
                                                                               

 

SEPTEMBER 2014  

 

1. Učiteľské noviny: E-testy zaujali návštevníkov festivalu 

2. Učiteľské noviny: Oprávnenie na  vstup do elektronického systému 

3. Korzár: V novembri bude mať testovanie deviatakov aj elektronickú formu 

4. Pravda: Deviatakov z 200 škôl otestujú tento rok online 

5. www. itnews.sk : Deviatakov z 200 škôl otestujú tento rok online 

6. Učiteľské noviny: Pridaná hodnota vo vzdelávaní na Európskej Noci výskumníkov 

7. Plus 7 dní: Ministerské stop 

8. Európska Noc Výskumníkov: Dá sa vypočítať kvalita školy? 

9. www.minedu.sk: Odborníci NÚCEM sa predstavia v rámci Európskej Noci výskumníkov 

10. Školský  servis: V rámci Noci výskumníkov si záujemcovia môžu vyskúšať nové úlohy 

11. www.teraz.sk: V rámci Noci výskumníkov si môžu záujemcovia vyskúšať testové úlohy 

12. www.agentury.sme.sk: V rámci Noci výskumníkov si môžu záujemcovia vyskúšať testové 
úlohy 

 

 

 

 

 

 

 

 



SEPTEMBER 2014 

 

1. E-testy zaujali návštevníkov festivalu 
3.9. 2014; Učiteľské noviny; M. Grebeňová-Laczová /TS  
(https://www.minedu.sk/data/att/6638.pdf) 
 
Špeciálne testy pre učiteľov a pre všetkých prírodovedná gramotnosť na tému čokoláda, úlohy o zľavách na 
tovare, o zhodnotení osobných  financií v banke v období  inflácie, o výbere najvýhodnejšej študentskej brigády, 
maturitný test zo slovenského jazyka a literatúry, čitateľská gramotnosť o histórii festivalu Bažant Pohoda, 
vedomostný test o skupine Kraftwerk,  matematická i štatistická gramotnosť – to všetko si mohli vyskúšať 
návštevníci 18. ročníka multižánrového festivalu Bažant Pohoda 2014 v júli tohto roka na našej interaktívnej 
prezentácii národného projektu E-test.  
„Našou cieľovou skupinou bola  široká verejnosť, ktorá sa mala možnosť presvedčiť, aké úlohy a  testy vytvárajú 
naši učitelia v regiónoch pre žiakov 2.stupňa ZŠ a pre SŠ. Veľký záujem o testovanie v našom stánku bol  od rána 
až do večera počas všetkých festivalových dní ,“ povedala manažérka publicity národného projektu Mária 
Grebeňová-Laczová a dodala, že návštevníci stánku oceňovali modernizáciu školstva formou tvorby nových úloh 
v elektronickom prostredí. 
V dňoch 10. až 12. júla 2014 šesťčlenný tím NÚCEM-u na piatich notebookoch  na festivale Bažant Pohoda 
zaujal návštevníkov všetkých vekových kategórií. Prišli medzi nás aj učitelia a žiaci zmluvných škôl. Pri našom 
stánku sa pristavil i šéfredaktor mesačníka Dobrá škola Vladimír Burian, moderátor Rádia Slovensko, muzikant 
a autor knižiek pre deti Štefan Chrappa, marketingový manažér HC Slovan Bratislava Milan Vajda a testy 
úspešne absolvoval napríklad šéf Zelenej vlny RTVS Ľuboš Kasala.  
Na jeseň tohto roku plánujeme v rôznych mestách SR ďalšie stretnutia s cieľom interaktívne informovať 
verejnosť  o národnom projekte Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím 
elektronického testovania a jeho prínose pre školy.  
 
Mária Grebeňová-Laczová 
manažérka publicity národných projektov 
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2. Oprávnenie na  vstup do elektronického systému 
3.9. 2014; Učiteľské noviny; Mária Grebeňová-Laczová /TS 

Letná škola 2014 priniesla autorom aj oprávnenie na vstup do elektronického systému  
 
