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Cieľom tematickej inšpekcie bolo zistiť stav realizácie prijímacieho konania pre školský rok 2022/2023, 
úroveň/náročnosť prijímacích skúšok na gymnáziu (GYM) a podmienky prijímania žiakov 
so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP), konkrétne so zdravotným znevýhodnením 
(ZZ). Štátna školská inšpekcia (ŠŠI) sledovala cieľ kontrolou príslušnej dokumentácie súvisiacej 
s dodržiavaním právnych predpisov týkajúcich prijímacieho konania na vzdelávanie na GYM 
do 4-ročného vzdelávacieho programu (VP) a 8-ročného VP, kontrolou realizácie prijímacích skúšok 
a overovania vedomostí uchádzačov zo slovenského jazyka a literatúry (SJL) a matematiky (MAT) 
ako profilových predmetov. ŠŠI posudzovala dodržiavanie súladu testových položiek so vzdelávacím 
štandardom štátneho vzdelávacieho programu (ŠVP) odboru vzdelávania v základnej škole (ZŠ) 
z určených profilových predmetov a zároveň posudzovala obťažnosť testov zadávaných uchádzačom 
o vzdelávanie na prijímacích skúškach.  

1  ZÁKLADNÉ ÚDAJE O KONTROLOVANÝCH ŠKOLÁCH 

Kontrolovaných bolo 18 GYM, z nich väčšina bola štátnych s vyučovacím jazykom slovenským 
(Tabuľka 1). 

TABUĽKA 1  Základné údaje o kontrolovaných školách 

Počet kontrolovaných škôl 18 

Vyučovací jazyk 
škôl 

Slovenský 16 

slovenský – španielsky 1 

slovenský a maďarský 1 

Zriaďovateľ štátne školy 15 

cirkevné školy 3 

 

2  HLAVNÉ ZISTENIA  

V 15 GYM boli žiaci prijímaní do tried so 4-ročným, ako i 8-ročným VP. V 3 kontrolovaných subjektoch 
len do tried so 4-ročným VP. Prijímacie konanie umožňovalo prijať uchádzačov do 4-ročného VP bez 
vykonania prijímacie skúšky1, čo väčšina kontrolovaných subjektov využila. V obidvoch VP sa prijímacie 
skúšky uskutočnili v 1. termíne a v 2. termíne, v 1 GYM2 pre 8-ročný VP len v 1. termíne. Prijímacie 
skúšky sa v 3 GYM3 uskutočnili aj v náhradnom termíne, pričom v 1 z nich4 riaditeľka školy so súhlasom 
zriaďovateľa umožnila opakovať prijímaciu skúšku z predmetu MAT žiakom 1 skupiny z dôvodu 
pochybenia pri administrácii testu5.  

V 4-ročnom VP bolo prihlásených o 206,6  % uchádzačov viac ako bol plán výkonov (Graf 1). Prijímacej 
skúšky sa v obidvoch termínoch zúčastnilo 1 601 uchádzačov z celkového počtu prihlásených (z nich 
26 so ZZ). Riaditeľmi škôl stanovené kritériá na úspešné vykonanie prijímacej skúšky splnilo 96,0 % 

                                                 
1 Riaditelia stredných škôl mohli zaradiť prijatie uchádzača bez prijímacej skúšky do podmienok prijímacieho konania, ak 
uchádzač v externom testovaní dosiahol úspešnosť najmenej 90 % v každom vyučovacom predmete samostatne, ak išlo  
o prijatie do prvého ročníka vzdelávacieho programu úplného stredného všeobecného vzdelania.  
2 Gymnázium Milana Rúfusa, Ul. J. Kollára 2, Žiar nad Hronom 
3 Piaristické gymnázium Jozefa Braneckého, Palackého 4, Trenčín; Gymnázium M. R. Štefánika, Slnečná 2, Šamorín; 
Gymnázium J. Hollého, Na hlinách 7279/30, Trnava 
4 Gymnázium J. Hollého, Na hlinách 7279/30, Trnava  
5 Neboli vytvorené rovnaké podmienky pre všetkých uchádzačov o štúdium v 4-ročnom VP v dôsledku rozdielneho prístupu 
k využívaniu pomôcok na prijímacích skúškach z MAT, čím nebol dodržaný princíp rovnoprávneho prístupu ku vzdelaniu. 

https://www.minedu.sk/upraveny-pocet-ziakov-prveho-rocnika-v-dennej-forme-studia-v-cleneni-na-jednotlive-studijne-odbory-alebo-na-jednotlive-ucebne-odbory-strednych-skol-pre-skolsky-rok-20222023/
https://www.minedu.sk/upraveny-pocet-ziakov-prveho-rocnika-v-dennej-forme-studia-v-cleneni-na-jednotlive-studijne-odbory-alebo-na-jednotlive-ucebne-odbory-strednych-skol-pre-skolsky-rok-20222023/
https://www.minedu.sk/upraveny-pocet-ziakov-prveho-rocnika-v-dennej-forme-studia-v-cleneni-na-jednotlive-studijne-odbory-alebo-na-jednotlive-ucebne-odbory-strednych-skol-pre-skolsky-rok-20222023/
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(z nich 19 so ZZ) a bez prijímacej skúšky bolo prijatých 152 (z nich 1 so ZZ). Celkovo bolo prijatých 870 
žiakov, čo predstavuje 99,1 % vo vzťahu k plánu výkonov (Tabuľka 2). 

