
EXTERNÉ TESTOVANIE NA ÚČEL ZÍSKANIA NIŽŠIEHO STREDNÉHO VZDELANIA 

 Úloha Termín  Pre šk. rok 
2022/2023 

Ustanovujúci predpis 

 
 
 

Ministerstvo školstva, 
vedy, výskumu 

a športu SR 

• zverejniť na webovom sídle MŠ: 

• obsah externého testovania 

•  termín externého testovania  

• kritériá úspešného absolvovania ex. testovania 

do 31. októbra 31. 10.2022 § 13 ods. 2 vyhlášky č. 223/2022 Z. z. 

• určiť a zverejniť na webovom sídle MŠ termín konania 
externého testovania: 

• riadny termín 

• opravný termín 

Nedefinované 
(odporúčanie: do začiatku 
školského roka, v ktorom sa 
má testovanie vykonať) 

do 31.08.2022  
 
§ 155 ods. 3 školského zákona 
§ 13 ods. 7 vyhlášky č. 223/2022 Z. z.  

 
 
 

Regionálny úrad 
školskej správy v sídle 

kraja 

• oznámiť názov a sídlo základnej školy, v ktorej možno 
uskutočniť externé testovanie (oznámenie MŠVVaŠ 
SR, NÚCEM, ZŠ) 

do 15. októbra do 15.10.2022 § 13 ods. 1 vyhlášky č. 223/2022 Z. z. 

• prijať žiadosti uchádzačov o vykonanie externého 
testovania na účel získania nižšieho stredného 
vzdelania 

do 30. novembra do 30.11.2022 § 13 ods. 3 vyhlášky č. 223/2022 Z. z. 

• písomne oznámiť žiadateľovi organizačné podmienky 
externého testovania 

najneskôr 30 dní pred 
konaním externého 
testovania 

do 22.02.2023 § 13 ods. 4 vyhlášky č. 223/2022 Z. z. 

• oznámiť určenej základnej škole na vykonanie 
externého testovania a NÚCEM-u zoznam žiadateľov 

Nedefinované 
(odporúčanie: do 15. 
decembra) 

do 15.12.2022 § 13 ods. 5 vyhlášky č. 223/2022 Z. z. 

• určiť a zverejniť na svojom webovom sídle miesto 
konania externého testovania v opravnom termíne 

najneskôr 30 dní pred 
konaním opravného 
termínu externého 
testovania 

Zatiaľ neurčené § 13 ods. 7 vyhlášky č. 223/2022 Z. z. 

NIVAM 
(Odbor hodnotenia a 

monitorovania 
vzdelávania - NÚCEM) 

• zabezpečiť realizáciu externého testovania  

• príprava testových úloh 

  § 154 ods. 2 školského zákona 

Základná škola 
(určená RÚŠS, na 
ktorej sa externé 

testovanie vykoná) 

• zrealizovať externé testovanie pre žiadateľov 
v určenom termíne 

 Riadny termín: 
22.3. – 24.3. 2023 
 

§ 154 ods. 5 školského zákona 
Sprievodca školským rokom  

Uchádzač 
(fyzická osoba, ktorá 

dosiahla primárne 
vzdelanie a skončila 

PŠD) 

• podať žiadosť o vykonanie externého testovania 
príslušnému RÚŠS 

Žiadosť obsahuje údaje o žiadateľovi o testovanie: meno a 
priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa trvalého 
pobytu, telefonický kontakt, kópia dokladu o najvyššom 
dosiahnutom vzdelaní žiadateľa. 

do 30. novembra do 30.11.2022 § 13 ods. 3 vyhlášky č. 223/2022 Z. z. 

 


