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LANGMaster eTestMe.com 

Možnosti využitia testovacej platformy a cenník služieb 
 
Vyberte si najvýhodnejší spôsob využitia: 
 
1. Štandardná verzia 

Štandardná verzia je prevádzkovaná na serveroch a doméne http://eTestMe.com. Obsahuje 
štandardnú funkcionalitu, grafiku aj dáta, ktoré môžete vidieť v demo verzii.  
 

2. Profesionálna verzia 
Profesionálna verzia ponúka rozšírenie funkcionality aplikácie, grafickej úpravy a aj úpravu a 
rozšírenie testovacích dát. Profesionálnu verziu je možné prevádzkovať na serveroch a doméne 
LANGMaster alebo na serveroch a doméne klienta (v rámci firemného intranetu). 
 

3. Kumulatívne množstevné zľavy 
Zakúpením väčšieho množstva testov sa dá ušetriť až 60% ceny. Množstevné zľavy sa počítajú od 
dosiahnutia príslušného počtu zakúpených testov (sčíta sa od začiatku spolupráce). 
 

4. Rýchle otestovanie za polovičnú cenu 
Ponúkame možnosť rýchleho otestovania (len počítačovo hodnotiteľný test). 
 

5. Licenčné práva na software eTestMe.com 
Táto forma spolupráce umožňuje využitie platformy eTestMe.com pre Vaše vlastné dáta. 

Poznámky: 
 Všetky ceny sú uvádzané v EUR bez DPH 

1. Štandardná verzia 

Štandardná verzia je prevádzkovaná na serveroch a doméne LANGMaster. Obsahuje štandardnú 
funkcionalitu, grafiku aj dáta. 
 

 
Štandardná verzia 

 

cena SW 
v EUR 

cena licencie 
v EUR 

cena za 
prácu 
v EUR 

TESTOVANIE   

Test jedného testovaného účastníka 
vrátane vyhodnotenia Tútorom (Hodnotiteľom). 

  30,-/ks   

Jazykový audit (test jedného testovaného účastníka 
podľa SERR klasifikácie + vyhodnotenie + 
odporúčanie pre ďalší rozvoj jazyka). 

  60,-/ks   

Služby Tútora (Hodnotiteľa) podľa požiadaviek 
firmy. 

  
 

20,- / hod.  

Zaslanie vytlačeného certifikátu, deklarujúceho 
dosiahnutú úroveň, poštou. 

  4,- /ks   

Export certifikátu do elektronicky podpísaného PDF 
súboru. 

 zadarmo  

KUMULATÍVNE MNOŽSTEVNÉ ZĽAVY  viď ďalej  

http://etestme.com/
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2. Profesionálna verzia 

Profesionálna verzia zahŕňa úpravy funkcionality aplikácie, dát alebo oboch podľa požiadaviek 
klienta. Profesionálny verziu je možné prevádzkovať buď na serveroch a doméne LANGMaster alebo 
na serveroch a doméne klienta (vo firemnom intranete). 

Rozšírenie funkcionality aplikácie a grafické úpravy 
 členenie výstupov podľa rôznych skupín (oddelenia, pozície, vedomostné skupiny atd.), 
 vstupy a výstupy do a z testovacej platformy podľa potrieb klienta, 
 firemné logo, adaptácia na požadovaný firemní vzhľad. Úprava vzhľadu aplikácie je možná len v 

spojení so službou Prevádzka na serveroch klienta. V prípade vývoja náročnej aplikácie je možné 
rozložiť cenu alebo zvoliť splátkový kalendár. 
 
 

 
Profesionálna verzia 

 

cena SW 
v EUR 

cena 
licencie 
v EUR 

cena práce 
EUR 

Rozšírenie funkcionality aplikácie a grafické úpravy    

Vývoj na mieru podľa požiadaviek klienta (*)   34,- /hod. 

Grafické úpravy (*)   34,- /hod. 

Ročný licenčný poplatok za prevádzku upravenej 
verzie 

516,-   

Výjazd technika / administrátora   
26,- /hod.  + 

cestovné 

TESTOVANIE     

Test jedného testovaného účastníka 
vrátanie vyhodnotenie Tútorom (Hodnotiteľom). 

  30,-/ks   

Jazykový audit (test jedného testovaného účastníka 
podľa SERR klasifikácie + vyhodnotenie + odporúčanie 
pre ďalší rozvoj jazyka). 

  60,-/ks   

Služby Tútora (Hodnotiteľa) podľa požiadaviek firmy.    20,- /hod.  

Zaslanie vytlačeného certifikátu, deklarujúceho 
dosiahnutú úroveň, poštou. 