V 8-ročnom VP bolo prihlásených o 257,6 % uchádzačov viac v porovnaní s plánom výkonov (Graf 1). 
Prijímacej skúšky sa v obidvoch termínoch zúčastnilo 793 uchádzačov z celkového počtu prihlásených 
(z nich 4 so ZZ), stanovené kritériá na úspešné vykonanie prijímacej skúšky splnilo 83,7 % (z nich 3 
so ZZ). Prijatých bolo spolu 313 žiakov. Pomer prijatých uchádzačov vo vzťahu k plánu výkonov 
bol 99,1 % (Tabuľka 2). 

GRAF 1   Počet žiakov, ktorých možno prijať do 1. ročníka a prímy pre školský rok 

 

TABUĽKA 2 Prehľad o počtoch prihlásených a prijatých žiakov 

Počet žiakov, ktorých bolo možné prijať do 1. ročníka a prímy pre školský 
rok 2022/2023 

4-ročný 
VP 

8-ročný 
VP 

Počet uchádzačov konajúcich PS 1. termín  956 542 

z nich so ZZ 16 4 

2. termín  645 251 

z nich so ZZ 10 0 

Spolu 1601 793 

Počet uchádzačov spĺňajúcich kritériá 
na úspešné vykonanie PS  

1. termín  922 443 

z nich so ZZ 12 3 

2. termín  616 222 

z nich so ZZ 7 0 

Spolu 1538 665 

Počet prijatých uchádzačov pre šk. rok 
2022/2023 do 4-ročného VP bez PS 

Spolu 152   

z nich so ZZ 1   

Počet prijatých žiakov spolu 870 313 

 

2.1  Prijímacie konanie na vzdelávanie na gymnázium 

Prihlásení uchádzači splnili základnú podmienku na prijatie a v 4-ročnom VP nadobudli nižšie stredné 
vzdelávanie a pre 8-ročný VP okrem 1 žiaka6 primárne vzdelávanie. Vyplnené prihlášky uchádzačov 
o vzdelávanie boli školám doručené elektronicky alebo v listinnej podobe v stanovenom termíne 
väčšinou aj s požadovanými prílohami. Nedostatky vo vyplnení prihlášok, ktoré riaditelia GYM 
operatívne vyriešili, boli spôsobené najmä zmenou legislatívy a vyskytli sa zo strany ZŠ a zákonných 

                                                 
6 Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 
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zástupcov (neuvedenie hodnotenia žiakov za požadované ročníky, nedoložené povinné prílohy, 
chýbajúce podpisy obidvoch zákonných zástupcov).  

Stanovenie počtu žiakov 1. ročníka samosprávnym krajom pre GYM so 4-ročným VP bolo zväčša 
dodržané, v kontrolovaných subjektoch nebol Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu 
Slovenskej republiky upravený počet žiakov, upravený bol v 1 GYM7 pre 1. ročník (príma) 8-ročného 
VP. Stanovený počet tried a počet žiakov orgánom miestnej štátnej správy v školstve bol dodržaný. 
Nedostatky sa vyskytli v 2 školách, zriaďovateľ v 1 GYM8 v pláne výkonov stanovil len počet žiakov, ale 
nestanovil  počty tried 1. ročníka v obidvoch VP. Riaditeľ 1 GYM9 predložil zriaďovateľovi návrh počtu 
žiakov 1. ročníka pre prijímacie konanie pre obidva VP bez prerokovania v pedagogickej rade školy 
a zároveň určil počet žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka a termíny konania 
prijímacích skúšok bez vyjadrenia rady školy.  

Školy pripravili prijímaciu skúšku z  profilových predmetov formou testov, avšak 1 cirkevné GYM10  
pre 8-ročný VP do predmetov prijímacej skúšky zahrnulo v rozpore so zákonom aj vykonanie prijímacej 
skúšky z náboženstva (NAB).  

2.2  Zabezpečenie a organizácia prijímania na vzdelávanie 

Forma, obsah a rozsah prijímacích skúšok boli určené po prerokovaní v pedagogických radách 
na väčšine škôl podľa vzdelávacích štandardov ŠVP odboru vzdelávania v ZŠ okrem 2 škôl. Z nich  

v 1 GYM11 riaditeľ školy neurčil formu, obsah a rozsah prijímacej skúšky po prerokovaní v pedagogickej 

rade pre obidva VP a v ďalšom GYM12 sa pedagogická rada nezaoberala obsahom a rozsahom 
prijímacích skúšok pre 4-ročný VP podľa vzdelávacích štandardov profilových predmetov ŠVP. Väčšina 
kontrolovaných subjektov určila jednotné kritériá na úspešné vykonanie prijímacích skúšok a ostatné 
podmienky prijatia vrátane stanovenia postupu pri rovnosti bodov uchádzačov o štúdium okrem  
2 GYM. Z  nich v 1 škole13 bola jednotnosť kritérií narušená zaradením testu z NAB do prijímacích 
skúšok pre 8-ročný VP a zároveň nebol stanovený minimálny počet bodov na úspešné vykonanie 
prijímacích skúšok z profilových predmetov, ďalšie GYM14 zaradilo do obsahu prijímacej skúšky zo SJL 
ako samostatnej časti pre 4-ročný VP vypracovanie dobrovoľnej slohovej práce. Všetky GYM, v ktorých 
sa prijímacích skúšok zúčastnili žiaci so zdravotným znevýhodnením (ZZ), pre nich zabezpečili 
požadované podmienky v súlade s odporúčaniami poradenských centier. Vo všetkých kontrolovaných 
subjektoch vykonávali svoju činnosť spojenú s prijímacím konaním prijímacie komisie.  

