
Usmernenie k externému testovaniu žiakov základnej školy  

a k externému testovaniu na získanie nižšieho stredného vzdelania v školskom roku 

2021/2022. 

 

1. Termíny testovania  

 

Celoslovenské testovania žiakov základných škôl v zmysle § 155 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a 

vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „školský zákon“) sú zverejnené v Sprievodcovi školským rokom 

https://www.minedu.sk/data/att/21392.pdf. Testovania sa uskutočnia v termínoch  

 

T5  

18. 5. 2022  (streda) 

matematika, slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra* 

 

T9 riadny termín  

6. 4. 2022 (streda) 

matematika, slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra* 

7. 4. 2022 (štvrtok) 

slovenský jazyk a slovenská literatúra*, ukrajinský jazyk a literatúra** 

 

T9 náhradný termín  

21. 4. 2022 (štvrtok) 

matematika, slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra* 

22. 4. 2022 (piatok) 

slovenský jazyk a slovenská literatúra*, ukrajinský jazyk a literatúra** 

 

* základná škola s vyučovacím jazykom maďarským  

** základná škola s vyučovacím jazykom ukrajinským 

 

2.  Účasť na testovaní 

Podľa § 154 ods. 5 školského zákona 

„(5) Účasť škôl na monitorovaní a hodnotení kvality výchovy a vzdelávania je povinná.“. 

Podľa § 155 ods. 5 a 7 školského zákona 

„(5) Externého testovania žiakov základnej školy sa zúčastňujú všetci žiaci základných škôl 

príslušného ročníka, v ktorom sa uskutočňuje, vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

potrebami; žiaci podľa § 97 ods. 5 školského zákona sa externého testovania môžu zúčastniť.  

(7) Ak sa žiak 9. ročníka základnej školy z objektívneho dôvodu nezúčastní externého testovania v 

riadnom termíne, riaditeľ základnej školy po dohode so zákonným zástupcom žiaka požiada 

organizáciu zriadenú ministerstvom školstva na plnenie úloh v oblasti monitorovania a hodnotenia 

kvality výchovy a vzdelávania o náhradný termín externého testovania. Náhradný termín, v ktorom 

https://www.minedu.sk/data/att/21392.pdf


sa vykoná externé testovanie, musí byť určený tak, aby výsledok mohol žiak predložiť riaditeľovi 

strednej školy, na ktorú sa hlási, najneskôr päť pracovných dní pred konaním prijímacej skúšky.“ 

Žiakom podľa § 97 ods. 5 školského zákona je žiak s mentálnym postihnutím alebo s mentálnym 

postihnutím v kombinácii s iným postihnutím.  

Externého testovania v náhradnom termíne sa môže zúčastniť len žiak 9. ročníka základnej školy a 4. 

ročníka gymnázií s osemročným vzdelávacím programom, ktorý sa z objektívneho dôvodu nezúčastní 

externého testovania v riadnom termíne. O náhradný termín požiada riaditeľ základnej školy po 

dohode so zákonným zástupcom žiaka organizáciu zriadenú ministerstvom školstva na plnenie úloh 

v oblasti monitorovania a hodnotenia kvality výchovy a vzdelávania (ďalej len „NÚCEM“).   

Keďže ustanovenie o možnosti zúčastniť sa externého testovania aj žiakom s mentálnym postihnutím 

alebo s mentálnym postihnutím v kombinácii s iným postihnutím (podľa § 97 ods. 5 školského zákona) 

bolo doplnené novelou školského zákona účinnou od 1. 1. 2022, môžu školy dodatočne takýchto 

záujemcov prihlásiť prostredníctvom orgánu miestnej štátnej správy v školstve, ktorým je regionálny 

úrad školskej správy (ďalej „RÚŠS“) v termíne do 10. 3. 2022. RÚŠS nahlási prihlásených žiakov do 15. 

3. 2022 organizácii NÚCEM.  