Bohatý program pre 450 autorov a posudzovateľov úloh z celého Slovenska ponúkla Letná škola 2014 v 
národnom projekte Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím 
elektronického testovania. Školenia sa uskutočnili v Bratislave (11.8. – 13.8. 2014), Banskej Bystrici (14.8. – 
16.8., 18. – 20.8. 2014) a v Košiciach (21.8. – 23.8. 2014). Národný projekt aj takouto formou aktívne prispel k 
zlepšovaniu odbornosti učiteľov v tvorbe úloh podľa modernej metodiky, ktorá sa inšpiruje metodikou 
tvorby úloh v medzinárodných meraniach. Pre autorov, ktorí sa v lete nestihli zúčastniť na školeniach, 
pripravil NÚCEM jednodňové vzdelávanie (26.8.2014 v Bratislave) k zadávaniu úloh do systému E-test. 
Veľmi dôležitou súčasťou Letnej školy bolo technické a odborné zaškolenie k zadávaniu úloh do 
novovytvoreného centrálneho elektronického systému testovania. Každý autor získal zároveň jedinečné 
prístupové oprávnenie do elektronického systému, čo prispieva k efektívnosti a bezpečnosti tvorby originálnych 
testových úloh. „V ďalšej etape projektu budú všetci autori tvoriť úlohy priamo v elektronickom systéme. Budú 
do neho pristupovať prostredníctvom licenčných oprávnení,“ vysvetlila riaditeľka Národného ústavu 
certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) Romana Kanovská. V projekte má vzniknúť približne 30 tisíc 
pôvodných testových úloh.  
Dôležitou súčasťou programu Letnej školy 2014 pre autorov bola tvorba úloh z čitateľskej gramotnosti a 
odporúčania pre tvorbu úloh na základe výsledkov medzinárodných štúdií. Pre úspešnosť žiaka vo vzdelávaní je 
dôležité, aby žiak porozumel písanému textu a vedel ho používať. Výsledky meraní čitateľskej gramotnosti však 
ukazujú, že slovenskí žiaci majú nedostatky v porozumení odborných textov, nesúvislých textov, informácií v 
tabuľkách, ktoré sú súčasťou vyučovania najmä odborných predmetov. „Z toho vyplýva, že je dôležité na  
 
vyučovaní všetkých predmetov systematicky rozvíjať stratégie, ktoré smerujú k porozumeniu textu. Preto 
budeme všetkých autorov úloh vzdelávať v čitateľskej gramotnosti,“ vysvetlila Zuzana Hirschnerová, vedúca 
oddelenia tvorby testovacích nástrojov v projekte.  
Odbornú a rodičovskú verejnosť pred časom zaujali výsledky medzinárodných meraní, ktoré v Slovenskej 
republike realizuje NÚCEM. Ten v júli zverejnil prvú správu z merania finančnej gramotnosti v rámci štúdie 
krajín OECD PISA. Analýza vybraných uvoľnených vzorových testových úloh správy PISA bola jadrom príspevku o 
medzinárodných štúdiách počas Letnej školy 2014. „Rozbor úloh z medzinárodných meraní určite pomôže 
autorom aj z toho pohľadu, aby porozumeli požiadavkám, ktoré na nich kladie projekt elektronického 
testovania,“ uviedla odborná pracovníčka NÚCEM-u Katarína Lučeničová.  
 
Mária Grebeňová-Laczová  
manažérka publicity národného projektu   



 

 

 

3. V novembri bude mať testovanie deviatakov aj elektronickú formu 

04.09.2014; Korzár; Rodina; or 

 

Už po tretíkrát sa časť piatakov zúčastní v novembri na Testovaní 5. Tento rok sa bude týkať približne štyritisíc 
piatakov z asi 120 škôl so slovenským a s maďarským vyučovacím jazykom. Romana Kanovská, riaditeľka 
Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania povedala, že na budúci školský rok by sa mala uskutočniť 
generálna skúška tohto testovania, a to ešte na väčšom počte škôl a žiakov. Po nej by už malo nasledovať 
riadne Testovanie piatakov. Pilotné testy pre piatakov z vyučovacích predmetov budú, podobne ako minulý 
školský rok, obsahovať 30 úloh. Z toho 10 otvorených úloh s tvorbou krátkej odpovede a 20 uzavretých úloh s 
výberom odpovede zo štyroch možností. Na ich zvládnutie budú mať žiaci šesťdesiat minút. Test z matematiky 



(s rovnakou časovou dotáciou) bude obsahovať dvadsať otvorených úloh s krátkou číselnou odpoveďou a desať 
uzavretých úloh s výberom odpovede zo štyroch možností. V jesennom termíne testovania sa asi 3900 piatakov 
z približne dvesto základných škôl zapojených do národného projektu E-test zúčastní na elektronickej 
formetestovania. Bude to obdoba písomnej formy pilotného testovania piatakov. Kanovská hovorí, že 
Testovanie piatakov, či už v písomnej, alebo v elektronickej forme, ponúkne základným školám spätnú väzbu o 
tom, ako boli pripravení na 1. stupni základnej školy na prechod do vyššieho stupňa vzdelávania. "Učitelia si na 
základe týchto objektívnych testov budú môcť vytvoriť presnejší obraz o vstupnej úrovni vedomostí, ale aj 
gramotnosti či zručnostiach piatakov," zdôraznila Kanovská. Výsledky testovaní by mali byť školám známe do 
konca tohto kalendárneho roka.     

