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Informácie o priebehu

NÁRODNÝCH POROVNÁVACÍCH SKÚŠOK

(pokyny pre účastníkov)

Než sa ku skúškam vypravíte, prečítajte si dôkladne tieto informácie. Rovnako odporúčame prečítanie obchodných 

podmienok vzťahujúcich sa k Národným porovnávacím skúškam. Nájdete v nich množstvo dôležitých informácií.

MIESTO KONANIA SKÚŠKY

Skúška pre vás začína tým, že sa najneskôr v čas začiatku 

skúšky dostavíte na miesto konania skúšky. Adresa budovy, 

v ktorej skúšky vykonáte, je uvedená v pozvánke. Venujte jej 

zvýšenú pozornosť! Ak prebieha skúška v meste, ktoré 

dobre nepoznáte, uistite sa vopred, že dokážete budovu 

včas nájsť. Údaje o vzdialenostiach uvedené v pozvánke sú 

orientačné!

Budova sa otvára najneskôr 20 minút pred začiatkom skúšky. 

Vo vstupnej časti budovy nájdete vyvesené abecedné

zoznamy účastníkov, z ktorých zistíte, v ktorej miestnosti 

(učebni) vykonáte skúšku. Do budovy nesmie vstúpiť 

okrem účastníkov skúšky, administrátorov, koordinátora a 

osôb poverených Scio nikto ďalší. Ak vás teda bude na 

skúšku niekto sprevádzať, musí počítať s tým, že po celú 

dobu testu zostane mimo budovu.

V učebni má každý presne stanovené miesto. Toto miesto 

zistíte podľa rozpisu na dverách miestnosti a na tabuli vo 

vnútri, prípadne podľa označenia miesta v učebni vaším 

kódom napísaným na kartičke (kód z pozvánky).

Do učebne sa dostavia 1-2 administrátori a začne skúška. 

Administrátori podľa občianskych preukazov alebo pasov 

skontrolujú totožnosť. Než vyrazíte na skúšku, overte si, či je 

váš občiansky preukaz platný! Pri kontrole dokladu 

totožnosti bude skontrolovaná jeho platnosť, vaše rodné 

číslo, fotografie na doklade a budete požiadaní o podpis do 

prezenčného zoznamu. Pokiaľ nebude administrátor skúšky 

schopný identifikovať vás podľa fotografie a podpisu, 

požiada vás ešte o ďalší preukaz (vodičský preukaz, 

študentský preukaz, preukaz MHD a pod).

Ak teda vlastníte aj ďalší preukaz, pre istotu si ho tiež 

vezmite so sebou. Ak ste občiansky preukaz stratil(a) alebo 

vám ho ukradli, musíte predložiť potvrdenie o jeho strate a 

iný preukaz s fotografiou (napr. študentský apod). 

1. Po kontrole, či sú všetci účastníci skúšky na svojich 

miestach, rozdajú administrátori účastníkom záznamové 

hárky.
2. Záznamové hárky (ZH) sú pripravené a vytlačené 

menovite. Vždy skontrolujte, či ste dostali svoj 
záznamový hárok a podpíšte ho.

3. Administrátori zopakujú, ako bude skúška prebiehať, a 
odpovedia na prípadné otázky. Ak budete mať nejaké 
nejasnosti týkajúce sa vyplňovania záznamových hárkov 
alebo ďalšie otázky, je to posledná príležitosť sa opýtať. 
Využite ju.

4. Pred skúškou z niektorých predmetov dostanete aj 

krátky dotazník. Jeho vyplnenie by nemalo trvať dlhšie 

ako 3 minúty. Ide iba o štatistický prehľad a dáta z 

dotazníka nebudú mať vplyv na výsledky skúšok ani 

nebudú využité na komerčné účely.
5. V ďalšom kroku nechajú administrátori účastníkmi 

skontrolovať pečať na obálke so zadaními. Každý 
účastník má právo osobne pečať skontrolovať. Po 
kontrole je obálka rozpečatená a účastníkom sú 
rozdané zadania skúšky.

ZAČATIE SKÚŠKY

KONTROLA TOTOŽNOSTI

V UČEBNI
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POZOR! Ak prídete neskoro, nájdete zamknutú 
budovu a nebudete sa môcť skúšky zúčastniť.

! Ak budete mať so sebou mobilný telefón, vypnite
ho už pred vstupom do učebne!

! Ak nepredložíte platný doklad totožnosti,
bude vám umožnené skúšku vykonať, ale jej
výsledky nemôžu byť nikdy použité pre potreby
prijímacieho konania!



