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JANUÁR 2015 

 

1. Online maturitu absolvuje až 9 tisíc žiakov 
22.01.2015; Televízna stanica STV 1; Správy STV; Simona Simanová / Simona Simanová 

Simona Simanová, moderátorka:  

"Maturanti aj deviataci môžu opäť absolvovať záverečné skúšky elektronicky. Žiaci si približne na päťsto 
certifikovaných školách budú vyberať, či absolvujú maturitnú, prípadne monitor online, alebo klasicky v 
papierovej forme. Do tohtoročnej maturity online sa zapojí asi deväťtisíc z celkového počtu päťdesiattisíc 
maturantov. Podľa ministra školstva by to malo zvýšiť objektívnosť a oslobodiť učiteľov od byrokracie."  

Juraj Draxler, minister školstva, vedy, výskumu a športu SR (nominant Smer-SD):  

"Ja sa budem snažiť, aby naozaj do budúcna sme zaviedli plošné elektronické testovanie, aby zanikla klasická 
maturita, aby naozaj testovanie bolo na základe štandardizovaných testov elektronickou formou."  

 

 

22.01.2015; Televízna stanica STV 2; Správy a komentáre; Marek Marušiak / Marta Jančkárová  

Marta Jančkárová, moderátorka:  

"Maturanti a deviataci môžu opäť absolvovať záverečné skúšky elektronicky. Žiaci si môžu vyberať, či ich budú 
robiť online alebo v klasickej papierovej forme. Do internetového testovania sa tento rok zapojí deväťtisíc z 
celkového počtu päťdesiattisíc maturantov."  

Marek Marušiak, redaktor:  



"Maturanti môžu písať online testy zo slovenčiny, matematiky a maďarčiny už ôsmykrát. Externú skúšku z 
cudzích jazykov ako aj internú písomnú časť maturity vypracujú len v klasickej papierovej forme. Žiaci však pri 
elektronickom testovaní zvýhodnení nijako nebudú."  

Romana Kanovská, Nár. ústav certifikovaných meraní vzdelávania:  

"Z hľadiska obsahu budú testy rovnaké, budú identické. Žiaci budú písať rovnaké typy úloh. Budú mať rovnaký 
čas na riešenie a takisto budú mať rovnaké povolené pomôcky."  

Marek Marušiak:  

"Elektronická forma testovania má podľa ministra školstva zvýšiť objektívnosť a oslobodiť učiteľov od 
byrokracie."  

Juraj Draxler, minister školstva, vedy, výskumu a športu SR (nominant Smeru-SD):  

"Ja sa budem snažiť, aby naozaj do budúcna sme zaviedli plošné elektronické testovanie, aby zanikla klasická 
maturita, aby naozaj testovanie bolo na základe štandardizovaných testov elektronickou formou."  

Marek Marušiak:  

"Študenti si môžu elektronicky test vyskúšať na takzvanej generálnej skúške, ktorá sa bude konať o mesiac. Žiaci 
sú počas štúdia zvyknutí písať písomky len na papier. Do online testovania sa preto príliš nehrnú."  

Maturantka:  

"Nie je to podľa mňa moc spoľahlivé, toto na internete, lebo hocikedy to môže padnúť. A takže neviem, nešla 
by som do toho."  

Maturant:  

"To, že človek má spätnú väzbu v prebehu týždňa, alebo teda ešte aj skôr je určite lepšie."  

Marek Marušiak:  

"V prípade, že počas testovania vypadne na škole elektrina alebo internet, žiak automaticky prejde na 
papierovú formu. Online maturitu môže na celom Slovensku absolvovať pätina maturantov."  

Ján Dančík, riaditeľ Gymnázia Bilíková v Bratislave:  

"Máme približne stotridsať maturantov a kapacitne a technicky môžeme pripustiť k elektronickej maturite 
tridsať. Momentálne vám neviem dopovedať, že koľkí sa ešte a či všetci tridsiati sa nám prihlásia."  

Marek Marušiak:  

"Písomná časť maturitnej skúšky sa bude konať od sedemnásteho do dvadsiateho marca."  

Marta Jančkárová:  

"Viac o internetovom testovaní v štúdiu s riaditeľkou Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania 
Romanou Kanovskou. Vitajte."  

Romana Kanovská, Nár. Ústav certifikovaných meraní vzdelávania (hosť v štúdiu):  



"Dobrý večer."  

Marta Jančkárová:  

"Tak teda zhrňme si na úvod. Aké výhody pre žiakov, aj učiteľov má vlastne tá elektronická forma testovania? V 
čom sa napríklad odbúra byrokracia? V čom sa to zjednoduší?"  

Romana Kanovská:  

"Predovšetkým žiak sa bude môcť vo veľmi intuitívnom, elektronicky príjemnom, užívateľsky príjemnom 
prostredí pomerne ľahko orientovať v úlohách, ktoré bude mať k dispozícii. Systém ho napríklad upozorní na to, 
ak by sa stalo, že na nejakú úlohu zabudne alebo preskočí, systém ho upozorní na to, že túto úlohu ešte neriešil, 
môže sa k nej vrátiť. Ďalšou výhodou je to, že určite žiaci budú mať výsledky po online testovaní okamžite, 
bezprostredne, hneď sa dozvedia ako skórovali, s akou úspešnosťou, kým tí, ktorí budú písať maturitu 
papierovou formou, sa dozvedia tie výsledky až v máji, desať dní pred odchodom na akademický týždeň. Títo 
žiaci už budú vedieť, či zmaturovali alebo si majú ešte veci prehlbovať, aby si potom mohli maturitnú skúšku 
opraviť a budú vlastne vedieť, ako je to s ich úspešnosťou a vôbec možnosťou dostať sa na vysoké školy a 
prijímacie skúšky. No a čo sa týka stredoškolských učiteľov alebo učiteľov na základných školách, na tých 
školách, kde prebehne elektronická maturita, elektronické testovanie, tak tam rátame s tým, že výrazne to 
odbremení učiteľov od papierovania, od preberania testov, zásielok komplikovaným spôsobom, či už od 
distribučnej spoločnosti alebo z distribučného centra, a potom následne zase posielanie týchto testov kuriérom 
k nám na centrálne spracovanie."  

Marta Jančkárová:  

"Priblížme si teraz trošku, ako keby sme mali pohľad do tej triedy, kde sa to deje, ako funguje také online 
testovanie?"  

Romana Kanovská:  

"Takže je to veľmi jednoduché. Žiaci si sadnú k počítačom a v termíne, presne ktorý je stanovený podľa 
časového harmonogramu, tak aby bol ten harmonogram synchronizovaný s tou papierovou formou testovania, 
dostanú inštrukciu spolu s učiteľmi, kedy sa majú prihlásiť do testovacieho prostredia, budú mať vygenerované 
mená a heslá, a po spustení testu začne im plynúť čas. Po ukončení testu sa ich systém spýta, či naozaj chcú 
odoslať výsledky a potom dostanú svoje skóre."  

Marta Jančkárová:  

"Testovanie online tak v prípade maturít, ako aj testovanie deviatakov sa môže momentálne diať v slovenčine, v 
matematike a na národnostných školách v maďarčine. Rozšíri sa v budúcnosti okruh týchto predmetov?"  

Romana Kanovská:  

"Rátame už na budúci rok s rozšírením maturitných predmetov v online forme aj pre cudzie jazyky minimálne 
pre anglický jazyk a literatúru."  

Marta Jančkárová:  

"Aké sú vlastne doterajšie skúsenosti povedzme študentov, ale aj učiteľov s týmto testovaním? A vôbec ako je 
to zabezpečené aj pred prípadnými hackermi? Nehrozí trebárs únik otázok?"  

Romana Kanovská:  

"Už v týchto chvíľach majú žiaci, ktorí budú maturovať online formou k dispozícii batériu úloh a testov, kde si 
môžu skúšať tieto testy. Čiže pripravujú sa na elektronické testovanie. A takisto aj učitelia sa oboznamujú s 



týmto elektronickým prostredím. Zabezpečené celé toto prostredie je štandardným spôsobom, keďže celý ten 
centrálny systém je lokalizovaný v dátovom centre ministerstva školstva, tak podlieha veľmi prísnym 
bezpečnostným opatreniam, vrátane šifrovania, certifikácia a tak ďalej. Takže veríme tomu, že to pripravíme 
tak dobre, aby žiadne hackerské útoky tento systém nejakým spôsobom nenabúrali, pretože sú tam 
štandardizované certifikáty a šifrovania."  

Marta Jančkárová:  

"Online testovanie, o ktorom celý čas hovoríme, sa deje na päťsto vybraných školách. Na základe čoho? Na 
základe akých kritérií ste ich vybrali?"  

Romana Kanovská:  

"Jedným z vážnych kritérií bolo samozrejme hardvérové vybavenie škôl, potom kvalitné operačné systémy, 
ktoré majú tieto, ktoré sú zabezpečené na týchto počítačoch, no a principiálnym kritériom bola stabilita 
internetu. Ukazuje sa, že toto je asi aj najvážnejší dôvod, pre ktorý rozhodneme, na ktorých školách maturita 
bude prebiehať v offline režime. To bude na tých školách, kde sa ukazuje, že ten internet je kolísavý alebo nie je 
príliš stabilný, aby neohrozil to, že maturita... internetové pripojenie sa nejakým spôsobom padne internet na 
škole, tak títo maturanti budú maturovať offline."  

Marta Jančkárová:  

"Aj vzhľadom na to, čo hovoríte, je jasné, že školy zápasia jednak s tým kolísavým internetom, jednak kapacitne 
nie sú všetky zďaleka na to vybavené, nemajú ten potrebný hardvér. Kedy je vôbec reálna, lebo taký je asi plán, 
aby to bolo na všetkých školách, aby sa tak dialo naozaj na všetkých a nie na vybraných päťsto školách?"  

Romana Kanovská:  

"Samozrejme po tejto maturite vyhodnotíme celú pripravenosť elektronickej maturity do budúcna. A verím, že 
ďalšie programovacie obdobie operačného programu, ktoré nastúpi v období 2015 až 2020, tak výrazne polepší 
týmto školám aj z hľadiska internetového vybavenia alebo infraštruktúry. A v tomto nasledujúcom päťročnom 
období sa udejú zmeny smerom k elektronizácii nielen maturít, ale vôbec aj vzdelávacích, výukových 
programov, čiže zmení sa vyučovanie, viac bude modernejšie, digitálnejšie, elektronickejšie. A potom vlastne 
žiaci nebudú mať žiadne obavy, ani stres pred elektronickou maturitou."  

Marta Jančkárová:  

"Takže tým budúcim deviatakom a maturantom sa zrejme otvárajú nové možnosti. Pani Kanovská, ďakujem aj 
vám, že ste prišli. Dovidenia."  

Romana Kanovská:  

"Pekný večer."  

 
22.01.2015; Televízna stanica STV 1; Správy RTVS; Marek Marušiak / Jana Košíková  

Jana Košíková, moderátorka:  

"Maturanti a deviataci môžu opäť absolvovať záverečné skúšky elektronicky. Žiaci si môžu vyberať, či ich budú 
robiť online alebo v klasickej papierovej forme. Do internetového testovania sa tento rok zapojí deväťtisíc z 
celkového počtu päťdesiattisíc maturantov."  

Marek Marušiak, redaktor:  



"Maturanti môžu písať online testy zo slovenčiny, matematiky a maďarčiny už ôsmykrát. Externú skúšku z 
cudzích jazykov ako aj internú písomnú časť maturity vypracujú len v klasickej papierovej forme. Žiaci však pri 
elektronickom testovaní zvýhodnení nijako nebudú."  

