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1. Aktuálny stav

ü Záverečnú skúšku v učebných odboroch upravuje školský zákon a vyhláška o
ukončovaní štúdia.

ü Obsah ukončovania štúdia záverečnou skúškou upravujú výkonové
štandardy odboru vzdelávania, ktoré sú súčasťou vzdelávacích štandardov
ŠVP.

ü Témy pre záverečnú skúšku schvaľuje riaditeľ školy na návrh predsedu
predmetovej komisie školy.

ü Témy spracovávajú učitelia odborných predmetov v spolupráci s majstrami
odbornej výchovy školy.



1. Aktuálny stav

ü Aktuálne nie je jednotný obsah a postup ukončovania štúdia záverečnou
skúškou upravený v legislatíve a ani v pokynoch ministerstva školstva pre
stredné školy.

ü Škola predkladá obsah ukončovania štúdia záverečnou skúškou
k vyjadreniu stavovskej a profesijnej organizácii s vecnou pôsobnosťou
k odboru vzdelávania v zmysle zákona o OVP.

ü V praxi dochádza najmä k výrazným rozdielom v náročnosti skúšobnej
úlohy pre praktickú časť skúšky a v dĺžke praktickej časti skúšky, čoho
dôsledkom je výrazný rozdiel v uplatniteľnosti absolventov daného odboru z
rôznych škôl vzdelávania na trhu práce.

ü V praxi sú situácie, že škola prispôsobuje obsah záverečnej skúšky často
stavu personálneho zabezpečenia výučby odborných predmetov a stavu
vybavenia dielne školy, v ktorej sa realizuje praktická časť záverečnej skúšky.



1. Aktuálny stav

ü Členom skúšobnej komisie pre záverečnú skúšku je v zmysle školského
zákona je aj skúšajúci zástupca SaPO ak je nominovaný zo strany SaPO a v
SDV skúšajúci zástupca zamestnávateľa, s ktorým má žiak uzatvorenú
učebnú zmluvu.

ü Skúšajúci zástupca má oprávnenie klásť otázky a zúčastňovať sa hodnotenia
a klasifikácie žiaka v rámci záverečnej skúšky , ale vzhľadom na počet členov
skúšobnej komisie je jeho názor menšinový, čo odrádza skúšajúcich
zástupcov SaPO od účasti na záverečnej skúške.

ü V zmysle školského zákona sa pri záverečnej skúšky overujú vedomosti,
zručnosti a spôsobilosti žiaka v danom učebnom odbore.



2. Postup prác a zapojenia odborníkov 

Práce sa zamerali na návrh modelu novej záverečnej skúšky.

Jedným z cieľov tejto aktivity bolo aj zvýšenie kvality záverečnej
skúšky zavedením jednotného zadania záverečnej skúšky, zmenou
zloženia skúšobnej komisie a zmenou systému celkového hodnotenia
žiaka na záverečnej skúšky v zhode s hodnotiacim štandardom
overovania kvalifikácie v NSK.

Návrh novej záverečnej skúšky bol prerokovávaný na pracovných
stretnutiach v Papierničke za účasti zamestnávateľov a škôl v SDV,
zástupcov stavovských a profesijných organizácii, zriaďovateľov
stredných odborných škôl a zástupcov rezortu školstva.



2. Postup prác a zapojenia odborníkov 

Model novej záverečnej skúšky bol overovaný v praxi v dvoch
etapách:
I. Etapa – marec až jún 2019
II. Etapa – marec až jún 2020*

Overovanie novej záverečnej skúšky obsahovalo:
• spracovanie dokumentácie k novej záverečnej skúške,
• výber odborov vzdelávania, škôl a zamestnávateľov v SDV

pre overovanie novej ZS,
• výber žiakov s učebnou zmluvou pre overovanie novej ZS,
• výber tvorcov jednotných zadaní novej ZS,
• výber skúšobných komisárov pre novú ZS,
• príprava účastníkov overovania novej ZS,
• realizácia novej záverečnej skúšky,
• vyhodnotenie overovania novej ZS.

*Pozn.: Z dôvodu prerušenia vyučovania sa overovanie novej ZS realizovalo v rok 2020
bez účasti žiakov na skúške.