!Ak sú zadania skúšok v dvoch variantoch, budú rozdané 

tak, aby účastníci sediaci vedľa seba nemali rovnaké 

varianty zadania. Ak sú zadania iba v jednom variante, 

sedia účastníci skúšky v lavici po jednom. Zadanie 

ponecháte ležať na lavici zatvorené až do chvíle, kedy 

administrátori dajú pokyn: "Môžete začať pracovať". Až 

potom smiete zadanie skúšky otvoriť. Od tohto okamihu 

máte presne vymedzený časový limit na riešenie úloh. A 

od tohto okamihu tiež administrátori nesmú 

zodpovedať žiadne otázky.

Ak v priebehu skúšky z akýchkoľvek dôvodov 

opustíte učebňu, musíte odovzdať svoj záznamový 

hárok a už sa nesmiete do učebne vrátiť. 

Pred začatím skúšky navštívi učebňu náhradný 

administrátor alebo koordinátor, aby vyfotografoval 

alebo pomocou videokamery natočil rozsadenia 

účastníkov v učebni. Získané budú iba celkové zábery. 

Fotografie či videozábery sú po skúškach archivované. 

Ako dôkazné materiály slúžia len v prípade 

spochybnenia totožnosti účastníka skúšky alebo 

v prípade sporov týkajúcich sa totožnosti účastníka.

V priebehu skúšky smie do učebne vstúpiť iba koordinátor 

skúšok v danom mieste, náhradný administrátor, prípadne 

pracovník poverený spoločnosťou Scio, aby skontroloval, 

že je všetko v poriadku, a že skúšky prebiehajú podľa regúl.

1. Pred uplynutím vymedzeného časového limitu vás admi-

nistrátor upozorní, že zostáva 5 minút do konca testu. Ak 

budete so všetkými úlohami hotoví skôr, môžete si svoju 

prácu prekontrolovať. Ak nechcete alebo ste aj s  tým 

hotoví, počkajte do ukončenia skúšky. Opustiť učebňu 

bude možné až po úplnom skončení skúšky.

2. Na pokyn administrátora "Prosím, ukončite prácu" 
okamžite odložte svoje písacie potreby a pokojne čakajte, 
až administrátor vaše záznamové hárky zozbiera. Ten ich 
potom vloží do obálky, ktorú zapečatí, a dvaja z 
účastníkov skúšky potvrdia pečať svojimi podpismi. 
Zadania skúšky Vám budú ponechaná a môžete si ich 
odniesť domov.
Opustiť učebňu je možné až potom, čo vás k tomu 
administrátor skúšky vyzve!

3. Po zozbieraní záznamových hárkov vyzve administrátor 

dvoch účastníkov k  vyplneniu protokolu o priebehu 

skúšky. V prípade väčšieho záujmu o  vyplnenie 

protokolu, bude toto umožněné všetkým záujemcom. 

Vyplnenie protokolu nie je povinné, ale ak budete mať 

pripomienky k priebehu skúšky, využite túto príležitosť! 

V prípade dodatočných pripomienok sa môže stať, že 

situácia v priebehu testu nebude môcť byť preskúmaná 

a prípadná reklamácia priebehu skúšky by z toho 

dôvodu musela byť zamietnutá. Prípadne nás 

bezodkladne kontaktujte telefonicky.

Týmto je pre vás skúška skončená.

PO SKÚŠKACH

UKONČENIE SKÚŠKY

FOTOGRAFOVANIE VSTUP DO UČEBNE
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v deň skúšok večer

v deň skúšok večer

v deň skúšok večer

niekoľko dní po termíne

prebieha 2 dni od zverejnenia 

kópií ZH a skóre

spravidla týždeň po termíne 

konania skúšok

najskôr 13 dní po termíne 

konania skúšok

najskôr 18 dní po termíne 

konania skúšok

zadania skúšok - budú zverejnené na www.scio.cz v osobnom profile účastníka skúšky

kľúče správnych riešení - budú zverejnené na www.scio.cz v osobnom profile účastníka skúšky

verejná oponentúra zadania testu a kľúča správnych riešení - pripomienky k úlohám v testoch a 

kľúčom správnych riešení bude možné vzniesť prostredníctvom webového rozhrania na www.scio.cz v 

osobnom profile účastníka skúšky

kópie záznamových hárkov (ZH) zo skúšok a dosiahnuté skóre - budú zverejnené na www.scio.cz v 

osobnom profile účastníka skúšky

námietky k spracovaniu záznamového hárku a výpočtu skóre - bude možné vzniesť prostredníctvom 

webového rozhrania na www.scio.cz v osobnom profile účastníka skúšky

podrobné a definitívne výsledky - budú zverejnené na www.scio.cz v osobnom profile účastníka skúšky; 