Romana Kanovská, Nár. ústav certifikovaných meraní vzdelávania:  

"Z hľadiska obsahu budú testy rovnaké, budú identické. Žiaci budú písať rovnaké typy úloh. Budú mať rovnaký 
čas na riešenie a takisto budú mať rovnaké povolené pomôcky."  

Marek Marušiak:  

"Elektronická forma testovania má podľa ministra školstva zvýšiť objektívnosť a oslobodiť učiteľov od 
byrokracie."  

Juraj Draxler, minister školstva, vedy, výskumu a športu SR (nominant Smer-SD):  

"Ja sa budem snažiť, aby naozaj do budúcna sme zaviedli plošné elektronické testovanie, aby zanikla klasická 
maturita, aby naozaj testovanie bolo na základe štandardizovaných testov elektronickou formou."  

Marek Marušiak:  

"Študenti si môžu elektronicky test vyskúšať na takzvanej generálnej skúške, ktorá sa bude konať o mesiac. Žiaci 
sú počas štúdia zvyknutí písať písomky len na papier. Do online testovania sa preto príliš nehrnú."  

Maturantka:  

"Nie je to podľa mňa moc spoľahlivé, toto na internete, lebo hocikedy to môže padnúť. A takže neviem, nešla 
by som do toho."  

Maturant:  

"To, že človek má spätnú väzbu v prebehu týždňa, alebo teda ešte aj skôr je určite lepšie."  

Marek Marušiak:  

"V prípade, že počas testovania vypadne na škole elektrina alebo internet, žiak automaticky prejde na 
papierovú formu. Online maturitu môže na celom Slovensku absolvovať pätina maturantov."  

Ján Dančík, riaditeľ Gymnázia Bilíková:  

"Máme približne stotridsať maturantov a kapacitne a technicky môžeme pripustiť k elektronickej maturite 
tridsať. Momentálne vám neviem dopovedať, že koľkí sa ešte a či všetci tridsiati sa nám prihlásia."  

Marek Marušiak:  

"Písomná časť maturitnej skúšky sa bude konať od sedemnásteho do dvadsiateho marca."  



 

 
 

2. Elektronické maturity a monitor  
22.01.2015; Televízna stanica JOJ; Noviny TV JOJ; 19:30; Klaudia Suchomel Guzová / Ján Mečiar, Adriana 

Kmotríková  

 

Ján Mečiar, moderátor:  
"Maturovať, či písať Monitor elektronicky? Donedávna to bola len fantázia, tento rok sa to však stane realitou 
na viac ako päťsto školách."  
Adriana Kmotríková, moderátorka:  
"Maturovať elektronicky budú môcť študenti zo slovenčiny, maďarčiny, literatúry a matematiky. Naše školy sa 
tak opäť stanú modernejšími."  
Klaudia Suchomel Guzová, redaktorka:  



"Takto to v školách vyzeralo kedysi. Pred sto rokmi deti sedeli v drevených laviciach a písali na tabuľky. 
Postupne prešli k písaniu do zošitov na papier a dnes už nepotrebujú ani tie. Toto je jedna z tried, kde budú 
žiaci dôležitú skúšku svojho života absolvovať elektronicky. Dnes preverujú svoje vedomosti na skúšobných 
testoch. Elektronická maturita a Monitor pre deviatakov budú mať rovnaký obsah ako písomné skúšky. Žiaci 
budú mať rovnako dlhý čas aj na vyplnenie. Elektronické testovanie by oproti klasickému malo priniesť niekoľko 
výhod."  
Romana Kanovská, riaditeľka NÚCEM:  
"Dostanú neoficiálne výsledky ihneď. Nemôže sa napríklad stať to, že žiak zabudne nejakú úlohu vyriešiť alebo 
ju preskočí a zabudne, pretože systém ho automaticky upozorní."  
Klaudia Suchomel Guzová:  
"Podmienkou zapojenia sa do elektronického testovania je vybavenosť škôl a spoľahlivé pripojenie na internet. 
To u nás spĺňa asi tristo stredných a dvesto základných škôl."  
Juraj Draxler, minister školstva SR:  
"Ja sa budem snažiť, aby naozaj do budúcna sme zaviedli plošné elektronické testovanie, aby zanikla klasická 
maturita."  
Klaudia Suchomel Guzová:  
"Elektronické testovanie je vraj dobre zabezpečené a nehrozí zneužitie či únik testov."  
Romana Kanovská:  
"NÚCEM garantuje technický priebeh a bezpečnosť týchto procesov."  
Klaudia Suchomel Guzová:  
"Aj na túto novinku si však pravdepodobne budeme musieť nejaký čas zvykať."  
(začiatok ankety)  
Študentka:  
"Neviem, myslím si, že sa na to nemôžem úplne spoľahnúť na ten počítač, takže ja osobne preferujem určite 
viacej písomné testy."  
Študentka:  
"Keď tuto zabudnem niekde mínusko alebo keď náhodou spravím nejaký preklep, tak predsa len ručne je asi 
ručne."  
Študent:  
"Je to relatívne prehľadné, aj keď sú tam ešte muchy, ktoré by asi trebalo vychytať."  
(koniec ankety) 
 

 



 

 
 

3. Maturita cez počítač  
22.01.2015; Televízna stanica Markíza; Televízne noviny; Zuzana Tiňová / Mária Chreneková Pietrová  

 

Mária Chreneková Pietrová, moderátorka:  

"Zabudnite na písomky. Žiaci budú maturovať cez počítač. Zhruba deväťtisíc školákov si tento rok naťuká 
marcové maturity, aj deviatacke Monitory online. Vyskúšať si to môžu už teraz."  

Zuzana Tiňová, redaktorka:  

"Revolúcia na školách. Namiesto papiera monitor, pero zas nahradí klávesnica."  

Žiak:  



"Mám tu vlastne taký demotest z matiky, máme tu päť možností, čiže začiarknem tú, čo si myslím, že je 
správna, idem ďalej."  

Zuzana Tiňová:  

"Online maturitu a takzvaný Monitor si tento rok napíšu tisícky žiakov na dvesto základných a tristo stredných 
školách."  

Romana Kanovská, riaditeľka Národného ústavu certifikovaných meraní:  

"Z hľadiska obsahu budú testy rovnaké. Budú mať rovnaký čas na riešenie, rovnaké povolené pomôcky."  

Žiak:  

"Pripomenie mi to, že som nezodpovedal ešte dve úlohy."  

Zuzana Tiňová:  

"Papier alebo počítač? Deviataci, aj maturanti sa môžu sami rozhodnúť, ako budú svoj test písať."  

Romana Kanovská:  

"Nechávame na rozhodnutí školy po komunikácii so samotnými deviatakmi a maturantmi, aby vybrali z danej 
školy tých žiakov, ktorí nemajú technické problémy."  

Zuzana Tiňová:  

"Papier alebo počítač?"  

Maturantka:  

"Jednoznačne papier. Boli sme tak proste od začiatku zvyknutí."  

Maturant:  

"Skúsim to online, ale budem mať pritom určite takýto papier na poznámky. Zaujalo ma tam to, že budem hneď 
vedieť výsledok maturity."  

Zuzana Tiňová:  

"Projekt sľubuje maximálne objektívne hodnotenie. Nanečisto si to maturanti otestujú už vo februári."  

Romana Kanovská:  

"Počas generálnych skúšok si vyskúšame priebeh všetkých procesov."  

Zuzana Tiňová:  

"Veľký projekt odhalil aj muchy. Mnohé školy zostali po technickej stránke ešte v minulom storočí. Preto sa 
stále nevie, kedy budú žiaci maturity alebo testy cez počítač písať všetci povinne. Rok, dva?"  

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

"No, bude to záležitosť niekoľkých najbližších rokov."  

Zuzana Tiňová:  

"Ako viete pomôcť tým školám, kde tie hluché miesta sú?"  

Juraj Draxler:  

"No, budeme sa snažiť z eurofondov ich ďalej dovybavovať."  



 

 



 

4. Maturita a Monitor online 
22.01.2015; Televízna stanica TA 3; Hlavné správy; 18.30; por. 8/19; - / Natália Fónod Babincová, Alfonz Šuran  

Alfonz Šuran, moderátor:  

"Deviataci a maturanti z 500 škôl na Slovensku si môžu vybrať, či absolvujú Monitor a maturitu online alebo 
klasicky písomne. Táto moderná forma uľahčí život nielen im, ale aj učiteľom."  

Redaktorka:  

"Rezort školstva od tejto novinky očakáva vyššiu objektívnosť, úsporu finančných nákladov a väčšiu prehľadnosť 
pre žiakov. Taktiež sa zamedzí prípadným chybám pri kontrole odpovedí. Maturita online čaká stredoškolákov v 
marci, deviataci budú testovaní v apríli."  

5. V nasledujúcom školskom roku by sme chceli zapojiť čo najväčší počet 

žiakov 
22.01.2015; Rozhlasová stanica Patria; Krónika, Kiss Balázs, Polák László  

Balázs Kiss, moderátor:  

V bratislavskom gymnáziu na Bilíkovej ulici v Dúbravke predstavili dnes pokusnú prevádzku on line elektronickej 
maturitnej skúšky a testovania. Na udalosti sa zúčastnil minister školstva Juraj Draxler.  

László Polák, redaktor:  

"Zatiaľ sa do systému zapojí 500 škôl, medzi nimi 110 škôl s výučbovým jazykom maďarským. Podmienkou je 
zodpovedajúca úroveň počítačovej siete školy, respektíve prijateľná kvalita internetového prístupu."  



Juraj Draxler, minister školstva:  

"Rozhodne z mojej strany má elektronický systém testovania vysokú podporu, všetko urobíme v záujme toho, 
aby sme ho na jednotlivé školy rozšírili vo veľkej miere. V nasledujúcom školskom roku by sme chceli zapojiť čo 
najväčší počet žiakov."  

"On line maturít sa môžu zúčastniť len tie školy, ktoré z hľadiska počítačovej techniky zodpovedajú určitým 
technickým očakávaniam."  

J. Draxler:  

"Našťastie v medzinárodnom porovnaní nie sme na tom tak zle čo sa týka všeobecnej elektronizácie 
a vybavenia škôl, ale v rámci zavedenia tohto programu sa podarilo zistiť aj to, kde sú v rámci siete našich škôl 
slabé miesta."  

Redaktor:  

"Riaditeľka Národného ústavu certifikácie meraní vzdelávania hovorila o skúšobných on line maturitách."  

Romana Kanovská, riaditeľka Národný ústav certifikácie meraní vzdelávania:  

"V tomto prvom roku sme rozhodli, že maturanti zúčastnených gymnázií respektíve a deviataci budú písať testy 
v elektronickej podobe a to zo štátneho jazyka, teda slovenčiny, respektíve maďarčiny a matematiky. Moderné 
intuitívne ľahko ovládateľné elektronické prostredie umožňuje ľahké ovládanie a priehľadnosť. Má to aj 
praktický význam. Systém napríklad upozorňuje ak žiak niečo zabudol alebo vynechal. Veľká výhoda je aj to, že 
vyhodnotenie je okamžité ako skúšajúci prácu ukončí."  

