u, aby sa žiaci hravou formou „skamarátili“ s elektronickým testovaním a overili 
si vedomosti nadobudnuté v škole. Testové úlohy pripravil tvorivý tím národného projektu Zvyšovanie kvality 
vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania (skrátene E-test).  

Žiaci, učitelia ako aj široká verejnosť môže v stánku NÚCEM-u absolvovať nielen mini test gramotností na 
notebookoch ale získať aj ďalšie informácie o národnom projekte E-test zameranom na tvorbu elektronických 
úloh a testov a na elektronické testovanie na ZŠ a SŠ.   

Kedy a kde? Prídeme za vami do 10 miest na Slovensku: 

Veľké podujatia od 10:00 - 22:00 hod.: Bratislava (30.4.), Banská Bystrica (7.5.), Košice (9.5.), Žilina (16.5. 

Roadshow od 11:00 - 15:00 hod.:  Prešov (13.5.), Spišská Nová Ves (14.5.), Poprad (15.5.), Nitra (17.5.), Trenčín 
(19.5.) a Komárno (20.5.).  

Tešíme sa na stretnutie s učiteľmi a žiakmi na veľkých multižánrových oudoorových podutiach aj EÚ Roadshow! 

Mária Grebeňová-Laczová 
manažérka publicity národného projektu 
 



 

 

2. Žiaci si na nečisto vyskúšali e-Maturitu a e-Testovanie 
16.4.2014; Učiteľské noviny; Národný projekt; Mária Grebeňová-Laczová/TS 

 

Vedomosti zo slovenského jazyka a matematiky si skúšobne v elektronickom prostredí otestovalo takmer 
1000 maturantov 17 stredných odborných škôl a gymnázií a v rámci Testovania 9 „na nečisto“ vyše 500 
žiakov 16 základných škôl. Testovanie v rôznych regiónoch Slovenska sa uskutočnilo od konca februára do 
polovice marca, ešte pred riadnym termínom maturitných skúšok a testovania deviatakov. Hlavným cieľom 
bolo, aby si žiaci vyskúšali elektronické testovanie a zistili, či zvládnu odpovedať na úlohy v stanovenom 
limite.   



Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) v rámci realizácie národného projektu Zvyšovanie 
kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania (E-test) si touto 
formou overoval organizačné a technické zabezpečenie e-testovania.  

Testy obsahovali úlohy, ktoré svojou štruktúrou a obsahom korešpondovali s riadnym testovaním. Žiaci 
pracovali pod dohľadom školského administrátora a pri riešení úloh z matematiky sa v počítači dostali len ku 
kalkulačke. Hoci hlavným cieľom nebolo meranie vedomostí, analýzy NÚCEM-u naznačujú, že priemerné 
úspešnosti žiakov v skúšobných e-testovaniach v oboch predmetoch sú porovnateľné s výsledkami národných 
meraní a výraznejšie odchýlky sa nevyskytli. 

V skúšobných e-testoch boli popri uzavretých úlohách, pri ktorých sa žiak dozvie svoju úspešnosť hneď po 
ukončení testu, aj otvorené úlohy. Tieto neskôr vyhodnocovali hodnotitelia na základe kľúča správnych 
odpovedí a následne v priebehu niekoľkých dní  NÚCEM zaslal škole list s výsledkami jednotlivých žiakov 
(zahŕňal vyhodnotenie otvorených a uzavretých úloh). Národný ústav získal skúšobným online testovaním 
ďalšie cenné informácie, ktoré  môže  využiť pri „ostrej“ elektronickej maturite a Testovaní 9 v budúcnosti.  

Mária Grebeňová-Laczová 

manažérka publicity národného projektu 

 

3. Stručne z domova 
25.04.2014; Rozhlasová stanica Slovensko; Rádiožurnál; RED  

Viliam HAUZER, moderátor:  

"Slovensku vstup do Európskej únie pred desiatimi rokmi pomohol. Naša ekonomika bola vlani oproti roku 2003 
výkonnejšia o takmer 50 percent. Priemerné mzdy boli vyššie až o 72 percent, no mzdy len o 39 percent."  

