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PODMIENKY NA VYPRACOVANIE TESTU 
 INŠTRUKCIE A PRAVIDLÁ  SÚVISIACE  S PRIEBEHOM  PÍSOMNEJ  ČASTI SKÚŠKY  

FORMOU ELEKTRONICKÉHO  TESTOVANIA 

 
 
Elektronické testovanie je ekvivalent písomnej skúšky. Slovenská komora stavebných inžinierov si vyhradzuje 
právo, že v prípade nepredvídateľných technických problémov môže zmeniť u všetkých uchádzačov v danom dni 
písomnú časť skúšky z elektronickej formy testu na písomnú formu testu, t. j. ručné vyplnenie testu. 

 
 Pred začatím písomnej skúšky – elektronického testovania sa prostredníctvom úvodnej obrazovky uchádzač 

dozvie viac o parametroch testovania.  
 

 Uchádzač je povinný si vo vlastnom záujme pozorne prečítať a oboznámiť sa s obsahom úvodnej 
obrazovky. Po spustení testu už SKSI nebude akceptovať sťažnosti ani námietky týkajúce sa procesu 
elektronického testovania, časomiery, navigácie v teste ani námietky týkajúce sa počítačového 
prostredia. 

 
UPOZORNENIE: Spustením testu začína uchádzačovi plynúť časomiera a ide o nezvratný proces vykonávania testu. 

UPOZORNENIE: každého uchádzača, ktorý sa svojím konaním dopustí porušenia podmienok na vykonanie testu, 
môže SKSI vyhodnotiť jeho písomnú časť skúšky výsledkom Nevyhovel.    
 
Všeobecné informácie k vykonávaniu elektronického testovania. 
 
Elektronické testovanie sa vždy vykonáva pod dohľadom člena skúšobného senátu alebo poverenej osoby (ďalej 
len „personál SKSI“). Uchádzač je povinný riadiť sa pokynmi personálu SKSI. Elektronický test sa vykonáva len na 
zariadeniach – tabletoch poskytnutých SKSI, pripojených na zabezpečenú wi-fi sieť SKSI. Uchádzač si môže po 
predchádzajúcej dohode s pracovníčkou príslušnej Regionálnej kancelárie v mieste konania skúšok vyskúšať cvičný 
test priamo na tablete SKSI. Uchádzač sa nesmie pokúšať manipulovať ani meniť nastavenia tabletu. V prípade 
zistenia manipulácie so zariadením je uchádzač okamžite vykázaný z testovacej miestnosti a výsledok jeho 
písomnej časti skúšky bude Nevyhovel. 
 
Požívanie vlastných potravín a nápojov nie je povolené v priestoroch testovacej miestnosti. SKSI zabezpečí  
pre uchádzačov pitný režim počas elektronického testovania. V prípade, že uchádzač potrebuje špeciálny 
dietologický alebo pitný režim, upozorní v dostatočnom predstihu pred testom (min. 5 pracovných dní) personál 
SKSI.  
 
Uchádzač nesmie počas priebehu testov svojvoľne opustiť skúšobnú miestnosť. V prípade, že tak vykoná, nebude 
mu už umožnené opätovne pokračovať v elektronickom teste.  
 
Test je každému uchádzačovi vygenerovaný náhodne prostredníctvom systému, preto je každý test jedinečný  
a bez možnosti zasahovania kohokoľvek do obsahu testu.  
 
Elektronický test je možné ukončiť manuálne alebo vypršaním časového limitu. Ak uchádzač ukončí test pred 
vypršaním stanoveného časového limitu, môže zostať sedieť na svojom mieste, alebo nehlučným spôsobom 
opustiť testovaciu miestnosť, aby nerušil ostatných uchádzačov. Po ukončení a odoslaní testu alebo po uplynutí 
časového limitu uchádzač uvidí okamžite výsledok elektronického testovania a bodové vyhodnotenie testu. 
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UPOZORNENIE: V prípade, ak sa uchádzač oneskorí, respektíve nie je prítomný na začiatku spustenia testovania, 
personál SKSI vykoná spustenie jeho testu namiesto uchádzača, čo znamená, že jeho celkový časový limit 50 minút 
začína plynúť od momentu vyhlásenia začatia testu (personál SKSI dáva pokyn na začatie testovania všetkým 
uchádzačom naraz). Neprítomnému uchádzačovi sa tým skracuje čas na vykonanie testu a nie je možné posúvať 
začiatok testovania z dôvodu oneskorenia príchodu. Testovanie nie je možné ani na individuálnej úrovni 
jednotlivca. 
 
