
Vybrané detaily biznis architektúry 
Biznis architektúra pokrýva nasledovné základné funkcie: 

- samoohodnotenie (assessment) osoby, pozostávajúci zo vstupného testu  

- vydanie príslušných certifikátov na základe ohodnotenia kompetencií  

- certifikácia 

- analýzu požiadaviek trhu práce a pripravenosti znevýhodnených osôb. 

Nasledujúci obrázok zobrazuje budúci stav business architektúry: 

 

 

Obrázok 1 Budúci stav biznis architektúry 

Ako ukazuje obrázok, projekt zavedie dva typy business výstupov: 

- Výsledok vstupného testu 

- Certifikát spôsobilosti 

Výsledok vstupného testu slúži najmä sebapoznanie testovaného ako aj pre priebežné nezáväzné 

kontrolovanie progresu zvyšovania kompetencií. 

Certifikát spôsobilosti je určený ako oficiálny výstup z testovania, kde sa hodnotia dosiahnuté úrovne 

kompetencií v jednotlivých oblastiach vo všeobecnej rovine. Certifikát spôsobilosti je vždy práve 

jeden, platnosť certifikátu končí uplynutím jeho životnosti alebo vydaním nového. 

Výsledky testov, certifikáty a diplomy sú uvádzané v škále A1, A2, B1, B2. I keď detailná špecifikácia 

jednotlivých úrovní bude až súčasťou výstupov projektu, je potrebné uviesť ich rámcovú  

charakteristiku. 



1. Úrovne A 

Základné úrovne určujú kompetencie na úrovni základov, t.j. osoba na týchto úrovniach dokáže 

efektívne mobilizovať základnú škálu vedomosti, zručností, postojov v jednoduchých kontextoch 

v informatike: 

 Obmedzený súbor základných vedomostí o tvorbe jednoduchých algoritmov, bezpečnostných 

prvkoch v informatike, spôsoboch a stratégiách spracovávania informácií a pod. – dostupné 

ohodnotenie formou diagnostiky vrátane niektorých zručností.  V súčasnosti túto časť 

kompetencie sleduje napr. ITTest národa 

 Obmedzený súbor základných zručností z oblasti informatiky – dokáže pracovať so základnými 

funkciami jednoduchých IKT nástrojov (mobilný telefón, Excel a pod.) – dostupné nástroje 

čiastočného ohodnotenia vybraných zručností. V súčasnosti túto časť kompetencie sleduje 

v obmedzení špecializácií napríklad ECDL. 

 Obmedzený súbor postojov k riešeniu a aplikovaniu jednoduchých úloh v kontexte informatiky. 

V súčasnosti neexistujú testovania z dôvodu absencie úrovňového modelu kompetencií 

v informatike. 

 

2. Úrovne B 

Rozšírené úrovne určujú kompetencie na úrovni samostatného používateľa dokáže efektívne 

mobilizovať širšiu škálu vedomosti, zručností, postojov v komplexnejších kontextoch v informatike, 

ktoré sa viažu k oblasti záujmu používateľa : 

  Súbor vedomostí o tvorbe algoritmov, bezpečnostných prvkoch v informatike, spôsoboch 

a stratégiách spracovávania informácií a pod. – dostupné ohodnotenie formou diagnostiky vrátane 

niektorých zručností. V súčasnosti túto časť kompetencie čiastočne sleduje napr. ITTest národa 

 Súbor zručností z oblasti využívania IKT – dokáže pracovať s funkciami základných  IKT nástrojov 

(mobilný telefón, Excel a pod.) – dostupné nástroje čiastočného ohodnotenia vybraných zručností. 

V súčasnosti túto časť kompetencie sleduje v obmedzení špecializácií napríklad ECDL. 

 Obmedzený súbor postojov k riešeniu a aplikovaniu jednoduchých úloh v kontexte IKT. 

V súčasnosti neexistujú testovania z dôvodu absencie úrovňového modelu kompetencií 

v informatike. 

 

3. Úrovne C 

Úrovne špecializácie určujú kompetencie na úrovni používateľa/špecialistu, t.j. osoba na týchto 

úrovniach dokáže efektívne využívať širšiu škálu vedomosti, zručností, postojov v komplexných 

kontextoch informatiky ako používateľ - špecialista : 

  Súbor komplexných vedomostí  v informatike. 

 Súbor komplexných zručností z oblasti využívania informatiky. 

 Komplexný súbor postojov k riešeniu a aplikovaniu komplexných úloh v kontexte informatiky. 

