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FEBRUÁR 2015 

 

1. Online maturity na Gymnáziu na Školskej ulici v Spišskej Novej Vsi 
18.02.2015; Televízna stanica Reduta; Spravodajstvo; 00.00; por. 1/1; Michal Vasko/ 
(http://www.snv.sk/?tvarchiv=1&videoDIR=150218&videoID=150218-2&language=hu) 
 
Michal Vasko, redaktor: 

"Maturovať klasicky alebo moderne na počítači? Tohtoroční maturanti sa musia rozhodnúť medzi týmito 
možnosťami." 

Mgr. Jozef Kačenga, riaditeľ Gymnázia na Školskej ulici, Spišská Nová Ves: 

"Je to niečo nové, je to niečo s čím kráčame s dobou." 

(začiatok ankety) 

Študent-maturant: 

"Ešte som sa nerozhodol, ale zatiaľ, ako chcem to skúšať, keď je taká možnosť." 

Študentka-maturantka: 

"Maturovať nechcem ísť ako cez počítač, ale chcela som si vyskúšať svoje sily, ako to zvládnem, aby som mala 
menší stres potom na originálnej mature." 

Študentka-maturantka 2: 

"Pre mňa je to istejšie mať to na papieri, a tak si to napísať. Takže toto som len chcela skúsiť čisto si, ako to 
bude prebiehať." 

(koniec ankety) 

Michal Vasko: 

"Zažívajú atmosféru ako na skutočnej skúške dospelosti. Na konci internetového testu sa dozvedia ako sú na 
tom s vedomosťami mesiac pred riadnym termínom maturity. Je to však len generálna skúška a výsledky sa 
nezapočítavajú." 

RNDr. Helena Škerlíková, zástupkyňa riaditeľa, Gymnázium Školská 7, Spišská Nová Ves: 

"Čo sa týka obsahu, tak rozdiel nie je. Skutočne majú presne rovnaké testy, majú rovnako dlhý čas na ich 
vypracovanie." 

Michal Vasko: 

"Gymnázium na Školskej ulici získalo 29 licencií a offline budú môcť žiaci maturovať v dvoch informatických 
učebniach. Táto moderná forma maturity so sebou prináša viacero výhod." 

RNDr. Helena Škerlíková: 

"Beží na monitore zostávajúci čas. Môžu ľubovoľný početkrát opraviť tú odpoveď. Majú možnosť použiť funkciu 
záložky, kedy si označia odpovede, ku ktorým sa chcú vrátiť, alebo ktoré preskočili. Predtým ako test odošlú, ich 
systém upozorní, že koľko úloh ešte majú nevyriešených." 

Michal Vasko: 

http://www.snv.sk/?tvarchiv=1&videoDIR=150218&videoID=150218-2&language=hu


"Modernej techniky sa však netreba obávať. V školách majú pripravené krízové scenáre aj pre prípad zlyhania 
techniky." 

RNDr. Helena Škerlíková: 

"Školy, ktoré maturujú online, pokiaľ by vypadol internet, automaticky prechádzajú na offline formu. Pokiaľ by 
nefungovala trebárs elektrina alebo by úplne odišiel počítač, tak žiak prechádza na papierovú formu." 

Michal Vasko: 

"V Spišskej Novej Vsi sa do skúšky dospelosti využívajúcej IT technológie zapojí sedem škôl a v rámci Slovenska 
330 z 524 stredných škôl." 

 

 

2. Háčik v modernizácii 
21.02.2015; Televízna stanica Markíza; Televízne noviny; 19:00; por. 24/28; Zuzana Tiňová / Mária Chreneková 
Pietrová, Jaroslav Zápala 
 
Mária Chreneková Pietrová, moderátorka:  

"Dostáva sa naše školstvo konečne do dvadsiateho prvého storočia? Maturity aj Monitory si tento rok napíšu 
na päťsto školách už cez počítač. Aj papierové písomky by časom mohli nahradiť elektronické."  

Jaroslav Zápala, moderátor:  

"Háčik to má jediný. Mnohé školy stále nie sú technicky dostatočne vybavené. Niekde majú aj pätnásťročné 
počítače a pomalý internet."  



Zuzana Tiňová, redaktorka:  

"Napríklad táto základná škola na východe Slovenska. Počítače by aj mali, no problémom je internet."  

Gabriela Strašková, riaditeľka ZŠ SIRK:  

"Keď sa zapne viacej počítačov, trebárs okolo desať, tak tie ostatné nám idú veľmi pomaly alebo vôbec. 
Napríklad pätnásť minút nepohnem nič."  

Zuzana Tiňová:  

"Nie sú v tom sami. Ukazuje sa, že čo škola, to iné vybavenie. Do projektu maturít a Monitorov online sa 
prihlásilo asi dvetisíc základných a stredných škôl. Približne štyri stovky z nich prepadli."  

Mária Grebeňová-Laczová, manažérka Publicity NÚCEM:  

"Mali veľmi staré technické vybavenie, staré počítače, možno ešte z roku 2000. Mali zlé alebo slabé alebo 
žiadne internetové pripojenie."  

Zuzana Tiňová:  

"Minister školstva by to chcel riešiť cez eurofondy. Z národného projektu už do škôl putovalo asi tisíc osemsto 
nových PC-čiek. Vysokorýchlostný internet by všade chceli zaviesť do roku 2020."  

Martina Slušná, hovorkyňa MŠ SR pre priamo riadené organizácie:  

"V týchto dňoch štartuje pilotný projekt Digitálne učivo na dosah, v rámci ktorého získa vysokorýchlostné 
pripojenie do dátového centra rezortu dvesto škôl."  