Ak počas vypĺňania testu narazíte na technický problém, ihneď zdvihnite ruku a počkajte na personál SKSI 
dohliadajúci na priebeh testov v testovacej miestnosti tak, aby ste nerušili ostatných účastníkov. Ak personál 
SKSI zistí, že technický problém nastal na strane SKSI (napr. individuálne zlyhanie tabletu), účastníkovi bude  
do 15 minút náhodne vygenerovaný nový test spolu s novým protokolom. Personál SKSI je povinný na protokole 
urobiť záznam o dôvodoch generovania nového testu. 
 
Pravidlá správania sa pri elektronickom testovaní (platí aj pri písomnom testovaní) 
 
 Uchádzač zaujme svoje miesto podľa pokynov personálu SKSI a čaká na povolenie k začatiu elektronického 

testovania.  
 V testovacej miestnosti nie je dovolené hovoriť nahlas a vyrušovať ostatných uchádzačov pred aj počas 

testovania. Ak uchádzač potrebuje pomoc, zdvihne ruku a počká na personál SKSI.  
 Uchádzač nesmie pri testovaní používať akékoľvek vlastné pomôcky alebo vybavenia s výnimkou pomôcok  

a vybavenia poskytnutých zo strany SKSI. Je potrebné, aby si uchádzač všetky svoje osobné veci (papier a pero, 
študijný materiál, poznámky, inštrukcie) a zariadenia, najmä elektronické (mobil, tablet, PC) odložil do tašky, 
aby nevzniklo podozrenie z ich využívania počas celého testovania. Zariadenia, ktoré vydávajú zvuk, je potrebné 
stíšiť alebo vypnúť. 

 Je prísne zakázané robiť kópie testovacích otázok (vrátane vyhotovovania fotografií obrazovky tabletu  
s použitím mobilných telefónov a pod.) alebo ich verejne sprístupniť. Všetky otázky zostávajú majetkom SKSI.   

 Požívanie alkoholických nápojov, či iných nebezpečných omamných a psychotropných látok je zakázané. 
Fajčenie je prípustné len vo vyhradených priestoroch. SKSI má právo nepustiť na skúšky uchádzača, ktorý je pod 
vplyvom omamných a psychotropných látok. 

 Akékoľvek hrubé, urážlivé, hanlivé alebo ohrozujúce správanie voči personálu SKSI alebo iným uchádzačom 
bude viesť k vylúčeniu zo skúšky. 

 

Priebeh absolvovania elektronických testov  
 
Pred spustením testu 
 
 Uchádzač príde do testovacej miestnosti aspoň 30 minút pred stanoveným termínom konania elektronickej 

skúšky.  

 Ak sa uchádzač nedostaví v stanovený čas, personál SKSI spustí uchádzačov test, tak aby boli dodržané 

podmienky elektronického testovania pre všetkých rovnako. 

 Uchádzač si so sebou prinesie platný doklad/preukaz totožnosti s fotografiou (napr. cestovný pas, občiansky 

preukaz, vodičský preukaz). Údaje na doklade totožnosti uchádzača musia byť zhodné s osobnými údajmi 

uchádzača uvedenými v prihláške na skúšku odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavbyvedúci / stavebný 

dozor.  

 Uchádzač zaujme miesto, ktoré mu určí personál SKSI a posadí sa k tabletu, na ktorom je už uchádzač 
prihlásený. 
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 Pred začatím testovania si uchádzač skontroluje, či je tablet zapnutý a pripravený na spustenie testu (vpravo 
dole musí byť ikonka „spustiť test“). Zároveň si skontroluje meno, priezvisko a číslo testu na „Protokole 
o vykonaní testu“, ktorý má v písomnej forme pripravený vedľa tabletu a čísla vľavo dole na obrazovke tabletu 
v testovacom systéme, či sú zhodné. Ak niečo nefunguje, alebo údaje nesedia, okamžite kontaktuje personál 
SKSI. 