"Žiaci druhého stupňa základných škôl a stredoškoláci si v desiatich mestách budú môcť otestovať svoje 
zručnosti na počítači v elektronickom teste. Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania chystá databázu 
s 30-tisíc úlohami a 150-timi testami, aby sa v budúcnosti aj maturity robili už len cez počítač."  

"Mestskí poslanci Vysokých Tatier zamietli rozširovanie lyžiarskeho strediska v Tatranskej Lomnici a odmietajú 
aj výstavbu lanovky z Hrebienka na Skalnaté Pleso."  



4. Žiaci si budú môcť vyskúšať elektronické testy 

25.4.2014;www.pravda.sk; Žiaci si budú môcť vyskúšať elektronické testy; SITA 
(http://spravy.pravda.sk/domace/clanok/315775-ziaci-si-budu-moct-vyskusat-elektronicke-testy/) 

Žiaci si budú môcť už čoskoro otestovať svoje zručnosti v elektronickom teste. Takúto možnosť im dáva 
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM). Malý elektronický test na notebooku s úlohami 
zameranými na rôzne druhy gramotností si budú môcť vyskúšať žiaci druhého stupňa základných škôl a 
stredoškoláci v 10 mestách na Slovensku, informuje Mária Grebeňová-Laczová, manažérka publicity národného 
projektu, ktorý sa venuje elektronickému testovaniu žiakov. 

Cieľom aktivity E-testujte sa s EÚsmevom je priblížiť ľuďom moderný spôsob overovania vedomostí a zručností 
žiakov, ktorý už smeruje aj na slovenské školy. Testové úlohy pripravil tvorivý tím národného projektu 
Zvyšovanie kvality vzdelávania v základných a stredných školách s využitím elektronického testovania. 

Tento projekt má školám umožniť testovať žiakov na počítači. Vznikne veľká databáza s 30-tisíc úlohami a 
150 testami, vďaka ktorej bude možné overiť vedomosti žiakov elektronicky. 

V budúcnosti by sa tak malo testovanie deviatakov a predovšetkým maturitné skúšky robiť už len cez počítač. 
Projekt za približne 28 miliónov eur je financovaný prevažne z eurofondov. Test podobný tým, ktoré pripravia 
v rámci projektu pre školy, si teraz budú môcť žiaci vyskúšať. 

Testovanie žiakov organizuje ústav na podujatiach k 10. výročiu vstupu Slovenska do Európskej únie, ktoré 
organizuje Zastúpenie Európskej komisie (EK) na Slovensku. Overiť si svoje zručnosti budú môcť žiaci 
v Bratislave na Hlavnom námestí 30. apríla, v Banskej Bystrici na Námestí SNP 7. mája, v Košiciach pri Dolnej 
bráne 9. mája či v Žiline na Námestí A. Hlinku 16. mája, a to v čase od 10:00 do 22:00. 

Menšie podujatia sa budú konať od 11:00 do 15:00 v Prešove na Hlavnej ulici 13. mája, v Spišskej Novej Vsi na 
Radničnom námestí 14. mája, v Poprade na Námestí sv. Egídia 15. mája, v Nitre na Svätoplukovom námestí 
17. mája, v Trenčíne na Mierovom námestí 19. mája a Komárne na Námestí generála Klapku 20. mája. 

 

http://spravy.pravda.sk/domace/clanok/315775-ziaci-si-budu-moct-vyskusat-elektronicke-testy/


 

5. Otestujte si svoju gramotnosť na slovenských námestiach 
27.4.2014; www.skolskyservis.sk; Otestujte si svoju gramotnosť na slovenských námestiach; TASR 

(http://skolskyservis.teraz.sk/skolstvo/e-testovanie-nucem-mesta-gramotnosti/10301-clanok.html) 

Otestovať si svojich 5 gramotností budú môcť na námestiach okrem žiakov ZŠ aj stredoškoláci, učitelia a ďalší 
záujemcovia. 

Bratislava 27. apríla (TASR) - Žiaci druhého stupňa základných škôl a stredoškoláci, ale aj učitelia a ďalší 
záujemcovia si budú môcť v najbližších dňoch vyskúšať testovanie cez počítač na námestiach 10 miest na 
Slovensku. 
 