Juraj Draxler, minister školstva (nom. Smer-SD):  

"Sa vytvára batéria testov, ktoré môžu používať školy v školskej praxi priamo. Namiesto tej klasickej písomky im 
dá test, ktorý získa z Národného ústavu certifikovaných meraní."  

3. Skúška online maturity 
25.02.2015; Televízna stanica Markíza; Prvé Televízne noviny; 17:00; por. 5/10; Jana Kimličková / Patrik Švajda 
(http://videoarchiv.markiza.sk/video/televizne-noviny/prve-televizne-noviny/26794_prve-televizne-noviny) 

Patrik Švajda, moderátor:  

"Vychytať posledné chyby mala skúšobná online maturita. Študenti na vybraných školách sa do nej prihlásili 
dobrovoľne. Postupne by na túto formu skúšania mali prejsť všetky školy."  

Jana Kimličková, redaktorka:  

"Hoci to bolo dnes iba skúšobne, pocit zodpovednosti pred skúškou predsa len prišiel. Na programe dnes bola 
matematika. Tridsať otázok a čas stodvadsať minút. Do testovania sa zapojili aj študenti tohto gymnázia z 
Ružomberka. Mali vychytať chyby, ktoré si už pri skutočnej maturite dovoliť nemôžu."  

Kamil Nemčík, riaditeľ Gymnázia sv. Andreja v Ružomberku:  

"Či sme schopní zabezpečiť to, aby žiaci boli aktuálne v reálnom čase pripojení na centrálny server, ktorý 
spracováva informácie."  

Jana Kimličková:  

http://videoarchiv.markiza.sk/video/televizne-noviny/prve-televizne-noviny/26794_prve-televizne-noviny


"Všetci študenti, ktorí sa prihlásili do generálnej skúšky, sa do online maturity budú môcť prihlásiť aj naostro. 
Avšak iba v prípade, ak sa im takáto skúška pozdáva."  

(začiatok ankety)  

Študent 1:  

"Pravdepodobne nie. Predsa len, papier je papier."  

Študentka 2:  

"Naostro asi nie, ja to potrebujem mať na papieri."  

Študent 3:  

"Nevýhoda je to, že ma z toho bolia oči a papierová forma je predsa len o čosi lepšia."  

(koniec ankety)  

Jana Kimličková:  

"Pre tých študentov, ktorí sa s takouto formou maturity stotožnia, to bude mať aj isté výhody."  

Terézia Ilovská, koordinátorka externej časti maturity:  

"Vie predbežné výsledky testu okamžite a nemusí dlho čakať na výsledok."  

Jana Kimličková:  

"Pre školy aj študentov je takáto forma skúšky ešte nová. Ako sa osvedčí, ukáže možno už marcová externá časť 
maturity."  

 
 

 



4. Generálka online testovania žiakov 
06.02.2015; Televízna stanica STV 2; Hírek - správy; 17:45; por. 4/4; Tomojka Vojkto Béla / Bokros Krisztina 
(http://www.rtvs.sk/televizia/archiv/7770/58630) 

Bokros Krisztina, moderátorka:  

"V týchto dňoch prebieha generálka online testovania žiakov. Päťsto základných a stredných škôl si vyskúša aká 
je elektronická maturitná skúška, resp. v prípade deviatakov elektronické Testovanie. Podľa ministerstva 
školstva má online testovanie mnoho výhod oproti tradičnému skúšaniu."  

Tomojka Vojkto Béla, redaktorka:  

"Aj žiaci Gymnázia v Kráľovskom Chlmci sa zúčastňujú generálky online maturitných skúšok. Už majú za sebou 
všetky tri predmety. Ich pocity sú zmiešané."  

Fedor Barbara:  

"Keď človek nečíta úlohu na papieri, nevie dostatočne premyslieť, aká je správna odpoveď. Veľmi ťažko sa takto 
koncentruje, úlohy si treba viackrát prečítať."  

Dócs Csilla:  

"Na papieri by som mala väčšiu istotu, nie som odkázaná na internet či elektrinu. Ja by som si radšej vybrala 
papier."  

Szabó Mária, zást. riaditeľa, Gymnázium, Kráľovský Chlmec:  

"Žiaci sa môžu sami rozhodnúť pre online skúšku. Aj na tejto generálke sa dobrovoľne zúčastnilo osemnásť 
žiakov zo slovenskej triedy a osemnásť žiakov z maďarskej triedy."  

Tomojka Vojkto Béla:  

"Skúšobnú online písomnú maturitnú skúšku tento týždeň absolvujú žiaci v Nitrianskom, Banskobystrickom, 
Žilinskom, Trnavskom a Trenčianskom kraji."  

 

http://www.rtvs.sk/televizia/archiv/7770/58630


5. Dnes sa začala generálna skúška online maturity 
17.02.2015; Rozhlasová stanica FM; Správy; 17.00; por. 2/4; - / Peter Kolárik  

Peter Kolárik, moderátor:  

"Dnes sa začala generálna skúška online maturity. Dokopy ide o 330 škôl. Tento týždeň si elektronické 
testovanie skúšajú maturanti z Bratislavského, Košického a Prešovského kraja, budúci týždeň sa pripoja vybrané 
školy z ostatných piatich krajov. Riaditeľka Národného ústavu certifikovaných meraní Romana Kanovská."  

Romana Kanovská, riaditeľka Národného ústavu certifikovaných meraní:  

"Žiaci z týchto 330 škôl si budú môcť vybrať ostrú maturitu v elektronickej forme. Výhodou pre týchto žiakov, 
ktorí budú maturovať elektronicky, je to, že predbežné výsledky budú mať buď okamžite, alebo o niekoľko 
hodín po ukončení testovania, kým tí žiaci, ktorí budú vypĺňať klasické papierové testy, sa dozvedia svoje 
výsledky až dva mesiace od ostrej maturity."  

