
SPOJENÁ ŠKOLA, DOMINIKA TATARKU 4666/7, POPRAD 

Gymnázium, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad 

Základná škola, Ul. mládeže 2350/7, Poprad 

Dodatok č. 5: 

Komisionálne skúšky (realizácia a hodnotenie)



V zmysle § 57 zákona 245/2008 Z.z. zákona o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov žiak sa hodnotí podľa výsledkov komisionálnej skúšky, ak: 

a) vykonáva rozdielovú skúšku v strednej škole, 

b) požiada o preskúšanie plnoletý žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka, 

c) podá vyučujúci pedagogický zamestnanec alebo riaditeľ školy podnet na preskúšanie žiaka, 

d) neprospel z vyučovacieho predmetu, 

e) študuje podľa individuálneho učebného plánu v strednej škole, 

f) je oslobodený od povinnosti dochádzať do školy, 

g) vykonáva na konci prvého polroka a druhého polroka v konzervatóriu alebo v škole umeleckého 

priemyslu skúšku z umeleckej praxe a skúšku z profilového predmetu, 

h) plní školskú dochádzku osobitným spôsobom, 

i) vzdeláva sa individuálne podľa § 24 alebo 

j) vykonáva komisionálnu skúšku s cieľom získať nižšie stredné vzdelanie. 

Komisionálnu skúšku povoľuje alebo nariaďuje riaditeľka školy. Riaditeľka školy môže povoliť 

prítomnosť zákonného zástupcu neplnoletého žiaka. 

V jeden deň môže vykonať žiak komisionálne skúšky najviac z dvoch vyučovacích predmetov. 

Komisia pre komisionálne skúšky má najmenej troch členov, ktorých vymenúva a odvoláva riaditeľka 

školy. Výsledok komisionálnej skúšky vyhlási predseda komisie pre komisionálne skúšky verejne v deň 

konania komisionálnej skúšky. Výsledok každej komisionálnej skúšky je pre hodnotenie žiaka konečný. 

Ďalšie preskúšanie žiaka je neprípustné. 

 

Komisionálne skúšky sa realizujú podľa stanovených pravidiel schválených na zasadnutiach 

predmetových komisii a metodických združení nasledovne:  

 

MATEMATIKA, SEMINÁR Z MATEMATIKY, CVIČENIA Z MATEMATIKY, 

INFORMATIKA, SEMINÁR Z INFORMATIKY, PROGRAMOVANIE A 

EKONOMIKA 

Komisionálna skúška pozostáva z písomnej a ústnej časti. 

Písomná časť skúšky - žiak rieši úlohy z učiva prebratého v danom klasifikačnom období (20 minút). 

Ústna časť skúšky - žiak prezentuje pred skúšobnou komisiou riešenie úloh z písomnej skúšky a 

teoreticky zdôvodňuje svoje postupy. Jeho prezentácia je zameraná na argumentáciu a zdôvodnenie 

(diskusia s členmi skúšobnej komisie - 20 minút). 

FYZIKA, SEMINÁR Z FYZIKY 

Komisionálna skúška pozostáva z písomnej a ústnej časti. 

Písomná časť skúšky - 20 minút 



Ústna časť skúšky - 30 minút (10 minút príprava a 20 minút odpoveď) 

Počas ústnej skúšky žiak prezentuje pred skúšobnou komisiou teoretické vedomosti a riešenia 

úloh z písomnej skúšky. 

ANGLICKÝ, NEMECKÝ, FRANCÚZSKY A RUSKÝ JAZYK 

Komisionálna skúška pozostáva z písomnej a ústnej časti. 

Písomná časť skúšky - 20 minút 

Písomný test je zameraný na slovnú zásobu, gramatiku a používanie jazyka. 

Ústna časť skúšky - 15 minút príprava, 15 minút odpoveď 

Ústna odpoveď je zameraná na diskusiu k zvolenej téme podľa cieľových požiadaviek. 

Hodnotenie: Váha hodnotenia ústnej a písomnej časti je 1:1. Pri výpočte výslednej známky sa 

používa vzorec: z = (z1 + z2)/2 , pričom z1 je známka za písomnú časť a z2 je známka za ústnu 

odpoveď. 

KONVERZÁCIE Z CUDZÍCH JAZYKOV 

Komisionálna skúška zahŕňa učivo prebraté za dané klasifikačné obdobie a skladá sa z 2 častí: 

Písomná časť skúšky - písomný test zameraný na prebratú slovnú zásobu v trvaní maximálne 

20 minút. 

Ústna časť skúšky - ústna odpoveď zameraná na overenie komunikačných zručností 

z prebratých tém v trvaní maximálne 20 minút. 

Hodnotenie: Výsledné hodnotenie bude vyjadrené v percentách, podľa vzorca vh = (p1+p2)/2 

pričom p1 je percentuálne hodnotenie za písomnú časť a p2 je percentuálne hodnotenie za ústnu 

odpoveď. Aby žiak získal hodnotenie “absolvoval”, musí dosiahnuť výsledok z oboch častí 

minimálne 40%. 

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA 

Komisionálna skúška pozostáva z písomnej a ústnej časti. 

Písomná časť: 

slohová písomná práca (žiak napíše podľa zadania učiteľa doma a doručí najneskôr 2 dni pred 

komisionálnou skúškou), pravopisné cvičenie a test (20 min),  

Ústna časť: 

je zameraná na prezentovanie a aplikáciu vedomostí a na interpretáciu textov (20 min. príprava 

a 20 min. odpoveď). 