Malý elektronický test s úlohami zameranými na rôzne druhy gramotností ponúkne Národný ústav 
certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) vo svojom stánku na podujatiach k 10. výročiu vstupu 
Slovenska do Európskej únie (EÚ), ktoré organizuje Zastúpenie Európskej komisie (EK) na Slovensku.  
 
"Cieľom aktivity E-testujte sa s EÚsmevom je interaktívnou formou priblížiť verejnosti moderný spôsob 
overovania vedomostí a zručností a zároveň je zámerom NÚCEM, aby sa žiaci hravou formou skamarátili s 
elektronickým testovaním a overili si vedomosti nadobudnuté v škole," povedala o akcii Mária Grebeňová-
Laczová, manažérka publicity národného projektu, v rámci ktorého sa tvorí veľká databáza elektronických úloh. 
 
Záujemcovia sa budú môcť prísť otestovať na veľké podujatia v čase od 10.00 do 22.00 h v Bratislave na 
Hlavnom námestí v stredu na budúci týždeň (30.4.), v Banskej Bystrici na Námestí SNP (7.5.), v Košiciach Pri 
Dolnej bráne (9.5.) a v Žiline na Námestí A. Hlinku (16.5). 
 
Menšie podujatia, v rámci ktorých si žiaci vyskúšajú testovanie cez notebook v čase od 11.00 do 15.00 h, sa 
uskutočnia v Prešove na Hlavnej ulici (13.5.), v Spišskej Novej Vsi na Radničnom námestí (14.5.), Poprade na 
Námestí sv. Egídia (15.5.), Nitre na Svätoplukovom námestí (17.5.), v Trenčíne na Mierovom námestí (19.5.) a 
Komárne na Námestí generála Klapku (20.5.). 
 
Svoje vedomosti a zručnosti sa chystajú preveriť si v hlavnom meste aj vedúci Zastúpenia Európskej komisie v 
SR Dušan Chrenek a bratislavský primátor Milan Ftáčnik a v Banskej Bystrici a Žiline spevák Janko Kuric a 
ďalší členovia skupiny Vidiek. 
 
Úlohy pre testy pripravil tvorivý tím národného projektu Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a 

http://www.skolskyservis.sk/
http://skolskyservis.teraz.sk/skolstvo/e-testovanie-nucem-mesta-gramotnosti/10301-clanok.html


stredných školách s využitím elektronického testovania. Na tento projekt ide prevažne z eurofondov asi 28,2 
milióna eur. Jedným z jeho cieľov je vytvorenie pôvodných 30-tisíc úloh a 150 testov zo 
všeobecnovzdelávacích predmetov. V rámci projektu sa pripravuje aj elektronické testovanie na školách. 

Podujatie sa bude konať v 10 mestách na Slovensku: 

 
Veľké podujatia od 10:00 - 22:00 hod.: 
Bratislava (30.4.) 
Banská Bystrica (7.5.)  
Košice (9.5.) 
Žilina (16.5.) 
 
EÚ Roadshow od 11:00 - 15:00 hod.:  
Prešov (13.5.)  
Spišská Nová Ves (14.5.)  
Poprad (15.5.)  
Nitra (17.5.) 
Trenčín (19.5.)  
Komárno (20.5.)  
 
Podujatia 10 rokov Slovenska v EÚ organizuje Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku. Viac na 
www.10rokov.eu. 

Gramotnosti 
 
Čitateľská gramotnosť je porozumenie a používanie písaných textov, uvažovanie o nich pri dosahovaní 
osobných cieľov, rozvíjaní vlastných vedomostí a pri podieľaní sa na živote spoločnosti. 
 
Prírodovedná gramotnosť je schopnosť používať vedecké poznatky, získavať nové vedomosti a vysvetľovať 
prírodné javy. Zároveň je to schopnosť urobiť a pochopiť zmeny v prírode, ktoré nastali vďaka aktivite člověka. 
 
Matematická gramotnosť je schopnosť poznať a pochopiť úlohu matematiky v živote, používať ju pri riešení 
problémov z rôznych oblastí. 
 
Finančná gramotnosť je súbor znalostí, ktoré človeku umožňujú porozumieť financiám  
a správne s nimi zachádzať v rôznych životných situáciách.  
 