 

4. Deviatakov z 200 škôl otestujú tento rok online 
11.9.2014; www.pravda.sk; Deviatakov z 200 škôl otestujú tento rok online; SITA 
(http://spravy.pravda.sk/domace/clanok/329596-deviatakov-z-200-skol-otestuju-tento-rok-online/) 

Deviataci si v tomto školskom roku napíšu testy zo slovenčiny a matematiky aj online na počítači. Do 
elektronického Testovania 9, ktoré má preveriť vedomosti žiakov končiacich základnú školu, sa zapojí 200 
vybraných škôl. "Úlohy budú mať žiaci v písomnej aj v elektronickej forme identické. Elektronické Testovanie 9 
sa uskutoční v rovnakom termíne ako u rovesníkov, ktorí absolvujú písomnú formu národného testovania 
žiakov deviateho ročníka základných škôl," hovorí riaditeľka Národného ústavu certifikovaných meraní 
vzdelávania (NÚCEM) Romana Kanovská. Aj v minulom roku si deviataci mohli vyskúšať testovanie online, 
nebolo to však "naostro" - neprebiehalo v tom istom termíne ani s rovnakými úlohami, aké boli v riadnom 
testovaní. Tento rok budú mať výsledky žiakov končiacich základnú školu rovnakú váhu ako tie z papierovej 
formy. Pred riadnym testovaním si deviataci elektronické prostredie v predstihu vyskúšajú. "Našou snahou je, 
aby sa aj v rámci národného projektu E-test deviataci častejšie dostali k elektronickej forme testov, aby sa pre 
nich nová forma testovaní stala technickou rutinou, aby odbúrali prípadný strach či neistotu z nového 
prostredia, ktoré môže negatívne ovplyvniť samotný žiacky výkon v teste," hovorí Kanovská. V budúcnosti sa 
ráta s tým, že by takéto testovania boli už len online.  

V tomto školskom roku čaká na deviatakov overovanie vedomostí približne o mesiac skôr - 8. apríla. Rezort 
školstva posunutím termínu vyhovel požiadavkám škôl, ktoré sa sťažovali, že deviataci sa po otestovaní v marci 
prestávajú učiť, pričom do konca roka zostáva ešte pomerne dosť času. Elektronické testy a úlohy vznikajú v 
rámci národného projektu NÚCEM s názvom Zvyšovanie kvality vzdelávania v základných a stredných školách s 
využitím elektronického testovania, ktorý je financovaný prevažne z eurofondov. Vznikne v ňom databáza viac 
ako 30-tisíc úloh a 130 testov pre druhý stupeň základných škôl a pre stredné školy, ktoré budú môcť školy 
využívať pri testovaní detí aj na vyučovaní.  
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5. Deviatakov z 200 škôl otestujú tento rok online 
12.9.2014; www.itnews; Deviatakov z 200 škôl otestujú tento rok online; SITA 
(http://www.itnews.sk/spravy/internet/2014-09-12/c165018-skolstvo-deviatakov-z-200-skol-otestuju-tento-
rok-online) 

 

 

 

6.Pridaná hodnota vo vzdelávaní na Európskej Noci výskumníkov 
17.9. 2014; Učiteľské noviny; Mária Grebeňová-Laczová/TS 
 
Pridaná hodnota vo vzdelávaní na Noci výskumníkov 2014 alebo: Dá sa vypočítať, ktorá škola je lepšia? 
Aj v tomto roku sa môžete stretnúť s národným projektom Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných 

http://www.itnews.sk/spravy/internet/2014-09-12/c165018-skolstvo-deviatakov-z-200-skol-otestuju-tento-rok-online
http://www.itnews.sk/spravy/internet/2014-09-12/c165018-skolstvo-deviatakov-z-200-skol-otestuju-tento-rok-online


