
Vzdelávanie k tvorbe testovacích nástrojov/Letná škola_BA 08/2014 
 

Spoločnosť:  NUCEM (Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania) 
PaedDr. Michal Pankevič, PhD. – interný manažment projektu 
Žehrianska 9, 851 07 Bratislava 
tel.: +421/2/68 260 314 
mobil: +421 914 335 444 
e-mail: michal.pankevic@nucem.sk 
URL:  www.nucem.sk 

 
Zodpovedný za FIIT:  Zuzana Marušincová, +421 918 563 084, zuzana.marusincova@stuba.sk 
 
Dátum realizácie:    11. – 13. 8. 2014  

v čase 7.30 – 18.00  
Predpokladaný počet účastníkov:  165 (spolu s organizátormi) 
 
PRIESTORY: 

-1.58  
(Turingova veľká učebňa) 

po: 8.00 – 17.00  120 miest na sedenie 
–v seminárnej forme 
 
ozvučenie + mikrofón 

ut: 8.30 – 17.00** 

st: 8.00 – 14.00 

-1.57  
(Babbageova malá učebňa) 

po: 8.00 – 17.00 70 miest na sedenie 
– v seminárnej forme 

ut: 8.00 – 11.30 

    15.00 – 17.00** 

-1.43  
(knižnica) 

- zámena za pôvodnú 1.31a)b) 

po: 10.00 – 12.00 70 miest na sedeni 
– v seminárnej forme 
POTREBA UPRAVIŤ na seminárnu 
miestnosť 
– doplniť dataprojektor + pc 

ut: 8.30 – 10.30 

 st: 8.00 – 14.00 

1.40  
(seminárna učebňa) 

po:10.00 – 17.00 30 miest na sedenie 

ut: 8.30 – 10.30 

st: 8.00 – 14.00 

1.30a, 130b  
(laboratórium) 

po:10.00 – 17.00 30 miest na sedenie 
– v seminárnej forme 

ut: 8.30 – 10.30 

st: 8.00 – 14.00 

1.28, 129  
(laboratórium) 

ut: 8.00 – 14.30 30 miest na sedenie 
– v seminárnej forme 
– vrátiť späť dataprojektor + pc st: 8.00 – 14.00 

1.39  
(seminárna učebňa) 

ut: 8.00 – 14.30 30 miest na sedenie 
– v seminárnej forme 
POTREBA UPRAVIŤ kapacitu??? st: 8.00 – 14.00 

-1.40  
(počítačová učebňa)* 

st: 7.30 – 14.00 25 počítačov 
+ vlastné notebooky 

-1.42  
(počítačová učebňa)* 

st: 7.30 – 14.00 22 počítačov 
 + vlastné notebooky 

http://www.nucem.sk/


* namiesto Adinej centrálnej počítačovej učebne –> účastníci sa rozdelia do dvoch počítačových 
učební s možnosťou pripojenia vlastných notebookov 

** účastníci sa z kapacitných dôvodov rozdelia do dvoch učební, ktoré sú rovnako vybavené => 
NUCEM si zabezpečí 2 lektorov 

 
POŽIADAVKY NA INTERNET + WIFI  
CVKS FIIT –>  vytvorí SSID NUCEM + zdielané heslo 

Browswer: Firefox 
 
NUCEM –> dodá linku na domovskú stránku testovania spolu s prístupovým heslom na 

odskúšanie funkčnosti 
 
OBČERSTVENIE: 
NUCEM –> sa spojí s bufetom LANDER caffé – kontakt: Elena Igazová, +421 908 747 263, 

zigi@stonline.sk 
 Dohodnuté občerstvenie:  7 € / osoba / deň –> 165 osôb –> 3 dni  

=> 3 465 € + DPH (= 4 158 € s DPH) –> Celková suma je už fixná! 
 
 
 
Aktualizované na základe stretnutia dňa 31. 7. 2014. 

mailto:zigi@stonline.sk