6. Ministerstvo poskytne počítače, respektíve zodpovedajúce vybavenie 
23.01.2015; Rozhlasová stanica Patria; Téma; Csenger Ferencz 

Ferencz Csenger, redaktor:  

"Po elektronickom testovaní žiakov čoskoro aj časť písomných maturít budú absolvovať študenti 
v elektronickej podobe. Na včerajšej tlačovej konferencii ministra školstva vyšlo najavo, že na skúške systému 
sa zúčastnia aj školy s výučbovým jazykom maďarským. Okrem iných aj Základná škola a Gymnázium na 
Dunajskej ulici v Bratislave patrí medzi tie inštitúcie, v ktorej tohtoroční druháci gymnázia si v marci tohto roku 
vyskúšajú ako treba v elektronickej podobe vyplniť písomnú čas maturity. Na linke máme Katalin Morvayovú, 
riaditeľku Gymnázia a Základnej školy na Dunajskej ulici v Bratislave. Dobré ráno."  

Katalin Morvayová, riaditeľka:  

"Dobré ráno."  

Redaktor:  

"Akým podmienkam ste museli vyhovieť, aby ste sa takpovediac dostali do tejto pokusnej skupiny?"  

K. Morvayová:  

"Prakticky tento projekt začal už prakticky pred štyrmi rokmi a to znamená, že školy sa potupne môžu zapájať. 
To znamená, že pokiaľ škola disponuje takým počítačovým parkom, takým systémom, ktorej technické 
parametre si certifikované meranie vyžadujú a to teda zanemená, že škola tomu vyhovuje, tak sa môže do 
tohto projektu zapojiť. Prakticky sa to nevzťahuje len na maturity. Vieme, že deviataci a maturanti sa už roky 
zúčastňujú na celoštátnom testovaní a to znamená, že vyberú skupiny deviatakov alebo gymnazistov a oni už 



môžu maturitu takto písať, elektronicky. Samozrejme nie všetci, ale toľko žiakov, koľko počítačov škola má. 
U nás je napríklad k dispozícii 30 počítačov, a tak môžeme vybrať tie deti, respektíve deti, ktoré vyberie úrad 
pre certifikované meranie, aby takto maturovali. Školy sa toho nemusia zľaknúť, veď to sa nedeje tak, že sa 
prihlásime a ihneď je to na ostro. Samozrejme už sú školy, kde už v tomto roku takto budú prebiehať maturity. 
Keďže sme túto zmluvu podpísali pre školský rok 2014-2015, u nás si druháci budú môcť vyskúšať ako prebieha 
toto elektronické testovanie."  

Redaktor:  

"To teda znamená, že všetky stredné školy po čase bude treba vybaviť takýmto strojovým parkom. Mám na 
mysli, že to bude v prvom rade úlohou ministerstva, aby toto elektronické testovania mohli uskutočniť 
elektronickou formou."  

K. Morvayová:  

"Skutočne je to tak, teda ministerstvo poskytne počítače, respektíve zodpovedajúce vybavenie. Keďže však 
u nás už toto vybavenie existovalo, mohli sme sa do tohto projektu zapojiť. Urobili sme to aj preto, lebo svet 
napreduje a deti stále častejšie pracujú s počítačom, pričom toto elektronické testovanie má aj svoje výhody. 
Tie odpovede, ktoré deti na počítači označia, ich výsledky už vedia takmer na záver testovania. Samozrejme je 
to len čiastočný výsledok. Samotná maturita totiž - v tomto teste figuruje len časť v ktorej sa odpovedá na 
otázky - krátke odpovede, ktoré treba napísať v tomto teste nefigurujú a preto hovorím, že je to čiastočný 
výsledok."  

Redaktor:  

"Heslo tohto projektu je - Objektívne, moderne a bezpečne. Rozoberme si tieto slová postupne. Do akej miery 
môže byť tento systém objektívny?"  

K. Morvayová:  

"Tento systém je pravdepodobne chránený a to znamená, že zvonka nikto, pravdepodobne systém nedokáže 
nabúrať. A objektivita znamená, že tie listy, ktoré ostatne školy dostanú v papierovej forme, budú v počítači 
a keď si k tomu sadne žiak a podľa systému sa začne testovanie, žiak vidí tieto úlohy testu a vidí ich len on. 
Samozrejme sú tam uvedené rodné čísla a na základe toho je možné identifikovať kto a ako test napísal. Teda 
oni si prakticky prečítajú úlohu a kliknú na správnu odpoveď. Pre mnohých však ešte preto vyhovuje papierová 
forma, lebo sa k tomu môže vrátiť, zamyslieť sa nad tým. Ja praktickú časť nepoznám, lebo takýto test som 
nevidela, ale bude sa to diať tak, že si sadne a vyznačí správne odpovede. To sa ihneď dostane do systému a ako 
náhle žiak dokončí úlohu v rámci vyznačenej doby, tak sa to už aj vyhodnotí. Je pravdepodobné, že tu je 
akákoľvek vonkajšia pomoc vylúčená, preto hovoríme, že je to objektívnejšie."  

Redaktor:  

"Aké je to modernejšie, je samozrejme súčasnejšie, veď to tak je, to je jasné. A bezpečnejšie. Povedala ste, že 
systém nie je možné nabúrať. V uplynulých rokoch, našťastie už dosť dávno, pred niekoľkými rokmi sa stalo, že 
témy maturít z určitých miest prenikli na verejnosť. Tu sa pravdepodobne táto možnosť dá vylúčiť."  

K. Morvayová:  

"Teda odborníci to sľubujú, takto to sľubujú. Je to možné vylúčiť na (?). Aj keď vo svete techniky sa ešte môžu 
stať prekvapenia, ale domnievam sa, že je to skutočne objektívne. Určite vážení poslucháči vedia, že sa to deje 
tak, riaditeľa prídu na ústredie, dostaneme v krabiciach testy a v stanovenej dobe v škole ich môžeme otvoriť. 
Otvoríme ich, vezmeme do triedy a rozdáme deťom. Pokiaľ sú už v škole, to už je v poriadku, ale skutočne 
v uplynulých rokoch sa vyskytli príklady, že úlohy prenikli na verejnosť."  

Redaktor:  



"Predpokladám, že pedagógovia sa zúčastnia nejakého školenia. Viete už o tom niečo?"  

K. Morvayová:  

"Samozrejme aj som už spomínala, že to nie je úplne nový projekt, len pán minister by chcel, aby sa tento 
systém, ktorý sa už väčšinou vyvinul a už ho skúšali v školách v minulom alebo predchádzajúcom roku, mohol 
nabehnúť naostro. Aj deti si to môžu vyskúšať, preto chcem povzbudiť školy, že sa to nedeje tak, že teraz som 
sa prihlásil a deti to ani nevedia. Lenže svet ide dopredu a aj našich študentov treba na tieto veci pripraviť, 
preto sme si mysleli, že sa treba zapojiť do projektu."  

Redaktor:  

"To znamená, že aj samotní žiaci prejdú nejakou prípravou? Teda sa s tým zrejme budú môcť zoznámiť."  

K. Morvayová:  

"Samozrejme, bude tomu predchádzať určitá skúška kde si budú môcť vyskúšať, ako prebieha takéto 
testovanie. U nás druhákov, pokiaľ viem, budú skúšať z nemčiny, angličtiny a matematiky."  

Redaktor:  

"Po elektronickom testovaní žiakov budú čoskoro aj časť písomných maturitných skúšok žiaci absolvovať 
v elektronickej forme. Včera o tom informoval minister školstva. Okrem iného aj Základná škola a Gymnázium 
na Dunajskej ulici v Bratislave patrí medzi tie inštitúcie kde si tento systém môžu vyskúšať už v tomto roku. 
V uplynulých minútach som sa rozprával s riaditeľkou inštitúcie Katalin Morvayovou."  

7. Online maturita a online Testovanie 9 
22.01.2015; Rozhlasová stanica Viva Metropol; Správy; Denisa Pogačová / Denisa Pogačová 

Denisa Pogačová, moderátorka:  

"Žiaci a študenti na približne päťsto školách si budú môcť vybrať, či budú robiť Testovanie 9, takzvaný Monitor 
deviatakov a externú časť maturitnej skúšky klasickou písomnou alebo elektronickou formou. Testovanie 9 a 
online maturitu online umožní elektronický testovací systém e-Test. Zúčastniť by sa ho malo vo vybraných... 
pardon. Zúčastniť by sa ho malo vybraných viac ako tristo stredných a dvesto základných škôl." 

 

8. Tohtoroční maturanti budú prví, ktorí budú môcť skladať skúšku z 

dospelosti elektronicky 
22.01.2015; Rozhlasová stanica Slovensko; Rádiožurnál Slovenského rozhlasu; Elena Koritšánska / Oto Görner) 

Oto Görner, moderátor:  

"Tohtoroční maturanti budú prví, ktorí budú môcť skladať skúšku z dospelosti elektronicky. Umožní to necelá 
polovica stredných škôl a gymnázií. Do elektronickej podoby prechádza sčasti aj testovanie deviatakov, no 
nateraz sa dotkne len niektorých základných škôl."  

Elena Koritšánska, redaktorka:  

"Elektronicky maturovať sa bude dať v tomto roku zo slovenčiny, maďarčiny a matematiky. Z celkového počtu 
750 stredných škôl sa to týka troch stoviek. Pri deviatackých testoch sa zapojilo 200 škôl z celkového počtu 
1 400. Kritériom pri výbere boli najmä technologické možnosti školy. Ani na certifikovaných školách však 



nemusia online testy absolvovať všetci študenti. Napríklad na bratislavskom Gymnáziu na Bilíkovej ulici majú 
vybavenie pre 30 maturantov zo 130. Dnes si mohli maturitu na počítači skúsiť prvýkrát na nečisto. Zatiaľ nie sú 
rozhodnutí, či sa na to podujmú aj naostro."  

(začiatok ankety)  

Maturanti:  

"No to nebudem asi ešte teraz riešiť."  

"Možno by som aj išla, ale neviem, stále je to taká istota, že keď je papier, neviem, je to taký lepší pocit, že sú 
ľudia na to zvyknutí."  

(koniec ankety)  

Elena Koritšánska:  

"Zadania budú rovnaké pre všetkých. Podľa riaditeľky Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania 
Romany Kanovskej výhoda nového spôsobu je v okamžitých výsledkoch ako aj v zaručení objektivity pri 
hodnotení, pretože pôjde o nestranných hodnotiteľov. Pozitíva vidí aj pre študentov."  

Romana Kanovská, riaditeľka Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania:  

"Naši žiaci sa už bežne pohybujú v elektronickom prostredí, sa budú vedieť žiaci ľahko a intuitívne orientovať, 
pretože je... tak, aby bolo používateľsky príjemné. Vedia, ktoré už úlohy už vyriešili, vedia sa vrátiť k tým, ktoré 
ešte nevyriešili, čiže majú tam takú záložku, ktorou si môžu označiť."  

Elena Koritšánska:  

"Na projekt čerpalo ministerstvo 28 miliónov eur z eurofondov. Išli na nákup počítačového softvéru, počítačov, 
vybavenia, tvorbu testov či školenia učiteľov. V novom programovacom období sa chce rezort uchádzať 
o európske peniaze znova. Minister Juraj Draxler chce zaviesť elektronické skúšanie celoplošne."  

Juraj Draxler, minister školstva:  

"Aby zanikla klasická maturita, aby naozaj testovanie bolo na základe štandardizovaných testov elektronickou 
formou. Bude to záležitosť niekoľkých najbližších rokov."  

Elena Koritšánska:  

"Pri cudzích jazykoch, kde je to potrebné, samozrejme zostane zachovaná aj ústna časť skúšky. Dodajme, že na 
približne rovnakej ceste za online maturitou sú aj v susednej Českej republike. Celoplošná elektronická maturita 
už funguje napríklad v Dánsku či Švajčiarsku."  