Certifikácia týchto úrovní nebude súčasťou projektu.. 

 



Keďže výsledok vstupného testu a certifikát spôsobilosti sú formou hodnotenia, ich porovnanie uvádzame v nasledujúcej tabuľke: 

Popis Vstupný test Certifikát spôsobilosti 

Spúšťač - Chcem vedieť, čo dokážem.  
- Chcel by som vedieť, akú mám všeobecnú úroveň v informatike  
- Chcem vedieť úroveň vybraných kompetencií v informatike 
- Chcem dostať sprievodcu on-line vzdelávaním/kurzami 
- Chcem vedieť v akej oblasti by som sa mal ďalej vzdelávať 
- Chcem vedieť, ktoré pracovné ponuky zodpovedajú úrovni 

žiadanej v informatike 
- Chcem vedieť, v ktorých oblastiach využijem moje 

kompetencie v informatike, a ktoré by som mal cielene rozvíjať 
ďalej   

- Vstupná certifikácia napr. pre potreby zamestnávateľa resp. 
štúdium  

- Pre účely stáže alebo pracovnej mobility 
- Pre účely diagnostiky skupiny (zamestnanci, obyvatelia, 

študenti) 
- Pre overenie výsledkov ďalšieho vzdelávania resp. kvality 

kurzov ďalšieho vzdelávanie (organizované firmami, štátom 
a pod.) 

Výhody pre 
občana 

- Rýchla spätná väzba 
- Kvalitná spätná väzba 
- Sprievodca vzdelávaním (získanie informácií čo, kde a kedy) 
- Kompetenčno-osobnostný plán 

- Rýchly prístup k certifikácií úrovní kompetencií v informatike 
podľa potreby občana (zamestnanie/štúdium a pod.) 

- Rýchla spätná väzba s certifikáciou, ktorá má obmedzenú 
platnosť    

- Získanie informácie o približnej úrovni ovládania kompetencií 
v informatike ako východisko pre možnosť získania vyššej 
úrovne certifikátu 

Prerekvizity pre 
certifikáciu 

- Nie sú - Akreditované certifikačné centrum vybavené v súlade s 
medzinárodnými štandardami  

Poplatky občana - Nie - Áno/okrem znevýhodnených nezamestnaných  

Zapojenie 
tretích strán 

- UPSVAR pre nezamestnaných (priestory s prístupom na 
Internet) 

- UPSVAR pre cieľovú skupinu nezamestnaných 
- Akreditovaný certifikačný partner 
- CMPP (ako koordinačné centrum, správca IS a akreditujúca 

strana) 

Dotácie štátu na 
jednotlivý úkon 

- Nie - Áno, pokrytie nákladov na certifikáciu pre nezamestnaných 
(minimálne počas pilotu) 

Typ hodnotenia - Úvodný test – umiestnenie na škále A1 až B2 v jednotlivých 
kompetenciách  

- Rozlišovací test  – zistenie úrovne na škále A1 až B2 v 
jednotlivých kompetenciách 



Popis Vstupný test Certifikát spôsobilosti 

Výstup - Výsledok testu (on-line) 
- Výsledok bude obsahovať aj online porovnanie výsledku so 

štatistikou, uvedenie percentilu v rámci znevýhodnenej 
skupiny, krajiny a pod. 

- Certifikát spôsobilosti 
- Certifikát je vždy jeden a ten istý 
- Cerifikát má uvedené dosiahnuté úrovne v špecifických 

kompetenciách v ich všeobecnej rovine 

Doba platnosti 
(validita) 

- Nie je certifikát - 4 roky 

Hodnota  - Nízka - informačná pre občana - Stredná - overenie a certifikácia s obmedzenou platnosťou 
  

Samotná realizácia testovania bude vyžadovať v niektorých prípadoch aj zapojenie ľudských zdrojov, administrátorov certifikácií a hodnotiteľov. Tieto 

činnosti  budú vykonávané v akreditovaných certifikačných strediskách akreditovanými hodnotiteľmi. Nasledujúca tabuľka uvádza potrebné zapojenie 

hodnotiteľov a ich predpokladanú hodinovú odmenu 

Typ testovania Vstupný test Certifikát spôsobilosti Spolu 

Testované úrovne A1 až B2 A1 až B2 
 

Počet testov 1 spoločný pre všetky úrovne 4 (jeden pre každú úroveň) 
 

Počet položiek v jednom teste 80 položiek  80 položiek 
 

Približný počet položiek 
300 (75 pre každú úroveň, 15 pre každú 
kompetenciu v nej) 

2000 (500 pre každú úroveň, 100 pre každú 
kompetenciu v nej) 

2 300 

Priemerný počet otázok na položku 3 3 6 900 

Počet subtestov v jednom teste 5 5  
 

Maximálna celková doba trvania testovania 
v min. 

