
Pokyny na vykonanie online TJK skúšky 

 

Technické zabezpečenie:   

 výkonný počítač (nie je povolený mobilný telefón), internetové pripojenie, kvalitný 

mikrofón a webkamera (vstavané alebo externé);  

 webkamera by mala byť vhodne umiestnená na celú tvár a pol tela testovaného; ak 

komisia požiada skúšaného o otočenie kamery, musí to urobiť ihneď po vyzvaní. 

 

Písomný test:  

 test sa realizuje cez softvérový systém Moodle; 

 prihlasovacie údaje, heslo a link na Demotest Vám zašle administrátor skúšky 

minimálne týždeň pred konaním skúšky;  

 Demotest je vzorový všeobecný test, môžete si ho vyskúšať na Moodle pred riadnym 

testom;  

 počas konania písomnej časti skúšky sa testovaný 10 min. pred testom prihlási na 

aplikáciu MS Teams, kde pod dohľadom lektora so zapnutou kamerou píše test (dozor 

konajúci lektor overí totožnosť testovaného podľa fotografie v pase); 

 link na riadny test Vám zašle dozor konajúci lektor na emailovú adresu uvedenú 

v prihláške;   

 trvanie testu 120 min., po ukončení limitu je test uzavretý; 

 písanie testu je možné len v presne stanovenom čase, počas celej doby testu je nutné, aby 

testovaný mal zapnutú webkameru a mikrofón, skúšku nie je možné prerušiť počas celej 

doby 120 min.;  

 nie sú povolené žiadne iné technické pomôcky, používanie prekladača alebo slovníka;  

 odporúčame zapnúť slovenskú klávesnicu kvôli diakritike. 

 

Ústna skúška:  

 realizuje sa na aplikácii MS Teams;  

 pozvánku na pripojenie Vám zašle skúšajúci lektor min. 3 dni pred konaním ústnej 

skúšky; 

 trvanie skúšky je cca. 30 min. pred najmenej dvojčlennou komisiou – skúšajúci (zadáva 

otázky a 1-2 prísediaci); 

 nahrávanie ústnej skúšky bude po súhlase testovaného, použiteľné len na účely               

hodnotenia testu (nahráva sa cez funkciu v MS Teams);  

 ústna skúška zahŕňa 3 časti: spontánny rozhovor na dané témy podľa úrovne, 

čítanie/počúvanie s porozumením, interaktívna úloha. 

 

 

 

Odporúčania: 

 pre uchádzačov, ktorí nemajú dostatočné technické zázemie, ponúkame možnosť vykonať 

skúšku v najbližšom termíne prezenčnou formou (prosím, kontaktujte nás);    

 v prípade výpadku alebo technických problémov v priebehu testu, bude test opakovaný 

v najbližšom náhradnom termíne. 

 