2. Postup prác a zapojenia odborníkov 

Overovanie novej ZS v praxi I. Etapa – 2019



2. Postup prác a zapojenia odborníkov 

Overovanie novej ZS v praxi II. Etapa – 2020



2. Postup prác a zapojenia odborníkov 

Zapojenie odborníkov:

- zástupcovia odvetví nominovaní SaPO s vecnou pôsobnosťou k
odborom vzdelávania,

- odborní garanti pre skupinu odborov vzdelávania ŠIOV,
- zástupcovia SaPO v NP Duál,
- odborníci z praxe - zamestnanci škôl, zamestnávateľov a združení

zamestnávateľov nominovaní SaPO,



3. Návrh riešenia / Výstup 

Nová záverečná skúška prinesie pre prax:

ü Cieľom novej záverečnej skúšky je overiť nadobudnutie odbornej
spôsobilosti pre výkon povolania.

ü Pri záverečnej skúške žiak preukazuje úroveň získaných kompetencií,
odborných vedomostí, zručností a spôsobilostí vrátane schopnosti
riadiť svoje konanie vo vzťahu k vykonávaným procesom
zodpovedajúcim záverečnej skúške.

ü Obsah záverečnej skúšky v SDV pre každý odbor samostatne bližšie
špecifikuje vzdelávací poriadok odboru vzdelávania.



3. Návrh riešenia / Výstup 

Nová záverečná skúška prinesie pre prax:

ü Jednotné zadanie záverečnej skúšky pre daný odbor vzdelávania na
všetkých stredných odborných školách.

ü V skúšobnej komisie budú mať skúšajúci zástupcovia
zamestnávateľov väčšinové zastúpenie.

ü Jednotný systém hodnotenia žiaka v jednotlivých častiach
záverečnej skúšky a jednotné celkové hodnotenie žiaka pri
záverečnej skúške zosúladené s hodnotiacim štandardom overovania
kvalifikácie upraveným v NSK.



3. Návrh riešenia / Výstup 

Skladba 
ZS

Teoretická
časť

Písomná 
forma

Ústna 
forma

Praktická 
časť



3. Návrh riešenia / Výstup 

Poradie realizácie jednotlivých častí ZS:

1. 

Písomná forma
(test)

2. 

Praktická časť
(skúšobná úloha + 
situačný rozhovor)

3. 

Ústna forma
(odborný rozhovor)



3. Návrh riešenia / Výstup 

Úlohy pre ZS:

• Vypracovávajú sa v jednotnej forme v gescii SaPO s vecnou
pôsobnosťou k odboru vzdelávania, v ktorom sa vykonáva záverečná
skúška.

• Úlohy schvaľuje výbor pre vzdelávanie príslušnej SPO.

• Tvorcov tém vyberá SPO v súčinnosti so strednými odbornými
školami a zamestnávateľmi v systéme duálneho vzdelávania
a schvaľuje štatutár SaPO po prerokovaní vo vzdelávacom výbore
SaPO.



3. Návrh riešenia / Výstup 

Úlohy pre ZS:

Teoretická časť ZS:

Písomná forma – jednotný písomný test.
Ústna forma – jednotné otázky pre odborný rozhovor.

Praktická časť ZS:

Jednotná forma zadania skúšobnej úlohy.



3. Návrh riešenia / Výstup 

Písomná forma teoretickej časti ZS – písomný test

- Preverenie teoretických vedomostí žiaka. 
- Realizácia ® miesto určené SPO v spolupráci so školou. 
- Jeden termín ® najviac 35 žiakov/trieda.
- Trvanie ® 90 minút. 
- Pozostáva z 58 úloh:

- 53 testových otázok, 
- 5 otvorených úloh. 

- Obsahové zameranie ® 3 oblasti:
- aplikovaná matematika, technológia, odborné kreslenie....



3. Návrh riešenia / Výstup 



3. Návrh riešenia / Výstup 



3. Návrh riešenia / Výstup 

Praktická časť ZS – skúšobná úloha a situačný rozhovor

- Žiak preukazuje, že je spôsobilý úlohu analyzovať, zaobstarať si
informácie a určiť vhodný postup spracovania.