9. Tohtoroční maturanti si po prvýkrát vyskúšajú elektronickú maturitu 
22.01.2015; Rozhlasová stanica Lumen; Infolumen; Štefánia Kačalková Štefančíková / Jana Horniaková 

Jana Horniaková, moderátorka:  

"Tohtoroční maturanti si po prvýkrát vyskúšajú elektronickú maturitu. Národný ústav certifikovaných meraní 
vzdelávania vybral 300 stredných škôl v rámci celého Slovenska, kde majú potrebné technické vybavenie, teda 
hlavne moderné počítače a rýchle pripojenie na internet. Dnes si maturitu z matematiky na počítačoch testovali 
študenti bratislavského Gymnázia na Bilíkovej ulici. Prišiel sa pozrieť aj minister školstva Juraj Draxler."  



Štefánia Kačalková Štefančíková, redaktorka:  

"Financie na projekt sú z európskych fondov, avšak finančnú podporu do budúcna prisľúbil aj minister školstva 
Juraj Draxler."  

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

"Urobím všetko pre to, aby sme čo najviac rozšírili elektronické testovanie už na budúci rok. Samozrejme 
budeme sa snažiť v spolupráci s NÚCEMom, aby rozširovali nielen elektronické testovanie pre maturitu, ale aj 
tú batériu testov, ktoré potom sa využívajú už priamo v triede, kde učiteľ si môže zobrať test a využiť ho pre 
známkovanie."  

Štefánia Kačalková Štefančíková:  

"Riaditeľ Gymnázia na Bilíkovej ulici v Bratislave Ján Dančík dúfa, že sa nájdu odvážlivci, ktorí sa na online 
maturitu dobrovoľne prihlásia."  

Ján Dančík, riaditeľ Gymnázia na Bilíkovej ulici v Bratislave:  

"Máme 130 žiakov približne, ktorí budú maturovať, z nich maximálne 30 budú môcť maturovať elektronickým 
spôsobom vzhľadom na naše technické možnosti."  

Štefánia Kačalková Štefančíková:  

"Študenti vidia v takejto forme maturity výhody, ale aj nevýhody."  

(začiatok ankety)  

Študenti  

Opýtaná 1:  

"Na jednej strane to je super, že potom hneď by sme dostali výsledky z toho, ako sme zmaturovali, ale na 
druhej strane ja mám radšej normálny spôsob rátania na normálny papier."  

Opýtaná 2:  

" Ja tiež skôr preferujem normálne písomné maturity, lebo neviem, nemyslím si, že sa úplne môžem spoľahnúť 
na počítač."  

(koniec ankety)  

Štefánia Kačalková Štefančíková:  

"Obavy študenti nemusia mať. Hovorí riaditeľka Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania Romana 
Kanovská."  

Romana Kanovská, riaditeľka Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania:  

"V prípade, že napríklad vypadne elektrina na škole, alebo sa stane to, že vypadne počítač, tak je pripravený 
náhradný spôsob a to je to, že žiak automaticky prejde na papierovú formu testovania."  

Štefánia Kačalková Štefančíková:  



"Štefánia Kačalková Štefančíková, Rádio Lumen."  

10. Vybrané základné a stredné školy sa pripravujú na elektronické maturity a 

testovanie deviatakov 
22.01.2015; Rozhlasová stanica Expres; Infoexpres; Branislav Závodský / Tomáš Škarba 

Tomáš Škarba, moderátor:  

"Žiakov čakajú online testy či maturity. Niektorí z nich si elektronické maturity a Monitor 9 vyskúšajú už tento 
rok. Viac Braňo Závodský."  

Branislav Závodský, redaktor:  

"Aktuálne totiž prebieha testovanie samotných systémov počítačov či spoľahlivosti internetu asi v 500-ke 
vybraných základných a stredných škôl po celom Slovensku. Potom bude nasledovať generálka naostro a tá 
rozhodne, ktorá škola vykoná testovanie online, a ktorá klasicky s papierom a perom v ruke. Elektronické 
testovanie je podľa ministra školstva Juraja Draxlera moderná forma, ktorá uľahčí život učiteľom, aj žiakom."  

Juraj Draxler, minister školstva:  

"Je to naozaj aj medzinárodný trend, ale predovšetkým je to niečo, čo potrebujeme, pretože štandardizované 
testy prinášajú taký prvok objektívnosti do školského prostredia."  

Branislav Závodský:  

"Žiaci, ktorí sa rozhodnú pre elektronické testovanie, sa môžu podľa šéfky Národného ústavu certifikovaných 
meraní vzdelávania Romany Kanovskej pripravovať už od jesene. K dispozícii majú skúšobné testy. Elektronické, 
aj papierové testy budú nakoniec rovnaké."  

Romana Kanovská, riaditeľka Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania:  

"Budú testy rovnaké, budú identické. Žiaci budú písať rovnaké typy úloh, budú mať rovnaký čas na riešenie, aby 
neboli diskriminovaní jedni, alebo zvýhodnení druhí, a takisto budú mať rovnaké povolené pomôcky."  

Branislav Závodský:  

"Elektronické testovanie nám môže podľa ministra šetriť aj peniaze. Najväčšou výhodou je ale to, že žiak sa 
dozvie svoje predbežné výsledky testu hneď po dokončení. Elektronické maturity budú koncom marca, 
testovanie deviatakov v polke apríla."  

11. Elektronické testovanie zvýši kvalitu vzdelávania 
19.01.2015; Nitrianske noviny; Téma; NÚCEM 
19.01.2015; Trnavské noviny; Téma; NÚCEM 
19.01.2015; Týždeň na Pohroní; Téma; NÚCEM 
19.01.2015; Týždenník pre Záhorie; Téma; NÚCEM 
20.01.2015; Hornonitrianske noviny;  Téma; NÚCEM 
20.01.2015; Topoľčianske noviny; Téma; NÚCEM 
20.01.2015; Noviny Stredného Považia; Téma; NÚCEM 
26.01.2015; Naše novosti; Téma; NÚCEM 
27.01.2015; Oravské noviny; Testovanie na školách bude aj elektronické; Téma; NÚCEM 
27.01.2015; Hornonitrianske noviny; Téma; NÚCEM 
29.01.2015; Lučenecké ECHO, Prievidzké ECHO, Pezinské ECHO, Senecké ECHO; Nové testovanie má zvýšiť 
kvalitu (vzdelávania); Téma; NÚCEM 



Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania úspešne napreduje v plnení cieľov národného projektu 
Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania.  

Od neskorej jesene minulého roka je v prevádzke nový elektronický systém e-test na testovanie žiakov 
zmluvných základných a stredných škôl. Sú tak vytvorené základné podmienky na postupné zavádzanie 
elektronického testovania v slovenskom školstve. Významnou materiálnou podporou e-testovania na začiatku 
roka 2014 bolo účelné doplnenie 1800 počítačov do približne 400 ZŠ a SŠ (z celkového počtu 1660) s cieľom 
umožniť čo najväčšiemu počtu záujemcov z radov škôl zapojiť sa do elektronického testovania v rámci projektu. 
"Elektronické prostredie poskytuje žiakom graficky a technicky oveľa pestrejšie a zaujímavejšie úlohy a testy, 
ako je to v prípade papierovej formy. Pre dnešnú mládež, ktorá denne používa rôzne moderné technológie, tak 
prinášame atraktívnejšiu formu overovania vedomostí a zručností," povedala o nových možnostiach 
elektronických úloh riaditeľka Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania Romana Kanovská. Do 
projektu je zapojených približne 1650 základných a stredných škôl, vrátane škôl s vyučovacím jazykom 
maďarským. Úlohy do elektronickej banky úloh na základe modernej metodiky pripravuje 610 aktívnych 
autorov: učiteľov, ktorých odborne vedie tím posudzovateľov. Vytváraním úloh stovkami učiteľov z praxe ústav 
zabezpečuje výraznejšiu pestrosť úloh a testov a ich väčšiu adresnosť. "Testy by tak mali viac odzrkadľovať 
témy, ktorým sa učitelia so žiakmi na hodinách venujú. Zároveň naši garanti dbajú, aby úlohy a testy boli v 
súlade so Štátnym vzdelávacím programom," vysvetlila R. Kanovská.  

Vzdelávajú sa aj autori testov  

Neoddeliteľnou súčasťou projektu e-test je vzdelávanie autorov v tvorbe úloh a testov. Učitelia získali popri 
prvých skúsenostiach s vytváraním úloh priamo v elektronickom prostredí aj širšie vedomosti o rôznych 
aspektoch problematiky čitateľskej gramotnosti vrátane tvorby moderných úloh z rôznych predmetov. 
"Učitelia, ktorí vytrvali v náročnom odbornom vzdelávaní a osvojili si moderné postupy, ktoré rozvíjajú 
kognitívne schopnosti a neobmedzujú sa len na pamäť žiaka, sa už pozerajú inak na hodnotenie svojich žiakov 
ako aj na obsah testov či písomiek vo vyučovacom procese, ale aj na úlohy z medzinárodných meraní," 
konštatovala R. Kanovská. Zdôraznila, že odborný rast pedagógov a podpora ich potenciálu je dôležitou 
súčasťou projektu. E-testovanie malo premiéru vlani v jeseni. Počas série školských testovaní pracovníci 
národného ústavu získali ďalšie skúsenosti s logistikou, personálnym a technickým zabezpečením e-testovania. 
Zároveň si žiaci overili vedomosti z viacerých vyučovacích predmetov. Celkom bolo v systéme etest vlani 
vykonaných viac ako 101 700 elektronických testov, do ktorých sa zapojili žiaci 2. stupňa základných a študenti 
stredných škôl. Z rôznych predmetov sa otestovalo prostredníctvom počítačov skoro 40-tisíc žiakov z 841 škôl.  

Tento rok je pre projekt veľmi dôležitý  

Tento rok bude pre národný projekt, zapojené školy a dodávateľa systému e-Test veľmi dôležitý. Na asi 500 
certifikačných základných a stredných školách časť žiakov uprednostní elektronickú formu maturity alebo 
Testovania 9 pred papierovou. Veľkou výhodou pre týchto žiakov bude i to, že sa dozvedia svoje neoficiálne 
výsledky testu zo zatvorených úloh okamžite po ukončení testovania. Budúci rok v novembri sa ukončí celý 33 
mesiacov trvajúci národný projekt e-test, ktorého kľúčovým cieľom je postupné zavádzanie elektronického 
testovania do škôl. Zavŕši sa i tvorba úloh a testov naplnením elektronickej banky úloh a testov a učitelia 
zmluvných škôl z nej budú môcť čerpať úlohy, upravovať podľa vlastných požiadaviek a vytvárať vlastné testy. 
Na jeseň tohto roku sa s výsledkami národného projektu, zisteniami a skúsenosťami projektový tím Národného 
ústavu certifikovaných meraní vzdelávania podelí aj s odbornou verejnosťou na konferencii s medzinárodnou 
účasťou pod záštitou ministra školstva, vedy výskumu a športu Juraja Draxlera.  

12. Elektronické testovanie pre školy 
05.01.2015; Quark; MLADÍ A VEDA; Mária Grebeňová-Laczová, Vladislav Doktor 

Slovensko uvádza do prevádzky vlastný unikátny elektronický testovací systém. Viac ako 600 učiteľov - autorov 
úloh a testov a približne 1 660 škôl na Slovensku už začína pracovať s elektronickým testovacím systémom e-
Test. Ide o objektívnu, modernú a bezpečnú formu merania žiackych vedomostí.  



Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) naplnil jeden z cieľov národného projektu - 
zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania. Školám 
zapojeným do projektu začína sprístupňovať nový elektronický testovací systém e-Test od IBM Slovensko a 
postupne ho uvádza do prevádzky. Stovky učiteľov z celého Slovenska, ktorí tvoria úlohy na základe moderných 
metodík špeciálne pre projekt, ich už postupne vkladajú do unikátneho elektronického systému a napĺňajú 
banku úloh a testov. Systém e-Test bude ponúkať školám a učiteľom popri realizácii národných certifikačných 
meraní výsledkov vzdelávania (Maturita online a Testovanie 9 online) aj učiteľské a školské testovania (školy ich 
môžu využiť napríklad ako vstupné alebo koncoročné preverovania vedomostí).  

Časová výhoda a väčšia objektivita  

Systém e-Test hneď po ukončení testovania vyhodnotí odpovede na zatvorené úlohy a žiak sa vzápätí dozvie 
jeho percentuálnu úspešnosť z tohto typu úloh. Veľmi to ušetrí čas pedagógom, ktorí predtým často po nociach 
opravovali klasické papierové písomky, vysvetlila riaditeľka NÚCEM-u Romana Kanovská. Odpovede žiakov na 
otvorené úlohy v teste vyhodnotí tím odborníkov NÚCEM-u, čo zaručuje väčšiu objektivitu hodnotenia. 
Dôležitou vlastnosťou e-Testu je ochrana úloh a testov v centrálnej databáze a zamedzenie prístupu žiakov k 
nepovoleným pomôckam pri riešení testu (napr. internetové prehliadače, prístup do školskej siete). E-Test 
obsahuje ďalej autorský nástroj na tvorbu úloh atestov, automatizovaný schvaľovací proces na zaručenie kvality 
úloh a testov, podporu pilotovania testov aj realizácie testovania schválených testov. Systém ďalej zabezpečuje 
aj vyhodnotenie testov, štatistické spracovanie a zverejnenie výsledkov a ich archiváciu. Novinkou a prínosom z 
pedagogického hľadiska sú hodnotiace správy (reporty), ktoré e-Test umožňuje vytvárať z nameraných 
výsledkov žiakov a škôl. V reportoch budú spracované údaje o vývoji úspešnosti školy v rôznych testoch, ale aj 
údaje o vývoji úspešnosti žiakov konkrétnych tried. Škola dostane porovnanie so školami rovnakého druhu, 
toho istého zriaďovateľa, ako aj s úspešnosťou ostatných škôl v danom kraji. NÚCEM a samotné školy budú mať 
užitočný elektronický nástroj na porovnávanie vzájomnej úspešnosti v testoch až po úroveň triedy. Sme veľmi 
radi, že sme sa mohli v spolupráci s NÚCEM-om podieľať na tvorbe takého robustného systému, akým je e-Test. 
Rast vzdelanostnej úrovne žiakov a študentov je základným predpokladom na tvorbu znalostnej ekonomiky, 
ktorú IBM na Slovensku pomáha budovať už niekoľko rokov, hovorí generálny riaditeľ IBM Slovensko Martin 
Murgáč. Systém e-Test dokáže zabezpečiť vytvorenie, klasifikáciu a uloženie tisícok úloh a testov pre 
certifikačné a školské testovania takým spôsobom, aby nemohlo dôjsť k ich predčasnému zverejneniu. Na vývoji 
softvérového systému e-Test, ktorý bol vytvorený na Slovensku, sa podieľala viac ako stovka špecialistov.  

Mária Grebeňová-Laczová, Vladislav Doktor  

13. Analyzujú, čo všetko vplýva na kvalitu vyučovania 
20.01.2015; Sme; Stredné školy; or 

28.01.2015; Korzár; RODINA; or 

Ak by ste chcli 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.  

14. Výsledky Testovania 9 sa školy dozvedia v máji, najskôr v elektronickej 

podobe 
23.01.2015; Korzár; RODINA; or 

Školy sa dožadovali neskoršieho termínu testovania. Ministerstvo ho posunulo z marca na apríl.  

Deviataci budú mať tento rok o mesiac viac času na opakovanie učiva a prípravu na Testovanie 9. V hlavnom 
termíne sa uskutoční 15. apríla, náhradný termín určili na 21. apríl. Na druhom termíne, ktorý bude iba v 
krajských mestách, sa môžu zúčastniť len tí žiaci, ktorí sa z objektívnych dôvodov nemohli zúčastniť na riadnom 
termíne. Prihlášku na náhradný termín je možné podať do 17. apríla.  

Marec nahradil apríl  

Ministerstvo školstva aprílovým termínom vyšlo v ústrety školám, ktoré sa dožadovali neskoršieho termínu 
testovania deviatakov. Do minulého roku sa konalo už v marci, žiaci po jeho absolvovaní už nevideli motiváciu 
učiť sa. Testuje sa učivo, ktoré obsahovou stránkou a úrovňou náročnosti zodpovedá tomu, čo sa žiaci 
základných škôl mali naučiť na druhom stupni.  

Prvá bude matematika  

Deviataci najskôr napíšu test z matematiky, na jeho vypracovanie budú mať 60 minút. Po dvadsaťminútovej 
prestávke príde na rad slovenský jazyk a literatúra alebo iný vyučovací jazyk ako maďarčina či ukrajinčina. Na 
úlohy budú mať opäť šesťdesiat minút. Žiaci so zdravotným znevýhodnením budú testovaní podľa osobitného 
harmonogramu. Na vybraných základných školách sa uskutoční testovanie elektronickou formou.  

O aké testy pôjde  

Národný ústav certifikovaného merania vzdelávania používa už roky testy relatívneho výkonu (rozlišujúce). 
Výkon žiaka sa porovnáva s výkonom ostatných žiakov, ktorí riešili ten istý test. Očakávaná priemerná 
úspešnosť žiakov je 50 60 percent.  

Ktoré pomôcky sú povolené  

Deviataci môžu mať na lavici kalkulačky, rysovacie pomôcky, modré alebo čierne guľôčkové pero. Zakázané sú 
mobilné telefóny, výpisky, študijné materiály, učebnice a podobne. Mobilné telefóny musia byť vypnuté, učiteľ 
ich môže zozbierať, ale nemusí tak urobiť. Žiak môže mať na lavici napríklad aj fľašku s malinovkou, desiatu však 
môže konzumovať až počas prestávky.  

Ak je žiak v nemocnici  

Môže sa stať, že pre ochorenie je deviatak v nemocnici a krátkodobo navštevuje základnú školu pri 
zdravotníckom zariadení. Vtedy sa do testovania zapája dobrovoľne a či tak urobí, teda závisí od neho. V 
prípade, že má o testovanie záujem a zdravotný stav mu to dovolí, zúčastní sa na ňom v kmeňovej škole.  

Kedy je účasť dobrovoľná  



Žiaci, ktorí sú do školského vzdelávania pre nejaké zdravotné postihnutie integrovaní s individuálnym 
výchovnovzdelávacím programom s modifikovaným obsahom, sa na testovaní zúčastňujú dobrovoľne. Ide 
napríklad o žiakov so zrakovým, sluchovým, telesným postihnutím a s dyskalkúliou. Na riešenie úloh majú 
predĺžený čas a môžu používať kompenzačné pomôcky. Môžu mať pri sebe asistenta, špeciálneho pedagóga 
alebo tlmočníka.  

Ako s výsledkami  

Výsledky Testovania 9 v elektronickej forme sa školy dozvedia začiatkom mája, v papierovej ho školy dostanú až 
koncom mája. (or)  

15. Časť žiakov a študentov vyskúšajú elektronicky 
27.01.2015; Liptovské noviny; SITA; VZDELÁVANIE/INZERCIA 

Elektronická forma externej časti maturitnej skúšky a Testovanie 9 online pre žiakov 9. ročníkov základných škôl 
sa uskutoční vo viac ako 300 stredných a 200 základných školách.  

Žiaci a študenti na približne 500 školách si budú môcť vybrať, či budú robiť Testovanie 9 - takzvaný monitor 
deviatakov a externú časť maturitnej skúšky klasickou písomnou alebo elektronickou formou. Testovanie 9 
online a maturitu online umožní elektronický testovací systém e-Test. Informovala o tom minulý štvrtok 
riaditeľka Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania Romana Kanovská. Elektronická forma 
externej časti maturitnej skúšky pre žiakov stredných škôl a Testovanie 9 online pre žiakov 9. ročníkov 
základných škôl sa uskutoční vo vybraných viac ako 300 stredných a 200 základných školách v rámci národného 
projektu Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického 
testovania.  

Testy prinesú objektívny prvok do školskej praxe  

Projekt uskutočňuje 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 minister školstva, vedy, výskumu a športu 
Juraj Draxler. Elektronická forma certifikačných testovaní podľa ministra prináša 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 externej časti maturitnej skúšky, ako aj zamedzenie prípadných chýb pri kontrole 
správnosti odpovedí. Medzi hlavné výhody elektronickej formy certifikačných testovaní podľa Kanovskej patrí 
to, že žiak bude mať prehľad o vyriešených a ešte neriešených úlohách počas celého testovania. Systém e-Test 
upozorní žiaka pred ukončením testovania na úlohy, ktoré ešte nevyriešil. V školách s testovaním v online 
režime sa žiak dozvie predbežné, neoficiálne hodnotenie testu hneď po ukončení testovania.  

Testy aj čas na ich vyplnenie sú rovnaké  

Dôležitým prvkom je aj objektívne vyhodnotenie odpovedí žiaka nestrannými externými hodnotiteľmi. "Testy 
pre papierovú aj elektronickú formu certifikačných testovaní sú rovnaké. Rovnaký budú mať žiaci aj čas na 
vypracovanie testu," vysvetlila Kanovská s tým, že elektronickú formu certifikačných meraní budú môcť 
maturanti uskutočniť z predmetov slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra, na školách s 
maďarským vyučovacím jazykom slovenský jazyk a slovenská literatúra a matematika. Testovanie 9 online bude 
z tých istých predmetov. Dôležitá je podľa Kanovskej príprava na elektronické certifikačné testovania. Od 
jesene minulého roka majú školy k dispozícii demotest, aby si žiaci osvojili nové elektronické prostredie.  

Kontrolujú počítače aj pripojenie na internet  

"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 Kanovská. Kanovská tiež dodala, že od januára 
robí dodávateľ systému e-Test 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. Ako informoval NÚCEM na svojej internetovej stránke, riadny termín externej časti a 
písomnej formy internej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2014/2015 sa uskutoční v dňoch 17. až 20. 
marca. Testovanie T9 bude 15. apríla. (SITA)  

16. Spätná väzba od študentov je pre gymnázium najlepším ohodnotením 
27.01.2015; Noviny Stredného Považia; Kam na strednú školu; Redakcia 

Gymnázium v Považskej Bystrici je škola s dlhoročnou tradíciou, vynikajúcim umiestňovaním na celoslovenských 
súťažiach a úspešnými absolventmi. Z vyhodnotenia dotazníka v roku 2014 vyplynulo kladné hodnotenie 
výchovno-vyučovacieho procesu, najmä zavedenie predmetu Projekt. Kvalitu jeho vyučovania žiaci ocenili pri 
prípravách prezentácií svojich samostatných prác na vysokých školách. O úspechoch novinkách a plánoch do 
budúcna hovoríme s riaditeľkou Gymnázia v Považskej Bystrici RNDr. Máriou Vydrovou.  