Takto prihlásení žiaci vykonajú externé testovanie z jednotlivých predmetov v nasledovných 

termínoch:  

 žiaci s vyučovacím jazykom slovenským vykonajú externé testovanie zo slovenského jazyka 

a literatúry a matematiky dňa 21. apríla 2022,  

 žiaci s vyučovacím jazykom maďarským vykonajú externé testovanie z maďarského jazyka 

a literatúry a matematiky dňa 21. apríla 2022,  

 žiaci s vyučovacím jazykom maďarským vykonajú externé testovanie zo slovenského jazyka 

a slovenskej literatúry dňa 22. apríla 2022,  

 žiaci s vyučovacím jazykom ukrajinským vykonajú externé testovanie z ukrajinského jazyka 

a literatúry dňa 22. apríla 2022 a zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky dňa 21. 

apríla 2022.   

Miesto konania testovania pre žiakov podľa § 97 ods. 5 školského zákona oznámi prihláseným žiakom 

RÚŠS 10 dní pred konaním externého testovania. 

3.  Celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka (T5) 

a) Testovanie žiakov sa uskutoční vo všetkých základných školách SR z predmetov matematika, 

slovenský jazyk a literatúra (okrem ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským) a maďarský jazyk a 

literatúra (v ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským). 

b) Informácie o Testovaní 5 sú zverejňované na 

https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/testovanie-5. 

 

4.  Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl (T9) 

a) Testovanie žiakov sa uskutoční z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra (okrem škôl 

s vyučovacím jazykom maďarským), maďarský jazyk a literatúra (v školách s vyučovacím jazykom 

maďarským) a z predmetov slovenský jazyk a slovenská literatúra (v školách s vyučovacím 

jazykom maďarským), ukrajinský jazyk a literatúra (v školách s vyučovacím jazykom ukrajinským). 

b) Informácie o Testovaní 9 sú zverejňované na https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-

merania/testovanie-9. 

https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/testovanie-5
https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/testovanie-9
https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/testovanie-9


5.  Obsah a organizácia externého testovania žiakov základnej školy  

Testové úlohy z jednotlivých vyučovacích predmetov Testovania 5 a Testovania 9 sa zadávajú 

v školskom roku 2021/2022 v listinnej podobe. 

Počas externého testovania žiakov základnej školy sa žiaci rozdeľujú do skupín. Najvyšší počet žiakov 

v skupine je 15 žiakov. Pre žiakov so zdravotným znevýhodnením sa vytvára osobitná skupina, ktorej 

najvyšší počet je 10 žiakov.  

Výsledky externého testovania žiakov základnej školy z jednotlivých vyučovacích predmetov sa 

zasielajú základnej škole prostredníctvom organizácie NÚCEM. 

 

6. Úpravy externého testovania pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 

(ďalej len „ŠVVP“)    

Pre žiakov so ŠVVP možno v externom testovaní žiakov základnej školy upraviť podmienky externého 

testovania. Úpravy externého testovania sa týkajú najmä 

 predĺženia časového limitu pri riešení úloh,  

 zmeny znenia niektorých úloh, 

 grafického vzhľadu alebo zmeny formátu zadaní úloh s použitím rôznych veľkostí písma, 

zmenenej štruktúry textu, využitím inej možnosti záznamu odpovede alebo počúvania vstupného 

textu, 

 použitia kompenzačných pomôcok,  

 prítomnosti tlmočníka posunkovej reči, pedagogického asistenta, zdravotníckeho pracovníka 

alebo školského špeciálneho pedagóga. 

Žiak so ŠVVP má počas externého testovania žiakov základných škôl také úpravy, aké mal počas 

vzdelávania sa v základnej škole. Na vykonanie externého testovania žiaka so ŠVVP pedagogický 

zamestnanec alebo odborný zamestnanec základnej školy poverený riaditeľom koordinovaním 

externého testovania žiakov základnej školy v príslušnej základnej škole uvedie pri prihlásení žiaka 

len úpravy, ktoré žiak so ŠVVP objektívne potrebuje. 

