Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Aktualizačné vzdelávanie: „Externé testovanie v oblasti vzdelávania, tvorba testovacích
nástrojov a metódy ich hodnotenia“
Termín konania: 3. – 5. decembra 2012
Miesto konania vzdelávania: Kongresové centrum VI Družba, Botanická 25, Bratislava
Doplňujúca informácia: Učiteľom, ktorí úspešne absolvujú vzdelávanie, zašleme osvedčenia
o jeho absolvovaní a získajú 10 kreditov. Absolventi vzdelávania budú prednostne oslovovaní
NÚCEM ako tvorcovia položiek pre banku úloh, prípadne ďalšie pozície súvisiace s tvorbou
testovacích nástrojov a ich hodnotením. Tieto činnosti budú honorované.
1. Informácia ohľadom programu vzdelávania:
 Vzdelávanie 1. deň začína o 8:30 a končí o 15:45.
 Vzdelávanie 2. deň začína o 8:15 a končí o 16:45.
 Vzdelávanie 3. deň začína o 8:15 a končí o 14:30.
Prosíme účastníkov, ktorí nebudú absolvovať I. stupeň vzdelávania a účastníkov, ktorí nebudú
absolvovať I. a zároveň II. stupeň vzdelávania, aby spolu s prihláškou poslali príslušné
osvedčenie.
Poznámka: Postačujú kópie, avšak na vzdelávanie je potrebné doniesť originály.
Priama účasť na II. stupni bez absolvovania I. stupňa (1. dňa vzdelávania) môže byť
umožnená držiteľom osvedčenia o spôsobilosti na výkon funkcie predsedu školskej maturitnej
komisie, predsedu predmetovej maturitnej komisie a hodnotiteľa výsledkov externých častí
skúšok, ktoré vydal NÚCEM.
Priama účasť na III. stupni vzdelávania bez absolvovania I. a II. stupňa (1. a 2. dňa
vzdelávania) môže byť umožnená držiteľom osvedčenia o absolvovaní ďalšieho vzdelávania
učiteľov všeobecnovzdelávacích predmetov v oblasti ukončovania štúdia na stredných
školách vydaného Štátnym pedagogickým ústavom alebo osvedčenia o absolvovaní
ďalšieho vzdelávania učiteľov odborných predmetov v oblasti ukončovania štúdia na
stredných školách vydaného Štátnym inštitútom odborného vzdelávania.
2. Informácie k preplácaniu cestovných náhrad:
1. Ubytovanie si účastníci aktualizačného vzdelávania zabezpečujú sami.
Možnosti ubytovania v blízkosti Kongresového centra VI Družba:
Hotel Družba*
www.hotel-druzba.sk
Red star hostel
www.hostelinbratislava.com
Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra - Mlyny UK
www.mlynska-dolina.sk/ubytovanie
Hotel Sorea Regia***
www.sorea.sk
Garni hotel Dúbravka
www.thorin.sk
Penzión U Srnčíka
www.usrncika.sk
Hotel Hradná brána****
www.hotelhb.sk
Rolando
www.rolando.sk

Poznámka:
Hotel Družba*, Botanická 25, nachádzajúci sa v susedstve Kongresového centra VI Družba, má
aktuálne k dispozícii 15 dvojposteľových izieb s vlastným sociálnym zariadením, chladničkou
a pripojením na internet. Ubytovaných môže byť max. 30 účastníkov. Účastníkov vzdelávania,
ktorí majú záujem o ubytovanie v Hoteli Družba* prosíme, aby si ubytovanie rezervovali čo
najskôr, najneskôr však do 15.11.2012.
Pre záujem o ubytovanie v Hoteli Družba* kontaktujte recepciu hotela (recepcia@druzba.uniba.sk;
02/65420065, 02/60299111) s odvolaním sa na aktualizačné vzdelávanie organizované Národným
ústavom certifikovaných meraní vzdelávania.

Frekventantom budú poskytnuté náhrady za ubytovanie (max. 35 €/noc) v dňoch 2. až 5.
decembra 2012 podľa záväzného prihlásenia uchádzača na vzdelávanie a po predložení
dokladu o zaplatení spolu s cestovným príkazom. Po predložení dokladu o zaplatení
ubytovania drahšieho ako 35 €/noc, bude frekventantom preplatená iba suma 35 €.
2. Frekventantom bude poskytnutý obed v dňoch konania vzdelávania. Frekventantom budú
poskytnuté náhrady za stravné v zmysle platnej legislatívy, pričom frekventantom, ktorých
pracovná cesta trvala v rozsahu do 12 hodín sa nárok na stravné vysporiada podaním
obeda, v inom prípade sa nárok na stravné v závislosti od dĺžky trvania cesty vysporiada
v rámci vyúčtovania cestovných náhrad (t.zn. realizátor vzdelávania nezabezpečuje pre
frekventantov raňajky ani večere).
3. Frekventantom bude preplatené cestovné vo výške cestovného verejnej dopravy, v prípade
cesty vlakom je akceptovaná cena lístka II. triedy s miestenkou. Ak chce frekventant
použiť pre účely realizácie pracovnej cesty na vzdelávanie vlastné motorové vozidlo
(AUV) má nárok na preplatenie cestovných nákladov iba do výšky cestovného verejných
prepravcov, pričom musí doložiť súhlas štatutárneho zástupcu vysielajúcej organizácie
s použitím súkromného motorového vozidla a s realizátorom vzdelávania uzatvoriť
Dohodu o použití súkromného cestného motorového vozidla za náhradu.
4. Za účelom preplatenia cestovných náhrad (doplatok stravného a cestovné náklady) je
potrebné zo strany frekventanta vyplniť cestovný príkaz a priložiť doklady o cestovnom.
5. V prípade neospravedlnenej neúčasti na vzdelávaní uhradí prihlásený účastník náklady
spojené s poskytnutím stravy (obeda) vo výške 3,80 EUR podľa § 5 ods. 2 zákona č.
283/2002 Z. z. o cestovných náhradách. V tomto prípade sa neúčasť považuje za
ospravedlnenú len v prípade, ak prihlásený účastník doručí svoje ospravedlnenie najneskôr
24 hodín pred začiatkom aktualizačného vzdelávania. Organizátor vzdelávania akceptuje,
v tejto súvislosti, ospravedlnenie doručené e-mailom, príp. poštou.
Podrobnejšie informácie ohľadom vyplácania cestovných náhrad budú frekventantom
poskytnuté v úvode vzdelávania.
Podpísanú prihlášku na školenie nám zašlite poštou najneskôr do 22.10.2012 na adresu:
Mgr. Stanislava Hrašková
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žehrianska 9
851 07 Bratislava 5
Po obdržaní prihlášky Vám poštou zašleme pozvánku na vzdelávanie spolu so všetkými
potrebnými informáciami (miesto konania, program vzdelávania a pod.).

