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Rozhodnutie o termínoch a organizácii štátnej jazykovej skúšky v čase mimoriadnej 

situácie v školskom roku 2019/2020 

Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 150 ods. 8 a § 161k 

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

zákonov v znení neskorších predpisov určuje termíny a organizáciu štátnej jazykovej skúšky 

v jazykových školách, ktoré majú oprávnenie vykonávať štátne jazykové skúšky, nasledovne: 

1. Štátne jazykové skúšky v jarnom termíne sa uskutočnia od 1. júna 2020. 

2. Riaditeľ jazykovej školy určí konkrétne termíny konania písomnej časti a ústnej časti štátnej 

jazykovej skúšky. 

3. Riaditeľ jazykovej školy upraví podmienky konania štátnej jazykovej skúšky počas 

mimoriadnej situácie.  

4. Písomná časť štátnej jazykovej skúšky 

4.1. Riaditeľ jazykovej školy oznámi uchádzačovi o vykonanie štátnej jazykovej skúšky 

termín konania písomnej časti štátnej jazykovej skúšky najmenej 5 dní pred jej konaním. 

4.2. Písomná časť štátnej jazykovej skúšky sa uskutoční prezenčne za prísneho dodržania 

všetkých hygienických zásad a na základe Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva 

Slovenskej republiky (Príloha č. 1). 

5. Ústna časť štátnej jazykovej skúšky 

5.1. Riaditeľ jazykovej školy určí termín a formu ústnej časti štátnej jazykovej skúšky 

najneskôr 7 dní pred jej konaním. 

5.2. Ústna časť štátnej jazykovej skúšky sa koná najskôr dva týždne po písomnej časti štátnej 

jazykovej skúšky. 

5.3. Ústna časť štátnej jazykovej skúšky sa môže konať aj dištančne, ak o to účastník požiada. 

5.4. Ústna časť štátnej jazykovej skúšky sa koná dištančne, ak sú členovia komisie pre štátne 

jazykové skúšky a účastník spojení prostredníctvom videokonferencie. 

6. Jazyková škola 

6.1. Pripraví harmonogram ústnej časti štátnej jazykovej skúšky a určí konkrétny čas štátnej 

jazykovej skúšky pre jednotlivých účastníkov, 



6.2. Pozve účastníka na presný dátum a čas konania ústnej časti štátnej jazykovej skúšky 

tak, aby sa zabránilo stretnutiu viacerých osôb, 

6.3. Dbá na dodržanie časového harmonogramu, 

6.4. Zabezpečí dezinfekciu lavice po každom účastníkovi, 

6.5. Dohodne s účastníkom formu odovzdania vysvedčenia o štátnej jazykovej skúške. 

7. Predseda komisie pre štátne jazykové skúšky a riaditeľ jazykovej školy zodpovedá za postup, 

priebeh, obsah a rozsah skúšky podľa Skúšobného poriadku pre štátne jazykové skúšky. 

8. Štátna jazyková skúška pre prihlásených žiakov stredných škôl s dvoma vyučovacími 

jazykmi: 

8.1. Žiak strednej školy s dvoma vyučovacími jazykmi podá prihlášku na štátnu jazykovú 

skúšku na jazykovej škole do 29. mája 2020, ak ju už nepodal. K prihláške na štátnu 

jazykovú skúšku v jazykovej škole uchádzač pripojí potvrdenie o úhrade za štátnu 

jazykovú skúšku. 

8.2. Uchádzač vykoná štátnu jazykovú skúšku v termíne určenom jazykovou školou, ak sú 

zabezpečené kapacitné, materiálne a personálne podmienky. 

8.3. Jazyková škola v rámci štátnej jazykovej skúšky akceptuje výsledok externej časti 

maturitnej skúšky z cudzieho jazyka, ktorá bude vykonaná 4. septembra 2020. 

8.4. Preklad vykonaný 4. septembra 2020 v rámci externej časti maturitnej skúšky je súčasťou 

štátnej jazykovej skúšky. Preklad zašle jazyková škola strednej škole. 

8.5. Jazykové školy na účel hodnotenia ústnej skúšky základnej štátnej jazykovej skúšky 

a všeobecnej štátnej jazykovej skúšky akceptujú prospech žiaka v predmete cudzí jazyk 

na maturitnom vysvedčení klasifikovaný stupňom výborný, chválitebný alebo dobrý. 

8.6. Jazykové školy pri odbornej štátnej jazykovej skúške akceptujú prospech žiaka 

v odbornom predmete v cudzom jazyku na maturitnom vysvedčení klasifikovaný 

stupňom výborný, chválitebný alebo dobrý. 

9. Na termíny, organizáciu, formy, hodnotenie a klasifikáciu štátnej jazykovej skúšky sa 

primerane vzťahujú ustanovenia príslušných právnych predpisov a rozhodnutí, ak toto 

rozhodnutie neustanovuje inak. 
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