2.3 Prijímacia skúška 

Prijímaciu skúšku po organizačnej stránke zabezpečili všetky kontrolované subjekty okrem 1 GYM, kde 
neboli v 1 skupine zabezpečené rovnaké podmienky na vykonanie PS z MAT v 4-ročnom VP15.    

2.3.1 Obsah, rozsah a úroveň prijímacej skúšky z profilových predmetov 

Pri posudzovaní obsahu, rozsahu a úrovne prijímacích skúšok vychádzala ŠŠI z platnej legislatívy  
a zo stanovených interných kritérií16. Posudzovaný bol súlad/nesúlad testových položiek17  

                                                 
7 Spojená katolícka škola, Farská 19, Nitra, o. z. Gymnázium sv. Cyrila a Metoda, Farská 19, Nitra 
8 Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 
9 Gymnázium P. O. Hviezdoslava, Hviezdoslavovo nám. 18, Dolný Kubín 
10 Piaristické gymnázium Jozefa Braneckého, Palackého 4, Trenčín 
11 Gymnázium J. Francisciho-Rimavského, Kláštorná 37, Levoča 
12 Gymnázium Michala Miloslava Hodžu, M. M. Hodžu 860/9, Liptovský Mikuláš 
13 Piaristické gymnázium Jozefa Braneckého, Palackého 4, Trenčín  
14 Gymnázium M. R. Štefánika, Slnečná 2, Šamorín 
15 Gymnázium J. Hollého, Na hlinách 7279/30, Trnava 
16 zostavené na základe metodológie tvorby testových úloh 
17 V testoch na prijímacích skúškach testová položka/testová úloha/zadanie/otázka; najčastejšie s výberom odpovede, tzn. 
kmeň položky obsahoval distraktory a správnu odpoveď (kľúč); ďalej úlohy na doplnenie alebo na priraďovanie. 

https://www.minedu.sk/upraveny-pocet-ziakov-prveho-rocnika-v-dennej-forme-studia-v-cleneni-na-jednotlive-studijne-odbory-alebo-na-jednotlive-ucebne-odbory-strednych-skol-pre-skolsky-rok-20222023/
https://www.minedu.sk/upraveny-pocet-ziakov-prveho-rocnika-v-dennej-forme-studia-v-cleneni-na-jednotlive-studijne-odbory-alebo-na-jednotlive-ucebne-odbory-strednych-skol-pre-skolsky-rok-20222023/
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so vzdelávacím štandardom ŠVP odboru vzdelávania v základnej škole (ďalej vzdelávací štandard). 
Ďalším kritériom bolo posúdenie náročnosti podľa 3 stupňov škály18 a následného zhodnotenia 
obťažnosti testu. 

Analýza posudzovaných testov zo SJL v 4-ročnom VP v obidvoch termínoch 

Analýza 952 testových položiek preukázala, že najčastejšie boli u uchádzačov o štúdium overované 
vedomosti z morfologickej roviny jazyka, ktoré tvorili 22,1 % z celkového počtu otázok. Takmer pätinu  
(19,5 %) tvorili otázky z literatúry. Najmenej boli zastúpené otázky zo zvukovej roviny jazyka (5,0 %). 
Školy sa  len v 12,2 % otázok zameriavali na overovanie rôznych úrovní čítania s porozumením, niektoré 
túto zručnosť neoverovali vôbec. Pravopisné zručnosti  boli overované v 8,9 % otázok zväčša zadávaním 
primerane náročných textov najmä formou doplňovania rôznych pravopisných javov. 

TABUĽKA 3 Počet úloh z jednotlivých vzdelávacích oblastí pre 4-ročný VP zo SJL 

OBLASTI POČET OTÁZOK 

Tvarová/morfologická rovina jazyka 210  

Literatúra  186  

Významová/lexikálna rovina 135 

Čítanie s porozumením 116 

Syntaktická/skladobná rovina 115 

Pravopis 85 

Sloh 57 

Zvuková rovina jazyka 48 

Spolu  952 

Z analýzy celkového počtu posúdených testových položiek vyplynulo, že až 136 z nich bolo v nesúlade 
so vzdelávacími štandardmi SJL pre primárne a nižšie stredné vzdelávanie, čo predstavovalo 14,2 % 
všetkých úloh. Najviac položiek v nesúlade so vzdelávacími štandardmi bolo z oblastí zastúpených 
v testoch v najväčšom počte, a to z literatúry až 61, čo predstavuje takmer polovicu všetkých otázok 
z literatúry.  Nesúlad bol identifikovaný i v otázkach z lexikálnej roviny jazyka19 (23), približne rovnaký 
počet (22) zo syntaktickej roviny jazyka20 a 19 otázok bolo v nesúlade z tvarovej/morfologickej roviny 
jazyka21 (Graf 2). 