a stredných školách s využitím elektronického testovania (E-test) na obľúbenom a zároveň najväčšom festivale 
vedy na Slovensku – na Noci výskumníkov. Tradične sa uskutoční posledný septembrový piatok. 
V hlavnom meste Slovenska návštevníci festivalu budú môcť navštíviť mini učebňu NÚCEM, v ktorej si na 
notebookoch môžu vyskúšať elektronické úlohy so zameraním na finančnú, štatistickú, prírodovednú, čitateľskú 
a matematickú gramotnosť, ako aj úlohy z maturitného testu zo slovenčiny, či učiteľský test so zameraním na 
výroky J. A. Komenského. Novinkou počas tohtoročnej Noci výskumníkov bude prednáška pod názvom: Dá sa 
vypočítať, ktorá škola je lepšia?, v ktorej sa ukrýva podstata pridanej hodnoty vo vzdelávaní, ktorú výskumníci 
NÚCEM-u v rámci národného projektu E-test sledujú. Prezentácia dvojice výskumníkov RNDr. Márie Kolkovej, 
PhD. Ing. Pavla Kaclíka bude zaujímavá nielen pre odborníkov, učiteľov, ale i rodičov školopovinných detí a 
študentov. Prednáška so zameraním na pridanú hodnotu vo vzdelávaní sa počas Noci Výskumníkov uskutoční 
v piatok 26. septembra 2014 o 14:00 hodine vo V-klube Národného osvetového centra na Námestí SNP 12 
(oproti Starej Tržnici).  
 
Mária Grebeňová-Laczová 
manažérka publicity národného projektu 
 
 

 

7. Ministerské stop 
17.09.2014; Plus 7 dní; Ministerské stop; Všimli sme si; Eva Mihočková 

Peter Pellegrini dočasne zastavil objednávky mediálneho priestoru v jednej z ministerských inštitúcií. Provízie 
pre agentúry boli neúnosné  

Hovorí sa, že nová metla dobre metie, a tohto príslovia sa zrejme drží aj nový minister školstva Peter Pellegrini. 
Centru vedecko-technických informácií (CVTI) dočasne zakázal objednávať mediálny priestor pre svoje projekty 
a všetky kroky vrátane verejných obstarávaní musí vedenie centra konzultovať s ministerstvom. Centrum 
pritom aktuálne vyhlásilo verejné obstarávanie za 2,3 milióna eur na nákup mediálneho priestoru pre projekt 
popularizácie vedy na Slovensku. Miliónový tender paradoxne prichádza v čase, keď vláda navrhuje výrazne 
znížiť rozpočet pre Slovenskú akadémiu vied a vedci hovoria o jej likvidácii.  

Mediálny biznis: Objednávanie inzerátov, reklamy a propagačných článkov v médiách zabezpečujú mediálne 
agentúry. Ľudia z ich prostredia mimo záznamu potvrdzujú, že ich provízie od zadávateľov sú v tom lepšom 
prípade pätnásť percent z celkového objemu reklamy, ale často si ulejú aj viac. Niekedy si takto pre seba 



odkroja až polovicu celkového balíka peňazí a nezriedka sa podelia aj s manažérmi, ktorí reklamu v mene 
svojich spoločností zadávali. Samotné médiá sa o tom často ani nedozvedia. Podľa našich informácií sa podobné 
praktiky uplatňovali aj v súvislosti s projektmi štátneho Centra vedecko-technických informácií. Okrem iného 
má vo svojej réžii aj popularizáciu vedy, na ktorú Slovensko získalo z eurofondov pätnásť miliónov eur. V rámci 
tohto projektu má centrum len na mediálne zákazky vyhradenú sumu 2,3 milióna eur. ,,Objednávanie 
mediálneho priestoru v CVTI sme dočasne pozastavili. Postupne pristúpime k jeho opätovnej realizácii s tým, že 
jednotlivé kroky bude centrum konzultovať s vedením ministerstva," reagoval na naše informácie hovorca 
ministerstva školstva Martin Dorčák. Dôvody dočasného pozastavenia objednávok neuviedol. Podľa našich 
informácií to boli práve vysoké provízie mediálnych agentúr až vo výške tridsať percent, ktoré chce teraz nový 
minister zaraziť. Vedenie CVTI na naše otázky nereagovalo a odkázalo nás na rezortného hovorcu Dorčáka.  