6. Generálna skúška maturity online 
17.02.2015; Rozhlasová stanica Viva Metropol; Správy; 16:00; por. 24/35; Denisa Pogačová / Denisa Pogačová 

Denisa Pogačová, moderátorka:  

"Maturanti si môžu počas najbližších dvoch týždňov vyskúšať, ako sú pripravení na skúšku dospelosti. Na 
vybraných približne tristo tridsiatich stredných školách sa začala generálna skúška maturity online. Maturanti v 
Bratislavskom, Košickom a Prešovskom kraji dnes vypĺňajú testy zo slovenského jazyka a literatúry, v stredu to 
budú testy z matematiky. Vo štvrtok sa niektorí žiaci otestujú z maďarského jazyka a literatúry. Budúci týždeň 
generálnu skúšku absolvujú žiaci v Nitrianskom, Trnavskom, Banskobystrickom, Žilinskom a Trenčianskom kraji. 
Podľa Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania je dôležité, aby generálnu skúšku absolvovali 
všetci žiaci, ktorí sa rozhodli maturovať elektronicky."  

7. Maturanti si môžu počas najbližších dvoch týždňov vyskúšať, ako sú 
pripravení na skúšku dospelosti 
18.02.2015; Rozhlasová stanica Fun; Headliny; 08.00; por. 2/3; R /  
 
Redaktor:  

"Maturanti si môžu počas najbližších dvoch týždňov vyskúšať, ako sú pripravení na skúšku dospelosti. Na 
vybraných približne 330 stredných školách sa začala generálna skúška maturity online. Maturanti v 
Bratislavskom, Košickom a Prešovskom kraji včera vypĺňali testy zo slovenského jazyka a literatúry, dnes to 
budú testy z matematiky a zajtra sa niektorí žiaci otestujú z maďarského jazyka a literatúry. No a potom budúci 
týždeň generálnu skúšku absolvujú aj žiaci v Nitrianskom, Trnavskom, Banskobystrickom, Žilinskom a v 
Trenčianskom kraji."  

8. On-line maturitná skúška na gymnáziu Bilíkova v Bratislave 
05.02.2015; Rozhlasová stanica Regina; Regina Bratislava; 09.43; por. 1/1; Beáta Repíková/- 

 

Moderátor:  

"Študenti vo viac ako tristo školách budú mať možnosť urobiť maturitný test tento rok na počítači. Umožní im 
to národný projekt Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách a to s využitím 
elektronického testovania. Je to takzvaný projekt e-Test. A keďže maturitná skúška sa blíži, práve teraz majú 
študenti možnosť vyskúšať si elektronické testovanie. Pýtame sa ako sa na maturitu on-line pripravujú 
v osemročnom bilingválnom gymnáziu na Bilíkovej. V bratislavskej Dúbravke je medzi študentmi Beáta 
Repíková."  

Beáta Repíková, redaktorka:  



"Povedzte ako sa dostanete do tých testovacích úloh?"  

Študent:  

"Nám tu dali zatiaľ také cvičné prístupové kódy, ktoré si vlastne skúšame. Je to zaujímavé a určite by som to 
chcel vyskúšať. Výhoda, že tie neoficiálne výsledky budeme mať oveľa skorej ako pri tých písomných 
maturitách. Takže to je super."  

Beáta Repíková:  

"Asi koľko je vás, čo sa takto rozhodlo?"  

Študent:  

"Od nás tuším piati ľudia z triedy."  

Beáta Repíková:  

"Máte už svoje heslo."  

Študentka:  

"My to teraz iba máme na skúšku. Toto neni záväzné, že musíme ísť takto maturovať. To je skôr také, aby sme 
sa rozhodli či chceme radšej toto alebo písomné, a ja si skôr myslím, že budem maturovať normálne písomne 
na papier."  

Beáta Repíková:  

"Najskôr treba toto, 4,5 a potom ešte treba vlastne výšku vlastne na ten trojuholník jednu vyrátať."  

Beáta Repíková:  

"Pomocné papieriky fungujú..."  

Študentka:  

"Toto sa rozdelí na polovičku. Tu bude štyri, tuto máme uhol 40 stupňov, čiže tu je 90 stupňov, tuto si dorátame 
uhol a potom sínusovou vetou to vyrátame."  

Beáta Repíková:  

"Tu sme hovorili s tvojou spolužiačkou, že predsalen musí počítať. V čom je potom tá výhoda?"  

Študent 2:  

"No je tam, aj tá prehľadnosť je vyššia, aj tie výsledky sú skorej vlastne."  

Beáta Repíková:  

"A koľko takých príkladov si si už prešiel v rámci toho skúšania?"  

Študent 2:  

"V matematike je päť príkladov, zatiaľ som tri prešiel a už som na štvrtom. Máme vlastne štyri testy a v každom 
je tých päť otázok, ktoré si môžeme vyskúšať."  

Beáta Repíková:  

"Skúšate si takto aj slovenský jazyk?"  

Študent 2:  

"K slovenčine som sa ešte nedostal."  

Beáta Repíková:  

"Vstúpime do testu, dáme si jazyk slovenský, váš prístupový kľúč a otvárame úlohy. Ktorá z uvedených viet má 
iný typ melódie ako zvyšné tri? Tak prečítajme, ako je úloha ťažká?"  

Študent 2:  

"Tak myslím, že to je jedna z tých jednoduchších. Čo by som vám vzal. Vy máte ukryté peniaze. Ako by vás 
mohol niekto ošklbať a Vo dne v noci strážite."  

Beáta Repíková:  

"Ktorá má iný typ melódie ako zvyšné tri?"  

Študent 2:  

"Tak asi tá - Vy máte ukryté peniaze."  

