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Dôležité informácie pre používateľov E-testu a E-dochádzky 

Vážené kolegyne a kolegovia, 

v súvislosti s elektronizáciou tvorby úloh a testov (systém E-test) a elektronizáciou 

spracovania výkazov práce (E-dochádzka) by sme vás chceli informovať o pravidlách 

používania systémov a spôsobe riešenia problémov, ktoré sa pri ich používaní môžu 

vyskytnúť. 

Tvorba úloh a testov - E-test 

Prístupové údaje do systému a do VPN (posudzovatelia) sú dôverné údaje, preto vás  

žiadame, aby ste ich uchovávali na nedostupnom mieste, neodovzdávali ich inej osobe.  

Prístup do systému identifikuje používateľa a ním vytvorené úlohy, testy. Po ukončení 

pracovného pomeru bude váš prístup do E-testu a VPN deaktivovaný. 

Po prvom prihlásení vás systém vyzve na zmenu hesla, ako bezpečnostného  prvku 

systému, nové heslo musí obsahovať: 

 minimálnu dĺžku hesla na 8 znakov, 

 aspoň jednu číslicu, 

 aspoň jedno malé písmeno, 

 aspoň jedno veľké písmeno, 

 len písmená bez diakritiky, číslice a povolené znaky ! # % & * + - / = [ ] . 

Pri prvom prihlásení nezabudnite zadať vašu aktuálnu emailovú adresu, na ktorú vám,  

v prípade potreby, bude zaslané nové heslo. 

Pri práci v E-teste dodržujte dohodnutý pracovný čas uvedený v pracovnej zmluve alebo v 

dohode o vykonaní práce.  

V prípade problémov s prihlásením alebo pri iných technických problémoch 

kontaktujte naše odd. podpory:  

Odd. podpory E-test 

e-mail: e-testovanie@nucem.sk 

 

tel. č.:  +421 2 327 826 18 

+421 2 327 826 12 

+421 2 327 826 09 

+421 2 327 826 10 

+421 2 327 826 11 

+421 2 327 826 05 

+421 2 327 826 16 

+421 2 327 826 17  

+421 2 327 826 40 

Manuály a návody na prácu v E-teste nájdete na webovej stránke NÚCEM www.nucem.sk 

v sekcii Projekty ESF/Projekt E-test/Dokumenty/Autori/Študijné materiály. 

Návody aktualizujeme a rozširujeme pre ďalšie roly. 

Budeme radi, ak nám na vyššie uvedenú emailovú adresu zašlete aj vaše skúsenosti, 

prípadne návrhy na zlepšenie práce v E-teste. 
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Výkazy práce - E-dochádzka 

Na evidenciu času a činností, ktoré venujete pracovným aktivitám na projekte ZKV je určená  

elektronická aplikácia E-dochádzka. Prístupové údaje si uchovajte tak, aby neboli dostupné. 

V prípade ukončenia pracovného pomeru bude váš prístup deaktivovaný. 

Návod, ako používať E-dochádzku nájdete na adrese: dochadzka.nucem.sk.  

 V prípade akýchkoľvek technických otázok píšte na emailovú adresu  

e-dochadzka@nucem.sk alebo volajte na tel. čísle +421 2 32 782 637. 

 V prípade agendy pracovných výkazov kontaktujte: 

Agenda 
Pracovná pozícia a typ 

pracovného úväzku  
E-mail. kontakt Telef. kontakt 

Pracovné výkazy  Autori úloh - pracovná zmluva e-dochadzka.AU@nucem.sk  +421 2 68 260 207 

Pracovné výkazy  Autori testov - pracovná zmluva  e-dochadzka.AT@nucem.sk  +421 2 32 782 636 

Pracovné výkazy  Posudzovatelia - dohoda o VP simon.gajdos@nucem.sk  +421 2 32 782 636 

Pracovné výkazy  Interní zamestnanci - dohoda o VP jana.potrokova@nucem.sk  +421 2 32 782 625 

 

V prípade otázok týkajúcich sa personálnej agendy, dovoleniek, PN, neplateného voľna a 

ukončenia úväzku pre pracovné pozície autor úloh, testov a posudzovateľ, kontaktujte p. 

Ing. Soňu Košťálovú, PhD. sona.kostalova@nucem.sk, +421 2 68 260 205. 
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