Paradox: Na jednej strane sa Slovensko snaží popularizovať vedu, na čo z eurofondov použije 15 miliónov eur. 
Na druhej strane však neustále skracuje vládne výdavky na vedu a výskum, ktoré nedosahujú ani jedno 
percento HDP. V tomto duchu sa nesie aj zverejnený návrh štátneho rozpočtu na rok 2015, ktorý Slovenskej 
akadémii vied pridelil znovu menej peňazí ako v predchádzajúcom roku a pokles predstavuje takmer 17 
percent. Vedenie SAV hovorí o likvidačných dôsledkoch a premiérovi Ficovi i ministrovi školstva Pellegrinimu 
adresovalo otvorený list. Uvádza v ňom, že ,,v praxi to bude znamenať zníženie mzdových prostriedkov o desať 
percent. SAV zamestnáva jedenásť percent vedcov na Slovensku, ale produkuje viac ako tretinu všetkých 
publikácií a citácií, ktoré sú hlavným medzinárodným ukazovateľom kvality vedeckej práce". SAV vyzýva vládu, 
aby podpora vedy nezostala iba v podobe mediálnych výstupov, ale aby sa stala skutočnou prioritou. Hovorca 
ministerstva školstva Dorčák na to reagoval slovami, že o rozpočte sa stále diskutuje a do finálnej podoby sa 
ešte môžu dostať určité zmeny. Neoficiálne však vládni úradníci zdôvodňujú čoraz nižšie platy slovenských 
vedcov tým, že si aj tak slušne privyrobia na projektoch, ktoré robia v rámci rôznych eurofondov a 
medzinárodných grantov. Experti, ktorí pracujú s vedeckou komunitou, však nesúhlasia. ,,Eurofondy môžu byť 
vo vede iba doplnkové zdroje, pretože veľa vecí sa z nich financovať jednoducho nedá," vysvetľuje Petra 
Lipnická z organizácie SOVVA - Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity, ktorá sa venuje 
výskumným aktivitám a organizuje aj festival vedy Noc výskumníkov. Lipnická zdôrazňuje, že napríklad základný 
výskum sa z eurofondov plných byrokratických povinností platiť nedá. A práve z takéhoto bádania, ktoré dlhé 
roky nemá žiadne výsledky použiteľné v praxi, často vyplynú prelomové objavy. Slovenskí vedci už napríklad 
vyvinuli bionáhrady kože alebo skúmajú aplikáciu biočipov, čo môže pomôcť pri vývoji nových prírodných vakcín 
a liečiv.  

Milióny v školstve  

Ministerstvo školstva v druhej vláde premiéra Roberta Fica sa s malými vecami nemazná. Pre vedenie rezortu 
europrojekt pod desať miliónov eur nie je nič zaujímavé. Namiesto toho, aby miliardy z Bruselu rozdelilo 
ministerstvo na menšie časti a nechalo najmä školy, nech sa s najlepšími projektmi o peniaze pobijú, rozdeľuje 
desiatky miliónov svojim podriadeným organizáciám. Príkladom je 41 miliónov eur pre Metodicko-pedagogické 
centrum s cieľom ,,vytvoriť efektívny systém ďalšieho vzdelávania pedagogických a odborných zamestnancov". 
Takže za 41 miliónov eur sa nevyškolia učitelia, ale vytvorí sa systém ich vzdelávania. ,,Oni tam riešia problém, 
že nevedia, čo s peniazmi," tvrdí náš zdroj priamo z centra. To by aj vysvetľovalo napríklad škandál s luxusným 
ubytovaním a parmskou šunkou za 7,6 milióna eur určené na školenia a ďalšie vzdelávanie učiteľov. Metodické 
centrum totiž v tendri zháňalo štvorhviezdičkové ubytovanie pre školených učiteľov s podmienkou, že na 
raňajky musí byť mozzarella s paradajkou a pestom či dvesto gramov parmskej šunky na rukole a 
parmezánových hoblinách. ,,Niekde sa tie pridelené peniaze musia minúť, hoci aj absolútne nezmyselne," 
dodáva pomerne vysokopostavený človek v metodickom centre. Nový minister Peter Pellegrini sa pri 
evidentnom plytvaní eurofondov zmohol iba na konštatovanie, že ,,tender dá preveriť". Jeho hovorca Martin 
Dorčák dodáva: ,,V prípade, že by zistil nehospodárne vynakladanie prostriedkov z európskych projektov, 
verejné obstarávanie okamžite zastaví." Ďalšie milióny eur tečú preč cez desiatky ďalších megaprojektov 
určených na vzdelávanie. Napríklad Štátny inštitút odborného vzdelávania má za 44 miliónov eur urobiť zoznam 
študijných odborov a definovať, čo po vyučení musí vedieť napríklad čašník, kominár alebo aj taký chovateľ kôz. 
Len pre zaujímavosť, zoznam študijných odborov vrátane ich kompetencií pripravila nám blízka Česká republika 
za, čuduj sa svete, 1,2 milióna eur. A Slovensku ho ponúkla zadarmo. Zoznam stačilo preložiť a mierne upraviť, 
no tak by sa 44 miliónov asi ťažko vysvetľovalo v Bruseli. Ten istý inštitút pritom dostal ďalších 21 miliónov eur 
na vytvorenie a rozvíjanie (!!!) systému celoživotného vzdelávania zameraného ,,na rozvoj kľúčových 
kompetencií, prehlbovanie a zvyšovanie kvalifikácií v súlade s potrebami spoločnosti". V týchto projektoch 