                                                 
18 1. stupeň úlohy na zapamätanie a porozumenie, príp. aplikáciu, 2. stupeň úlohy na aplikáciu, analýzu, syntézu a 3. stupeň 
úlohy na hodnotenie a tvorivosť. 
19 lexikológia 
20 syntax 
21 morfológia 
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GRAF 2 Počet testových položiek v súlade a v nesúlade so vzdelávacím štandardom SJL 

 
Zo všetkých  testových položiek posúdených ako nesúlad so vzdelávacím štandardom bolo 
vyhodnotených 66,9 % položiek ako problematických pri riešení testu uchádzačmi. Vo zvyšných 33,1 % 
sa nesúlad so vzdelávacím štandardom týkal najmä distraktora22, čo síce nepreukázalo zásadný vplyv  
na riešenie úlohy a na jej bodové hodnotenie, ale školy boli na tento jav upozornené.   

GYM pri tvorbe testových položiek zadávali úlohy nad rámec vzdelávacích štandardov najmä 
vyžadovaním definícií literárnovedných pojmov, vedomostí o autoroch, priraďovaním autorov alebo 
postáv k literárnym dielam, zaraďovaním autorov do literárneho smeru, určovaním podraďovacích, ale 
aj zložených súvetí alebo všetkých skladov vo vete a iné.  

ŠŠI v testoch posudzovala aj zastúpenie testových položiek obsahujúcich negáciu, čo bolo necelých  
9 % z celkového počtu úloh. V percentuálnom vyjadrení z hľadiska posudzovania náročnosti testových 
položiek tvorili 76,1 % úlohy zaradené do 2. stupňa náročnosti, pričom s najvyššou náročnosťou 3 bolo 
vyhodnotených len 4,2 %  z celkového počtu testových položiek (Graf 3). 

GRAF 3 Percentuálne zastúpenia testových položiek podľa stupňa náročnosti 

 
Analýza posudzovaných testov zo SJL v 8-ročnom VP v obidvoch termínoch 

Analýza 796 testových položiek preukázala, že školy tak ako v 4-ročnom VP v najväčšej miere overovali 
vedomosti z jazykovej roviny morfológia (25,5 %) a približne rovnako boli zastúpené úlohy overujúce 

                                                 
22 nesprávna odpoveď 

115

84

47

112

191

93

49

125

1

1

1

23

19

22

8

61

0 25 50 75 100 125 150 175 200

Čítanie s porozumením

Pravopis

Zvuková rovina jazyka

Lexikológia

Morfológia

Syntax

Štylistika/Sloh

Literatúra

súlad nesúlad

19,7%

76,1%

4,2%

náročnosť 1

náročnosť 2

náročnosť 3



 

 

9 

 

vedomosti z lexikálnej roviny (16,7 %) a z literatúry (15,7 %). Len 12,8 % úloh bolo zameraných  
na overovanie čítania s porozumením. Pravopisné zručnosti školy v 10 % otázok overovali prevažne 
formou doplňovania ypsilonov (tvrdé y) a jot (mäkké i) do textu.  

TABUĽKA 4 Počet úloh z jednotlivých vzdelávacích oblastí pre 8-ročný VP zo SJL 

OBLASTI POČET ÚLOH 

Tvarová/morfologická rovina jazyka 203 

Významová/lexikálna rovina 133 

Literatúra 125 

Čítanie s porozumením 102 

Zvuková rovina jazyka 101 

Pravopis 80 

Syntaktická/skladobná rovina 30 

Sloh 22 

Spolu  796 

 

Z analýzy celkového počtu posúdených testových položiek vyplynulo, že 55 položiek bolo v nesúlade 
so vzdelávacím štandardom SJL pre primárne vzdelávanie, pričom najviac testových položiek bolo nad 
rámec vzdelávacieho štandardu v literatúre (24), v oblasti morfológie (13) a lexikológie (8) (Graf 4).  

GRAF 4 Počet testových položiek v súlade a v nesúlade so vzdelávacím štandardom SJL 

 
Zo všetkých  testových položiek posúdených ako nesúlad so vzdelávacím štandardom bolo 
vyhodnotených 60 % položiek ako problematických pri riešení testu uchádzačmi o štúdium,  
v 40 % úloh bol nesúlad v distraktore, ktorý ŠŠI nevyhodnotila ako faktor zásadne ovplyvňujúci riešenie 
úlohy a na tento jav boli školy upozornené. 

GYM aj v 8-ročnom VP pri tvorbe testových položiek zadávali úlohy nad rámec vzdelávacích 
štandardov najmä tým, že vyžadovali priraďovanie autorov, resp. postáv k literárnym dielam a naopak, 
definovaním alebo určovaním literárnovedných pojmov a iných pojmov, ďalej vyžadovali napr. 
určovanie rodu pomnožných podstatných mien, tvorbu slov skladaním a iné. 