- Formu jednotného zadania skúšobnej úlohy ® vydáva SPO.
- Skúšobná úloha:

- komplexná práca ® zhotovenie výrobku, poskytnutie služby,
vykonanie prác (podniková/cvičná zákazka).

- Trvanie ® najmenej 5 a najviac 24 hodín.
- Konkrétne zadanie skúšobnej úlohy vypracuje škola v

spolupráci so zmluvnými zamestnávateľmi.



3. Návrh riešenia / Výstup 



3. Návrh riešenia / Výstup 

Ústna forma teoretickej časti ZS – odborný rozhovor

- Preverenie schopností aplikovania teoretických a praktických
vedomostí žiaka v praxi pri odbornom rozhovore na tému
skúšobnej úlohy.

- Člení sa na:
- situačný rozhovor:

- uskutočňuje sa počas praktickej časti,
- každý skúšobný komisár ho uskutočňuje so žiakom 

individuálne.
- odborný rozhovor:

- uskutočňuje sa po praktickej časti pred celou skúšobnou 
komisiou.

- Trvanie ® spolu 15 – 30 minút. 



3. Návrh riešenia / Výstup 



3. Návrh riešenia / Výstup 

Hodnotenie a klasifikácia žiaka na záverečnej skúške

Nová záverečná skúška používa diferencovaný systém hodnotenia
jednotlivých častí záverečnej skúšky vytvorený na základe skúsenosti
praxe v zahraničí.

Systém hodnotenia využíva rôznu váhu hodnotenia príslušnej časti
záverečnej skúšky, ktorá zohľadňuje podiel príslušnej časti ZS na
odbornej spôsobilosti absolventa podľa požiadaviek trh práce.

Hodnotenie žiaka vykonáva formou hodnotiacich hárkov každý člen
skúšobnej komisie samostatne.

Pre celkové hodnotenie žiaka sa vypočíta priemer bodového
hodnotenia ZS.



3. Návrh riešenia / Výstup 

Hodnotenie a klasifikácia žiaka na záverečnej skúške

V rámci hodnotenia jednotlivých častí záverečnej skúšky a v rámci
celkového hodnotenia záverečnej skúšky môže žiak získať celkom
najviac 100 bodov.

Celkové hodnotenie žiaka v slovnom vyjadrení sa člení podľa počtu
bodov hodnotenia ZS.

Podmienkou pre úspešné vykonanie záverečnej skúšky je splniť
uvedené kritériá hodnotenia ZS najmenej na percentuálnu hodnotu
určenú v zhode s podmienkou úspešného vykonania skúšky na
overenie odbornej spôsobilosti uvedenou v karte kvalifikácie v NSK
formou %-nej úspešnosti na skúške.



3. Návrh riešenia / Výstup 

Bodovanie jednotlivých častí záverečnej skúšky
Písomná forma teoretickej 

časti skúšky  15% Praktická časť skúšky 70% Ústna forma teoretickej časti 
skúšky  15%

50 úloh s 
odpoveďami

5 úloh 
otvorených

Príprava, 
plánovanie 

činnosti

Realizácia 
pracovnej 
činnosti

Riadenie 
kvality, 
BOZP

Situačný 
rozhovor 

počas 
praktickej 

časti

Odborný 
rozhovor po 

praktickej časti

50% 50% 20% 60% 20% 40% 60%

50 x 1 b 5 x 0 až 10 b
0-20 b 0-60 b 0-20 b 0-40 b 0-60 b

0-50 b 0-50 b

max. 100 b max. 100 b max. 100 b

Prenos do celkového hodnotenia skúšky

15%, max. 15 b 70%, max. 70 b 15%, max.  15 b

Celkový počet bodov za záverečnú skúšku maximálne 100 b.
Percento úspešnosti záverečnej skúšky vyjadrené hodnotou 100% zodpovedá celkovému počtu 100 b. 



3. Návrh riešenia / Výstup 
Celkové hodnotenie záverečnej skúšky

Percento 
úspešnosti 
záverečnej 

skúšky

Slovné hodnotenie skúšky vyjadrené 
stavovskou a profesijnou organizáciou

Prenos na aktuálne 
hodnotenie záverečnej skúšky 

známkou a celkovým 
prospechom.

