
                                                                                                   

 

 

 Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ 
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania 

manažérka publicity: Mária Grebeňová-Laczová, tel.č.:0915 851 655, e-mail: maria.grebenova@nucem.sk 
 

 
POKYN PRE ŠKOLY NA OZNAČENIE REGIONÁLNYCH KONTAKTNÝCH CENTIER 
V ZMYSLE POKYNOV PRI ČERPANÍ FINANČNÝCH PROSTIRIEDKOV ESF EU OPV 

 
Regionálne kontaktné centrá (RKC), rovnako ako iné pracovné priestory národného projektu 
Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím 
elektronického testovania je potrebné označiť prvkami publicity národných projektov 
podporovaných z finančných zdrojov EÚ. 
Vzhľadom na to sa na vás obraciame so žiadosťou o spoluprácu pri označení RKC vo vašej 
škole podľa nasledovných pokynov: 
 

1) Na verejnosti viditeľnom mieste pri hlavnom vstupe do budovy školy nalepte, 
prosím, informačnú tabuľku (lamino vo formáte A4) s označením RKC  i zaslaný 
farebný plagát národného projektu (formát A2), odporúčame ho nalepiť z vnútornej 
strany sklenených dverí priesvitnou lepiacou páskou.  
Posielame vám 3 plagáty národného projektu vo formáte A2. V prípade vašich 

požiadaviek na väčší počet plagátov v neskoršom období, kontaktujte ma e-mailom 

na adrese maria.grebenova@nucem.sk.  

 

2) Miestnosť/učebňu, v ktorej sa budú pracovne autori (tvorcovia) testových úloh so 
svojimi posudzovateľmi vo vašej škole stretávať, prosím, rovnako označte 
informačnou zalaminovanou tabuľkou (formát A4). Označte/nalepte/pripevnite ju 
prosím z vonkajšej strany miestnosti/učebne. Posielame vám celkom 5 ks tabuliek. 
Označte prosím každú miestnosť, ktorá bude slúžiť na účely RKC. 
Informačnú tabuľku sme vám poslali aj ako priložený súbor v e-maili, pre prípad, že 

by sa vám časom tabuľka znehodnotila a aby ste si ju mohli vlastnoručne vytlačiť na 

farebnej alebo čiernobielej tlačiarni. Podľa farebných možností tlačiarne použite 

farebnú alebo čiernobielu verziu informačnej tabuľky. 

 

3) Označenie školy a predmetných využívaných učební RKC zabezpečte počas celého 
trvania zmluvného vzťahu s NÚCEM v rámci národného projektu Zvyšovanie kvality 
vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania. 
 

4) Plagát (formát A2) s informáciami o národnom projekte môžeme dať namiesto na 
vchodové dvere napríklad na školskú nástenku v hlavných priestoroch školy 
a v učebni RKC.  

 
Ďakujeme vopred za súčinnosť a realizáciu označenia priestorov v škole. 
 
S úctou  

Mária Grebeňová-Laczová  v. r. 
      manažérka publicity 
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