Otázky obsahujúce negáciu tvorili 14,7 % z celkového počtu úloh.  V ukazovateli náročnosti testových 
položiek pre uchádzačov o 8-ročný VP v porovnaní so 4-ročným VP bola náročnosť porovnateľná. Z 
hľadiska náročnosti testových úloh najväčšie percento (70,4 %) tvorili úlohy zaradené do 2. stupňa 
náročnosti (Graf 5).  
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GRAF 5 Percentuálne zastúpenie testových položiek podľa stupňa náročnosti 

 
Z komplexného posúdenia prijímacích skúšok zo SJL ďalej vyplynulo, že najväčšie nedostatky sa 
prejavili v nevyváženosti zastúpenia všetkých rovín jazyka podľa vzdelávacích štandardom SJL, 
pomerne veľké zastúpenie mali úlohy overujúce vedomosti z literatúry, naopak, úlohy overujúce 
čítanie s porozumením boli zadávané v pomerne malej miere alebo vôbec nie, často 
neboli overované komplexné pravopisné zručnosti. Na prijímacích skúškach zo SJL školy v malej miere 
overovali schopnosť uchádzačov vyvodzovať závery, zaujať stanovisko, hodnotiť a tvoriť. Ako 
problematické sa ukázali gramaticky a vecne nesprávne a nejednoznačné formulácie testových 
položiek, ako aj nesprávne stanovený kľúč správnych odpovedí vo vzťahu k testovým úlohám.  

Analýza posudzovaných testov z MAT v 4-ročnom VP v obidvoch termínoch 

Pri posudzovaní 493 testových položiek (v porovnaní so SJL skoro o polovicu menej) ŠŠI zistila, že 
v najväčšej miere boli overované vedomosti z oblasti čísla, premenné a počtové výkony  
s číslami, na ktoré bola zameraná skoro polovica úloh (42,6 %), o niečo menej percent (33,1 %) tvorili 
úlohy overujúce vedomosti z oblasti z geometria a merania. Približne o polovicu menšie percento 
(18,7 %) tvorili úlohy z oblastí vzťahy, práca s funkciami, grafmi a diagramami  a najmenej (6,7 %) boli 
zadávané testové úlohy z oblasti kombinatorika, pravdepodobnosť a štatistika. 

Tabuľka 5 Počet úloh z jednotlivých vzdelávacích oblastí pre 4-ročný VP z MAT 

OBLASTI POČET ÚLOH 

Čísla, premenná a počtové výkony s číslami 205 

Vzťahy, funkcie, tabuľky, diagramy 92 

Geometria a meranie 163 

Kombinatorika, pravdepodobnosť, štatistika 33 

Spolu 493 

 

Z analýzy zadaných testových položiek vyplynulo, že počet testových položiek v nesúlade  
so vzdelávacími štandardmi MAT pre primárne a nižšie stredné vzdelávanie bol 6. Ako problematické 
boli identifikované úlohy z 2 oblastí, a to z geometrie a meraní, pričom úlohy overujúce vedomosti nad 
rámec vzdelávacieho štandardu boli v tejto oblasti 4, a druhou oblasťou boli čísla, premenné a počtové 
výkony s číslami zastúpené 2 testovými úlohami nad rámec vzdelávacieho štandardu z predmetu MAT, 
pričom tieto 2 oblasti mali najväčšie zastúpenie úloh z ich celkového počtu (Graf 6). 
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GRAF 6 Počet testových položiek v súlade a v nesúlade so vzdelávacím štandardom MAT 

 

V percentuálnom vyjadrení náročnosti testových položiek tvorili úlohy zaradené do 2. stupňa 
náročnosti 53,1 % a len 9,84 % úloh bolo vyhodnotených ako testové položky s najvyššou náročnosťou 
v najvyššom stupni náročnosti 3 (Graf 7). 

Z porovnania zastúpenia úloh  s rôznym stupňom náročnosti vyplynulo, že u uchádzačov o vzdelávanie 
na GYM boli pomerne viac overované nižšie ako vyššie myšlienkové procesy, čo znižovalo nároky 
na vedomosti a schopnosti uchádzačov. 

GRAF 7 Percentuálne vyjadrenie počtu testových položiek v stupňoch náročnosti 

 
Analýza posudzovaných testov z MAT v 8-ročnom VP v obidvoch termínoch 

Pri posudzovaní 390 testových položiek (v porovnaní so SJL skoro o polovicu menej) ŠŠI zistila, že 
v najväčšej miere boli overované vedomosti z oblasti čísla, premenné a počtové výkony  
s číslami, na ktoré bola zameraná skoro polovica úloh (57,4 %), o niečo menej percent (24,2 %) tvorili 
úlohy z geometrie a meraní. O viac ako polovicu menšie percento (10,3 %) tvorili úlohy overujúce 
vedomosti z oblastí vzťahy, práca s funkciami, grafmi a diagramami  a najmenej (8,2 %) boli zadávané 
testové úlohy z oblasti kombinatorika, pravdepodobnosť a štatistika. 