Gymnázium v Považskej Bystrici pravidelne získava spätnú väzbu od svojich absolventov. Ako hodnotia 
štúdium?  

- Absolventi hodnotia školu ako náročnú, ale s výhodou slobodnej voľby svojho učebného plánu. Náš učebný 
plán (je dvojúrovňový - 1., 2.ročník a 3., 4. ročník) poskytuje žiakom možnosť voľby takých predmetov, ktoré 
budú v ich profesionálnom živote potrebné. Škála takýchto predmetov je široká - od humanitných cez 
prírodovedné až k technickým predmetom - voliteľne vyučujeme napr. aplikovanú ekonómiu, CAD systémy, 
fyziku pre medikov, 5 cudzích jazykov - angličtinu, nemčinu, latinčinu, španielčinu, ruštinu. Naša škola bola 
vybraná za certifikovanú školu NÚCEM-u (ústav zaoberajúci sa meraním vedomostnej úrovne žiakov, 
zabezpečuje napr. písomné maturitné skúšky, testovanie 9, merania PISA, rôzne vlastné merania kvality školy a 
pod.). Ako certifikačná škola máme možnosť ponúknuť v školskom roku päťdesiatim maturantom možnosť 
maturovať on-line v slovenskom jazyku a v matematike. Maturovať budú v rovnakom termíne s klasickými 
"papierovými" maturantmi. Výhodou on-line maturity je, že žiak sa dozvie výsledok svojej skúšky ihneď po 
skončení testu. Okrem toho všetci maturanti certifikovaných škôl dostali on-line prístup do databázy cvičných 
úloh aj z predmetov, v ktorých sa písomná forma maturity pripravuje v blízkej budúcnosti: z fyziky, informatiky, 
občianskej náuky, biológie a cudzích jazykov. Druhý rok sa GPB v pozícii certifikačnej školy zapája do národného 
projektu NÚCEM v oblasti e-testovania žiackych vedomostí vo vzdelávacích oblastiach - Jazyk a komunikácia, 
Človek a príroda, Človek a spoločnosť, Matematika a práca s informáciami. Naša škola bola vybraná aj do 
medzinárodného testovania PISA 2015. Žiaci z populačného ročníka 1999 budú testovaní v oblastiach: finančná, 
čitateľská, matematická a prírodovedná gramotnosť.  

Udržať krok s dobou a zabezpečiť kvalitu výučby je možné len v symbióze pedagogického potenciálu spolu s 
technologickým vybavením. Vám sa to darí na výbornú...  

- Zlepšovaním materiálno-technického zabezpečenia vyučovania chceme udržať a zvyšovať kvalitu 
vyučovacieho procesu - vybavili sme všetky triedy dataprojektormi, zrekonštruovali a zmodernizovali učebňu 
fyziky, v rámci projektu ESF pokračujeme v rekonštrukcii chemického a biologického laboratória, pripravujeme 
interné učebnice z biológie pre 1. ročník a voliteľného predmetu laboratórna technika (časti chémia, biológia). 
Tvoríme učebné materiály pre predmet Sebariadenie v 2. ročníku z kariérneho poradenstva a rozbiehame 
vzdelávanie učiteľov v nových pedagogických metódach. Popritom nezabúdame ani na rozvoj talentu našich 
žiakov. Široká je ponuka rôznych krúžkov od športových cez veľmi obľúbené divadelné až po netradičné, ako 
čajový či včelársky krúžok.  

Vidieť, že spätnou väzbou na kvalitu sú študenti gymnázia, ktorí sú už pravidelne úspešní v súťažiach v 
humanitných aj prírodovedných predmetoch...  



- V ostatných rokoch sme veľmi úspešní v celoslovenských kolách moderátorskej súťaže Sárova Bystrica, kde 
majú študenti možnosť predviesť svoje schopnosti moderátorom z populárnych slovenských médií. V cudzích 
jazykoch naši študenti pravidelne obsadzujú prvé priečky v krajských aj celoslovenských súťažiach (v tomto roku 
sa po prvýkrát konala i olympiáda v španielskom jazyku). Školu navštevujú aj úspešní športovci (hokejisti, plavci, 
hádzanári, volejbalisti), ktorí dosahujú kvalitné výsledky na úrovni reprezentácie SR. Za všetkých úspešných 
žiakov nášho gymnázia spomeniem žiaka Andreja Adamčíka, ktorý sa v počítačovej súťaži Euroskils prebojoval 
až na medzinárodnú súťaž do Paríža, kde získal bronzovú medailu a Martina Krištofíka, juniorského 
reprezentanta v plávaní, ktorý sa v uplynulom roku zúčastnil svetových pohárov v plávaní v Tokiu a Singapure. 
Myslíme aj na ochranu prostredia, v ktorom trávime väčšinu dňa. Ako veľký kolektív sme sa zapojili do 
programu Zelená škola, kde žiaci svojimi environmentálnymi aktivitami získali medzinárodný certifikát Zelená 
škola.  

Škola je známa rôznymi aktivitami, ktoré deti posúvajú vo vedomostiach a upevňujú priateľstvá. Spomenieme v 
skratke?  

- Nechýba bohatý výber exkurzií do európskych metropol s kvalitnou vzdelávacou náplňou. Spomeniem Viedeň, 
Prahu, Paríž či Londýn. Športové zdokonalenie ponúka obľúbený lyžiarsky kurz pre prvákov, tanečný kurz pre 
druhákov a tretiacky KOŽAZ Kurz ochrany života a zdravia v Chorvátsku. Škola organizuje i mnoho tradičných 
akcií. V septembri je veľmi obľúbený Beh Rozhľadu - triedy si pripravujú kolektívnu masku s príbehom a súťažia 
o najlepší nápad. V predvianočnom období býva celoškolské kultúrne podujatie Vianočné ladenie spojené s 
dobročinným bazárom, ktorého výťažkom pomáhame ľuďom s ťažkým osudom. V apríli naši divadelníci očaria 
na školskej akadémii. Akcii je naozaj veľa. Gymnaziálne dianie je zaznamenané už tradične v školskom časopise 
Rozhľad.  

A ten svojou úrovňou už tradične obsadzuje popredné miesta v celoslovenských súťažiach...  

- Áno. Medzi stredoškolskými časopismi si udržiava časopis popredné miesta. Spomeniem najprestížnejšie 
Štúrovo pero a Pro Slavis. Redakčná rada spolupracuje aj s regionálnym týždenníkom Považský Obzor MY, v 
ktorom mesačne uverejňuje prehľad našich školských aktualít pod názvom Rozhľad IN. V tomto školskom roku 
printovú podobu školského časopisu doplnila nová forma - Rozhľad TV, ktorú vymysleli a zrealizovali žiaci 
malého gymnázia. Niekoľko ich úspešných televíznych šotov odvysielala aj regionálna televízia TV Považie. 
Atmosféru v našej škole si môžu nádejní študenti vychutnať počas Dňa otvorených dverí, na ktorom ponúkame 
ukážky vyučovania na rôznych predmetoch. Aj v tomto školskom roku pre prijatie budú rozhodujúce výsledky 
zo ZŠ, výsledky Testovania 9, výsledky prijímacích skúšok, zohľadníme dobré umiestnenie v predmetových 
súťažiach. Kritériá budú porovnateľné s vlaňajšími (www.gympb.sk). Všetkým uchádzačom držíme palce a 
tešíme sa na nich.  

Postreh študenta  

"Gymnázium v Považskej Bystrici mi otvorilo svoje dvere, keď som bol 15-ročný človek, tešiaci sa z prvého 
občianskeho preukazu, plný očakávaní, ale aj strachu z novej školy. Dnes, po necelých dvoch rokoch na vysokej 
škole, môžem s úplnou istotou povedať, že moje stredoškolské časy patria zatiaľ k tým najkrajším v mojom 
živote. Okrem priateľstiev, ktoré nerozdelila ani maturita, si najviac cením fakt, že mi gymnázium dalo voľnú 
ruku a slobodu, ale zároveň ma tým naučilo prijať zodpovednosť za svoje konanie. Väčšina pedagógov, ktorých 
som spoznal, mi ukázala, že každý problém má viacero riešení a že pravda nie je len jedna. Že človek by mal byť 
vždy otvorený aj názorom druhých, aj keď s nimi nemusí vždy súhlasiť. Gymnázium v Považskej Bystrici 
každému ponúkne nespočetne veľa možností na sebarealizáciu a je na každom, čo si z toho vyberie. Ja som 
svoje stredoškolské časy strávil v Divadielku Výzva a neľutujem jedinú minútu strávenú na skúške či na javisku. 
O kvalite prípravy na vysokú školu som sa presvedčil hneď prvý semester na VŠ. Pocit, keď celú prednášku 
počúvate o tom, ako sa správne píšu seminárne práce a vy to už dávno viete, je na nezaplatenie. Som rád, že aj 
ja som mohol byť súčasťou Gymnázia v Považskej Bystrici a ďakujem každému, koho som počas mojich 
stredoškolských rokov stretol a učil sa od neho. Ján Kalinčiak povedal: "Škola si dala prácu, aby v žiakoch a skrze 
žiakov pripravila a napomáhala budúcnosti ľudskej spoločnosti". Tak na to bývalí, súčasní a aj budúci "gympláci" 
nezabúdajme.  

Pavol Šaradin, študent archeológie  



Popri štúdiu nezabúdame ani na rozvoj talentu v žiakoch. RNDr. Mária Vydrová  

www.gympb.sk  

17. Časť maturantov a deviatakov absolvuje skúšky elektronicky 
29.01.2015; Šaľa - Galanta ECHO; VZDELÁVANIE - INZERCIA; sita, r 

Elektronická forma Externej časti maturitnej skúšky a Testovanie 9 online pre žiakov 9. ročníkov základných škôl 
sa uskutoční vo viac ako 300 stredných a 200 základných školách.  

Žiaci a študenti na približne 500 školách si budú môcť vybrať, či budú robiť Testovanie 9 - takzvaný monitor 
deviatakov a Externú časť maturitnej skúšky klasickou písomnou alebo elektronickou formou. Testovanie 9 
online a Maturitu online umožní elektronický testovací systém e-Test. Informovala o tom riaditeľka Národného 
ústavu certifikovaných meraní vzdelávania Romana Kanovská. Elektronická forma Externej časti maturitnej 
skúšky pre žiakov stredných škôl a Testovanie 9 online pre žiakov 9. ročníkov základných škôl sa uskutoční vo 
vybraných viac ako 300 stredných a 200 základných školách v rámci národného projektu Zvyšovanie kvality 
vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania.  

Štandardizované testy  

Projekt uskutočňuje 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 minister školstva, vedy, výskumu a športu 
Juraj Draxler. Elektronická forma certifikačných testovaní podľa ministra prináša 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 externej časti maturitnej skúšky, ako aj zamedzenie chýb pri kontrole správnosti 
odpovedí.  