Hodnotenie: Váha hodnotenia jednotlivých častí je 1:1. Pri výpočte stupňa prospechu sa 

používa vzorec: z = (z1 + z2)/2 je po zaokrúhlení výsledný stupeň prospechu, pričom z1 je 

známka za písomnú časť a z2 je známka za ústnu časť. 

SEMINÁR ZO SLOVENSKÉHO JAZYKA 

Komisionálna skúška pozostáva z písomnej a ústnej časti. 

Písomná časť: 

pravopisné cvičenie a test (20 min), 

Ústna časť: 

je zameraná na prezentovanie a aplikáciu vedomostí z jazykovej roviny v náučných/ 

umeleckých textoch (20 min. príprava a 20 min. odpoveď). 

Hodnotenie: Váha hodnotenia jednotlivých častí je 1:1. Pri výpočte stupňa prospechu sa 

používa vzorec: z = (z1 + z2)/2, pričom z je po zaokrúhlení výsledný stupeň prospechu, z1 je 

známka za písomnú časť a z2 je známka za ústnu časť. 

BIOLÓGIA, CHÉMIA 

Komisionálna skúška pozostáva z písomnej a ústnej časti. 

Písomná časť - súčasťou je krátky opakovací test, prechádzajúci podstatnou časťou učiva 

v trvaní 10 - 15 minút, ktorý je zostavený tak, aby sa dal jednoznačne vyhodnotiť hneď aj 

s príslušným bodovaním za jednotlivé položky ( napr. grafy, vzorce, rovnice, nákresy). 

Ústna časť pozostáva z 3 otázok, na ktoré sa žiak pripraví v príslušnej učebni v časom trvaní 

20 minút. Na zadané otázky žiak odpovedá pred komisiou opäť v trvaní 20 minút. 

VÝCHOVA UMENÍM, HUDOBNÁ VÝCHOVA, VÝTVARNÁ VÝCHOVA 

Komisionálna skúška pozostáva z praktickej a teoretickej časti. 

Praktická časť (10 minút) 

- prezentácia vlastných prác, ktoré sú vopred zadané vyučujúcim. 

Teoretická časť (20 minút) 

- test. 

Žiak je hodnotený z každej časti samostatnou známkou. Výsledná známka sa vypočíta podľa 

vzorca z = (z1 + z2)/2.  V prípade nerozhodného priemeru (napr. 1,5) sa zaokrúhľuje nadol, t.j. 

napr. zo známok 1 a 2 sa stanoví výsledná známka 1. 



ETICKÁ VÝCHOVA A NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA 

Komisionálna skúška pozostáva z ústnej prezentácie samostatnej práce, ktorá bola žiakovi 

zadaná vyučujúcim vopred z učiva preberaného v klasifikačnom období. Doba trvania ústnej 

prezentácie je 15 minút. 

OBČIANSKA NÁUKA, SPOLOČENSKOVEDNÝ SEMINÁR 

- ústna skúška - dĺžka trvania 45 minút (príprava 20 minút, odpoveď 25 minút) 

DEJEPIS, SEMINÁR Z DEJEPISU, DEJEPIS PRE MATURANTOV 

Komisionálna skúška pozostáva z písomnej a ústnej časti. 

Ústna časť - jedna otázka z národných dejín, jedna otázka zo svetových dejín - príprava 20 

minút, odpoveď 20 minút 

Písomná časť - krátky 15-minútový test (najdôležitejšie roky a udalosti, pojmy). 

Hodnotenie - výsledná známka bude priemer písomnej časti a dvoch otázok z ústnej časti. 

GEOGRAFIA 

Komisionálna skúška pozostáva z písomnej a ústnej časti. 

Ústna časť - tri otázky z daného ročníka (fyzická geografia, humánna geografia, regionálna 

geografia svet alebo geografia Slovensko - príprava 20 minút, odpoveď 20 minút. 

Písomná časť - krátky 15 - 20 minútový test (základné pojmy, javy, mechanizmy, závislosti..) 

z daného klasifikačného obdobia. 

Hodnotenie - výsledná známka bude priemer z písomnej a z ústnej časti. 

TELESNÁ VÝCHOVA 

Komisionálna skúška pozostáva z troch úloh: 

1. úloha - povelová technika (nástup, hlásenie), 

2. úloha z tematického celku (TC) „Výchovno-vzdelávacieho plánu, ktoré žiak 

neabsolvoval“ (zo ŠkVP pre daný ročník) - 2 až 4 praktické cvičenia z predmetného TC, 

3. úloha – jedna teoretická otázka z predmetného TC (zvyčajne zo základných pravidiel 

alebo teoretických hodín). 

Celková dĺžka trvania skúšky cca 45 minút. Výsledné hodnotenie - priemer z dielčích hodnotení. 

UMENIE A KULTÚRA, DEJINY UMENIA 

Komisionálna skúška pozostáva z písomnej a ústnej časti. 



Písomná časť: písomná práca (15 min), 

Ústna časť: je zameraná na prezentovanie výsledkov samostatnej vopred zadanej práce - na 

prezentovanie projektu / portfólia ( 20 min.). 

Hodnotenie: Váha hodnotenia jednotlivých častí je 1:1. Pri výpočte stupňa prospechu sa 

používa vzorec: z = (z1 + z2)/2 , pričom z je po zaokrúhlení výsledný stupeň prospechu, z1 je 

známka za písomnú časť a z2 je známka za ústnu časť. 