TABUĽKA 6 Počet úloh z jednotlivých vzdelávacích oblastí pre 8-ročný VP z MAT 

Oblasti Počet úloh 

Čísla, premenná a počtové výkony s číslami 224 

Vzťahy, funkcie, tabuľky, diagramy 40 

Geometria a meranie 94 

Kombinatorika, pravdepodobnosť, štatistika 32 

Spolu 390 

 

203

92

159

33

2

4

0 25 50 75 100 125 150 175 200

Čísla, premenná a počtové výkony s číslami

Vzťahy, funkcie, tabuľky, diagramy

Geometria a meranie

Kombinatorika, pravdepodobnosť, štatistika

súlad nesúlad

37,01%

53,15%

9,84%

náročnosť 1

náročnosť 2

náročnosť 3



 

 

12 

 

Z analýzy počtu zadaných testových položiek s počtom testových položiek v nesúlade (10)  
so vzdelávacími štandardmi z MAT pre primárne vzdelávanie možno konštatovať, že  aj v 8-ročnom 
VP v predmete MAT boli 2 problematické oblasti totožné so 4-ročným VP. V oblasti geometria 
a meranie bolo 8 úloh v nesúlade so ŠVP a 2 úlohy z oblasti čísla, premenné a počtové výkony s číslami 
(Graf 8).  

GRAF 8 Počet testových položiek v súlade a v nesúlade so vzdelávacím štandardom MAT 

 

V percentuálnom vyjadrení náročnosti testových položiek ŠŠI zaradila viac ako polovicu (52,5 %) úloh 
do 2. stupňa náročnosti a len 11,5 % úloh bolo vyhodnotených ako testové položky s najvyššou 
obťažnosťou v stupni náročnosti 3 (Graf 8). 

Z porovnania zastúpenia úloh s rôznym stupňom náročnosti vyplynulo, že vo väčšej miere boli 
overované nižšie ako vyššie myšlienkové procesy, z čoho vyplýva, že nároky kladené na vedomosti 
a schopnosti uchádzačov boli na pomerne nízkej úrovni. 

GRAF 9 Percentuálne vyjadrenie počtu testových položiek v stupňoch náročnosti 

 

Z komplexného posúdenia prijímacích skúšok z MAT vyplynulo, že najväčšie nedostatky sa vyskytovali 
najmä v používaní nekorektných termínov, v nedodržaní počtových výkonov s číslami,  
v nejednoznačnosti zadaní. Vyskytol sa aj nesúlad medzi zadaniami a správnou odpoveďou, resp. 
kľúčom správnych odpovedí. Zároveň sa v 1 GYM zistilo nekorektné hodnotenie testov vo vzťahu  
ku kľúču správnych odpovedí. 

Na základe komparácie vyhodnotenej obťažnosti testov v obidvoch profilových predmetoch SJL 
a MAT možno konštatovať, že podstatne vyššie nároky na uchádzačov o štúdium na GYM boli kladené 
z predmetu SJL, v tomto predmete bol aj výrazne vyšší počet testových položiek posúdených 
ako nesúlad so vzdelávacím štandardom, tzn., že GYM overovali vedomosti, ktoré si žiaci ZŠ 
neosvojovali.  
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Obťažnosť testov zadávaných na prijímacích  skúškach z profilového predmetu SJL v obidvoch 
termínoch v 4-a 8-ročnom VP bola podľa vyhodnotení ŠŠI priemerná.  

Obťažnosť testov zadávaných na prijímacích skúškach do 4-ročného VP z profilového predmetu MAT 
v 1. termíne bola vyhodnotená ako nízka skoro v polovici z celkového počtu kontrolovaných subjektov 
(7 GYM), v ostatných ako priemerná. V 2. termíne bola obťažnosť testov vyhodnotená ako nízka až  
v 9 GYM, v ostatných ako priemerná. V 8-ročnom VP v MAT v 1. termíne bola vyhodnotená vysoká 
obťažnosť testu v 1 GYM, nízka až v 7 GYM. V 2. termíne nízka obťažnosť testov bola v 7 GYM,  
v ostatných testoch bola obťažnosť priemerná. Rozdielna obťažnosť testov v 1. a 2. termíne bola 
zaznamenaná v 2 GYM23, a to v 1 GYM v 4-ročnom a v 1 GYM v 8-ročnom VP. Zo zistení vyplynulo, že 
v profilovom predmete MAT boli kladené na vedomosti uchádzačov v obidvoch VP nižšie požiadavky.  

2.4 Kontrola výsledkov prijímacieho konania 

Väčšina kontrolovaných GYM pristupovala k hodnoteniu prijímacích skúšok zodpovedne, hodnotenie 
bolo objektívne, ojedinele sa preukázal nedôsledný postup pri posudzovaní odpovedí žiakov 
a prideľovaní bodov v súlade s kritériami a kľúčom správnych odpovedí, čo okrem 1 GYM24 (MAT 
v obidvoch VP) nemalo vplyv na celkové poradie úspešných a neúspešných uchádzačov o vzdelávanie. 
GYM zostavili zoznam úspešných a neúspešných uchádzačov podľa stanovených kritérií. Zoznam 
prijatých a neprijatých uchádzačov zostavili GYM objektívne okrem 125, v ktorom poradie prijatých 
a neprijatých uchádzačov do 4-ročného VP ovplyvnilo hodnotenie dobrovoľnej slohovej práce. Termín 
odoslania rozhodnutia o prijatí, ako aj termín zverejnenie zoznamu prijatých uchádzačov podľa 
výsledkov prijímacieho konania boli dodržané. Žiaci so ŠVVP mali vytvorené adekvátne a požadované 
podmienky na úspešné vykonanie PS.  

