
Správa o činnosti komisie 

na zabezpečenie správnosti odstraňovania nedostatkov 

pri spracovaní  odpoveďových hárkov 

 
 
 V čase od 10. apríla 2007 do 11. mája 2007 pracovala v Štátnom pedagogickom ústave 
komisia zriadená na základe príkazu riaditeľa č. 7/2007. Úlohou komisie bolo zabezpečiť 
správnosť pri odstraňovaní nedostatkov v doručených odpoveďových hárkoch zo škôl po 
ukončení externej časti maturitnej a generálnej skúšky. Správnosť a presnosť údajov bolo 
nevyhnutné zabezpečiť pre korektné vyhodnotenie výsledkov externej časti maturitnej 
skúšky. 

Členmi komisie boli pracovníci Štátneho pedagogického ústavu (ďalej ŠPÚ) a Štátnej 
školskej inšpekcie. 

Opravy v odpoveďových hárkoch a odstraňovanie nedostatkov sa v prvej etape 
uskutočňovali vo firme, ktorá pre ŠPÚ zabezpečovala prvotné spracovanie údajov 
a skenovanie odpoveďových hárkov. Odpoveďové hárky, ktoré mali závažné nedostatky 
vyhodnotila firma ako nespracovateľné, hoci pokyny k administrácii testov maturitnej skúšky 
boli opäť detailné (možno až príliš). Práve tieto hárky museli pracovníci ŠPÚ odborne 
posúdiť, resp. opraviť. Chyby, ktoré sa takto odstránili v odpoveďových hárkoch, boli 
nasledovné:  

- nebol správne vyplnený kód školy na základe kódu žiaka (rodné číslo žiaka), 
- kód žiaka bol nesprávny, resp. nebol uvedený v databáze prihlásených žiakov,  
- kód školy neobsahuje platnú hodnotu (nie je v zozname registrovaných škôl), 
- žiak nie je vo väzbe k prihlásenej škole (žiak uviedol nesprávny kód vlastnej školy 

alebo napísal kód školy, na ktorej písal test), 
- žiak napísal na odpoveďový hárok č. 2 iné rodné číslo ako na odpoveďový hárok č. 1, 
- žiak vyplnil iný kód testu na odpoveďovom hárku č. 1 ako na hárku č. 2, 
- kód testu nie je vo väzbe na žiaka vzhľadom k databáze prihlásených žiakov (žiak nebol  

registrovaný v databáze na test z daného predmetu). 
Najviac chýb tohto druhu sa vyskytlo v odpoveďových hárkoch zo škôl: 
 

513122 524104 543102 553499 574136 

513416 524105 544114 565536 585521 

515505 525519 553120 573130 583147 

523108 533110 553202 573215  

523116 533113 553410 573222   
Chyby tohto druhu boli odstraňované na základe porovnávania sporných údajov s 

databázou prihlásených žiakov alebo po telefonickom overovaní údajov o žiakoch so školami.  
Ďalšou veľkou skupinou chýb boli predovšetkým: 

- nevyhodnotené položky učiteľmi na školách (spravidla 1 zabudnuté vyhodnotenie na 
odpoveďovom hárku), 

- nevyhodnotené celé odpoveďové hárky (v niektorých prípadoch nevyhodnotená celá 
skupina položiek), 

- položka ohodnotená súčasne aj ako správna aj ako nesprávna.  
V tejto súvislosti musíme vysloviť nespokojnosť s prácou niektorých hodnotiteľov zo 

škôl: 
 

513122 524105 535529 555526 583123 

513149 524108 544114 564105 583128 

513416 534112 544115 573215 585521 

523114 534113 555515 574136  



Dodatočné vyhodnotenia žiackych odpovedí uskutočňovali odborníčky (tvorkyne 
testu) za daný predmet na ŠPÚ.  
 Škola 513504 neposlala na spracovanie všetky originály odpoveďových hárkov a školy 
 
513122 513201 554101 565533 573130 583219 

 

poslali aj kópie odpoveďových hárkov, ktoré mali ostať na škole. 
 Niektoré školy:  
 
524105 525516 543123 553205 583101  

525502 543102 545705 553901 583221   
vyhodnotili riešenia úloh s krátkou odpoveďou na odpoveďových hárkoch „červeným“ perom 
(aj napriek upozorneniu v pokynoch) – všetky tieto údaje bolo potrebné prepísať, pretože 
skener bol nastavený tak, aby červenú farbu „nečítal“ (súvisí to s farbou podkladu hárka). 
 Dve školy, 513101 a 513119, neopravili písomnú formu internej časti zo slovenského 
jazyka a literatúry, ktorú žiaci písali v rámci generálnej skúšky, a hárky poslali na ŠPÚ.  

Odstraňovanie chýb, resp. akékoľvek zásahy do odpoveďových hárkov sa 
uskutočňovali výlučne (okrem „červených krížikov“) v elektronickej podobe v programe, 
ktorý bol na tento účel vytvorený. To znamená, že v žiadnom prípade nebolo zasahované do 
papierovej podoby originálu odpoveďového hárka. Originály, resp. aj image odpoveďových 
hárkov môžu byť teda vhodným dôkazom toho, že škola zanedbala svoju povinnosť 
zabezpečiť správnosť, presnosť a úplnosť vyplnenia odpoveďových hárkov pred ich zaslaním 
na centrálne spracovanie. 
  Na základe skúseností z predchádzajúcich rokov môžeme konštatovať, že počet chýb 
a nesprávnych údajov v odpoveďových hárkoch bol v tomto školskom roku relatívne nižší. 
Napriek tomu je alarmujúcim faktom skutočnosť, že ešte aj po toľkých rokoch realizácie 
externej časti maturitnej skúšky školy:  
 
513106 523114 523121 534104 544112 563121 583114  

 
„nadiktovali“ žiakom do odpoveďových hárkov ako kód školy, kód, ktorý bol uvedený vo 
vzore vyplneného odpoveďového hárka.  