Beáta Repíková:  

"Ako dávaš tomu šancu, že sa rozhodneš pre túto modernú formu?"  

Študentka 2:  

"Tak 50 na 50. Možno."  

Beáta Repíková:  



"A čo nám povie spolužiačka?"  

Študentka 3:  

"Mne sa to páči, lebo je to niečo nové, ale ja osobne tiež preferujem skôr tú písomnú maturitu, lebo je to podľa 
mňa oveľa jednoduchšie, a je to aj také, že už som na to zvyknutá."  

Beáta Repíková:  

"Rozprávam sa teraz s učiteľom informatiky."  

Učiteľ informatiky:  

"Tým, že študenti si to ešte budú môcť predtým vyskúšať, ja si myslím, že sa toho báť nemusia. Tie výsledky 
vidia skôr. Takže myslím si, že pre nich je to zaujímavé. Hlavne pre tých, čo sú tak skôr technicky zmýšľajúci."  

Beáta Repíková:  

"Riaditeľ 8-ročného bilingválneho gymnázia Ján Dančík povzbudzuje svojich študentov."  

Ján Dančík, riaditeľ bilingválneho gymnázia:  

"Je to vec nová, ale z toho čo som videl zatiaľ, ako je pripravený NÚCEM a aké možnosti dáva tým, ktorí sa do 
toho chcú zapojiť. Že majú dostatok priestoru, času a možností si to vyskúšať. Dokonca aj z domu. Ja verím 
tomu, že tých 30 žiakov, ktorý máme z kapacitných dôvodov, vzhľadom na technické možnosti zo 130 
maturantov, že sa prihlási. Keď človek spraví dajme tomu nejakú chybu na papieri, tak už ho to rozhodí... 
V elektronickom systéme si to môže opraviť, môže preskočiť otázku. Tá otázka mu zostane zvýraznená na 
obrazovke. Keď chce ukončiť test, tak sa ho spýta počítač, že či naozaj teda chce ukončiť, pretože tam má ešte 
nevyrátanú úlohu. Čas mu beží pred sebou. Myslím si, že je to pohodlnejšie, krajšie, čistejšie elektronicky."  

Beáta Repíková:  

"Minister školstva Juraj Draxler verí, že študenti si časom elektronické testovanie obľúbia a dôvodí to takto."  

Juraj Draxler, minister školstva:  

"Pretože zavádza naozaj ten prvok objektívnosti a samozrejme, ak sa rozprávame o testovaní, tak je to svojím 
spôsobom hravá forma. Tam si myslím, že naozaj to trošku pomôže, aby žiaci prejavili taký živší záujem o to, čo 
sa vlastne učia. To vzbudí o to väčší záujem o tú danú látku. Samozrejme budeme sa snažiť v spolupráci 
s NÚCEM-om, aby rozširovali nielen elektronické testovanie pre Monitor a pre maturitu, ale aj tú batériu 
testov, ktoré potom sa využívajú už priamo v triede."  

Moderátor:  

"Boli sme v 8-ročnom gymnáziu Bilíkova v bratislavskej Dúbravke. O elektronickom testovaní aj so študentmi 
rozprávala Beáta Repíková. Ja ešte dodám, že štandardizované elektronické testy sú v zahraničí dôležitou 
súčasťou bežnej školskej praxe. Cieľom rezortu školstva je zavádzať ich s väčším dôrazom aj u nás. Prinášajú 
totiž prvok objektívnosti do hodnotenia žiakov a v budúcnosti čaká školy rozširovanie systému elektronického 
testovania a jeho podpora zo strany ministerstva. Výsledným efektom tak bude čoraz väčší komfort pre učiteľov 
a žiakov. No a prax ukáže naozaj či sa táto metóda a tento spôsob osvedčí."  

 

9. Na 330 stredných školách sa začína generálna skúška maturity online 
17.02.2015; Rozhlasová stanica Regina; Regionálne správy z Bratislavy; 15:00; por. 1/3; Jana Holéciová  

Jana Holéciová, moderátorka RTVS:  

"Maturanti si môžu počas najbližších dvoch týždňov vyskúšať ako sú pripravení na skúšku dospelosti. Na 
vybraných približne 330 stredných školách sa začala generálna skúška maturity online. Maturanti v 
Bratislavskom, Košickom a Prešovskom kraji dnes vypĺňajú testy zo slovenského jazyka a literatúry, zajtra to 
budú testy z matematiky. Vo štvrtok si niektorí žiaci preveria svoje znalosti z maďarského jazyka a literatúry. 
Budúci týždeň generálnu skúšku absolvujú žiaci v Nitrianskom, Trnavskom, Banskobystrickom, Žilinskom 
a Trenčianskom kraji. Podľa Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania je dôležité, aby generálnu 
skúšku absolvovali všetci žiaci, ktorí sa rozhodli maturovať elektronicky. Riadna maturita online, ale aj písomné 
maturity budú na stredných školách od 17. do 20. marca."  

 
 



10. Analyzujú, čo všetko vplýva na kvalitu vyučovania 
03.02.2015; Prešovské noviny; roč. -, č. 05, Štúdium, s. 11; or 

Ak by ste chceli zistiť, čo všetko vplýva na kvalitu základných či stredných škôl, nepochodili by ste. Taká súhrnná 
informácia neexistuje.  

Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania na analýze kvality stredných škôl pracuje, ale ako sa ukazuje, 
ide o zdĺhavý proces. Jeho riaditeľka Romana Kanovská povedala, že do národného projektu Zvyšovanie kvality 
vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania je zapojených 158 škôl. V 
týchto školách popri vedomostných testoch žiakov zbierajú aj ďalšie údaje a analyzujú ich ako sprievodné, ktoré 
ovplyvňujú kvalitu vyučovacieho procesu na školách.  