POZOR - definitívne výsledky môžu byť zverejnené aj neskôr!

odoslanie certifikátov poštou - iba v prípade, že bola ku skúške priobjednaná služba "vystavenie a 

odoslanie certifikátu"; POZOR - certifikát môže byť odoslaný aj neskôr!

individuálna analýza výsledkov skúšky - bude zverejnená na www.scio.cz v osobnom profile účastníka 

skúšky a to iba v prípade, že bola ku skúške objednaná

Výnimkou je naliehavá potreba dôjsť si na toaletu pri 

dlhšej skúške (len OSP, VŠP, MAT). Musíte odovzdať 

záznamový hárok a mobilný telefón a za doprovodu 

administrátora môžete toaletu navštíviť. Čas strávený 

mimo učebňu sa však nepriráta. Preto odporúčame 

navštíviť toaletu ešte pred začatím skúšky.



ČO NESMIETE ZABUDNÚŤ DOMA:
• Občiansky preukaz (príp. pas)
• Rezervnu čiernu tenkú fixu alebo 

čierne výrazné pero (jednu čiernu 
mikrofixu dostanete na  skúške). 
Z á z n a m o v ý  h á ro k  j e  u r č e n ý  
k   hromadnému počí tačovému 
spracovaniu a je veľmi dôležité, aby ste 
ho vyplnili presne podľa návodu. Pri 
použití iného písacieho náčinia môžu 
vzniknúť chyby, ktoré znížia vaše 
celkové skóre.

• Na skúšku z chémie kalkulačku. 

ČO JE UŽITOČNÉ MAŤ SO SEBOU:
• hodinky
• oblečenie, ktoré vám umožní cítiť sa 

dobre
• pitie a desiatu (desiatu nemožno

konzumovať pri skúške)

ČO SI SO SEBOU URČITE NEBERTE:
• Knihy, encyklopédie, slovníky
• Vlastné poznámky ani vlastné čisté papiere
• Pravítko a kružidlo (ani na skúšku z matematiky)
• Kalkulačku (povolená iba na skúške z chémie)
• Mobilný telefón a ďalšie chytré zariadenia dôrazne odporúčame   
    nechať doma!

POČAS SKÚŠKY NIE JE DOVOLENÉ:
• Akýmkoľvek spôsobom komunikovať s ďalšími účastníkmi skúšky - 

hovoriť, gestikulovať, predávať si papiere, ani požičiavať si pomôcky.
• Rušiť ostatných pri práci rozprávaním, rušivými zvukmi, zbytočnými 

pohybmi či iným spôsobom.
• Opúšťať svoje miesto pred oficiálnym ukončením skúšky (vystavujete 

sa tak nebezpečenstvu vylúčenia zo skúšky pre rušenie ostatných 
účastníkov).  

• V prípade testu OSP, VŠP, angličtina pracovať na inej časti testu.

• Použiť, alebo len mať na lavici čokoľvek iné než zadanie, záznamový 
hárok, voľné listy papiera, písacie potreby, občiansky preukaz a fľašu 
s pitím. Pri skúške z chémie je navyše povolená kalkulačka.

• Akýmkoľvek spôsobom použiť mobilný telefón - zo skúšky budete 
ihneď vylúčení, ak ho len vezmete do ruky alebo zazvoní.

• Používať akékoľvek prostriedky, vrátane technických, ktoré umožňujú 
záznam alebo prenos obrazových, zvukových alebo iných údajov a dát .

DÔLEŽITÉ POKYNY
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Skúška OSP pozostáva z dvoch častí. Na riešenie každej z nich máte obmedzený čas: 1. časť 35 minút, 2. časť 45 minút.

OSP 80 minút

Administrátor vás vždy pred koncom každej časti testu OSP upozorní, že vám zostáva 5 minút na dokončenie práce na 

príslušnej časti. Ak budete so všetkými úlohami v jednej časti hotoví skôr, môžete si svoju prácu prekontrolovať. Môžete však 

kontrolovať len výsledky v príslušnej časti. Nie je dovolené vracať sa k časti predchádzajúcej ani pracovať na časti 

nasledujúcej, pri takomto správaní budete zo skúšky vylúčený. Po pokyne "Prosím, ukončite prácu." odložte svoje písacie 

náčinie a pokojne vyčkajte na pokyn administrátora pre prechod k ďalšej časti. Test OSP je špecifický svojím vyhodnotením. 

