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Skúšobný poriadok  
Jazykovej školy, Golianova 68, Nitra 

 

Skúšobný poriadok jazykovej školy k štátnej jazykovej skúške je vypracovaný v súlade so 

zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláškou č. 321/2008 Z. z. o jazykovej škole a 

skúšobným poriadkom, ktorý je prílohou vyhlášky.  

Tento skúšobný poriadok ustanovuje podrobnosti o klasifikácií jednotlivých častí štátnej 

skúšky. Cieľ a obsah jednotlivých štátnych jazykových skúšok sú vymedzené v Skúšobnom 

poriadku podľa prílohy citovanej vyhlášky a sú v plnom rozsahu platné pre štátne jazykové 

skúšky v Jazykovej škole, Golianova 68, Nitra. 

 

Čl.1   Písomná časť štátnej jazykovej skúšky 

1. Časti písomnej skúšky 

Celková dĺžka písomnej časti je 4 hodiny a skladá sa z nasledujúcich častí: 

I. Počúvanie s porozumením 

II. Čítanie s porozumením 

III. Preklad 

IV. Písomný prejav – výber z minimálne 3 tém  

Počas prvých dvoch častí testu nie je povolené používať žiadne pomôcky. Pri preklade a 

písomnom prejave je povolené používať slovník v knižnej forme. Nie je povolené používať 

elektronické slovníky. Ak chcú účastníci skúšky používať slovník, musia dozor konajúcemu 

učiteľovi odovzdať vypracované zadania pre prvé dve časti skúšky.  Pri písomnom prejave si 

kandidát vyberie jednu z troch navrhnutých tém. 

 

2. Spôsob hodnotenia jednotlivých častí písomnej časti štátnej jazykovej skúšky 

V zmysle vyhlášky 321/2008 Z. z. o jazykovej škole sa písomná časť štátnej jazykovej skúšky 

hodnotí nasledovne:  

a) časť preklad sa hodnotí klasifikačnými stupňami prospechu: 

výborný:  1 až 7 zlých bodov  

veľmi dobrý:  8 až 16 zlých bodov  
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dobrý:   17 až 25 zlých bodov  

nevyhovel:  viac než 25 zlých bodov 

b) v častiach čítanie s porozumením, počúvanie s porozumením a písomný prejav sa 

uplatňuje hodnotenie v percentách podľa počtu správnych odpovedí:  

výborný:  100 až 90 % správnych odpovedí  

veľmi dobrý:  89 až 80 % správnych odpovedí  

dobrý:               79 až 70 % správnych odpovedí   

nevyhovel:  menej ako 69 % správnych odpovedí 

Pri určení celkového výsledku písomnej časti skúšky sa prihliada na všetky jej zložky, ktoré sa 

hodnotia osobitne. Pri hodnotení jednotlivých častí štátnej skúšky percentami sa tieto prevedú 

do klasifikačných stupňov. Celkové hodnotenie písomnej časti skúšky je aritmetickým 

priemerom klasifikačných stupňov jej štyroch zložiek, ktoré kontrolujú a hodnotia dvaja 

členovia komisie pre štátne jazykové skúšky. Ich rozhodnutie je konečné.  

 

3. Podmienky pre úspešné vykonanie  písomnej časti štátnej jazykovej skúšky 

Účastník skúšky úspešne vykonaná písomnú časť štátnej jazykovej skúšky, ak:   

a) jeho aritmetický priemer zo všetkých častí písomnej skúšky nie je horší ako 3,00 a zároveň 

b) úspešne vykonal minimálne tri časti písomnej časti skúšky, t. j. minimálne v troch častiach 

získal s hodnotenie „vyhovel“. 

O výsledku písomnej časti skúšky sa vyhotovuje zápisnica. 

Výsledok písomnej časti skúšky (vyhovel - nevyhovel) oznámi predseda komisie pre štátne 

jazykové skúšky účastníkovi písomne najneskôr dva týždne pred začiatkom ústnej časti skúšky. 

Súčasne účastníkovi, ktorý úspešne vykonal písomnú časť skúšky,  oznámi aj deň konania 

ústnej časti skúšky. 

Ak účastník nevyhovel pri písomnej časti skúšky, nemôže vykonať ústnu časť skúšky. Účastník 

má možnosť nahliadnuť do opravenej písomnej časti svojej práce v určenom termíne. Z 

písomných prác sa nevydávajú kópie. 