plánujú napríklad aj dištančné vzdelávanie pre bačov a inštalatérov cez internet. Ďalších vyše 25 miliónov eur 
dostal Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania na vytvorenie databázy úloh a testov pre školy. V 
tomto projekte si mali prilepšiť aj šikovní učitelia, ale realizátor tak zmenil podmienky, že sa to učiteľom už ani 
neoplatilo a v podstate by robili zadarmo prácu za niekoho, kto dostal milióny eur. Dobrých 27 miliónov eur 
dostal i zaniknutý Ústav informácií a prognóz školstva (ÚIPŠ), ktorý spadol pod Centrum vedecko-technických 
informácií (CVTI). Tam mali uskutočniť obsahovú prestavbu vzdelávania na základných a stredných školách s 
využitím inovatívnych foriem a metód výučby. ÚIPŠ sa k projektu postavil vskutku inovatívne. Prenajal si 
priestory za dvojnásobné ceny, dal vyrobiť predražené logo, a to tak rozhnevalo vtedajšieho ministra Dušana 
Čaploviča, že zrušil nielen projekt, ale pre istotu aj celé ÚIPŠ. Ak teda Peter Pellegrini pozastavil projekt za 15 
miliónov eur pre privysoké provízie, čo sa musí diať v projektoch tri razy drahších?  

8. „Dá sa vypočítať kvalita školy?“ 
22.9.2014; http://www.nocvyskumnikov.sk/; „Dá sa vypočítať kvalita školy?“;  oddelenie publicity národného 
projektu  
(http://www.nocvyskumnikov.sk/novinky/2014/da-sa-vypocitat-kvalita-skoly.html) 

 Od výskumníkov NÚCEM-u  sa to môžete dozvedieť! Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania 
(NÚCEM) predstaví v Bratislave svoje aktivity v rámci národného projektu Zvyšovanie kvality vzdelávania na 
základných a stredných školách s využitím elektronického testovania. Verejnosť si bude môcť vyskúšať 
elektronické testové úlohy a vypočuť prednášku o pridanej hodnote vo vzdelávaní.  

Prednáška pod názvom Dá sa vypočítať, ktorá škola je lepšia? Odhalí podstatu pridanej hodnoty vo vzdelávaní, 
ktorú skúmajú odborní pracovníci NÚCEM-u v národnom projekte. Prezentácia dvojice výskumníkov RNDr. 
Márie Kolkovej a Ing. Pavla Kaclíka bude zaujímavá nielen pre odborníkov, učiteľov, ale i rodičov 
školopovinných detí  a študentov. Prednáška so zameraním na pridanú hodnotu vo vzdelávaní sa uskutoční 
o 14.00 hodine vo V-klube Národného osvetového centra na Námestí SNP 12 (oproti Starej Tržnici). 

Vo V-klube bude zriadená aj mini učebňa E-testovanie pre školy, kde si návštevníci festivalu na notebookoch  
budú môcť vyskúšať moderné elektronické úlohy so zameraní na štatistickú, finančnú, prírodovednú, čitateľskú 
a matematickú gramotnosť, ako aj úlohy z maturitného testu zo slovenčiny, či učiteľský test, ktorý vychádza 
z výrokov J. A. Komenského. Testy z gramotnosti sú určené predovšetkým na to, aby žiaci využili svoje 
vedomosti pri riešení príkladov, ktoré vychádzajú zo situácií v živote. 

 

http://www.nocvyskumnikov.sk/novinky/2014/da-sa-vypocitat-kvalita-skoly.html


 

 

9. Odborníci NÚCEM sa predstavia v rámci Európskej Noci výskumníkov 
23.9. 2014; www.minedu.sk; Odborníci NÚCEM sa predstavia v rámci Európskej Noci výskumníkov 
(http://www.minedu.sk/odbornici-nucem-sa-predstavia-v-ramci-europskej-noci-vyskumnikov) 
 