Viac informácií týkajúcich sa vyhodnotenia nájdete na www.scio.cz/nsz/percentil.

Súčasťou skúšky z jazyka je aj posluch. Posluch bude administrátorom spustený hromadne z CD. Pred začiatkom skúšky bude 

vykonané otestovanie počuteľnosti. Ak teda budete počuť zle, požiadajte administrátora o presadenie. Vieme, že otázka 

sluchu je vysoko individuálna. Preto tomuto kroku venujte dostatočnú pozornosť. Nemožno reagovať na neskoré reakcie a 

presadiť účastníka až v priebehu počúvania. 

Skúška ANGLIČTINA sa skladá z 3 častí. Pre 1. časť (počúvanie) je čas vymedzený nahrávkou (približne 20 minút), na riešenie 2. 

časti 20 minút a 3. časti 20 minút. Čas nie je prevoditeľný. Posledných 8 úloh testu sú otvorené otázky - ich riešenie je potrebné 

zapísať veľkými (paličkovými) písmenami. Nečitateľné odpovede budú považované za chybné.

Skúška NEMČINA ani ŠPANIELŠTINA nie je časovo rozdelená na jednotlivé časti. Neobsahuje otázky s otvorenými 

odpoveďami.

ZÁKLADY SPOLOČENSKÝCH VIED (ZSV)  

MATEMATIKA  

Skúška Všeobecné študijné predpoklady (VŠP) je 

slovenským variantom skúšky OSP. Jej priebeh plne 

zodpovedá priebehu OSP.

PRÍRODNÉ VEDY (BIOLÓGIA + CHÉMIA)

VŠP

40 + 40 minút

60 minút

80 minút
Skúška z prírodných vied sa skladá z 2 oddelených skúšok 

(biológia a chémia), z ktorých každá trvá 40 minút. Medzi 

skúškami je krátka prestávka určená pre odchod 

niektorých účastníkov, ktorí už nebudú ďalšou skúškou 

pokračovať a príchod nových. Každý účastník má možnosť 

vykonať iba tú skúšku, na ktorú sa prihlásil.

Pri skúške z chémie je možné používať kalkulačku.

Priebeh tejto skúšky nemá žiadne špecifiká.

60 minút

ANGLIČTINA, NEMČINA

60 minút

90 minút

Priebeh tejto skúšky nemá žiadne špecifiká.

ZSV ES UPOL

Priebeh tejto skúšky nemá žiadne špecifiká.

· ANGLIČTINA, NEMČINA, ŠPANIELŠTINA

http://www.scio.cz/nsz/percentil
http://www.scio.cz/nsz/percentil


• Ak prídete neskoro, nebudete môcť skúšku vôbec 

vykonať.
• Po pokyne administrátora: "Prosím, ukončite prácu" 

ihneď odložte písacie potreby, inak budete 
vylúčený(á) zo skúšok a váš test nebude 
vyhodnotený. Dodržujte presne aj ďalšie pokyny 
administrátora.

• Ak zabudnete vypnúť svoj mobilný telefón, a ten 
vám pri skúške zazvoní, sú administrátori povinní 
vás zo skúšok vylúčiť.

• Povinnosťou administrátora je vylúčiť vás zo 

skúšky tiež pri každom náznaku nedovoleného správania 
(pozri odsek "Počas skúšky nie je dovolené"). Napr. ak si 
počas skúšky z tašky vyberiete akúkoľvek knihu, bude vaša 
skúška ukončená bez ohľadu na to, či ju použijete alebo nie. 
To isté platí napríklad pre použitie slúchadiel (s výnimkou 
jazykov).

Ospravedlňujeme sa za prísnosť a nekompromisnosť 
niektorých opatrení, ktoré sa môžu zdať prehnané. Ako ste 
iste pochopili, ich hlavným zmyslom je vytvoriť úplne 
regulárne a pre všetkých úplne rovnaké podmienky.

POZOR NA VYLÚČENIE ZO SKÚŠKY
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(cca 95 %)            (cca 95 %)             (cca 97 %)            (cca 94 %)            (cca 97 %)            (cca 8 %)

A B C D E

1.

A B C D E

1.

A B C D E

1.  

AKO ZAPISOVAŤ ODPOVEDE DO ZÁZNAMOVÉHO ARCHU

UKÁŽKY RÔZNYCH ZÁZNAMOV A ICH VYHODNOTENIE

Venujte im mimoriadnú pozornosť, zlý spôsob záznamu odpovede vás môže stáť cenné body!