  4,-/ks   

Export certifikátu do elektronicky podpísaného PDF 
súboru. 

 zadarmo  

KUMULATÍVNE MNOŽSTEVNÉ ZĽAVY  viď ďalej  

 
(*) Minimálna cena služieb je EUR 1 500,- bez DPH pre prvú objednávku. Pre každú ďalšiu objednávku 
je minimálna cena EUR 120,- bez DPH. Cena je splatná pred začiatkom prác.  

  



LANGMaster.com, s.r.o. 
Branická 659/107, 147 00 Praha 4 

IČ: 273 38 606 
Email: lvinklerova@langmaster.cz 

 

Stránka 3 z 6 

 

 

Úprava a rozšírenia dát 
 špecializované témy a terminológia, súvisiace s konkrétnym pracovným zaradením,  
 schopnosť testovaného riešiť konfliktné situácie, schopnosť vyjednávať, asertívne riešiť námietky 

alebo schopnosť riešiť, v cudzom jazyku, témy dotýkajúce sa priamo pracovného zaradenia 
jednotlivca. 
 

 
Profesionálna verzia 

 

cena SW 
v EUR 

cena licencie 
v EUR 

cena práce 
v EUR 

Úprava a rozšírenie dát   

 
Príprava dát, kalkulácia na normostranu A4 (*) 
 

  
60,- neozvučené 

dáta  

  
112,-   

ozvučené dáta 

Nákup dát (v prípade že klient nemá vlastná 
dáta)(*) 

 
cena od 

autora dát 
 

Up rade dát v nadstavbe (nemusí byť vyžadovaný, 
kalkulácia podľa počtu normostrán)(*)   

 od 60,- /NS 

Dátový expert  (*)   20,- /hod. 

VLASTNÉ TESTOVANIE    

Test jedného testovaného účastníka 
vrátane vyhodnotenia Tútorom (Hodnotiteľom). 

  30,-/ks   

Jazykový audit (test jedného testovaného účastníka 
podľa SERR klasifikácie + vyhodnotenie + 
odporúčanie pre ďalší rozvoj jazyka). 

  60,-/ks   

Služby Tútora (Hodnotiteľa) podľa požiadaviek 
firmy. 

   20,- /hod.  

Zaslanie vytlačeného certifikátu, deklarujúceho 
dosiahnutú úroveň, poštou. 

  4,- /ks   

Export certifikátu do elektronicky podpísaného PDF 
súboru. 

 zadarmo  

KUMULATÍVNE MNOŽSTEVNÉ ZĽAVY  viď ďalej  

    

NEVYHNUTNÝ VÝVOJ APLIKÁCIE PRE NOVÉ DÁTA 
(**) 

(nemusí byť potrebný) 
   

Vývoj na mieru pre nové dáta (*)   34,- /hod. 

 
(*) Minimálna cena služieb je EUR 1 500,- bez DPH pre prvú objednávku. Pre každú ďalšiu objednávku 

je minimálna cena EUR 120,- bez DPH. Cena je splatná pred začiatkom prác. 

(**) jedná sa napríklad o prípravu nových aktivít (iných typov cvičení) apod. 
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Prevádzka na serveroch klienta 
 Systém eTestMe.com môžete prevádzkovať na Vašich serveroch a Vašej doméne (vo firemnom 

Intranete apod.). 
 Technicky systém funguje ako webová aplikácia na platforme Microsoft ASP.NET.  
 Štandardne je použitý databázový systém MS SQL Server. Podľa požiadaviek klienta je možné 

použiť iný SQL databázový systém. 
 Ak chcete využiť Tútorov (Hodnotiteľov) spoločnosti LANGMaster, musíte im zaistiť prístup do 

aplikácie (to znamená práva prístupu do Vášho Intranetu). 
 Ak nevyužijete Tútorov (Hodnotiteľov) spoločnosti LANGMaster, získavate zľavu EUR 2,- na jeden 

test. 
 

 
Profesionálna verzia 

 

cena SW 
v EUR 

cena licencie 
v EUR 

cena práce 
v EUR 

Prevádzka na serveroch klienta   

Prenájom aplikácie na 1 rok (*)  996,-  

Prenájom aplikácie na 2 roky (*)   1592,-  

Prenájom aplikácie na 3 roky (*)  2392,-  

Nevyhnutné úpravy aplikácie (napríklad v súvislosti 
s prechodom na iný databázový server a podobne). 

  34,- /hod. 

Ročný balíček, zahŕňajúci administráciu technika 
spoločnosti LANGMaster (v objeme 12 hodín). 