Na najväčšom festivale vedy na Slovensku, Európskej noci výskumníkov, sa v piatok, 26. septembra 2014, 
predstavia i výskumníci z Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM).  
     Záujemcom o vedu predstavia svoje aktivity v rámci národného projektu Zvyšovanie kvality vzdelávania na 
základných a stredných školách s využitím elektronického testovania. Verejnosť si tak bude môcť vyskúšať 
elektronické testové úlohy, či vypočuť prednášku o pridanej hodnote vo vzdelávaní. 
     „Podpora vedy a výskumu je pre ministerstvo školstva dôležitá. Radi podporíme dobré myšlienky 
a zaujímavé projekty ako mladým ľuďom zatraktívniť vedu, o ktorej majú často skreslené predstavy. Je v nich 
však potenciál pre rozvoj vzdelanosti na Slovensku“, uviedol minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter 
Pellegrini. 
     Bohaté aktivity vo forme prednášok i mini učebňa sú pripravené pre návštevníkov práve v Bratislave. 
Novinkou bude prednáška s názvom Dá sa vypočítať, ktorá škola je lepšia? Ukrýva sa v nej podstata pridanej 
hodnoty vo vzdelávaní, ktorú skúmajú odborní pracovníci NÚCEM-u v národnom projekte. Prezentácia dvojice 
výskumníkov RNDr. Márie Kolkovej a PhD. Ing. Pavla Kaclíka bude zaujímavá nielen pre odborníkov, učiteľov, 
ale i rodičov školopovinnýchdetí a študentov. 
     Prednáška so zameraním na pridanú hodnotu vo vzdelávaní sa počas Európskej noci výskumníkov uskutoční 
v piatok 26. septembra 2014 o 14:00 hod. vo V-klube Národného osvetového centra na Námestí SNP 12 (oproti 
Starej Tržnici). 
     NÚCEM zriadi vo V-klube Národného osvetového centra aj mini učebňu, kde si návštevníci festivalu môžu na 
notebookoch vyskúšať moderné elektronické úlohy so zameraním na finančnú, štatistickú, prírodovednú, 
čitateľskú a matematickú gramotnosť, ako aj úlohy z maturitného testu zo slovenčiny, či učiteľský test, ktorý 
vychádza z výrokov pedagóga J. A. Komenského. Testy z gramotností sú určené predovšetkým na to, aby žiaci 
využili svoje vedomosti v riešení príkladov, ktoré vychádzajú zo situácií v živote. 

http://www.minedu.sk/odbornici-nucem-sa-predstavia-v-ramci-europskej-noci-vyskumnikov


 

10. V rámci Noci výskumníkov si môžu záujemcovia vyskúšať testové úlohy 
25.9.2014; www.skolskyservis.sk; V rámci Noci výskumníkov si môžu záujemcovia vyskúšať testové úlohy; TASR   
(http://skolskyservis.teraz.sk/volny-cas/noc-vyskumnikov-veda-technika/13165-clanok.html) 

Verejnosť si bude môcť vyskúšať elektronické testové úlohy či vypočuť si prednášku o pridanej hodnote vo 
vzdelávaní. 

Bratislava 26. septembra (TASR) – V rámci dnešného celoslovenského podujatia Noc výskumníkov svoje aktivity 
predstaví aj Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM). Verejnosť si bude môcť vyskúšať 
elektronické testové úlohy či vypočuť si prednášku o pridanej hodnote vo vzdelávaní. 
 
"Novinkou počas tohtoročnej Európskej Noci výskumníkov bude prednáška pod názvom Dá sa vypočítať, ktorá 
škola je lepšia?, v ktorej sa ukrýva podstata pridanej hodnoty vo vzdelávaní, ktorú skúmajú odborní pracovníci 
NÚCEM-u v národnom projekte," uviedla manažérka publicity národného projektu Zvyšovanie kvality 
vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania Mária Grebeňová-Laczová. 
Prednáška sa uskutoční dnes o 14.00 h vo V-klube Národného osvetového centra v Bratislave. Prednášať bude 
dvojica výskumníkov Mária Kolková a Pavol Kaclík. 
 
Vo V-klube NÚCEM zriadi aj miniučebňu, kde si návštevníci festivalu môžu vyskúšať moderné elektronické úlohy 
so zameraním na finančnú, štatistickú, prírodovednú, čitateľskú a matematickú gramotnosť, ako aj úlohy z 
maturitného testu zo slovenčiny, či učiteľský test, ktorý vychádza z výrokov pedagóga J. A. Komenského. "Testy 
z gramotnosti sú určené predovšetkým na to, aby žiaci využili svoje vedomosti v riešení príkladov, ktoré 
vychádzajú zo situácií v živote," dodala Grebeňová-Laczová. 
 

http://skolskyservis.teraz.sk/volny-cas/noc-vyskumnikov-veda-technika/13165-clanok.html


 

 

 

11. V rámci Noci výskumníkov si môžu záujemcovia vyskúšať testové úlohy 
26.9.2014; www.teraz.sk; V rámci Noci výskumníkov si môžu záujemcovia vyskúšať testové úlohy; TASR 
(http://www.teraz.sk/slovensko/noc-vyskumnikov-2014-veda/99634-clanok.html) 

Verejnosť si bude môcť vyskúšať elektronické testové úlohy či vypočuť si prednášku o pridanej hodnote vo 
vzdelávaní. 

