
 

Report on C-Game internal piloting in the Slovak Republic 

Number of persons involved 6 

Names of persons involved  
 

Zuzana Súčanská 
Zuzana Ševčíková 
Denisa Marienková 
Martina Sokoliová 
Dušana Lajčiaková 
Martin Kubiš 

Period of piloting October 2021 – September 2022 

Number of sent messages to programmer 10 (approx.) 

 

Employees participating in the project as well as other internal staff of partner organizations from 

Slovakia were involved in the pilot verification. The participants communicated with each other, 

exchanging observations by e-mail. These were subsequently processed by Zuzana Súčanská and sent 

in summary to the game programmer and the project coordinator. 

Participants in the pilot testing were tasked with building as many buildings as possible, occupying as 

many vacancies as possible, and at the same time clicking through all the functions of the game, 

including the player's profile. 

The malfunctions, errors, observations were recorded through screenshots, which were described 

and processed in a word document. 

The most frequently reported errors were: 

 errors in the quiz when filling vacant positions,  

 inconsistencies in the data uploaded in the online database (level of education, skills, tools), 

 comments on Slovak translations and descriptions ot to missing translations and 

descriptions,  

 incorrect displays of some items in the game, 

 non-opening of some items 

  



Examples of individually reported issues 
 

Na stolovom počítači mi nefunguje zoomovanie hry pomocou myši 

Nezmestí sa mi slovenský preklad do naprogramovanej bubliny 

 

 

Po nejakých  4 hodinách, čo som mala na prehliadači otvorenú hru a hrala s prestávkami, mi zrazu 

hru načítalo v anglickom jazyku, po návrate na mapu som mala ponuku 

 

 

 



 

Keď som vošla do inej budovy, zrazu mi nabehol český jazyk v kombinácii s angličtinou a mála som 

tam čarovnú kombináciu informácie k dokončeniu turotiálu a odpovede na otázku k budove 

(pomixované dátumy odpovedí- informácii od sprievodcu z 28.2. a potom TODAY) 

 
 

V profile stále neukazuje informáciu o počte % pri ktorých mi odomkne výsldok k môjim 

odporúčaným povolaniam 

 

 

 

 

 



 

V súhrnných informáciách, časť rozvoj mesta je pri ukazovateľoch sektorov mesta okrem slovenského 

prekladu uvedený aj anglický výraz. Je to tak v poriadku, má to tam byť? 

 

  



Nefunguje ani jedno tlačítko POSTAVIŤ v Súhrnných informáciách, časť rozvoj mesta a ukazovateľ 

sektorov mesta 

 

  



Napriek tomu, že na nástenke v časti Tvoje budúce povolanie je údaj, že je táto časť aktuálne 

zamknutá, keď kliknem na čítaj viac, tak mi ukáže výsledky aj s ponukou vybraných povolaní. Asi by 

sa to teda malo zobaziť až keď budú vyzbierané odpovede na všetky otázky z Riasecu alebo ak ide o 

priebežný výsledok, tak to v časti tvoja kariéra niekde uviesť.  

 

 

Pri Inšpektorovi životného prostredia som odpovedala na otázku týkajúcu sa zručností a označilo mi 

ju ako zlú (obrázok č. 1) napriek tomu, že v karte povolania je táto zručnosť uvedená (obrázok č. 2).

 



 

 

Tlačítka: Späť do mesta, Info a Obsadiť prekrýva iný text (hrané na notebooku) 

 

 

  



Názov: Tu sa dozvieš dôležité informácie...Texty príliš ďaleko od seba.  

 

Tretia otázka k schopnostiam: nedalo mi žiadnu otázku 

 

  



Pri Kvíze pri povolaní sa stalo, že sa objavila otázka k aktivite2x tá istá 

 

Keď som išla do Lekarne, ...sú tam 2 povolania, otvorila som farmaceut: foto...mám vybrať 

odpoveď..ano/nie, ale otázku nevidieť. (pri druhom testovaní inej osobe túto chybu neurobilo).  

 

  



V časti Žiaci je, keď stlačím pri žiakovi tlačidlo Upraviť, na ďalšej karte je 2x priezvisko 

 

 

 

V prekladoch je jedna časť ohľadom celého mena, ale preklad je na Priezvisko, nie je to v tom?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement 

of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for 

any use which may be made of the information contained therein." 