ŠTVORČEKY VYHODNOTENÉ AKO ZAKRIŽÍKOVANÉ ŠTVORČEKY VYHODNOTENÉ AKO PRÁZDNE

ak je počet čiernych 

(šedých) pixelov 

v rozpoznávanom 

výreze v rozmedzí 

8-96%, štvorček je 

vyhodnotený ako 

zakrížikovaný

ak je počet čiernych 

(šedých) pixelov v roz-

poznávanom výreze 

menší ako 8% alebo 

vyšší ako 96%, štvorček 

je vyhodnotený ako 

prázdny

cca 45 až 55 %

cca 30 až 40 %

0 % a 100 %

0 % a 100 %

cca 2 % a 6 %

Reklamácie vzťahujúce sa k vyplneným štvorčekom uvedeným nižšie nebudú brané do úvahy. Ani vy, ani my nedokážeme 
objektívne posúdiť, aké percento štvorčeka zapĺňa čierna plocha. Vyhodnotenie a rozhodnutie vykoná špeciálny software a 
možno ho považovať za definitívne. Takto vyplnené štvorčeky môžu byť - bez možnosti odvolania - prostredníctvom tohto 
software automaticky vyhodnotené buď ako prázdne alebo ako „zakrižíkované“.

POZOR! VYHNITE SA TÝMTO PRÍPADOM ZÁZNAMU ODPOVEDE

AKO ZAPISOVAŤ ODPOVEDE DO ZÁZNAMOVÉHO ARCHU

• Pre záznam odpovedí do záznamového archu dostanete na 

skúške čiernu mikrofixu. Odporúčame vám vziať si so sebou na 

skúšku pre istotu ešte jednu vlastnú (rezervnú), prípadne čierne 

výrazné pero. Použitie nevhodnej písacej potreby (tučná čierna 

fixa, tenká obyčajná ceruzka, apod.) môže mať za následok, že 

niektoré vaše odpovede nebudú vyhodnotené (viz úvodná 

tabuľka).

• Odpovede sa do záznamového archu zaznamenávajú krížikom.

• Správnu odpoveď v záznamovom archu krížikom označte po 

diagonálach štvorčeka. Krížik robte zreteľný, nepreťahujte!

Správny spôsob vyznačovania odpovedí:

• Ak chcete svoju odpoveď zmeniť, starostlivo začiernite celý 

štvorček so zlou odpoveďou a krížikom označte iný. Dobre si to 

však rozmyslite, opraviť odpoveď späť už nie je možné.

• V každej úlohe s výberom odpovedí je správna práve jedna 

možnosť! POZOR, ak zakrížikujte dva štvorčeky, bude počítač 

postupovať rovnako, ako keby ste nezakrížikovali žiadnu 

odpoveď.
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• Ak štvorček označíte iným spôsobom (zakrúžkujete, zafarbíte, apod.), 

riskujete, že vašu odpoveď stroj nerozpozná, a zbytočne môžete stratiť 

body.

• Je dôležité, aby ste sa dobre orientovali v záznamovom hárku. Dávajte 

veľmi dobrý pozor, aby ste odpoveď zakrižíkovali u príslušnej úlohy.

• Do záznamového hárku nerobte žiadne ďalšie záznamy, poznámky ani 

značky, mohlo by to viesť k zníženiu vášho skóre.

BODOVÉ HODNOTENIE ODPOVEDÍ

• Za správnu odpoveď je 1 bod.

• Za nesprávnu odpoveď sa časť bodu odčíta - 1/3 u otázok so štyrmi 

možnosťami a 1/4 u otázok s piatimi možnosťami.

• Za nezodpovedanú otázku je 0 bodov, tzn. nič sa nepripočíta ani 

neodčíta.

• Ak vyznačíte dve a viac odpovedí, postupuje sa rovnako, ako by ste 

otázku neodpovedali, tzn. 0 bodov.

• Niekoľko úloh vo verbálnom oddiele VŠP / OSP obsahuje dve časti. Pre 

správne zodpovedanie úlohy je potrebné odpovedať správne na obe 

časti. Ak odpoviete na obe časti, ale jedna alebo obe odpovede sú 

chybné, odpočíta sa 1/4 bodu. Ak odpoviete len na jednu časť alebo na 

žiadnu, vyhodnotíme otázku ako nezodpovedanú. (Nemožno teda 

pripísať časť bodu za správnu odpoveď len na časť úlohy.)

• V prípade nesprávnej odpovede na otvorenú úlohu v závere testu AJ sa 

nič nepripočíta ani neodčíta.