Od motivácie cez štýl riaditeľovania  

Takýmito faktormi sú napr. klíma školy, klíma triedy, motivácia žiakov k učeniu, či sociálna inklúzia žiakov. Ďalej 
aj prístup učiteľa k žiakom na hodinách alebo aj to, akým štýlom riaditeľ riadi školu a podobne. Rovnako medzi 
tieto skúmané faktory patria napr. aj študijné predpoklady žiaka či jeho socioekonomické zázemie v rodine. 
Kanovská povedala, že školy, ktoré sú zapojené do projektu, už v týchto dňoch dostávajú spracované výsledky z 
jednotlivých meraní, ktoré absolvovali ich žiaci, učitelia a riaditelia a postupne sú pripravené ďalšie aktualizačné 
merania.  

Interná analýza  

"Informácie, namerané údaje alebo reporty s našimi odporúčaniami posielame interne školám, a to riaditeľovi a 
učiteľom, aby si ich sami zanalyzovali a využili na zlepšenia a skvalitnenie vyučovacieho procesu a školského 
prostredia," povedala Kanovská. Ústav chce teda naštartovať najskôr sebahodnotiace procesy na školách, až 
potom s výsledkami zoznámi verejnosť.  
 
 

11. Maturity: Viac času na testy, ale s ťažšími príkladmi 
25.02.2015; Pravda; roč. 25, č. 46, mut. , Titulná strana , s. 1,6,7; Daniela Balážová 
(http://spravy.pravda.sk/domace/clanok/346743-maturanti-budu-mat-na-testy-viac-casu/) 

Daniela Balážová Bratislava  

Nad maturitnými testami, ktoré znamenajú prvý krok do života, budú môcť premýšľať dlhšie. Niektorým to 
pomôže vyhnúť sa chybám z časového stresu. Rezort školstva sa rozhodol, že budúcim maturantom pridá 
minúty, ktoré sú stanovené na vypracovanie celoštátnych testov. Pri slovenčine to bude o desať minút viac, pri 
matematikeu až o pol hodiny.  

Voľnejšie podmienky však nebudú tak celkom zadarmo. Testy z matematiky budú môcť byť náročnejšie. 
Predpokladá to nová vyhláška ministerstva, ktorej návrh včera posunulo do medzirezortného pripomienkového 
konania.  

Rezort zdôvodňuje chystané zmeny požiadavkami učiteľov, ako aj tým, že najmä pri slovenčine a matematike 
maturanti nestíhajú skontrolovať správnosť všetkých odpovedí. Navyše ako ukázali štatistiky, časť študentov 
posledné úlohy v testoch vôbec nevyplní. O predĺženie času vypĺňania testu žiadala najmä Slovenská asociácia 
učiteľov slovenčiny. Poukázala na to, že mnohí žiaci odpovede zapisujú najskôr na pomocný papier, viac času by 
im malo umožniť prepísať odpovede tak, aby neurobili chyby.  

Pri slovenčine, maďarčine a ukrajinčine na školách s vyučovacím jazykom národnostnej menšiny budú mať žiaci 
na vyplnenie testu s 8 ukážkami a 64 úlohami namiesto 90 minút 100.  

http://spravy.pravda.sk/domace/clanok/346743-maturanti-budu-mat-na-testy-viac-casu/


"Vzhľadom na to, že pri mnohých úlohách sa musí žiak opakovane vracať k textovej ukážke alebo jej časti, s 
ktorou má pracovať, nezostáva mu dostatočný priestor na kontrolu odpovedí a ich správny zápis do 
odpoveďového hárka," vysvetľuje ministerstvo školstva.  

Maturitný test z matematiky s 30 úlohami budú musieť študenti zvládnuť za 2,5 hodiny, dnes majú na to 
presne dve hodiny. Žiak má priemerne štyri minúty na prečítanie, vyriešenie a zapísanie odpovede na jednu 
úlohu. Ak by si chcel vyhradiť časový priestor aj na skontrolovanie riešení a zapísaných odpovedí pred ich 
odovzdaním, čas štyri minúty na úlohu by sa podľa ministerstva ešte skrátil. Preto sa rozhodlo čas na 
vypracovanie testu predĺži  

Viac času pri matematike umožní podľa rezortu zaradiť do testu aj niekoľko úloh vyžadujúcich časovo 
náročnejší výpočet. Tým sa overia schopnosti žiakov riešiť úlohy vo viacerých krokoch.  

Riaditeľka Gymnázia Jána Papánka v Bratislave takúto zmenu víta. "Ak sa znároční maturita a úlohy z 
matematiky si budú vyžadovať viac času, potom je to úplne opodstatnené a zmena bude v prospech kvalitnej 
maturity. Viac času bude pre žiakov plus," hovorí riaditeľka gymnázia Gabriela Dorňáková.  

Podľa Pavla Sadloňa z Asociácie riaditeľov štátnych gymnázií novinka zrejme súvisí so zavádzaním elektronickej 
maturity, teda vypĺňaním testu cez počítač. "Pri pokusnom elektronickom testovaní z matematiky sa objavili 
pripomienky najmä zo strany žiakov, že ak je tam geometrické zadanie, pre žiaka je výhodnejšie, ak ho má v 
papierovej forme ako len v elektronickej. Elektronická forma si vyžaduje aj urobenie si poznámok v papierovej 
forme," vysvetľuje Sadloň možné opodstatnenie dlhšieho času na vypracovanie úloh.  

Predlžovanie limitu najmä pri slovenčine je podľa riaditeľa Gymnázia vo Vranove nad Topľou Mirona Blaščáka 
ústretovým krokom najmä voči maturantom zo stredných odborných škôl. Tí mávajú v testoch zo slovenčiny a z 
cudzích jazykov slabšie výsledky ako gymnazisti. "Zas sa prispôsobujeme slabším žiakom. Aj keď niektorí žiaci 
nemôžu za to, že to nezvládnu," myslí si Blaščák.  