Žiak bude mať prehľad  

Medzi hlavné výhody elektronickej formy certifikačných testovaní podľa Kanovskej patrí to, že žiak bude mať 
prehľad o vyriešených a ešte neriešených úlohách počas celého testovania, Systém e-Test upozorní žiaka pred 
ukončením testovania na úlohy, ktoré ešte nevyriešil. V školách s testovaním v online režime sa žiak dozvie 
predbežné, neoficiálne hodnotenie testu hneď po ukončení testovania. Dôležitým prvkom je aj objektívne 
vyhodnotenie odpovedí žiaka nestrannými externými hodnotiteľmi. "Testy pre papierovú aj elektronickú formu 
certifikačných testovaní sú rovnaké. Rovnaký budú mať žiaci aj čas na vypracovanie testu," vysvetlila Kanovská s 
tým, že elektronickú formu certifikačných meraní budú môcť maturanti uskutočniť z predmetov slovenský jazyk 
a literatúra, maďarský jazyk a literatúra, na školách s maďarským vyučovacím jazykom slovenský jazyk a 
slovenská literatúra a matematika. Testovanie 9 online bude z tých istých predmetov. Dôležitá je podľa 
Kanovskej príprava na elektronické certifikačné testovania.  

Existuje aj demotest  

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 Kanovská. Kanovská tiež dodala, že od januára 
robí dodávateľ systému e-Test 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. Ako informoval NÚCEM na svojej internetovej stránke, riadny termín externej časti a 



písomnej formy internej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2014/2015 sa uskutoční v dňoch 17. až 20. 
marca. Testovanie T9 bude 15. apríla. (SITA) Agentúra SITA vydá k správe aj zvukovú správu.  

18. Časť maturantov a deviatakov preskúšajú elektronicky 
22.1.2015; www.minedu.sk; Časť maturantov a deviatakov absolvuje skúšky elektronicky; NÚCEM 

(http://www.minedu.sk/cast-maturantov-a-deviatakov-absolvuje-skusky-elektronicky/) 

22.01.2015; www.sme.sk; Časť maturantov a deviatakov absolvuje skúšky elektronicky, Redakcia 

(http://s.sme.sk/r-rss/7602874/www.sme.sk/cast-maturantov-a-deviatakov-absolvuje-skusky-

elektronicky.html)  

22.1. 2015; www.webnoviny.sk; Časť maturantov a deviatakov preskúšajú elektronicky/SITA 

http://www.webnoviny.sk/slovensko/clanok/914406-cast-maturantov-a-deviatakov-preskusaju-elektronicky/ 

22.2.2015; www.spravy.reality-malacky.sk; Časť maturantov a deviatakov preskúšajú elektronicky; 

www.webnoviny.sk 

http://spravy.reality-malacky.eu/559706-cast-maturantov-a-deviatakov-preskusaju-elektronicky.html 

22.1.2015; www.reportaze.sk; Časť maturantov a deviatakov preskúšajú elektronicky; www.webnoviny.sk 

http://www.reportaze.sk/sprava/1946408/cast-maturantov-a-deviatakov-preskusaju-elektronicky/ 

22.1.2015; www.ineko.sk; Časť maturantov a deviatakov preskúšajú elektronicky; www.webnoviny.sk 

http://www.ineko.sk/media 

22.1.2015; www.reality-bardejov.sk; Časť maturantov a žiakov preskúšajú elektronicky; www.webnoviny.sk 

(http://spravy.reality-bardejov.eu/559742-cast-maturantov-a-deviatakov-preskusaju-elektronicky.html) 

22.01.2015; www.orangeportal.sk; Časť maturantov a deviatakov absolvuje skúšky elektronicky; SITA 

22.01.2015; www.pravda.sk;  Časť maturantov a deviatakov absolvuje skúšky elektronicky; SITA 

(http://spravy.pravda.sk/domace/clanok/343148-cast-maturantov-a-deviatakov-absolvuje-skusky-elektronicky/ 

23.01.2015; www.zenskyweb.sk;  Časť maturantov a deviatakov absolvuje skúšky elektronicky; Redakcia 

(http://www.zenskyweb.sk/cast-maturantov-a-deviatakov-absolvuje-skusky-elektronicky) 

 

V rámci národného projektu Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách si viac ako 500 
škôl v tomto roku vyskúša elektronické testovanie deviatakov a maturantov. 

BRATISLAVA 22. januára (WEBNOVINY) - Žiaci a študenti na približne 500 školách si budú môcť vybrať, či budú 
robiť Testovanie 9 - takzvaný monitor deviatakov a Externú časť maturitnej skúšky klasickou písomnou alebo 
elektronickou formou. 

Testovanie 9 online a Maturitu online umožní elektronický testovací systém e-Test. Informovala o tom na 
dnešnej tlačovej besede riaditeľka Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania Romana Kanovská. 

Projekt zabezpečujú štrukturálne fondy 

Elektronická forma Externej časti maturitnej skúšky pre žiakov stredných škôl a Testovanie 9 online pre žiakov 
9. ročníkov základných škôl sa uskutoční vo vybraných viac ako 300 stredných a 200 základných školách v rámci 
národného projektu Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím 
elektronického testovania. Projekt uskutočňuje 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 minister školstva, vedy, výskumu a športu 
Juraj Draxler. 

Elektronické skúšanie zvýši objektívnosť 

Elektronická forma certifikačných testovaní podľa ministra prináša zvýšenie objektívnosti priebehu testovania, 
úsporu finančných nákladov spojených s distribúciou testových balíkov do jednotlivých základných a stredných 

http://www.minedu.sk/cast-maturantov-a-deviatakov-absolvuje-skusky-elektronicky/
http://s.sme.sk/r-rss/7602874/www.sme.sk/cast-maturantov-a-deviatakov-absolvuje-skusky-elektronicky.html
http://s.sme.sk/r-rss/7602874/www.sme.sk/cast-maturantov-a-deviatakov-absolvuje-skusky-elektronicky.html
http://www.webnoviny.sk/slovensko/clanok/914406-cast-maturantov-a-deviatakov-preskusaju-elektronicky/
http://spravy.reality-malacky.eu/559706-cast-maturantov-a-deviatakov-preskusaju-elektronicky.html
http://www.reportaze.sk/sprava/1946408/cast-maturantov-a-deviatakov-preskusaju-elektronicky/
http://www.ineko.sk/media
http://www.reality-bardejov.sk/
http://spravy.reality-bardejov.eu/559742-cast-maturantov-a-deviatakov-preskusaju-elektronicky.html
http://spravy.pravda.sk/domace/clanok/343148-cast-maturantov-a-deviatakov-absolvuje-skusky-elektronicky/
http://www.zenskyweb.sk/cast-maturantov-a-deviatakov-absolvuje-skusky-elektronicky


škôl, odbúranie nákladov na tlač testov v papierovej forme, zjednodušenie procesov prípravy Testovania 9 a 
externej časti maturitnej skúšky, ako aj zamedzenie prípadných chýb pri kontrole správnosti odpovedí. 

Medzi hlavné výhody elektronickej formy certifikačných testovaní podľa Kanovskej patrí to, že žiak bude mať 
prehľad o vyriešených a ešte neriešených úlohách počas celého testovania, Systém e-Test upozorní žiaka pred 
ukončením testovania na úlohy, ktoré ešte nevyriešil. 

Po online testovaní bude k dispozícii priebežné hodnotenie 

V školách s testovaním v online režime sa žiak dozvie predbežné, neoficiálne hodnotenie testu hneď po 
ukončení testovania. Dôležitým prvkom je aj objektívne vyhodnotenie odpovedí žiaka nestrannými externými 
hodnotiteľmi. 

"Testy pre papierovú aj elektronickú formu certifikačných testovaní sú rovnaké. Rovnaký budú mať žiaci aj čas 
na vypracovanie testu," vysvetlila Kanovská s tým, že elektronickú formu certifikačných meraní budú môcť 
maturanti uskutočniť z predmetov slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra, na školách s 
maďarským vyučovacím jazykom slovenský jazyk a slovenská literatúra a matematika. Testovanie 9 online bude 
z tých istých predmetov. 

Vybrané školy už pracujú s demotestami 

Dôležitá je podľa Kanovskej 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 Kanovská. 

Preveria aj stav školských počítačov a stabilitu internetu 

Kanovská tiež dodala, že od januára robí dodávateľ systému e-Test 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. 

Ako informoval NÚCEM na svojej internetovej stránke, riadny termín externej časti a písomnej formy internej 
časti maturitnej skúšky v školskom roku 2014/2015 sa uskutoční v dňoch 17. až 20. marca. Testovanie T9 bude 
15. apríla. 



 

 



 

 

 

19. Maturita a monitor deviatakov po novom. Takto budú prebiehať skúšky 
22.01.2015; www.pluska.sk; Maturita a monitor deviatakov po novom. Takto budú prebiehať skúšky; 

Pluska.sk/kat, TASR (http://www.pluska.sk/spravy/z-domova/maturita-monitor-deviatakov-po-novom-takto-

budu-prebiehat-skusky.html) 

Časť žiakov si vyskúša novú formu testovania. Na približne 500 vybraných základných a stredných školách na 
Slovensku si časť žiakov nesadne za bežné papierové testy, ale za počítač.  

http://www.pluska.sk/spravy/z-domova/maturita-monitor-deviatakov-po-novom-takto-budu-prebiehat-skusky.html
http://www.pluska.sk/spravy/z-domova/maturita-monitor-deviatakov-po-novom-takto-budu-prebiehat-skusky.html


Aby skúšky novou formou prebehli bez komplikácii, dodávateľ elektronického testovacieho systému e-Test 
vykonáva od januára kontrolu hardvérov a softvérov školských počítačov, ako aj stability pripojenia na internet. 
Po tejto kontrole bude jasné, ktorá škola vykoná testovanie v režime online alebo offline.  

"Veľmi dôležité je pre nás i vykonanie generálnej skúšky maturity online vo februári. Tá preverí pripravenosť 
študentov na skutočnú maturitu," povedala riaditeľka Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania 
(NÚCEM) Romana Kanovská. Ďalšia skúška prebehne v marci pri Testovaní 9.  

Jesenná príprava  

Žiaci a študenti, ktorí chcú byť skúšaní elektronicky, môžu sa naň pripravovať už od jesene. Odvtedy totiž majú k 
dispozícii demotest, aby si osvojili elektronické prostredie. Podľa Kanovskej ide nielen o úlohy zo slovenčiny, 
maďarčiny a matematiky, ale aj z fyziky, informatiky, chémie, biológie či občianskej náuky. Od februára majú k 
nim pribudnúť aj úlohy z cudzích jazykov.  

"E-testovanie je moderná forma, ktorá uľahčí život učiteľom aj žiakom," povedal minister školstva Juraj Draxler. 
Podľa neho môže pri nej dôjsť k úspore finančných nákladov. Hlavné výhody elektronickej formy spočívajú v 
tom, že žiak bude mať prehľad o vyriešených a ešte neriešených úlohách počas celého testovania. Taktiež sa 
dozvie predbežné neoficiálne výsledky testu hneď po jeho ukončení a odpovede študentov budú vyhodnotené 
objektívne.  

Testy budú rovnocenné  

Testy pre papierovú aj elektronickú formu certifikačných testovaní sú rovnaké. Rovnaký budú mať žiaci aj čas na 
vypracovanie testu. Pri maturite budú môcť elektronicky maturovať z predmetov slovenský jazyk a literatúra, 
maďarský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a slovenská literatúra či matematika. Testovanie 9 bude z tých 
istých predmetov.  

Skúšky budú na jar  

Elektronická forma externej časti maturitnej skúšky pre žiakov stredných škôl sa uskutoční 17. až 20. marca a 
Testovanie 9 online, pre žiakov 9. ročníkov základných škôl 15. apríla vo vybraných približne 500 slovenských 
školách na Slovensku.  