3 ZÁVERY 

Prijímacie konanie sa uskutočnilo v súlade s právnymi predpismi zväčša po prípravnej a organizačnej 
stránke, školy stanovené termíny dodržali. Väčšina gymnázií pristupovala k prijímaciemu konaniu 
zodpovedne, ojedinele sa vyskytli nedostatky pri stanovení počtu žiakov a tried zriaďovateľom alebo 
počty neboli prerokované v rade školy. Riaditelia škôl okrem 2 určili formu, obsah a rozsah prijímacích 
skúšok prerokovaním v pedagogických radách. Väčšina GYM využila možnosť prijať uchádzačov aj bez 
prijímacej skúšky na 4-ročné štúdium. Jednoznačne stanovené  kritériá na úspešné vykonanie 
prijímacej skúšky a podmienky prijatia na štúdium, ako aj profilové predmety prijímacej skúšky boli 
dodržané okrem 3 škôl, z nich v 1 GYM nebol stanovený minimálny počet bodov na úspešné vykonanie 
prijímacej skúšky, v 1 bol do kritérií na prijatie do 8-ročného VP zahrnutý aj test z NAB a v 1 škole bola 
súčasťou prijímacej skúšky zo SJL v 4-ročnom VP aj dobrovoľná slohová práca, ktorej vypracovanie 
narúšalo jednotnosť kritérií a odrazilo sa aj v stanovení poradia  prijatých uchádzačov. Priebeh 
prijímacej skúšky bol vo väčšine škôl korektný, v 1 GYM v 4-ročnom VP prijímaciu skúšku z MAT 
z dôvodu pochybenia pri administrácii testu uchádzači opakovali z dôvodu zabezpečenia rovnosti šancí 
na vzdelávanie pre všetkých uchádzačov. Pre žiakov so ZZ boli na prijímacej skúške vytvorené 
požadované podmienky. Po prijímacích skúškach bol pomer prijatých uchádzačov vo vzťahu k plánu 
výkonov v obidvoch VP 99,1 %, školy stanovené počty žiakov dodržali. Zoznamy úspešných 
a neúspešných, ako i prijatých a neprijatých žiakov boli zverejnené v stanovených termínoch.  

Závažné nedostatky sa v 16 GYM26  vyskytli v nedodržaní vzdelávacích štandardov ŠVP pre primárne 
a nižšie stredné vzdelávanie najmä na prijímacej skúške zo SJL v položkách testov pre uchádzačov 

                                                 
23 Gymnázium, Hubeného 23, Bratislava; Gymnázium M. R. Štefánika, Slnečná 2, Šamorín  
24 Gymnázium M. R. Štefánika, Slnečná 2, Šamorín 
25 Gymnázium M. R. Štefánika, Slnečná 2, Šamorín 
26Gymnáziu, Hubeného 23, Bratislava; Gymnázium F. G. Lorcu, Hronská 3, Bratislava; Gymnázium M. Rúfusa, Ul. J. Kollára 2, 
Žiar nad Hronom; Gymnázium B. S. Timravy, Haličská cesta, Lučenec; Gymnázium sv. Košických mučeníkov ako organizačná 
zložka Spojenej školy sv. Košických mučeníkov, Čordákova 50, Košice; Gymnázium P. Horova, Masarykova 1, Michalovce; 
Gymnázium sv. Cyrila a Metoda ako organizačná zložka Spojenej školy katolíckej, Farská 19, Nitra; Gymnázium J. Fándlyho, 
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o štúdium v 4-ročnom a aj 8-ročnom VP. Podstatne menej úloh nad rámec vzdelávacích štandardov 
riešili uchádzači o štúdium v predmete MAT. Zistenia z analýzy testov preukázali pomerne malé 
zastúpenie úloh overujúcich vedomosti vyžadujúce využívanie vyšších myšlienkových operácií,  
v pomerne väčšej miere boli u uchádzačov o štúdium na GYM overované nižšie myšlienkové procesy 
úlohami na zapamätanie, porozumenie a aplikáciu. Nedostatkom v testoch zo SJL bolo aj nevyvážené 
zastúpenie jednotlivých oblastí z jazykovedy v porovnaní s literatúrou a neoverovanie schopnosti čítať 
s porozumením na rôznych úrovniach. V testoch z obidvoch profilových predmetov boli zaznamenané 
vecne, štylisticky a ojedinele aj gramaticky nesprávne formulácie testových položiek, ako aj ich nesúlad 
s kľúčom správnych odpovedí. Z porovnania obťažnosti testov z obidvoch profilových predmetov 
vyplynulo, že kým v predmete SJL bola vyhodnotená priemerná obťažnosť vo všetkých testoch, 
v predmete MAT bola vyhodnotená nízka obťažnosť testov takmer v polovici GYM, čo znižovalo 
požiadavky na vedomosti a schopnosti uchádzačov o štúdium na GYM.  

