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Všetky informácie týkajúce sa testovania sú elektronicky zverejnené na webovom sídle NIVaM: 
https://www2.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/testovanie-9. 

 

Kontakty 

Akékoľvek ďalšie otázky spojené s prípravou a realizáciou Testovania 9 v náhradnom termíne môžete 
konzultovať telefonicky alebo e-mailom: 

 všeobecné otázky: 02/68 260 310, 02/68 260 344, 0911/405 001, 0911 587 697, 
testovanie9@nucem.sk, 

 úpravy podmienok a testovanie žiakov so ZZ: 02/68 260 107, 0911/405 086, 
testovanie9zz@nucem.sk, 

 problémy s CD nosičom (zvuková nahrávka – SJSL): 02/68 260 105 

https://www2.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/testovanie-9
mailto:testovanie9@nucem.sk
mailto:testovanie9zz@nucem.sk
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Základné informácie 

Testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl, 4. ročníka gymnázií a tanečných konzervatórií s osemročným 

vzdelávacím programom a 1. ročníka stredných škôl s päťročným vzdelávacím programom prijatých na vzdelávanie 

v strednej škole z ôsmeho ročníka základnej školy (ďalej Testovanie 9) je v náhradnom termíne určené žiakom,  

ktorí sa z objektívnych dôvodov nemohli zúčastniť Testovania 9 v riadnom termíne (v zmysle § 155 odseku 7 zákona 

245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v platnom znení). 

Testovanie 9 v náhradnom termíne (ďalej NT) sa uskutoční  v školách, ktoré určili príslušné regionálne úrady školskej 

správy (ďalej RÚŠS) po dohode s Národným inštitútom vzdelávania a mládeže (ďalej NIVaM) a s riaditeľmi vybraných 

škôl v dňoch 4. a 5. apríla 2023 (utorok, streda), pričom 5. apríla sa náhradné testovanie vzťahuje iba na žiakov 

s vyučovacím jazykom maďarským (ďalej VJM) a ukrajinským (ďalej VJU). 

Zamestnanci RÚŠS a NIVaM budú kontrolovať dodržiavanie pokynov na prípravu a administráciu testov v náhradnom 

testovaní a koordinovať jeho priebeh vo vybraných školách. 

Podľa § 155 poslednej vety odseku 4 zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v platnom znení 

„za organizačné zabezpečenie externého testovania žiakov základnej školy zodpovedá riaditeľ školy“.  

Podľa § 156 odseku 1 a 2 školského zákona:  

„(1) Pri vypracovaní, preprave a vyhodnocovaní externej časti skúšky a externého testovania žiakov škôl podľa tohto 

zákona sa postupuje tak, aby neprišlo ku skutočnostiam, ktoré by zverejnením úloh externej časti alebo písomnej 

formy internej časti skúšok alebo testov externého testovania žiakov škôl viedli k nedodržaniu zásady rovnakého 

zaobchádzania alebo k získaniu neoprávnených výhod.  

(2) Ak ministerstvo školstva, organizácia zriadená ministerstvom školstva na plnenie úloh v oblasti monitorovania 

a hodnotenia kvality výchovy a vzdelávania alebo príslušný orgán štátnej správy v školstve zistí porušenie 

ustanovenia odseku 1, oznámi orgánom činným v trestnom konaní podozrenie zo spáchania trestného činu.“  

A. Deň pred náhradným testovaním 
 Poverený zamestnanec RÚŠS (ďalej zamestnanec RÚŠS) alebo riaditeľ školy, na ktorej bude prebiehať testovanie 

v náhradnom termíne (ďalej riaditeľ), poverí úlohou školského koordinátora (ďalej koordinátor) člena 

pedagogického zboru s dobrými organizačnými schopnosťami.  

 Najneskôr 31. marca 2023 riaditeľ školy alebo koordinátor zorganizuje školenie administrátorov, pričom 

postupuje v zmysle pokynov pre školských koordinátorov a administrátorov pre riadny termín (vrátane pokynov 

pre administrátorov pre žiakov so zdravotným znevýhodnením). Počet administrátorov závisí od počtu 

prihlásených žiakov a počtu učební, v ktorých bude náhradné testovanie prebiehať. 

 Testy z predmetu maďarský jazyk a literatúra (MJL) administrujú poverení zamestnanci NIVaM  

(ďalej administrátor NIVaM). 

 Na školení administrátorov sa vybraní administrátori oboznámia s Pokynmi na prípravu a realizáciu Testovania 9 

v náhradnom termíne, s Pokynmi pre školských koordinátorov a s Pokynmi pre administrátorov/Pokynmi  

pre administrátorov žiakov so ZZ pre riadny termín. Všetky pokyny sú zverejnené na internetovej stránke NIVaM 

www.nivam.sk.  