 

7.  Externé testovanie na účel získania nižšieho stredného vzdelania 

Podľa § 155 ods. 9 školského zákona  

„(9) Externého testovania na účel získania nižšieho stredného vzdelania sa môže na základe žiadosti 

zúčastniť fyzická osoba, ktorá dosiahla primárne vzdelanie a skončila povinnú školskú dochádzku; 

žiadosť sa podáva orgánu miestnej štátnej správy v školstve.“ 

Podľa dôvodovej správy k zákonu č. 415/2021 Z. z., konkrétne k ustanoveniam § 154 a 155 školského 

zákona, ide o úpravu, ktorá má za cieľ „uľahčiť získanie základného vzdelania... osobám, ktoré 

neukončili základnú školu a boli určitý čas „mimo školského systému“, aby napriek tomu 

prostredníctvom externého testovania mohli získať základné vzdelanie a prípadne aj pokračovať v 

ďalšom vzdelávaní.“. 

 



Externé testovanie na účel získania nižšieho stredného vzdelania podľa § 155 ods. 9 školského 

zákona sa vykoná z vyučovacích predmetov, ktoré určí ministerstvo školstva.  

 

Externé testovanie na získanie nižšieho stredného vzdelania v roku 2022 sa organizuje nasledovne: 

a) Žiadosť o vykonanie externého testovania na účel získania nižšieho stredného vzdelania (ďalej 

len „žiadosť o externé testovanie“) podáva fyzická osoba, ktorá dosiahla primárne vzdelanie 

a skončila povinnú školskú dochádzku, do 31. marca 2022 RÚŠS.  

 

b) Žiadosť o externé testovanie obsahuje údaje o žiadateľovi o externé testovanie na účel získania 

nižšieho stredného vzdelania v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa 

trvalého pobytu a telefonický kontakt. K žiadosti o externé testovanie sa prikladá kópia 

vysvedčenia najvyššieho dosiahnutého vzdelania žiadateľa. 

 
c)  RÚŠS na základe doručených žiadostí určí školu, v ktorej bude vykonané externé testovanie na 

získanie nižšieho stredného vzdelania. Túto informáciu zašle RÚŠS aj ministerstvu školstva 
a NÚCEM do 10. 4. 2022. 

 
d) Termín konania externého testovania na účel získania nižšieho stredného vzdelania sa zverejní 

na webovom sídle ministerstva školstva a na webovom sídle RÚŠS do 30. júna 2022.  
Organizačné podmienky externého testovania na získanie nižšieho stredného vzdelania sa 
oznamujú žiadateľovi prostredníctvom RÚŠS najneskôr 30 dní pred konaním externého 
testovania na účel získania nižšieho stredného vzdelania. 

 
e) Zoznam žiadateľov, ktorí si podali žiadosť o externé testovanie, oznamuje RÚŠS základnej škole, 

ktorú tento orgán určí na vykonanie externého testovania na účel získania nižšieho stredného 
vzdelania a NÚCEM do 10. 4. 2022. 
 

f) Ak žiadateľ vykonal externé testovanie na účel získania nižšieho stredného vzdelania neúspešne, 

možno podať žiadosť o externé testovanie v opravnom termíne. Žiadosť o externé testovanie v 

opravnom termíne sa podáva do 30 dní od neúspešného vykonania externého testovania 

riaditeľovi tej základnej školy, v ktorej žiadateľ vykonal externé testovanie na účel získania 

nižšieho stredného vzdelania.  

 

g) Termín a miesto konania externého testovania na účel získania nižšieho stredného vzdelania v 

opravnom termíne sa zverejňuje najneskôr 30 dní pred jeho konaním na webovom sídle 

ministerstva školstva a na webovom sídle príslušného RÚŠS. Miesto konania externého 

testovania na získanie nižšieho stredného vzdelania v opravnom termíne určuje príslušný RÚŠS.   

 

h) Externé testovanie na účel získania nižšieho stredného vzdelania v opravnom termíne nemožno 

opakovať. 

 

 