 



 

20. Skúška dospelosti prechádza výraznou zmenou: Kto bude môcť maturovať 

elektronicky? 
22.01.2015; www.cas.sk; Čas.sk; Skúška dospelosti prechádza výraznou zmenou: Kto bude môcť maturovať 

elektronicky?; SITA( http://www.cas.sk/clanok/305754/skuska-dospelosti-prechadza-vyraznou-zmenou-kto-

bude-moct-maturovat-elektronicky.html) 

Maturanti počas písomných testov zo slovenčiny.Autor - SITA  

Elektronická forma Externej časti maturitnej skúšky a Testovanie 9 online pre žiakov 9. ročníkov základných škôl 
sa uskutoční vo viac ako 300 stredných a 200 základných školách  

Žiaci a študenti na približne 500 školách si budú môcť vybrať, či budú robiť Testovanie 9 - takzvaný monitor 
deviatakov a Externú časť maturitnej skúšky klasickou písomnou alebo elektronickou formou. Testovanie 9 
online a Maturitu online umožní elektronický testovací systém e-Test. Informovala o tom na dnešnej tlačovej 
besede riaditeľka Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania Romana Kanovská.  

Elektronická forma Externej časti maturitnej skúšky pre žiakov stredných škôl a Testovanie 9 online pre žiakov 
9. ročníkov základných škôl sa uskutoční vo vybraných viac ako 300 stredných a 200 základných školách v rámci 
národného projektu Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím 
elektronického testovania. Projekt uskutočňuje 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 minister školstva, vedy, výskumu a športu 
Juraj Draxler. Elektronická forma certifikačných testovaní podľa ministra prináša 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 externej časti maturitnej skúšky, ako aj zamedzenie prípadných chýb pri kontrole 
správnosti odpovedí.  

Medzi hlavné výhody elektronickej formy certifikačných testovaní podľa Kanovskej patrí to, že žiak bude mať 
prehľad o vyriešených a ešte neriešených úlohách počas celého testovania, Systém e-Test upozorní žiaka pred 
ukončením testovania na úlohy, ktoré ešte nevyriešil. V školách s testovaním v online režime sa žiak dozvie 
predbežné, neoficiálne hodnotenie testu hneď po ukončení testovania. Dôležitým prvkom je aj objektívne 
vyhodnotenie odpovedí žiaka nestrannými externými hodnotiteľmi.  

http://www.cas.sk/clanok/305754/skuska-dospelosti-prechadza-vyraznou-zmenou-kto-bude-moct-maturovat-elektronicky.html
http://www.cas.sk/clanok/305754/skuska-dospelosti-prechadza-vyraznou-zmenou-kto-bude-moct-maturovat-elektronicky.html


"Testy pre papierovú aj elektronickú formu certifikačných testovaní sú rovnaké. Rovnaký budú mať žiaci aj čas 
na vypracovanie testu," vysvetlila Kanovská s tým, že elektronickú formu certifikačných meraní budú môcť 
maturanti uskutočniť z predmetov slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra, na školách s 
maďarským vyučovacím jazykom slovenský jazyk a slovenská literatúra a matematika. Testovanie 9 online bude 
z tých istých predmetov.  

Dôležitá je podľa Kanovskej 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 Kanovská.  

Kanovská tiež dodala, že od januára robí dodávateľ systému e-Test 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.  

Ako informoval NÚCEM na svojej internetovej stránke, riadny termín externej časti a písomnej formy internej 
časti maturitnej skúšky v školskom roku 2014/2015 sa uskutoční v dňoch 17. až 20. marca. Testovanie T9 bude 
15. apríla.  

 



 

21. Toto by ste mali vedieť o tohtoročnej maturite 
02.01.2015; www.teraz.sk; Školský servis, Toto by ste mali vedieť o tohtoročnej maturite 

(http://skolskyservis.teraz.sk/skolstvo/maturita-2015/15924-clanok.html) 

S príchodom Nového roka sú maturanti o krok bližšie k skúške dospelosti.  

Bratislava 2. januára (SkolskyServis.sk) - Stredoškolákov už onedlho čakajú maturitné skúšky. V marci zloží 
skúšku dospelosti 48.195 študentov, ktorí sú prihlásení zo 729 škôl. Najviac ich je zo stredných odborných škôl 
(SOŠ), takmer o polovicu menej z gymnázií.  

Aj keď je prihlasovanie na Maturitu 2015 už ukončené, zmenu predmetov, spôsob vykonania maturitnej skúšky 
či dodatočné prihlásenie, môže ešte - ale iba v osobitných prípadoch, do 31. januára 2015 povoliť riaditeľ školy. 
Je to v prípadoch, ak ide o dlhodobý pobyt študenta v zahraničí alebo zdravotný stav študenta.  

Riadny termín externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční v dňoch 17. až 20. 
marca 2015. Náhradný termín sa uskutoční 14. až 17. apríla 2015, opravný termín určí Ministerstvo školstva 
vedy výskumu a športu Slovenskej republiky( MŠVVaŠ SR), predbežný termín je 3. až 8. septembra 2015.  

Harmonogram skúšok a rozdelenie predmetov:  

17. marec 2015 (utorok) - slovenský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a slovenská literatúra  

18. marec 2015 (streda) - anglický jazyk, francúzsky jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk,  

španielsky jazyk, taliansky jazyk  

19. marec 2015 (štvrtok) - matematika  

20. marec 2015 (piatok) - maďarský jazyk a literatúra, ukrajinský jazyk a literatúra  

Na vybraných školách zapojených do projektu Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách 
s využitím elektronického testovania sa bude konať z niektorých predmetov externá časť maturitnej skúšky 
elektronickou formou. Obidve formy budú obsahovo rovnaké a žiaci ich budú vykonávať v tom istom čase.  

Kedy zmaturujete  

Vyučovacie jazyky, cudzie jazyky:  

http://skolskyservis.teraz.sk/skolstvo/maturita-2015/15924-clanok.html


1. Ak dostanete z ústnej najhoršie 3 (1,2,3) a z testu viac ako 33% (33% je málo)  

2. Ak dostanete z ústnej najhoršie 3 (1,2,3) a zo slohu viac ako 25% (25% je málo)  

3. Ak dostanete z ústnej 4, potom musíte mať napísaný test na viac ako 33% (33% je málo) a súčasne sloh na 
viac ako 25% (25% je málo).  

Na ústnu maturitu môžete ísť bez ohľadu na výsledky z testu či slohu.  

Matematika:  

1. Ak dostanete z ústnej najhoršie 3 (1,2,3) a test napíšete na viac ako 25% (25% je málo)  

2. Ak dostanete z ústnej 4 a test napíšete na viac ako 33 % (33% je málo).  

Z predmetu, z ktorého nepíšete test ani sloh zmaturujete vtedy, ak dostanete z ústnej časti najhoršie 4 (1,2,3 
alebo 4).  

Z dobrovoľného predmetu zmaturujete ak napíšete test na viac ako 33 % (čiže 33% je málo).  

Termíny internej (ústnej) časti maturitnej skúšky jednotlivým stredným školám určia Odbory školstva okresných 
úradov v ich územnej pôsobnosti v čase od 18. mája 2015 do 5. júna 2015 

 
 



 

 

22. Školy a žiaci sa pripravujú na  pripravujú na elektronické maturitu a 

Testovanie 9 
22.1. 2015; www.teraz.sk; Školský servis; Školy a žiaci sa pripravujú na  pripravujú na elektronické maturitu a 

Testovanie 9/TASR (http://skolskyservis.teraz.sk/skolstvo/skoly-aj-ziaci-sa-pripravuju-na-elekt/16260-

clanok.html) 

Testy pre papierovú aj elektronickú formu certifikačných testovaní sú rovnaké. 

Bratislava 22. januára (TASR) – V približne 500 vybraných základných a stredných školách na Slovensku sa 
momentálne časť žiakov pripravuje na elektronickú formu maturity alebo Testovanie 9 (tzv. monitor 
deviatakov). Od januára vykonáva tiež dodávateľ elektronického testovacieho systému e-Test kontrolu 
hardvérov a softvérov školských počítačov, ako aj stability pripojenia na internet. Docieliť sa tak má 
bezproblémový priebeh certifikačných testovaní na ostro. Na tlačovej konferencii v Bratislave to dnes uviedli 
zástupcovia Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) a ministerstva školstva. 

Výsledkom tejto kontroly bude podľa nich rozhodnutie, ktorá škola vykoná testovanie v režime online alebo 
offline. Následná generálna skúška elektronických certifikačných testovaní v školách, ktorá sa má v prípade 
maturity konať vo februári a pri Testovaní 9 v marci, overí všetky procesy aj prípadné krízové scenáre. K 
úspešnému priebehu meraní má prispieť aj komunikácia so školami a zverejnenie organizačných pokynov 
začiatkom februára. 

"Veľmi dôležité je pre nás i vykonanie generálnej skúšky maturity online vo februári. Tá preverí pripravenosť 
študentov na skutočnú maturitu," povedala riaditeľka NÚCEM Romana Kanovská. 

Žiaci, ktorí si chcú zvoliť elektronickú formu testovania, sa naň môžu pripravovať už od jesene 

Odvtedy totiž majú k dispozícii demotest, aby si osvojili elektronické prostredie. "Ponúkame im možnosť skúšať 
si prácu na nových, ešte nepilotovaných úlohách, ktoré v rámci projektu vytvárajú učitelia v regiónoch," 
vysvetlila Kanovská. Podľa nej ide nielen o úlohy zo slovenčiny, maďarčiny a matematiky, ale aj z fyziky, 
informatiky, chémie, biológie či občianskej náuky. Od februára majú k nim pribudnúť aj úlohy z cudzích jazykov. 
"Testovacie prostredie by preto v rámci ostrej skúšky malo byť pre žiakov už dobre známe," podotkla riaditeľka. 

Minister školstva Juraj Draxler si myslí, že štandardizované testy sú mimoriadne dôležité, lebo prinášajú 
objektívny prvok do školskej praxe. "E-testovanie je moderná forma, ktorá uľahčí život učiteľom aj žiakom," 
povedal minister. Podľa neho môže pri nej dôjsť k úspore finančných nákladov. Hlavné výhody elektronickej 
formy certifikačných testovaní sú podľa NÚCEM aj ministerstva školstva v tom, že žiak bude mať prehľad o 

http://skolskyservis.teraz.sk/skolstvo/skoly-aj-ziaci-sa-pripravuju-na-elekt/16260-clanok.html
http://skolskyservis.teraz.sk/skolstvo/skoly-aj-ziaci-sa-pripravuju-na-elekt/16260-clanok.html


vyriešených a ešte neriešených úlohách počas celého testovania. Taktiež sa dozvie predbežné neoficiálne 
výsledky testu hneď po jeho ukončení a odpovede študentov budú vyhodnotené objektívne. 

Testy pre papierovú aj elektronickú formu certifikačných testovaní sú rovnaké 

Rovnaký budú mať žiaci aj čas na vypracovanie testu. Pri maturite budú môcť elektronicky maturovať z 
predmetov slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a slovenská literatúra či 
matematika. Testovanie 9 bude z tých istých predmetov. 

Elektronická forma externej časti maturitnej skúšky pre žiakov stredných škôl sa uskutoční 17. až 20. marca a 
Testovanie 9 online, pre žiakov 9. ročníkov základných škôl 15. apríla vo vybraných približne 500 slovenských 
školách na Slovensku v rámci národného projektu Zvyšovanie kvality vzdelávania v základných a stredných 
školách s využitím elektronického testovania, ktorý realizuje NÚCEM zo štrukturálnych fondov. 

 

 

 



 

 



 

 