 Koordinátor vyvesí zoznamy žiakov na viditeľné miesto pri vstupe do budovy školy a na dvere učební,  

v ktorých bude testovanie prebiehať. 

 Dňa 31. marca 2023 prevezme zamestnanec príslušného RÚŠS od kuriéra zásielku s testami  z matematiky (MAT), 

slovenského jazyka a literatúry (SJL), slovenského jazyka a slovenskej literatúry (SJSL), ukrajinského jazyka 

a literatúry (UJL) a odpoveďovými hárkami (OH). 

 

http://www.nivam.sk/
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Súčasťou zásielky budú bezpečnostné aj biele obálky. Protokol z testovania v náhradnom  

termíne nebude súčasťou zásielky, nachádza sa vo formáte PDF na stránke NIVaM  v časti Dokumenty  

na stiahnutie/Náhradný termín T9 2023. Zásielku s OH zamestnanec RÚŠS rozbalí a roztriedi si podľa zoznamov 

žiakov OH, ktoré budú potrebné na náhradné testovanie. Následne ich uloží do dňa testovania do zabezpečeného 

priestoru. Zásielka s testami zostane zabalená a uložená v zabezpečených priestoroch. 

 Testy z MJL prinesie v deň testovania administrátor NIVaM. 

 V zmysle pokynov pre riadny termín pripraví zamestnanec RÚŠS pre prihlásených žiakov: 

 listy papiera formátu A4 (opečiatkované pečiatkou RÚŠS) na pomocné výpočty z matematiky.  

Na každého žiaka sa počíta s jedným až dvoma listami papiera. 

 v spolupráci s admnistrátormi učebne (osobitne učebne pre žiakov so ZZ podľa počtu týchto žiakov), zoznamy 

žiakov na vykonanie ich prezencie a zasadacie poriadky žiakov. 

B. Deň náhradného testovania  
Administrátori vykonajú v čase od 7.30 do 7.45 h prezenciu žiakov. Pri prezencii žiaci predložia občiansky preukaz, 

resp. rodný list. Ak žiak nebol uvedený v zozname prihlásených žiakov (jeho prihlásenie na náhradný termín nebolo 

uskutočnené v stanovenom termíne), môže vykonať testovanie len v prípade, že má so sebou písomný súhlas s jeho 

účasťou na náhradnom termíne testovania potvrdený riaditeľom školy a pečiatkou školy, ktorej je žiakom. 

Žiak sa v náhradnom termíne zúčastňuje testovania len v tom predmete, ktorého sa nezúčastnil v riadnom 

termíne.  

Administrátori zistia počet prítomných žiakov so ZZ, ich zadelenie podľa stupňa obmedzenia, zabezpečenie 

individuálnych podmienok pre týchto žiakov (predĺžený pracovný čas alebo prítomnosť osobného asistenta – 

administrátora) a skontrolujú kompenzačné pomôcky pre žiakov so ZZ. 

V deň náhradného testovania, 4. apríla 2023 a pre žiakov s VJM a VJU aj 5. apríla 2023, o 7.45 h  skontroluje 

zamestnanec RÚŠS v spolupráci s riaditeľom školy, koordinátorom a administrátormi neporušenosť zásielky 

s testovacími nástrojmi – ďalej postupujú v zmysle pokynov na riadny termín a podľa harmonogramu v prílohe. 

C. Ukončenie testovania a odoslanie spätnej zásielky pre NT  
do spracovateľského centra 

Zamestnanec RÚŠS vypíše v spolupráci s riaditeľom školy, koordinátorom a administrátormi po skončení 

testovania Protokol o priebehu testovania v náhradnom termíne a pripraví spätnú zásielku.    

Spätná zásielka obsahuje:  

 bezpečnostné obálky s prepočítanými originálmi OH tých žiakov, ktorí sa zúčastnili testovania v NT, 

 biele papierové obálky s prepočítanými originálmi OH v prípade žiakov so ZZ,  

 všetky použité aj nepoužité testy pre NT T9 2023 z predmetov: MAT, SJL, SJSL, UJL, 

 Protokol z testovania v náhradnom termíne – vytlačený, podpísaný a opečiatkovaný. 

Testy MJL doručí do NIVaM poverený zamestnanec. 

Zamestnanec RÚŠS odovzdá spätnú zásielku kuriérovi, ktorý ju vyzdvihne 5. apríla 2023 v príslušnom RÚŠS od 13.00 

do 16.00 h. Až do odovzdania kuriérovi musí byť zásielka v zabezpečenom priestore RÚŠS. 

