
CELOSLOVENSKÉ EXTERNÉ TESTOVANIE ŽIAKOV ZŠ (T5/ T9) 

 Úloha Termín  Pre šk. rok  
2022/2023 

Ustanovujúci predpis 

 
 

Ministerstvo 
školstva, vedy, 

výskumu a športu SR 

• určiť príslušný ročník a vyučovacie predmety, v 
ktorých sa má externé testovanie žiakov základnej 
školy uskutočniť 

najneskôr do 
začiatku 
príslušného 
školského roka 
 

T9:  

• matematika,  

• slovenský jazyk a literatúra (okrem škôl s vyučovacím 
jazykom maďarským),  

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

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

• ukrajinský jazyk a literatúra (v školách s vyučovacím jazykom 
ukrajinským) 

T5: 

• matematika, 

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

• maďarský ́ jazyk a literatúra (v ZŠ s vyučovacím jazykom 
maďarským) 

§ 155 ods. 3 školského zákona 

• určiť termín konania testovania: 

• riadny termín 

• náhradný termín 

najneskôr do 
začiatku 
príslušného 
školského roka 
 

Riadny termín:  
T9: 22.3. – 24.3. 2023 
T5: 17.5. 2023 
Náhradný termín:  
T9: 4.4. – 5.4. 2023 

§ 155 ods. 3 školského zákona 
§ 13 ods. 7 vyhlášky č. 
223/2022 Z. z.  

Regionálny úrad 
školskej správy v sídle 

kraja 

•  delegovať zamestnancov na kontrolu 
dodržiavania pokynov na prípravu a administráciu 
testov v náhradnom testovaní a koordinovať jeho 
priebeh vo vybraných školách 

  § 156 ods. 2 školského zákona 
 

 
 
 

NIVAM 
(Odbor hodnotenia a 

monitorovania 
vzdelávania - NÚCEM) 

• monitorovanie a hodnotenie kvality výchovy a 
vzdelávania na úrovni dosiahnutého stupňa 
vzdelania na základe poverenia ministerstva 
školstva 

• zabezpečiť organizačné pokyny pre školy, príprava 
testových úloh, distribúcia testov na školy 

  § 154 ods. 2 školského zákona 

• delegovať zamestnancov na kontrolu dodržiavania 
pokynov na prípravu a administráciu testov v 
náhradnom testovaní a koordinovať jeho priebeh 
vo vybraných školách 

niekoľko dní pred 
dňom konania 

 § 156 ods. 2 školského zákona 
 

 
 
 
 

Základná škola 
 

• prihlásiť žiakov 5. a 9. ročníka na testovanie cez 
školský informačný systém 

 14.11. – 30.11.2022 § 154 ods. 5 školského zákona 

• organizačné zabezpečenie externého testovania 
na škole (zodpovedná osoba - riaditeľ školy) 

V deň konania 
 

Riadny termín:  
T9: 22.3. – 24.3. 2023 
T5: 17.5. 2023 
Náhradný termín:  
T9: 4.4. – 5.4. 2023 

§ 155 ods. 4 školského zákona 

 


