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1. Úvod 

E-learningový portál pre technické kontroly prístupný prostredníctvom internetovej stránky 

webinar.testek.sk (ďalej len „Webinár“) je určený výhradne pre oprávnené osoby technickej kontroly 

alebo držiteľov povolenia na zriadenie stanice technickej kontroly (STK) a ich pracovníkov. Účelom 

Webinára je dobrovoľné dištančné vzdelávanie pracovníkov STK v oblasti technických kontrol 

a v súvisiacich oblastiach. Používanie Webinára sa riadi podmienkami prístupnými na stránke 

webinar.testek.sk. Webinár je spoplatnený podľa platného cenníka zverejneného na stránke 

www.testek.sk. 

 

2. Registrácia 

Pri prvej návšteve internetovej stránky Webinára (https://webinar.testek.sk) je potrebné, aby oprávnená 

osoba technickej kontroly alebo držiteľ povolenia na zriadenie STK vykonal registráciu. Registráciou sa 

rozumie vytvorenie účtu oprávnenej osoby technickej kontroly alebo držiteľa povolenia na zriadenie STK 

vo Webinári. Každá oprávnená osoba technickej kontroly alebo držiteľ povolenia na zriadenie STK si 

zriadi jeden účet, v ktorom si neskôr môže voľne vytvárať prístupy pre svojich pracovníkov - 

používateľov (popísané v časti 3). Oprávnené osoby technickej kontroly prevádzkujúce viacero STK si 

musia zriadiť účty pre každú svoju STK osobitne (to isté prihlasovacie meno – e-mailová adresa – však 

nemôže byť použité vo viacerých účtoch súčasne). Iným subjektom než oprávneným osobám technickej 

kontroly alebo držiteľom povolenia na zriadenie STK nie je registrácia umožnená. 

 

 

http://cenníka/
http://www.testek.sk/
https://webinar.testek.sk/


 

2 

 

 

Pri registrácii je potrebné vyplniť prihlasovacie meno – e-mailovú adresu, na ktorú príde informácia 

o potvrdení registrácie, a zvolené heslo. 

Pri vypĺňaní adresy uvádzajte platnú adresu pre doručovanie faktúr. 

Držitelia povolenia na zriadenie STK vyplnia do poľa „Číslo STK“ pridelené číslo povolenia na zriadenie 

STK. Neskôr, po zriadení STK, bude možné ho zmeniť na pridelené číslo STK v štandardnom formáte. 

 

 

 

Pozorne si prečítajte informácie ohľadom ochrany osobných údajov a podmienky používania Webinára. 

Bez vyjadrenia súhlasu s týmito informáciami nie je možné formulár odoslať. 

Po odoslaní registračného formuláru preveria pracovníci spoločnosti TESTEK, a.s. správnosť zadaných 

údajov a ak bude všetko v poriadku, na zadanú mailovú adresu dostanete informáciu o úspešnej 

registrácii. Následne sa budete môcť prihlásiť na webovú stránku zadaním zvoleného prihlasovacieho 

mena (e-mail) a hesla. 
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Po prihlásení si môžete skontrolovať a v prípade potreby opraviť údaje o Vašej spoločnosti. 

 

 

 

3. Pridanie používateľov 

Svojich zamestnancov (používateľov) si pridáte prostredníctvom menu „Používatelia“. Pri pridávaní 

používateľov je potrebné ako prihlasovacie meno zvoliť vždy jedinečnú e-mailovú adresu daného 

používateľa, na ktorú budú používateľovi zaslané prihlasovacie údaje. Táto e-mailová adresa bude 

súčasne slúžiť používateľom na prihlásenie sa na webovú stránku a prístup k obsahu Webinára. 
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Je tu taktiež možné upravovať už existujúcich používateľov. 

 

 

 

4. Prihlásenie používateľov na školenia 

Prihlásenie používateľov na školenie, ktorým sa rozumie výber typu školenia a vymedzenie doby, po 

ktorú bude jeho obsah používateľovi prístupný, je možné prostredníctvom menu „Prihláška“. Je 

potrebné sa oboznámiť s platobnými podmienkami a vyjadriť súhlas s ich aplikovaním. Pri výbere 

dátumu trvania školenia treba mať na pamäti, že fakturácia za využívanie Webinára je vždy za celý 

aktuálny kalendárny mesiac, bez ohľadu na celkovú dĺžku aktívnej účasti používateľov v danom mesiaci. 

Ak v danom mesiaci nebola služba využívaná žiadnym používateľom (nebolo začaté pozeranie žiadnej 

video-prezentácie), nebude fakturovaná. Z typov školení sú v súčasnosti dostupné len „Dobrovoľné 

školenia“ (zahŕňa prednášky zo školení technikov technickej kontroly) a „Semináre“ (prednášky z iných 

akcií, napr. zo seminára o ISO 37001). 
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5. Prezeranie obsahu (video-prezentácií) 

Každý používateľ, ktorý je v danom období prihlásený (obdobie spadá do jemu nadefinovaného trvania 

školenia), je oprávnený po prihlásení sa na webovú stránku prezerať video-prezentácie prislúchajúce 

k danému typu školenia. K video-prezentáciám môže pristupovať v dobe trvania školenia kedykoľvek i 

opakovane. 

 

 

 

Výber dostupných video-prezentácií je možný prostredníctvom menu „Školenia“. 

 

 

 

Pri prezeraní video-prezentácií je možné využiť aj navigačné menu vstavaného prehliadača, ktoré 

umožňuje aktuálne sledovanú video-prezentáciu pozastaviť, posunúť sa vpred alebo nazad, ovládať 

hlasitosť, či prepnúť zobrazenie na celú obrazovku. 
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Po prvom skončení video-prezentácie sa používateľovi zobrazí krátka anketa na preskúšanie si 

vedomostí získaných sledovaním video-prezentácie. 

 

 

 

V pravom dolnom rohu webovej stránky sa nachádza komunikačná aplikácia, ktorá umožňuje 

používateľom pýtať sa doplňujúce otázky k práve prehliadanej video-prezentácii. Ak žiadny operátor 

práve nie je online, je možné zadanú otázku odoslať a odpoveď dostanete prostredníctvom elektronickej 

pošty. 
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Obsah Webinára priebežne dopĺňame, rozširujeme a aktualizujeme.  

 

Ďakujeme, že využívate naše služby. 

 

 

TESTEK, a.s., technická služba technickej kontroly 