  200,- 

Práca technika po vyčerpaní paušálu alebo  
v prípade neoprávneného výjazdu (napr. 
neadekvátny zásah klientom do aplikácie, zmena 
prostredia pre aplikáciu apod.). 

  
26,- /hod.  + 

cestovné 

VLASTNÉ TESTOVANIE    

Test jedného testovaného účastníka 
 vrátane vyhodnotenia Tútorom (Hodnotiteľom). 

  30,-/ks   

Jazykový audit (test jedného testovaného účastníka 
podľa SERR klasifikácie + vyhodnotenie + 
odporúčanie pre ďalší rozvoj jazyka). 

  60,-/ks   

Služby Tútora (Hodnotiteľa) podľa požiadaviek 
firmy. 

   20,- /hod.  

Zaslanie vytlačeného certifikátu, deklarujúceho 
dosiahnutú úroveň, poštou. 

  4,- /ks   

Export certifikátu do elektronicky podpísaného PDF 
súboru. 

 zadarmo  

KUMULATÍVNE MNOŽSTEVNÉ ZĽAVY  viď ďalej  

 
(*) jednorazová cena za prenájom aplikácie podľa doby prenájmu splatná pri podpise zmluvy. V cene 
je zahrnutá aj inštalácia aplikácie na serveri klienta (pomocou vzdialeného prístupu na server). 
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3. Kumulatívne množstevné zľavy 

 Zakúpením väčšieho množstva testov sa dá ušetriť až 60% ceny. Množstevné zľavy sa počítajú od 
dosiahnutia príslušného počtu zakúpených testov (sčíta sa od začiatku spolupráce). 

 Ceny sú vrátane vyhodnotenia jazykovým expertom. 
 

 
Kompletný test vrátane častí hovorenie a písanie 

vyhodnotených tútorom 

Cena za 
jeden test 

V EUR 

Percentuálna 
zľava 

1-19 testov 30,-  

20-49 testov 27,- 10% 

50-99 testov 24,- 20% 

100-199 testov 21,- 30% 

200-499 testov 18,- 40% 

500-999 testov 15,- 50% 

1000 testov a viac 12,- 60% 

 

4. Rýchle otestovanie za polovičnú cenu 

 Štandardná verzia (pozri vyššie) testuje nasledovné zručnosti: Gramatika a slovná zásoba, 
Čítanie, Počúvanie, Hovorenie a Písanie. Hovorenie a písanie je potom vyhodnotené vyškoleným 
lektorom. 

 Rýchle otestovanie testuje iba nasledovné zručnosti: Gramatika a slovná zásoba, Čítanie a 
Počúvanie.  

 Opäť je možné zakúpením väčšieho množstva testov ušetriť až 60% ceny. 
 

 
Počítačovo hodnotiteľný test (bez testovania 

hovorenia a písania) 

Cena za 
jeden test 

V EUR 

Percentuálna 
zľava 

1-19 testov 15,-  

20-49 testov 13,50 10% 

50-99 testov 12,- 20% 

100-199 testov 10,50 30% 

200-499 testov 9,- 40% 

500-999 testov 7,50 50% 

1000 testov a viac 6,- 60% 

 
 
 



LANGMaster.com, s.r.o. 
Branická 659/107, 147 00 Praha 4 

IČ: 273 38 606 
Email: lvinklerova@langmaster.cz 

 

Stránka 6 z 6 

 

5. Licenčné práva na software 

Forma spolupráce so spoločnosťou LANGMaster prostredníctvom licenčných práv na softwér 
je vhodná predovšetkým pre spoločnosti, ktoré chcú na testovanie používať vlastné jazykové dáta. 

 
 Príkladom môžu byť jazykovej školy, jazykové agentúry, stredné alebo vysoké školy, ale aj 

veľké spoločnosti, ktoré majú internú jazykovú školu. 
 
 Spoločnosť LANGMaster po podpise licenčnej zmluvy implementuje a sprevádzkuje klientovi 

na jeho serveri aplikáciu eTestMe.com a nevyhnutné autorské nástroje, umožňujúce implementáciu 
vlastných jazykových dát. Ďalšia spolupráca s klientom sa odvíja od jeho technických možností a 
predstáv o funkčnosti testovacej platformy, či už ide o prípravu dát pre implementáciu, vývoj 
aplikácie podľa špecifických potrieb klienta alebo len o pravidelnú údržbu aplikácie. 

 
 Napíšte nám a spoločne vytvoríme technické riešenie, na základe ktorého Vám pripravíme 

obchodnú ponuku, zodpovedajúce Vašim potrebám. 