Štatistická gramotnosť je schopnosť čítať štatistické údaje a vidieť v štatistických údajoch čísla v kontexte.  

http://www.10rokov.eu/


 

 

6.  Popradčania sa dozvedia, koľko toho majú v hlave: Testovanie cez počítač 
rovno na námestí! 
28.04.2014; www.poprad.dnes24.sk; Popradčania sa dozvedia, koľko toho majú v hlave: Testovanie cez počítač 
rovno na námestí!; Monika Vengrínová/TASR  
(http://poprad.dnes24.sk/popradcania-sa-dozvedia-kolko-toho-maju-v-hlave-testovanie-cez-pocitac-rovno-na-
namesti-174953 ) 

Nielen žiaci, ale i učitelia a ďalší záujemcovia si môžu vyskúšať testovanie cez počítač priamo na porpadskom 
námestí. Malý elektronický test s úlohami zameranými na rôzne druhy gramotnosti bude robiť NÚCEM pri 
príležitosti 10. výročia vstupu Slovenska do Európskej únie.  

http://poprad.dnes24.sk/popradcania-sa-dozvedia-kolko-toho-maju-v-hlave-testovanie-cez-pocitac-rovno-na-namesti-174953
http://poprad.dnes24.sk/popradcania-sa-dozvedia-kolko-toho-maju-v-hlave-testovanie-cez-pocitac-rovno-na-namesti-174953


Organizátorom podujatia je Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku. "Cieľom aktivity E-testujte sa s 
EÚsmevom je interaktívnou formou priblížiť verejnosti moderný spôsob overovania vedomostí a zručností a 
zároveň je zámerom Národného ústavu certifikovných meraní vzdelávania (NÚCEM), aby sa žiaci hravou 
formou skamarátili s elektronickým testovaním a overili si vedomosti nadobudnuté v škole," povedala o akcii 
Mária Grebeňová-Laczová, manažérka publicity národného projektu, v rámci ktorého sa tvorí veľká databáza 
elektronických úloh.  

Záujemcovia sa môžu cez notebook otestovať v desiatich mestách na Slovensku. V Poprade svoj stánok NÚCEM 
nájdete 15.mája v čase od 11.00 do 15.00 h na Námestí sv. Egídia. Úlohy pre testy pripravil tvorivý tím 
národného projektu Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím 
elektronického testovania. Na tento projekt ide prevažne z eurofondov asi 28,2 milióna eur. Jedným z jeho 
cieľov je vytvorenie pôvodných 30.000 úloh a 150 testov zo všeobecnovzdelávacích predmetov. V rámci 
projektu sa pripravuje aj elektronické testovanie na školách.  

 

 



7. Košičania sa dozvedia, koľko toho majú v hlave: Testovanie cez počítač 

rovno na Hlavnej! 
28.4.2014; www.kosice.dnes24.sk; Košičania sa dozvedia, koľko toho majú v hlave: Testovanie cez počítač rovno 

na Hlavnej!  

(http://kosice.dnes24.sk/kosicania-sa-dozvedia-kolko-toho-maju-v-hlave-testovanie-cez-pocitac-rovno-na-

hlavnej-174925 ) 

Školské lavice vymenia za exteriéry Hlavnej ulice. Študenti, ale aj iní záujemcovia z radov verejnosti si tu budú 
môcť otestovať svoje vedomosti a zručnosti cez počítač.  

Žiaci druhého stupňa základných škôl a stredoškoláci, ale aj učitelia a ďalší si budú môcť vyskúšať testovanie 
cez počítač na bystrickom námestí. Záujemcovia sa budú môcť prísť otestovať v piatok 9. mája v čase od 10:00 
do 22:00 na Hlavnú ulicu Pri Dolnej bráne a v ďalších dňoch aj v iných deviatich slovenských mestách.  

Malý elektronický test s úlohami zameranými na rôzne druhy gramotností ponúkne Národný ústav 
certifikovaných meraní vzdelávania vo svojom stánku na podujatiach k 10. výročiu vstupu Slovenska do 
Európskej únie, ktoré organizuje Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku.  