Kópie vyplnených OH zamestnanec RÚŠS bezpečne uloží na príslušnom RÚŠS, kde ich archivuje tri roky. 
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Príloha – Harmonogram testovania  

HARMONOGRAM 

Testovanie 9 2023 v náhradnom termíne 

4. apríl 2023 (utorok) 

Matematika 

08:00 – 08:10 h (10 minút) úvodné pokyny, rozdanie OH a pomocných papierov 

08:10 – 08:20 h (10 minút) rozdanie testov a oboznámenie sa s testom 

08:20 – 09:50 h (90 minút) administrácia testu z matematiky 

09:50 – 09:55 h (5 minút) zozbieranie testov, OH a pomocných papierov 

09:55 – 10:20 h (25 minút) prestávka 

Slovenský jazyk a literatúra/Maďarský jazyk a literatúra 

10:20 – 10:25 h (5 minút)     úvodné pokyny a rozdanie OH 

10:25 – 10:35 h (10 minút) rozdanie testov a oboznámenie sa s testom 

10:35 – 11:45 h (70 minút) 

administrácia testu  

zo slovenského jazyka a literatúry (žiaci s VJS a s VJU) 

z maďarského jazyka a literatúry (žiaci s VJM) 

11:45 – 11:50 h (5 minút) zozbieranie testov a OH 

Záver testovania pre žiakov s VJS 

Záver 1. dňa testovania pre žiakov s VJM a VJU 

11:50 – 12:20 h 

(ak nebol testovaný žiak so ZZ) komisionálne zabalenie spätnej zásielky podľa 
pokynov po skončení poslednej testovanej 
skupiny v danej škole 

(vrátane 1. a 2. skupiny obmedzenia žiakov  
so ZZ) 

12:20 – 12:50 h  

(ak bol testovaný žiak so ZZ z 1. skupiny obmedzenia)* 

12:50 – 13:20 h   

(ak bol testovaný žiak so ZZ z 2. skupiny obmedzenia)* 

*Žiaci so ZZ sú testovaní podľa osobitného harmonogramu. V prípade prispôsobenia časového harmonogramu 
žiakov so ZZ je možné ukončiť testovanie skôr, najskôr však v čase 11:50 – 12:20 h. 
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HARMONOGRAM 

Testovanie 9 2023 v náhradnom termíne 

5. apríl 2023 (streda) 

Slovenský jazyk a slovenská literatúra pre žiakov s VJM 

08:00 – 08:10 h (10 minút) úvodné pokyny a rozdanie OH 

08:10 – 08:20 h (10 minút) rozdanie testov a oboznámenie sa s testom 

08:20 – 09:30 h (70 minút) administrácia testu zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry  

09:30 – 09:35 h (5 minút) zozbieranie testov a OH 

Záver testovania pre žiakov s VJM 

9:35 – 10:05 h (ak nie je žiak so ZZ) komisionálne zabalenie spätnej zásielky podľa 
pokynov po skončení poslednej testovanej 
skupiny v danej škole (vrátane 1. a 2. skupiny 
obmedzenia žiakov so ZZ) 

9:50 – 10:20 h (ak je žiak so ZZ z 1. skupiny obmedzenia)* 

10:05 – 10:35 h  (ak je žiak so ZZ z 2. skupiny obmedzenia)* 

*Žiaci so ZZ sú testovaní podľa osobitného harmonogramu. V prípade prispôsobenia časového harmonogramu 
žiakov so ZZ je možné ukončiť testovanie skôr, najskôr však v čase 9:35 – 10:05 h. 

Ukrajinský jazyk a literatúra pre žiakov s VJU 

08:00 – 08:10 h (10 minút) úvodné pokyny a rozdanie OH 

08:10 – 08:20 h (10 minút) rozdanie testov a oboznámenie sa s testom 

08:20 – 09:10 h (50 minút) administrácia testu z ukrajinského jazyka a literatúry  

09:10 – 09:15 h (5 minút) zozbieranie testov a OH 

Záver testovania pre žiakov s VJU 

9:15 – 9:45 h (ak nie je žiak so ZZ) komisionálne zabalenie spätnej zásielky podľa 
pokynov po skončení poslednej testovanej 
skupiny v danej škole (vrátane 1. a 2. skupiny 
obmedzenia žiakov so ZZ) 

9:30 – 10:00 h (ak je žiak so ZZ z 1. skupiny obmedzenia)* 

9:45 – 10:15 h  (ak je žiak so ZZ z 2. skupiny obmedzenia)* 

*Žiaci so ZZ sú testovaní podľa osobitného harmonogramu. V prípade prispôsobenia časového harmonogramu 

žiakov so ZZ je možné ukončiť testovanie skôr, najskôr však v čase 9:15 – 9:45 h. 

  