3.1  Opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov   

ŠŠI na základe vykonaných inšpekcií a ich zistení, s ohľadom na závažnosť nedostatkov a porušení 
všeobecne záväzných právnych a rezortných predpisov uplatnila 24 odporúčaní a riaditeľom 
kontrolovaných subjektov uložila prijať 21 opatrení s cieľom skvalitniť úroveň prijímacieho konania 
vrátane prijímacích skúšok.  

4 ODPORÚČANIA A PODNETY 

4.1 Odporúčania na úrovni škôl  

 zabezpečiť pre pedagogických zamestnancov ako  zostavovateľom prijímacej skúšky zo SJL 

a MAT odborné školenie zamerané na získanie kompetencie tvoriť testy/testové položky  

so zameraním na všetky aspekty tvorby testu (psychologické, metodologické a didaktické);  

 dbať v testoch na prijímacie skúšky zo SJL na vyvážené zastúpenie všetkých rovín jazyka vrátane 
literatúry a čítania s porozumením; 

 overovať pravopisné zručnosti žiakov v primerane náročnom texte, čo najkomplexnejšie sa 

zamerať na zásady slovenskej pravopisnej sústavy v súlade so vzdelávacím štandardom 

štátneho vzdelávacieho programu;  

 dodržiavať pri uvádzaní pojmov v zadaní a v zozname ponúkaných správnych i nesprávnych 

odpovedí súlad so vzdelávacím štandardom štátneho vzdelávacieho programu predmetu MAT; 

 zvýšiť úroveň obťažnosti pri zostavovaní testových položiek na prijímacie skúšky z MAT; 

 formulovať zadania úloh vecne, jednoznačne a gramaticky správne;  

 dbať na správne stanovenie kľúča správnych odpovedí vo vzťahu k zadaniu úlohy pri zostavení 

testu/písomnej skúšky. 

4.2  Odporúčania na úrovni systému 

 zaradiť do vzdelávacích ponúk aj vzdelávanie pre pedagogických zamestnancov na tvorbu 
testov/testových položiek. 

 

 

                                                 
Školská 3, Šaľa; Gymnázium J. A. Komenského s vyučovacím jazykom maďarským – Comenius Gimnázium, Štúrova 16, 
Želiezovce; Gymnázium T. Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa; Gymnázium J. R. Rimavského, Kláštorná 37, Levoča; 
Piaristické gymnázium J. Braneckého, Palackého 4, Trenčín; Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica; Gymnáziu 
M. R. Štefánika, Slnečná 2, Šamorín; Gymnázium M. Hodžu, M. M. Hodžu 860/9, Liptovský Mikuláš; Gymnázium P. O. 
Hviezdoslava, Hviezdoslavovo nám. 18, Dolný Kubín 
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5 ZOZNAMY 

5.1 Tabuľky 

TABUĽKA 1  Základné údaje o kontrolovaných školách ............ CHYBA! ZÁLOŽKA NIE JE DEFINOVANÁ. 
TABUĽKA 2 Prehľad o počtoch prihlásených a prijatých žiakov CHYBA! ZÁLOŽKA NIE JE DEFINOVANÁ. 
TABUĽKA 3 Počet úloh z jednotlivých vzdelávacích oblastí pre 4-ročný VP ZO SJL CHYBA! ZÁLOŽKA NIE 

JE DEFINOVANÁ. 
TABUĽKA 4 Počet úloh z jednotlivých vzdelávacích oblastí pre 8-ročný VP ZO SJL CHYBA! ZÁLOŽKA NIE 

JE DEFINOVANÁ. 
TABUĽKA 5 Počet úloh z jednotlivých vzdelávacích oblastí pre 4-ročný VP Z MATCHYBA! ZÁLOŽKA NIE 

JE DEFINOVANÁ. 
TABUĽKA 6 Počet úloh z jednotlivých vzdelávacích oblastí pre 8-ročný VP Z MATCHYBA! ZÁLOŽKA NIE 

JE DEFINOVANÁ. 

 

5.2  Grafy 

GRAF 1 Počet žiakov, ktorých možno prijať do 1. ročníka a prímy pre školský rok CHYBA! ZÁLOŽKA NIE 
JE DEFINOVANÁ. 

GRAF 2 Počet testových položiek v súlade a v nesúlade so vzdelávacím štandardom SJL ........... CHYBA! 
ZÁLOŽKA NIE JE DEFINOVANÁ. 

GRAF 3 Percentuálne zastúpenia testových položiek podľa stupňa náročnosti CHYBA! ZÁLOŽKA NIE JE 
DEFINOVANÁ. 

GRAF 4 Počet testových položiek v súlade a v nesúlade so vzdelávacím štandardom SJL ........... CHYBA! 
ZÁLOŽKA NIE JE DEFINOVANÁ. 

GRAF 5 Percentuálne zastúpenie testových položiek podľa stupňa náročnosti CHYBA! ZÁLOŽKA NIE JE 
DEFINOVANÁ. 

GRAF 6 Počet testových položiek v súlade a v nesúlade so vzdelávacím štandardom MAT ........ CHYBA! 
ZÁLOŽKA NIE JE DEFINOVANÁ. 

GRAF 7 Percentuálne vyjadrenie počtu testových položiek v stupňoch náročnosti ..... CHYBA! ZÁLOŽKA 
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