"Cieľom aktivity E-testujte sa s EÚsmevom je interaktívnou formou priblížiť verejnosti moderný spôsob 
overovania vedomostí a zručností a zároveň je zámerom Národného ústavu certifikovaných meraní 
vzdelávania, aby sa žiaci hravou formou skamarátili s elektronickým testovaním a overili si vedomosti 
nadobudnuté v škole," povedala o akcii Mária Grebeňová-Laczová, manažérka publicity národného projektu, v 
rámci ktorého sa tvorí veľká databáza elektronických únotloh.  

Úlohy pre testy pripravil tvorivý tím národného projektu Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a 
stredných školách s využitím elektronického testovania. Na tento projekt ide prevažne z eurofondov asi 28,2 
milióna eur. Jedným z jeho cieľov je vytvorenie pôvodných 30 000 úloh a 150 testov zo všeobecnovzdenotlá-
vacích predmetov. V rámci projektu sa pripravuje aj elektronické testovanie na školách.  

 

 

http://kosice.dnes24.sk/kosicania-sa-dozvedia-kolko-toho-maju-v-hlave-testovanie-cez-pocitac-rovno-na-hlavnej-174925
http://kosice.dnes24.sk/kosicania-sa-dozvedia-kolko-toho-maju-v-hlave-testovanie-cez-pocitac-rovno-na-hlavnej-174925


 

        

8. Elektronické testovanie 
30.04.2014; Televízna stanica Markíza; Televízne noviny; Ostrihoňová Veronika  
 
Moderátorka:  

"Máte lepšie vedomosti ako stredoškolák? V Bratislave ste to dnes mohli zistiť priamo v uliciach. Otázky zo 
spoločenských vied, matematiky, ale aj logiky boli súčasťou testu gramotnosti. A nie hocijakého, ale 
elektronického. Tento systém testovania by sa totiž mal v budúcnosti stať bežnou praxou na našich základných 
aj stredných školách."  

V. OSTRIHOŇOVÁ, redaktorka:  



"Telefonujú, hrajú hry, esemeskujú a chatujú. Dnešné deti žijú elektronický život. Napriek tomu elektronickú 
obratnosť v škole využívajú len málo. A tak sa Národný ústav certifikovaných meraní snaží situáciu zmeniť."  

M. GREBEŇOVÁ LACOVÁ, NUCEM:  

"Prišli sme sem s elektronickým testom zameraným ale tentoraz na gramotnosti čitateľskú, matematickú, 
finančnú, štatistickú a prírodovednú. Sú to zaujímavé úlohy, ktoré sú zo života a žiaci môžu si využiť to, čo sa 
naučili, v praxi."  

V. OSTRIHOŇOVÁ:  

"Jedna verzia testu bola pre stredoškolákov, druhá pre žiakov základných škôl. Preveriť vedomosti si však mohli 
aj dospelí. Medzi úlohami nechýbalo čítanie z mapy alebo práca so štatistickými údajmi."  

Anketa:  

"Ťažké úlohy tam sú."  

"Trošku tie percentá."  

"Nebolo to až také jednoduché."  

"Bol docela ľahký ten test."  

V. OSTRIHOŇOVÁ:  

"V roku 2015 už prebehne test PISA, ktorý testuje 15-ročných žiakov stredných škôl v krajinách OECD 
elektronicky. A tento projekt má našich žiakov naučiť ako elektronické testy používať."  

M. GREBEŇOVÁ LACOVÁ:  

"Okolo 600 učiteľov vytvorí úlohy a testy, zhruba 30-tisíc úloh do elektronickej databanky úloh a tieto úlohy 
budú potom bezplatne v školách základných a stredných používané."  

V. OSTRIHOŇOVÁ:  

"Elektronické maturity, ktoré sa skúšali pred tromi rokmi, vraj boli bez problémov a učitelia tento spôsob 
testovania vítajú. Napriek tomu ostávajú skeptickí. Na školách totiž chýbajú nielen počítače, ale aj technická 
podpora."  

N. KYNDL, riaditeľ Gymnázia Tomášikova:  

"Problém je aj druhý ten, že školy nemajú pracovníka, ktorý by sa staral o výpočtovú techniku. Robia to učitelia 
informatiky, matematici, robia to naviac."  



 

 



 

 

 

 

 

 

 