 

Čl. 2   Ústna skúška 

1. Časti ústnej skúšky 

Ústna časť skúšky sa koná najskôr tri týždne po písomnej časti skúšky a je verejná. Konkrétne 

obsahové zameranie ústnej časti skúšky si účastník vyžrebuje. Účastníkovi sa po vyžrebovaní 

otázky na ústnu časť skúšky poskytne čas na prípravu 20 minút na základnú štátnu jazykovú 

skúšku a 25 minút na všeobecnú štátnu jazykovú skúšku. Pri príprave môže účastník používať 

len pomôcky, ktoré mu poskytne skúšobná komisia. Účastník v žiadnom prípade nesmie pri 

ústnej odpovedi čítať súvislý text z písomnej prípravy. 
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Ústna časť skúšky trvá 20 minút pri základnej štátnej jazykovej skúške a 30 minút pri 

všeobecnej štátnej jazykovej skúške. Skladá sa z nasledujúcich 4 častí: 

I. Práca s autentickým textom 

II. Konverzačná téma 

III. Reálie a literatúra anglicky hovoriacich krajín 

IV. Rozbor prečítaného literárneho diela 

 

2. Hodnotenie ústnej časti štátnej jazykovej skúšky 

Pri hodnotení ústnej časti skúšky je dôležité praktické zvládnutie jazyka v jeho sociálnych 

funkciách s prihliadnutím na správnosť a komunikačnú primeranosť jazykového prejavu, 

výslovnosť, intonáciu, interakciu a celkovú dynamiku ústneho prejavu. Vedomosti účastníka o 

reáliách a literatúre krajín príslušnej jazykovej oblasti v zmysle požiadaviek určených 

rámcovými osnovami a ich porovnanie s reáliami Slovenskej republiky ovplyvňujú stupeň 

prospechu účastníka skúšky. Každá žrebovaná otázka sa hodnotí samostatne.  

V súlade s vyhláškou 321/2008 Z. z. o jazykovej škole sa všetky štyri časti ústnej časti štátnej 

jazykovej skúšky hodnotia stupňami prospechu:  

Výborný – 1  

Veľmi dobrý – 2  

Dobrý – 3 

Nevyhovel – 4  

Celkové hodnotenie ústnej časti skúšky je priemerom hodnotení čiastkových odpovedí 

jednotlivých častí skúšky. Pri nerovnakom hodnotení účastníka skúšky skúšajúcimi rozhoduje 

o hodnotení účastníka aritmetický priemer vypočítaný z klasifikačných stupňov jednotlivých 

častí ústnej skúšky. 

 

Celkové hodnotenie štátnej jazykovej skúšky 

Po ústnej časti skúšky hodnotí skúšobná komisia celkový výsledok štátnej jazykovej skúšky. 

Rokovanie skúšobnej komisie pri hodnotení výsledkov skúšky je neverejné. Pri určovaní 

celkového hodnotenia štátnej jazykovej skúšky sa prihliada na celkové výsledky písomnej i 

ústnej časti skúšky. Rozhodnutie skúšobnej komisie o výsledku skúšky je konečné. O celkovom 

hodnotení absolventov skúšky sa vyhotoví zápisnica. Výsledok štátnej jazykovej skúšky oznámi 

účastníkovi predseda skúšobnej komisie pred celou komisiou v deň, v ktorom vykonal ústnu 

časť skúšky. Absolvent skúšky potvrdí podpisom prevzatie vysvedčenia. 

 

Celkový prospech zo štátnej jazykovej skúšky 

 

Celkový prospech zo štátnej jazykovej skúšky, ktorý uchádzač môže dosiahnuť, sa určí podľa 

výsledkov písomnej časti a ústnej časti štátnej jazykovej skúšky a hodnotí sa stupňami: 

 



 

4 

a) prospel s vyznamenaním, ak v písomnej časti štátnej jazykovej skúšky a v ústnej časti štátnej 

jazykovej skúšky dosiahol priemerný prospech 1 alebo 1,5, 

b) prospel veľmi dobre, ak v písomnej časti štátnej jazykovej skúšky a v ústnej časti štátnej 

jazykovej skúšky dosiahol priemerný prospech 2, 

c) prospel, ak v písomnej časti štátnej jazykovej skúšky a v ústnej časti štátnej jazykovej skúšky 

dosiahol priemerný prospech 2,5 a 3, 

d) neprospel, ak v písomnej časti štátnej jazykovej skúšky a v ústnej časti štátnej jazykovej 

skúšky dosiahol priemerný prospech vyšší ako 3. 

 

Opakovanie ústnej časti štátnej jazykovej skúšky 

Účastníkovi, ktorý úspešne vykonal písomnú časť štátnej jazykovej skúšky, ale neprospel pri 

ústnej časti skúšky, môže komisia pre štátne jazykové skúšky povoliť jedno opakovanie ústnej 

časti skúšky v ďalšom skúšobnom období. Na opakovanú skúšku sa účastník prihlási najneskôr 

do roka od vykonania písomnej časti skúšky a môže ju vykonať najneskôr do dvoch rokov od 

vykonania písomnej časti skúšky. Pri opakovaní časti skúšky účastník je povinný zaplatiť 

polovicu úhrady, ktorá je ustanovená pre vykonávanú skúšku. 

 

V Nitre, dňa 8. januára 2020                                                               
 

       RNDr. Zuzana Hurtová 
         riaditeľka školy 