Bratislava 26. septembra (TASR) – V rámci dnešného celoslovenského podujatia Noc výskumníkov svoje aktivity 
predstaví aj Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM). Verejnosť si bude môcť vyskúšať 
elektronické testové úlohy či vypočuť si prednášku o pridanej hodnote vo vzdelávaní. 
 

http://www.teraz.sk/slovensko/noc-vyskumnikov-2014-veda/99634-clanok.html


"Novinkou počas tohtoročnej Európskej Noci výskumníkov bude prednáška pod názvom Dá sa vypočítať, ktorá 
škola je lepšia?, v ktorej sa ukrýva podstata pridanej hodnoty vo vzdelávaní, ktorú skúmajú odborní pracovníci 
NÚCEM-u v národnom projekte," uviedla manažérka publicity národného projektu Zvyšovanie kvality 
vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania Mária Grebeňová-Laczová. 
Prednáška sa uskutoční dnes o 14.00 h vo V-klube Národného osvetového centra v Bratislave. Prednášať bude 
dvojica výskumníkov Mária Kolková a Pavol Kaclík. 
 
Vo V-klube NÚCEM zriadi aj miniučebňu, kde si návštevníci festivalu môžu vyskúšať moderné elektronické úlohy 
so zameraním na finančnú, štatistickú, prírodovednú, čitateľskú a matematickú gramotnosť, ako aj úlohy z 
maturitného testu zo slovenčiny, či učiteľský test, ktorý vychádza z výrokov pedagóga J. A. Komenského. "Testy 
z gramotnosti sú určené predovšetkým na to, aby žiaci využili svoje vedomosti v riešení príkladov, ktoré 
vychádzajú zo situácií v živote," dodala Grebeňová-Laczová. 
 

 

 



 

12. V rámci Noci výskumníkov si môžu záujemcovia vyskúšať testové úlohy 
26.9.2014; www.agentury.sme.sk; V rámci Noci výskumníkov si môžu záujemcovia vyskúšať testové úlohy; TASR  
(http://agentury.sme.sk/c/7405396/v-ramci-noci-vyskumnikov-si-mozu-zaujemcovia-vyskusat-testove-
ulohy.html) 

Verejnosť si bude môcť vyskúšať elektronické testové úlohy či vypočuť si prednášku o pridanej hodnote vo 
vzdelávaní. 

Bratislava 26. septembra (TASR) – V rámci dnešného celoslovenského podujatia Noc výskumníkov svoje aktivity 
predstaví aj Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM). Verejnosť si bude môcť vyskúšať 
elektronické testové úlohy či vypočuť si prednášku o pridanej hodnote vo vzdelávaní. 
 
"Novinkou počas tohtoročnej Európskej Noci výskumníkov bude prednáška pod názvom Dá sa vypočítať, ktorá 
škola je lepšia?, v ktorej sa ukrýva podstata pridanej hodnoty vo vzdelávaní, ktorú skúmajú odborní pracovníci 
NÚCEM-u v národnom projekte," uviedla manažérka publicity národného projektu Zvyšovanie kvality 
vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania Mária Grebeňová-Laczová. 
Prednáška sa uskutoční dnes o 14.00 h vo V-klube Národného osvetového centra v Bratislave. Prednášať bude 
dvojica výskumníkov Mária Kolková a Pavol Kaclík. 
 
Vo V-klube NÚCEM zriadi aj miniučebňu, kde si návštevníci festivalu môžu vyskúšať moderné elektronické úlohy 
so zameraním na finančnú, štatistickú, prírodovednú, čitateľskú a matematickú gramotnosť, ako aj úlohy z 
maturitného testu zo slovenčiny, či učiteľský test, ktorý vychádza z výrokov pedagóga J. A. Komenského. "Testy 
z gramotnosti sú určené predovšetkým na to, aby žiaci využili svoje vedomosti v riešení príkladov, ktoré 
vychádzajú zo situácií v živote," dodala Grebeňová-Laczová. 
 

 

http://agentury.sme.sk/c/7405396/v-ramci-noci-vyskumnikov-si-mozu-zaujemcovia-vyskusat-testove-ulohy.html
http://agentury.sme.sk/c/7405396/v-ramci-noci-vyskumnikov-si-mozu-zaujemcovia-vyskusat-testove-ulohy.html


 

 

 
 


