
Príprava zamestnancov externých organizácií 
vykonávajúcich  činnosti v priestoroch MO34 a 

vybraných sektoroch a v sektoroch 1-2 EBO/EMO

E-LEARNING



Predmetná príprava (školenie), je základným predpokladom pre získanie a 
udržanie si všeobecnej spôsobilosti pre vstup a bezpečný pohyb, pobyt a 

výkon zmluvných plnení v rámci dostavby 3 a 4 bloku JE Mochovce a 
vybraných sektorov 1-2 prevádzkovaných JE EBO a EMO.

Jej cieľom je získať základné informácie o požiadavkach v oblasti:
 bezpečnosti  a ochrany zdravia pri práci,

 požiarnej ochrany,
 fyzickej ochrany priestorov JE, 

 zabezpečenia riadenia kvality,  ISM SE a.s., kultúry bezpečnosti a nástrojov 
na prevenciu ľudských chýb,

 havarijného plánovania a pripravenosti a závažných priemyselných 
havárií,

 ochrany životného prostredia, 
 orientácie na stavenisku. 



Vážení pracovníci na základe požiadavky vášho zamestnávateľa (prípadne dodávateľa s ktorým 
ako SZČO máte zmluvu) sa po pridelení prihlasovacieho mena a hesla ktoré vám zamestnávateľ 

oznámil, máte možnosť prihlásiť sa na stránke https://elearning.kontrolspol.sk ,a absolvovať 
prípravu pre výkon činností v rámci dostavby modernou formou elektronického štúdia (podobne 

ako v SE a.s.). 
Prihlásením sa do systému elektronického štúdia sa zaväzujete absolvovať štúdium a overenie 

vedomostí osobne, zároveň akceptujete prípadné právne a iné následky zneužitia predmetného 
záväzku.

Výhodou tejto formy je možnosť individuálneho štúdia učebných materiálov podľa Vašich 
časových možností či už doma alebo v práci prostredníctvom internetu. Súčasťou štúdia je tiež 

záverečný test.
Po úspešnom  absolvovaní testu (dosiahnutie 80% úspešnosti) sa máte možnosť vygenerovať 

osvedčenie, a toto elektronicky zaslať registrácii e-mailom na adresu osvedcenia@kontrolspol.sk 
(odporúčame zároveň vytlačiť kópiu pre svoju potrebu). 

Po registrácii predmetné osvedčenie školiaca organizácia KONTROLSPOL, s.r.o., elektronicky zašle 
na vstupy SE-MO34. Osvedčenie je podkladom pre vybavenie vstupu do priestorov MO34 aj do 

sektorov 1-2 EBO/EMO. 



Sem zadajte pridelené prihlasovacie meno.

Sem zadajte pridelené prihlasovacie heslo.

Tu sa prihláste.

Potvrďte  prehlásenie  že  ste štúdium a 
overenie vedomostí absolvovali osobne!



Kliknutím si otvoríte školenie.

Tu sa môžete odhlásiť.

Musia byť aktívne kurzy.



Kliknutím si môžete vybrať kapitolu.



Kliknutím môžete vstúpiť do študijného 
materiálu vybranej kapitoly.

Progres štúdia témy (zelená kvačka absolvovaná 
kapitola).



Kliknutím na plochu môžete pokračovať v štúdiu

Kliknutím na ikonu si môžete snímku zväčšiť na 
celú obrazovku.



Pokiaľ kurzor presuniete vpravo, zvýrazní sa vám 
plocha -  kliknutím na ňu  môžete pokračovať 

ďaľšou stránkou.



Pokiaľ kurzor presuniete vľavo, zvýrazní sa vám 
plocha -  kliknutím na ňu  sa môžete vrátiť o krok 

späť.



Tu môžete štúdium odhlásením prerušiť, opätovným 
prihlásením sa môžete vrátiť  späť do štúdia.



Kliknutím dokončite kapitolu!



Kliknutím sa vrátite k výberu ďalších kapitol.



Kliknutím prejdete do témy kapitoly.

Vyberte si ďalšiu kapitolu.



Kliknutím na plochu môžete pokračovať v štúdiu.

Kliknutím na ikonu si môžete snímku zväčšiť na 
celú obrazovku.



Pokiaľ kurzor presuniete vpravo, zvýrazní sa vám 
plocha -  kliknutím na ňu  môžete pokračovať 

ďalším slide.



Pokiaľ kurzor presuniete vľavo, zvýrazní sa vám 
plocha -  kliknutím na ňu  sa môžete vrátiť o krok 

späť.



Na konci témy, vyplňte kontrolné otázky.

Dajte odpoveď skontrolovať.



Môžete si zobraziť správne riešenie kontrolnej 
otázky.



Môžete si otázku zopakovať.



Zakliknite odpoveď  na kontrolnú otázku. Dajte odpoveď skontrolovať.



Vyhodnotenie správnej odpovede.



Kliknite na dokončenie kapitoly.



Kliknutím sa vrátite k výberu kapitol.



Po ukočení štúdia kapitoly, môžete pokračovať 
ďalšou.

Kliknutím prejdete do témy kapitoly.



Pokiaľ máte preštudované všetky témy, 
kliknutím môžete prejsť na záverečný test. Pozor 

pri záverečnosm teste, máte len tri pokusy.



Pokiaľ neabsolvujete úspešne záverečný test, 
neviete si vygenerovať osvedčenie.

Vyplňte správne odpovede.



Pokiaľ máte vyplnené všetky otázky v 
záverečnom teste,môžete ho odoslať na 

vyhodnotenie .



Vyplnený test môžete poslať na vyhodnotenie.



Pokiaľ ste test nezvládli, môžete sa znovu 
pokúsiť urobiť test ( ale už len dva pokusy).

Po úspešnom zvládnutí záverečného  môžete 
prejsť k vygenerovaniu osvedčenia.

V prípade pokiaľ by ste test ani na tretí pokus 
nezvládli, tak ste nevyhoveli požiadavkám 
všeobecnej spôsobilosti na výkon činností. 

V takomto prípade musí možnosti prípadného 
riešenia tejto situácie Váš zamestnávateľ 
konzultovať s garantom e_learningového

vzdelávania.



Na záver sa zo školenia korektne odhláste!


