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Tlačová správa                                                                                                                          22.1.2015 
 

Tohtoroční maturanti a deviataci už môžu dôležitú životnú skúšku absolvovať 
elektronicky 

 
Žiaci a študenti na približne 500 školách si budú môcť vybrať, či vykonajú certifikačné 
testovanie (Testovanie 9 - tzv. monitor deviatakov, Externá časť Maturitnej skúšky) 
v tomto školskom roku elektronickou formou. Testovanie 9 online a Maturitu online 
umožní elektronický testovací systém e-Test. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu 
a športu SR aj týmto spôsobom sleduje svetové európske trendy vo vzdelávaní 
a elektronizácii verejnej služby a školstva. 

Elektronická forma Externej časti maturitnej skúšky (EČ MS) Maturita online pre žiakov 
stredných škôl a Testovanie 9 online žiakov 9. ročníkov základných škôl sa uskutoční vo 
vybraných cca 500 certifikačných školách na Slovensku (viac ako 300 SŠ a 200 ZŠ) v rámci 
národného projektu Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách 
s využitím elektronického testovania, ktorý realizuje Národný ústav certifikovaných meraní 
vzdelávania (NÚCEM) zo štrukturálnych fondov.  

„Štandardizované testy sú mimoriadne dôležité, lebo prinášajú objektívny prvok do školskej 
praxe. E-testovanie je moderná forma, ktorá uľahčí život učiteľom aj žiakom,“ povedal na 
postup zavádzania elektronických certifikačných meraní minister školstva, vedy, výskumu 
a športu SR Juraj Draxler a zároveň dodal, že v budúcnosti by takáto forma certifikačných 
testovaní mala priniesť zvýšenie objektívnosti priebehu testovania, úsporu finančných 
nákladov spojených s distribúciou testových balíkov do jednotlivých základných a stredných 
škôl, odbúranie nákladov na tlač testov v papierovej forme, zjednodušenie procesov prípravy 
Testovania 9 a EČ MS, a zamedzenie prípadným chybám pri kontrole správnosti odpovedí, a 
pod. 

Hlavné výhody elektronickej formy certifikačných testovaní 

1) žiak bude mať prehľad o vyriešených a ešte neriešených úlohách počas celého 

testovania, 

2) systém e-Test upozorní žiaka pred ukončením testovania na úlohy, ktoré ešte 

nevyriešil, k nim sa môže pohodlne vrátiť a vypracovať ich,  

3) v školách s testovaním v online režime sa žiak dozvie predbežné, neoficiálne 

hodnotenie testu hneď po ukončení testovania,  

4) objektívne vyhodnotenie odpovedí žiaka nestrannými externými hodnotiteľmi..  

Školy so štatútom certifikačných škôl 

Na to, aby základná alebo stredná škola zapojená do projektu mohla získať privilégium stať 
sa certifikačnou školou a realizovať významné certifikačné testovanie elektronicky, musela 
vyhovovať technickým aj netechnickým kritériám. 

 „Testy pre papierovú aj elektronickú formu certifikačných testovaní sú rovnaké. Rovnaký 
budú mať žiaci aj čas na vypracovanie testu,“ vysvetlila riaditeľka NUCEM-u Romana 
Kanovská a informovala, že elektronickú formu certifikačných meraní budú môcť maturanti  
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uskutočniť z predmetov slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra, slovenský 
jazyk a slovenská literatúra a matematika. Testovanie 9 online pre žiakov 9. ročníkov 
certifikačných ZŠ bude z tých istých predmetov. 

Veľmi dôležitá je príprava na elektronické certifikačné testovania. Od jesene minulého roka 
majú školy k dispozícii demotest, aby si žiaci osvojili nové elektronické prostredie. 

 „Žiakom certifikačných škôl ponúkame možnosť skúšať si prácu v elektronickom testovacom 
systéme e-Test na nových ešte nepilotovaných úlohách, ktoré v rámci projektu vytvárajú 
učitelia v regiónoch. Ide nielen o úlohy z vyučovacích jazykov - slovenčiny a maďarčiny  
a z matematiky, ale napríklad aj fyziky, informatiky, chémie, biológie či občianskej náuky.  
Od februára ponúkneme i úlohy z cudzích jazykov. Testovacie prostredie by preto na ostrej 
skúške malo byť pre žiakov už dobre známe“, vysvetlila R. Kanovská.  

Zabezpečili sme kontrolu aj generálnu skúšku 

Od januára vykonáva dodávateľ systému e-Test HW a SW kontrolu školských počítačov, ako 
aj stability pripojenia na internet. Výsledkom bude rozhodnutie, ktorá škola vykoná 
testovanie v režime online alebo offline. Následná Generálna skúška elektronických 
certifikačných testovaní na školách overí všetky procesy spojené s novou formou testovania 
aj prípadné krízové scenáre.  

„Je to pre nás veľmi dôležité, najmä v súčasnosti, keď vrcholia prípravy na certifikačné 
merania a keď dodávateľ podľa schváleného harmonogramu podrobuje systém rôznym 
typom záťažových skúšok. Veľmi dôležité je i vykonanie generálnej skúšky maturity online, 
ktorá preverí pripravenosť maturantov na skutočnú maturitu,“ približuje rodičom postup 
riaditeľka Romana Kanovská.   

Ďalším z krokov k úspešnému priebehu  „ostrých“ meraní (Maturita online v marci 
a Testovanie 9 online v apríli) je komunikácia so školami a zverejnenie organizačných 
pokynov začiatkom budúceho mesiaca.  

NÚCEM čerpá zo svojich skúseností 

NÚCEM pre elektronické certifikačné testovanie využíva nielen skúsenosti s prípravou 
doterajšej klasickej papierovej formy EČ MS a Testovania 9, ale aj  z organizovania  Maturity 
online v rokoch 2008 až 2011, keď sa do nich zapojilo celkovo 3170 maturantov. Z dotazníka 
k „elektronickej maturite“ v roku 2011 vyplynulo, že až 85 percent maturantov, ktorí ju 
absolvovali, by odporučilo svojím mladším spolužiakom túto formu skúšky.  

 
Kontakty pre médiá: 
NÚCEM: Mária Grebeňová-Laczová, mobil: 0915 851 655, maria.grebenova@nucem.sk 
Komunikačný odbor MŠVVaŠ SR: Martina Slušná, mobil: 0907 910 498; 
martina.slusna@minedu.sk 
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