Stredné odborné školy zas pripomínajú, že na výučbu slovenčiny aj cudzích jazykov majú menej dotovaných 
hodín výučby. "Našich absolventov pripravujeme pre prax. Ak sa má zvýšiť na odbornej škole podiel hodín 
odborného výcviku a praxe, ide to na úkor niečoho iného, hodiny sa naťahovať nedajú," hovorí riaditeľ Strednej 
odbornej školy technickej v Šuranoch František Tamašovič. Predĺženie času na vypĺňanie maturitných testov 
jednoznačne víta, maturantom by podľa neho malo pomôcť byť úspešnejšími, časový limit spôsobuje stres.  

Pri maturite z cudzích jazykov sa pre väčšinu budúcich maturantov veľké zmeny neplánujú. Už dávnejšie 
schválená úprava sa týka tých, ktorí majú certifikát z cudzieho jazyka, ten však už nebude môcť byť uznaný ako 
náhrada maturity. Výnimkou sú tento rok tí, čo stihli ešte vlani do februára požiadať o uznanie certifikátu ako 
náhrady maturity z cudzieho jazyka, väčšina tohtoročných maturantov sa jej však už nevyhne.  

Na bratislavskom Gymnáziu Jána Papánka mali vlani napríklad 50 maturantov, ktorým bol uznaný certifikát z 
jazykovej školy, tento rok to budú už len traja. "Nie som proti certifikátom, nikto nebráni maturantovi, aby si ho 
urobil. Ale ten by mal byť niečo naviac, keď chce byť v jazyku lepší. Aj preto nie je dôvod, aby maturitu nerobil," 
myslí si riaditeľka gymnázia Gabriela Dorňáková.  

Oveľa ťažšie testy budú mať študenti v bilingválnych triedach a školách. Tí, čo budú maturovať o dva roky, budú 
musieť zvládnuť cudzí jazyk na vyššej úrovni ako gymnazisti. Na vypracovanie testu a napísanie slohu dostanú 
však o pol hodiny viac ako teraz. Na test so 100 úlohami zameranými na počúvanie s porozumením, používanie 
jazyka a čítanie s porozumením budú mať namiesto dvoch hodín 150 minút. Na napísanie slohu, ktorého 
zadanie je tiež náročnejšie a môže si vyžadovať preštudovanie materiálov vrátane príloh s takými prvkami, ako 
sú grafy, pričom aj rozsah musí byť väčší ako u iných maturantov, budú mať 90 minút.  

Rezort školstva predĺženie času na vypracovanie zdôvodňuje aj tým, že v medzinárodne uznávaných jazykových 
skúškach je na taký test čas v rozpätí 130 - 175 minút a na písomný prejav 80 - 90 minút.  



Sadloň tiež pripomína, že jazyková úroveň C1, z ktorej budú maturovať žiaci v bilingválnom štúdiu, je podstatne 
vyššia ako úroveň B1 alebo B2, na ktorej maturujú gymnazisti. "Ak sa tam predlžuje čas, aj náročnosť úloh musí 
byť inak zostavovaná," pripomenul Sadloň. (c) AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ  

Pripravované zmeny v maturitách  

Od septembra 2015  

- pri teste zo slovenčiny (maďarčiny, ukrajinčiny) budú mať maturanti na vyplnenie namiesto 90 minút 100  

- pri teste z matematiky bude na vyplnenie testu namiesto 120 minút 150 (do testu budú môcť byť zaradené 
ťažšie otázky)  

Od septembra 2016  

- všetci žiaci s bilingválnym vyučovaním budú maturovať na vyššej jazykovej úrovni C1, dnes je pre nich 
dovolená nižšia úroveň testov B2  

- na vypracovanie testu z úrovne C1 bude namiesto 120 minút 150  

- na napísanie písomného prejavu (slohu) z úrovne C1 bude namiesto 60 minút 90  

Ak sa znároční maturita a úlohy z matematiky si budú vyžadovať viac času, potom je to úplne opodstatnené a 
zmena bude v prospech kvalitnej maturity.  

Gabriela Dorňáková riaditeľka Gymnázia Jána Papánka v Bratislave  

 

12. Na stredných školách sa začala generálna skúška online maturity 
17.02.2015; www.24hod.sk; TASR 
(http://www.24hod.sk/na-strednych-skolach-sa-zacala-generalna-skuska-online-maturity-cl340310.html) 

Bratislava 17. februára (TASR) - Maturanti si môžu počas najbližších dvoch týždňov vyskúšať, ako sú pripravení 
na skúšku dospelosti. Na vybraných približne 330 stredných školách sa začala generálna skúška maturity online.  

Maturanti v Bratislavskom, Košickom a Prešovskom kraji dnes vypĺňajú testy zo slovenského jazyka a literatúry, 
v stredu (18.2.) to budú testy z matematiky. Vo štvrtok (19.2.) sa niektorí žiaci otestujú z maďarského jazyka a 
literatúry. Budúci týždeň generálnu skúšku absolvujú žiaci v Nitrianskom, Trnavskom, Banskobystrickom, 
Žilinskom a Trenčianskom kraji.  

Podľa Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) je dôležité, aby generálnu skúšku 
absolvovali všetci žiaci, ktorí sa rozhodli maturovať elektronicky. "Spoznajú celý priebeh ozajstného 
certifikačného testovania od začiatku až do konca aj s procesom pred samotným testovaním a po ňom," 
vysvetľuje NÚCEM.  