120 120 
 

Rozdelenie na jednotlivé subtesty v min. 24/24/24/24/24 24/24/24/24/24  

Forma vyhodnocovania automatické vyhodnocovanie automatické vyhodnocovanie  

Forma certifikátu informácia na GUI písomná forma (elektronická alebo listinná)  

 



Počty položiek vychádzajú z testovej teórie, ktorá bola použitá aj napríklad pre testovanie CIEP (zdroj Le testing adaptatif Intérêts et applications, septembre 

2008), kedy na 80 položiek v teste je doporučená početnosť 300-500 položiek celkovo. Z dôvodu novej oblasti a lepšej dlhodobej udržateľnosti projektu sme 

pre certifikáty zvolili hornú hranicu, t.j. 500 položiek na test. Pre vstupný test sme ostali na dolnej hranici, t.j. na 300 položkách. 

V nasledujúcej časti uvádzame podrobnejší popis nasledujúcich procesov: 

- proces certifikácie z pohľadu občana 

- proces realizácie certifikácie 

- proces vydania certifikátu  

- proces akreditácie certifikačných partnerov a hodnotiteľov 

Nasledujúci obrázok ukazuje proces certifikácie z pohľadu občana: 



Príprava na certifikáciu
Nie je súčasť projektu

Potreba preukázania 
kvalifikačných 
predpokladov

Vstupný test cez Internet

Vstupný test na Úrade 
práce

Vytvorenie plánu rozvoja

On-line kurzy cez Internet
Rekvalif ikačné kurzy cez 

úrady práce
Kurzy cez poskytovateľov 

kurzov

Prihlásenie na certifikáciu 
online

Zaplatenie certifikácie Absolvovanie certifikácie

Potvrdenie záznamu z 
certifikácie

Vyhodnotenie certifikácie 
a vydanie certifikátu

Evidencia a doručenie 
certifikátu

Prijatie certifikátu

Znevýhodnený občan Úrad práce Školiace stredisko Akreditovaný 
certifikačný partner

CMPP

Prihlásenie na certifikáciu 
úradníkom Úradu práce

-
Treba 
rozvoj

+

Neza-
mestna-

ný
-

+

Registrácia (evidencia)

 



 

Nasledujúci obrázok ukazuje proces realizácie certifikácie: 

Spustenie vytvorenia 
záznamu z certifikácie 

Načítanie zoznamu 
certifikovaných

Načítanie výsledkov 
on-line testov

Stotožnenie 
certif ikovaných s 

prihlásenými a doplnenie 
údajov

Autentifikácia testovacích 
zariadení a ich priradenie 

testovaným

Spustenie on-line 
testovania

Sprístupnenie testu

Zaznamenanie odpovedí 
a aktivít

Uzamknutie (ukončenie) 
on-line testovanie

Odhlásenie zariadenia

Ďalšie certifikačné 
aktivity

Ukončenie certifikácie

Doplnenie údajov z 
ďalších aktivít

Autorizácia záznamu z 
certifikácie

Sprístupnenie priestorov 
pre certifikáciu

Načítanie zoznamu 
prihlásených

ACP Komponent pre 
organizáciu certifikácií

Komponent testovania

 



Nasledujúci obrázok ukazuje proces vydania certifikátu: 

Prijatie záznamu z 
certifikácie

Extrakcia údajov 
jednotlivých účastníkov

Vytvorenie certifikátu na 
základe údajov

Overenie platnosti 
záznamu z certifikácie

Evidencia certifikátu v 
registri

Autorizácia certifikátu

Sprístupnenie certifikátu 
oprávneným osobám

Zaslanie certifikátu do 
elektronickej schránky

Zaslanie certifikátu v 
listinnej podobe

Prijatie certifikátu

Zmena nastavenia 
oprávnení prístupu

T

Kontrola platnosti 
certifikátu

Zneplatnenie certifikátu a 
zrušenie prístupov

Register certifikátov ÚPVS G2G Modul 
centrálneho 
listinného 

doručovania

Certifikovaný

+ (n)

-

 



Nasledujúci obrázok ukazuje proces akreditácie certifikačných partnerov a hodnotiteľov: 

 