UPOZORNENIE: Spustením testu začína uchádzačovi plynúť časomiera a ide o nezvratný proces vykonávania 
testu. Uchádzač spustí test až po všeobecnom pokyne zo strany personálu SKSI, inak preberá na seba plnú 
zodpovednosť a riziko vyhodnotenia testu ako Nevyhovel. 
 

 Každý test je jedinečný a koná sa výlučne v slovenskom jazyku.  
 K náhodne vygenerovanému testu má prístup iba konkrétny uchádzač. Každý test môže byť vygenerovaný iba 

jeden krát.   
 Časový limit na vykonanie testu je 50 minút. 
 Test obsahuje 50 otázok s tromi odpoveďami, pričom je len jedna správna. Za každú správne zodpovedanú 

otázku uchádzač získa jeden bod. Celkový počet bodov je 50, minimálny počet bodov pre úspešné vykonanie 
písomnej časti skúšky je 38 bodov. 

 

Spustenie testu  
 

 Uchádzač spustí test pomocou ikonky „Spustiť test“ vpravo dole na obrazovke až na základe pokynu na 
spustenie zo strany personálu SKSI. Test spúšťajú uchádzači individuálne. Uchádzač má na vyplnenie testu iba 
jeden možný pokus.  

 Po spustení testu sa v hornej časti stránky nachádza informačná lišta, ktorá uchádzača informuje o:  
- čísle testu, 
- účastníkovi testu (meno, priezvisko a e-mailová adresa uchádzača), 
- časomiere, t. j. zostávajúcom čase pre vypracovanie testu,  
- počte zodpovedaných otázok z celkového počtu otázok, 
- počte označených otázok, ku ktorým sa uchádzač má záujem pred nenávratným ukončením testu ešte 

vrátiť. 

 
 
 Dominantnou časťou obrazovky je vždy samotné znenie otázky, spolu s tromi možnosťami odpovede, pričom 

vždy je len jedna odpoveď správna. Možnosť pohybu medzi otázkami je zabezpečená buď prostredníctvom 
výberového menu s názvom „Prejsť na otázku“ alebo pohybom prostredníctvom tlačidiel „Predošlá/Ďalšia“ v 
pravom dolnom rohu (podsvietené zelenou farbou). Uchádzač zároveň vidí informáciu, na ktorej otázke 
z celkového počtu sa nachádza. 

 Uchádzačom označená odpoveď sa zvýrazní veľkým zeleným symbolom . 

 Pri dosiahnutí 50-tej otázky sa môže uchádzač buď na označené otázky vrátiť alebo ukončiť test.  

 

Ukončenie testu  
 
 Test je možné ukončiť dvomi spôsobmi: 

1. manuálne, t. j. pred samotným ukončením časomiery uchádzač môže test v ktorejkoľvek fáze vypĺňania 
ukončiť tlačidlom v ľavej dolnej časti „Ukončiť test“, čím sa presunie do sekcie ukončenia a odoslania testu. 
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V sekcii ukončenia a odoslania sa uchádzačovi zobrazí súhrn testu, v ktorom vidí zodpovedané otázky, 
označené otázky a ešte nezodpovedané otázky. V tejto fáze sa uchádzač stále môže vrátiť späť k vypĺňaniu 
testu, buď priamo kliknutím na otázku, alebo tlačidlom „Pokračovať v teste“. Posledným krokom, ktorým 
uchádzač nenávratne ukončí test je tlačidlo UKONČIŤ A ODOSLAŤ (podsvietené zelenou farbou), po 
ktorého stlačení ukončí celý test.  

2. automaticky vypršaním časomiery, t. j.  uplynutím stanoveného času na vyplnenie testu.  
 Po ukončení testu sa uchádzačovi na obrazovke zobrazí vyhodnocovacia obrazovka s informáciami o tom, že 

test bol ukončený spolu s výsledkom testu Vyhovel alebo Nevyhovel a počtom skutočne získaných bodov 
z celkového počtu 50.  

 Uchádzač s výsledkom testu Nevyhovel, má po ukončení testu právo nahliadnuť do testu len za prítomnosti 
personálu SKSI. Uchádzač pri tomto nahliadnutí nemôže vykonávať žiaden zvukový ani obrazový záznam. 

 
 
 