"Cieľom generálnej skúšky Maturity online je overiť všetky procesy elektronického certifikačného testovania tak 
na strane pracovníkov NÚCEM-u, ako aj pracovníkov škôl a samotných maturantov," uviedla pre TASR 
hovorkyňa ministerstva školstva pre priamo riadené organizácie Martina Slušná.  

Maturita online, ale aj písomné maturity budú na stredných školách prebiehať v termíne od 17. do 20. marca.  

 
 

http://www.24hod.sk/na-strednych-skolach-sa-zacala-generalna-skuska-online-maturity-cl340310.html


13. Stredoškoláci si môžu skúsiť maturitu na nečisto 
17.02.2015; www.aktuality.sk ;Domáce správy,  TASR 

(http://www.aktuality.sk/clanok/270701/stredoskolaci-si-mozu-skusit-maturitu-na-necisto) 

Maturanti si môžu počas najbližších dvoch týždňov vyskúšať, ako sú pripravení na skúšku dospelosti. Na 
vybraných približne 330 stredných školách sa začala generálna skúška maturity online.  

Maturanti v Bratislavskom, Košickom a Prešovskom kraji dnes vypĺňajú testy zo slovenského jazyka a literatúry, 
v stredu (18.2.) to budú testy z matematiky. Vo štvrtok (19.2.) sa niektorí žiaci otestujú z maďarského jazyka a 
literatúry.  

Budúci týždeň generálnu skúšku absolvujú žiaci v Nitrianskom, Trnavskom, Banskobystrickom, Žilinskom a 
Trenčianskom kraji.  

Podľa Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) je dôležité, aby generálnu skúšku 
absolvovali všetci žiaci, ktorí sa rozhodli maturovať elektronicky.  

"Spoznajú celý priebeh ozajstného certifikačného testovania od začiatku až do konca aj s procesom pred 
samotným testovaním a po ňom," vysvetľuje NÚCEM.  

"Cieľom generálnej skúšky Maturity online je overiť všetky procesy elektronického certifikačného testovania tak 
na strane pracovníkov NÚCEM-u, ako aj pracovníkov škôl a samotných maturantov," uviedla pre TASR 
hovorkyňa ministerstva školstva pre priamo riadené organizácie Martina Slušná.  

Maturita online, ale aj písomné maturity budú na stredných školách prebiehať v termíne od 17. do 20. marca.  

 
14. Žiaci dnes začali skúšať ONLINE maturitu 
17.02.2015; www.infospravy.sk, dch  
(http://www.infospravy.sk/ziaci-dnes-zacali-skusat-online-maturitu) 
 
Maturanti si od dnešného dňa môžu vyskúšať, ako sú pripravení na skúšku dospelosti. Na vybraných približne 
330 stredných školách sa začala generálna skúška maturity ONLINE formou. 

Dnes vypĺňali maturanti v Bratislavskom, Košickom a Prešovskom kraji testy zo slovenského jazyka a literatúry, 
v stredu (18.2.) z matematiky, vo štvrtok (19.2.) sa niektorí žiaci otestujú z maďarského jazyka a literatúry. V 
Nitrianskom, Trnavskom, Banskobystrickom, Žilinskom a Trenčianskom kraji absolvujú online skúšku budúci 
týždeň. 

Podľa Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) je dôležité, aby generálnu skúšku 
absolvovali všetci žiaci, ktorí sa rozhodli maturovať elektronicky. 

"Cieľom generálnej skúšky Maturity online je overiť všetky procesy elektronického certifikačného testovania tak 
na strane pracovníkov NÚCEM-u, ako aj pracovníkov škôl a samotných maturantov," uviedla pre TASR 
hovorkyňa ministerstva školstva pre priamo riadené organizácie Martina Slušná. 

Maturita ONLINE podľa NÚCEM 

Maturita online je elektronická forma externej časti maturitnej skúšky (EČ MS). Je rovnocenná s písomnou 
formou EČ MS. Testy sú v oboch formách obsahovo rovnocenné. Maturitu online môžu absolvovať iba žiaci 
certifikačných škôl. 

Žiakom maturujúcim elektronicky pridáva e-Test manipulačný čas na prácu s odpoveďovým hárkom. Na 
Generálnej skúške je tento čas nastavený na 5 minút, pričom jeho dĺžku realizátor projektu po generálnej 
skúške vyhodnotí, aby v prípade potreby tento čas prispôsobil pre "ostrú" Maturitu online.   

Online, ale aj písomná forma čaká maturantov v termíne od 17. do 20.marca 

http://www.aktuality.sk/clanok/270701/stredoskolaci-si-mozu-skusit-maturitu-na-necisto
http://www.infospravy.sk/ziaci-dnes-zacali-skusat-online-maturitu


15. Na stredných školách sa začala generálna skúška online maturity 
17.02.2015; www.teraz.sk; Školský servis, TASR 

(http://skolskyservis.teraz.sk/stredne-skoly/generalka-maturita/16867-clanok.html) 

Maturanti v Bratislavskom, Košickom a Prešovskom kraji dnes vypĺňajú testy zo slovenského jazyka a literatúry.  

Bratislava 17. februára (TASR) - Maturanti si môžu počas najbližších dvoch týždňov vyskúšať, ako sú pripravení 
na skúšku dospelosti. Na vybraných približne 330 stredných školách sa začala generálna skúška maturity online.  

Maturanti v Bratislavskom, Košickom a Prešovskom kraji dnes vypĺňajú testy zo slovenského jazyka a literatúry, 
v stredu (18.2.) to budú testy z matematiky. Vo štvrtok (19.2.) sa niektorí žiaci otestujú z maďarského jazyka a 
literatúry. Budúci týždeň generálnu skúšku absolvujú žiaci v Nitrianskom, Trnavskom, Banskobystrickom, 
Žilinskom a Trenčianskom kraji.  