92 - 100 % Výborný výkon nadštandardne spĺňajúci 
požiadavky odbornej spôsobilosti.

Známka 1 – výborný
Prospel s vyznamenaním.

84 - 91 % Nadštandardný výkon spĺňajúci požiadavky 
odbornej spôsobilosti.

Známka 2 – chválitebný
Prospel veľmi dobre.

76 - 83 % Výkon v celom rozsahu spĺňa požiadavky 
odbornej spôsobilosti.

Známka 3 – dobrý
Prospel.

70* - 75 %
Výkon vykazuje nedostatky. Ako celok 
výkon štandardne spĺňa požiadavky 

odbornej spôsobilosti.

Známka 4 – dostatočný
Prospel dostatočne.

do 69 %
Výkon nespĺňa požiadavky odbornej 

spôsobilosti a chýbajú niektoré základné 
vedomosti a zručnosti.

Známka 5 – nedostatočný
Neprospel.

* Pozn.: Spodná hranica pre splnenie požiadavky na úspešné vykonanie záverečnej skúšky vychádza z %-neho
podielu úspešnosti skúšky na overenie odbornej spôsobilosti určeného v kartách kvalifikácií zodpovedajúcich
obsahu vzdelávania v učebnom odbore.



3. Návrh riešenia / Výstup 

Implementácia 
novej ZS do praxe

1. fáza 
implemenetácie

2. fáza 
implementácie



• Ponechanie vybraných kompetencií v rukách SOŠ, ktorá 
bude spolupracovať so SaPO. 

1. Fáza 
implementácie 

novej ZS

SaPO SOŠ
Vypracovanie jednotného písomného 
testu pre písomnú časť ZS.

Príprava podkladov, výber miesta ZS,  
organizácia záverečnej skúšky, určenie 
počtu skúšobných komisií.

Vydanie jednotnej formy zadania 
skúšobnej úlohy pre praktickú časť ZS.

Administratívne zabezpečenie 
záverečnej skúšky a určenie skúšobných 
úloh.

Výber skúšobných komisárov 
v spolupráci so školou.

Menovanie skúšobných komisárov. 
Výkon procesu hodnotenia a klasifikácie 
žiakov.

Zabezpečenie procesu hodnotenia 
a klasifikácie žiakov.

Vydávanie dokladov k záverečnej 
skúške.

Odovzdávanie dokladov o ukončení 
štúdia v spolupráci so SaPO.

Vyhodnotenie záverečnej skúšky.



• Presun vybraných kompetencií zo strednej školy na 
SaPO.

2. Fáza 
implementácie 

novej ZS

SaPO SOŠ
Vypracovanie jednotného písomného 
testu pre písomnú časť ZS.

Príprava podkladov, výber miesta ZS,  
organizácia záverečnej skúšky, určenie 
počtu skúšobných komisií.

Vydanie jednotnej štruktúry zadania 
skúšobnej úlohy pre praktickú časť ZS.

Administratívne zabezpečenie
záverečnej skúšky a určenie skúšobných 
úloh.

Výber skúšobných komisárov a 
menovanie skúšobných komisií v 
spolupráci so školou. 

Výkon procesu hodnotenia a klasifikácie 
žiakov.

Zabezpečenie procesu hodnotenia a 
klasifikácie žiakov. 

Vydávanie dokladov k záverečnej 
skúške.

Odovzdávanie dokladov o ukončení 
štúdia v spolupráci so školou.

Vyhodnotenie záverečnej skúšky.



4. Návrh legislatívnych zmien 

Spracovaný návrh legislatívneho textu pre novelizáciu školského zákona
a vyhlášky o ukončovaní štúdia.



5. Kontaktné údaje na vedúceho faktora úspechu/aktivity 

Ing. Ladislav Kováč
Tímlíder aktivity A.4.

NP Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity OVP
Štátny inštitút odborného vzdelávania

Bellova 54/A, 837 63 Bratislava 37
Tel: +421 911 406 435

e-mail: ladislav.kovac@siov.sk
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