Podľa Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) je dôležité, aby generálnu skúšku 
absolvovali všetci žiaci, ktorí sa rozhodli maturovať elektronicky. "Spoznajú celý priebeh ozajstného 
certifikačného testovania od začiatku až do konca aj s procesom pred samotným testovaním a po ňom," 
vysvetľuje NÚCEM.  

"Cieľom generálnej skúšky Maturity online je overiť všetky procesy elektronického certifikačného testovania tak 
na strane pracovníkov NÚCEM-u, ako aj pracovníkov škôl a samotných maturantov," uviedla pre TASR 
hovorkyňa ministerstva školstva pre priamo riadené organizácie Martina Slušná.  

Maturita online, ale aj písomné maturity budú na stredných školách prebiehať v termíne od 17. do 20. marca.  

16. Elektronická maturita na gymnáziu je dobrovoľná 
23.02.2015; Humenské noviny; roč. -, č. 08, SPRAVODAJSTVO, s. 4; JANA OTRIOVÁ 

(http://humenne.korzar.sme.sk/c/7664842/elektronicka-maturita-na-gymnaziu-je-dobrovolna.html) 

NOVINKA  

Maturanti z humenského gymnázia si uplynulý týždeň mohli vyskúšať elektronickú maturitu nanečisto. Do 
"ostrého" testovania sa zatiaľ prihlásili ôsmi štvrtáci. Voľných miest je tridsať.  

HUMENNÉ. Gymnázium arm. gen. L. Svobodu ako jedna z mála certifikačných škôl umožnila maturantom 
vyskúšať si maturitu elektronicky vo forme testovacích zošitov zo slovenčiny, angličtiny, nemčiny a matematiky. 
Maturanti majú možnosť oboznámiť sa s testovacím prostredím a typmi maturitných úloh vytvorenými NÚCEM-
om. "Do projektu e-testovania sme zapojení už druhý rok. Doposiaľ sme urobili overovanie testovania 
slovenského jazyka a matematiky pre žiakov druhého a tretieho ročníka. V tomto roku testujeme maturantov 
po prvýkrát," hovorí zástupkyňa riaditeľa Monika Onufráková. "Dostali sme na počítače špeciálne licencie, nový 
testovací program," dodáva. Maturanti si teda mohli vyskúšať maturitu formou testovacích zošitov zo 
slovenčiny, angličtiny, nemčiny i matematiky. V tomto roku si po písomných maturitách budú môcť otestovať aj 
maturitu z občianskej náuky, biológie, fyziky a informatiky.  

"Naostro" pre dobrovoľníkov  

Elektronická maturita je na báze dobrovoľnosti. "Testovanie on-line alebo off-line závisí od technického 
vybavenia školy. My bude testovať off-line. Znamená to, že v počítačoch máme testovacie balíky, z nich sa 
vyberajú testové úlohy. Nie je potrebný prístup k internetu, nemusíme sa báť spadnutia respektíve preťaženia 
siete. Máme tak väčšiu istotu," vysvetľuje Onufráková. Na "ostrú" maturitu ponúka škola tridsať miest. 
"Študenti zatiaľ váhajú. Máme prihlásených piatich na slovenčinu a troch na matematiku. Všetko je, 
samozrejme ešte otvorené. Veríme, že po generálke sa počet zvýši. Je to na báze dobrovoľnosti," zdôrazňuje. 
Ako dodáva, elektronickej maturite patrí budúcnosť. Zajtrajšok však ešte nie. "Máme 150 maturantov. Neviem 
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si predstaviť, ako by sme v jeden deň vzhľadom na naše technické vybavenie vedeli zabezpečili 150 počítačov. 
Najbližšie roky to bude zrejme len na báze dobrovoľnosti, keďže máme 30 počítačov."  

Študenti: Prehľadnejšie a jednoduchšie  

Generálka maturity "nanečisto" zo slovenčiny a matematiky prebiehala v utorok a stredu. "Chcel som si 
vyskúšať niečo nové. Jednoduchšie sa opravovali odpovede, keď som sa pomýlil. Úlohy sa preskakujú ľahšie a je 
to lepšie zorganizované ako na papieri," hovorí Martin Bočko zo IV. C, ktorý absolvoval testovanie zo slovenčiny 
aj z matematiky. Výhodou je podľa neho prehľadnosť zaznačovania odpovedí a neobmedzený počet opráv. 
"Nemusím škrtať do štvorčekov, tu môžem robiť toľko opráv, koľko potrebujem, na papieri len dve," dodáva. 
Plusom je rýchla spätná väzba. "Výsledok viem takmer hneď po dopísaní. Nemusím byť potom v napätí, strese, 
či a ako som maturitu zvládol. Dopadlo to horšie, ako som si myslel, ale v podstate celkom dobre," uzatvára 
Martin, ktorý sa chystá študovať matematiku a fyziku v Anglicku. Monika Trembuľáková je zástankyňou papiera 
a ceruzky. "Radšej mám pred sebou papier a všetko si kreslím a píšem. Nepôjdem maturovať online naostro, 
len tak na skúšku," hovorí budúca študentka matematiky a angličtiny. Katarína Vasiľová zo IV. E je elektronickou 
maturitou nadšená. "Veľmi sa mi to páčilo. Bolo to jednoduchšie. Pre mňa je to výhodné, lebo na vysokú školu 
potrebujem z matematiky percentil. Keď zistím, že som na elektronickej maturite nedopadla dobre, môžem 
ešte využiť 'scio' testy, teda certifikovanú skúšku," vysvetľuje. "Prihlásila som sa aj na maturitu 'naostro'," 
dodáva budúca programátorka.  

JANA OTRIOVÁ  

 

 

 

 

 

 


