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ZÁVEREČNÁ SKÚŠKA 2022/2023 
 

Organizáciu záverečných skúšok upravuje zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní 
(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
a vyhláška č. 224/2022 Z. z. o strednej škole v znení neskorších predpisov. 

§ 73 zákona č. 245/2008 Z. z. 

Záverečná skúška 

(1) Cieľom záverečnej skúšky je overenie vedomostí a zručností žiakov v rozsahu učiva určeného 
vzdelávacími štandardmi štátneho vzdelávacieho programu a overenie, ako sú žiaci pripravení 
používať nadobudnuté kompetencie pri výkone povolaní a odborných činností, na ktoré sa 
pripravujú. 

(2) Žiak môže konať záverečnú skúšku, ak úspešne ukončil posledný ročník vzdelávacieho 
programu príslušného učebného odboru. 

(3) Záverečná skúška sa člení na teoretickú časť a praktickú časť. Praktická časť záverečnej 
skúšky sa vykoná pred teoretickou časťou záverečnej skúšky. Praktická časť záverečnej skúšky 
žiaka, ktorý sa pripravoval v systéme duálneho vzdelávania, sa koná na pracovisku praktického 
vyučovania,47b) ak sa stredná odborná škola a zamestnávateľ, u ktorého sa tento žiak 
pripravoval, nedohodnú inak. 

(4) Záverečná skúška sa koná v riadnom skúšobnom období alebo v mimoriadnom skúšobnom 
období. Termíny riadneho skúšobného obdobia a termíny mimoriadneho skúšobného obdobia 
určuje a zverejňuje ministerstvo školstva na svojom webovom sídle do 30. septembra. 

(5) Pred začiatkom konania záverečnej skúšky sa žiak tri po sebe nasledujúce vyučovacie dni 
nezúčastňuje na vyučovaní. Tieto dni sú určené na prípravu žiaka na záverečnú skúšku. 

Klasifikácia a hodnotenie ukončovania štúdia 

§ 87 zákona č. 245/2008 Z. z. 

(1) Klasifikácia žiaka na záverečnej skúške je vyjadrená stupňom klasifikácie. 

(2) Klasifikáciu žiaka z teoretickej časti záverečnej skúšky a praktickej časti záverečnej skúšky 
schvaľuje skúšobná komisia na návrh majstra odbornej výchovy alebo učiteľa odbornej praxe, 
ktorý je členom skúšobnej komisie, hlasovaním. Pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu 
skúšobnej komisie pre záverečnú skúšku. Ak ide o záverečnú skúšku žiaka, ktorý sa pripravuje v 
systéme duálneho vzdelávania, pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas zástupcu zamestnávateľa, u 
ktorého sa žiak pripravuje. 

(3) Celkové hodnotenie žiaka na záverečnej skúške je určené na základe klasifikácie praktickej 
časti záverečnej skúšky a klasifikácie teoretickej časti záverečnej skúšky. 

(4) Celkové hodnotenie záverečnej skúšky vrátane klasifikácie jednotlivých častí záverečnej 
skúšky oznámi predseda skúšobnej komisie pre záverečnú skúšku žiakovi v deň, kedy tento žiak 
vykonal teoretickú časť záverečnej skúšky. 

 

 

 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2008/245/20210901
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2008/245/20210901
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2022/224/20220701
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§ 88 zákona č. 245/2008 Z. z. 

Opravná skúška 

(1) Ak bol žiak na záverečnej skúške  z jednej časti tejto skúšky klasifikovaný stupňom 5 – 
nedostatočný, skúšobná komisia pre záverečnú skúšku môže žiakovi povoliť konať opravnú 
skúšku z tejto časti záverečnej skúšky.  

(2) Žiak môže opravnú skúšku konať na jeho žiadosť najneskôr do troch rokov od ukončenia 
posledného ročníka strednej školy.  

(3) Ak žiak na opravnej skúške ol klasifikovaný stupňom 5 – nedostatočný, skúšobná komisia pre 
záverečnú skúšku môže žiakovi povoliť konať druhú opravnú skúšku z týchto predmetov. 

(4) Žiak môže druhú opravnú skúšku konať na jeho žiadosť najneskôr do troch rokov od ukončenia 
posledného ročníka príslušnej strednej školy. 

(8) Žiakovi, ktorý bol na záverečnej skúške klasifikovaný stupňom 5 – nedostatočný z viac ako 
jednej časti tejto skúšky alebo bol klasifikovaný stupňom 5 – nedostatočný na niektorej opravnej 
skúške, môže skúšobná komisia pre záverečnú skúšku povoliť opakovať celú záverečnú skúšku. 

(9) Záverečnú skúšku môže žiak na jeho žiadosť opakovať iba raz v riadnom skúšobnom období, 
najneskôr do troch rokov od ukončenia posledného ročníka strednej školy. 

 
Spoločné ustanovenia o ukončovaní štúdia 

§ 89 zákona č. 245/2008 Z. z. 

(1) Záverečnú skúšku môže žiak vykonať do troch rokov odo dňa, keď úspešne skončil posledný 
ročník strednej školy. 

(2) Žiak, ktorý pre vážne, najmä zdravotné dôvody, sa nezúčastní na záverečnej skúške, je 
povinný sa ospravedlniť riaditeľovi školy spravidla do troch dní od termínu konania skúšky. Ak ho 
riaditeľ školy ospravedlní, žiaka nemožno klasifikovať. Žiak súčasne predloží aj žiadosť o konanie 
skúšky v náhradnom termíne. 

(3) Ak žiak svoju neúčasť na záverečnej skúške neospravedlní alebo ak jeho ospravedlnenie 
nebude uznané, posudzuje sa, akoby dňom nasledujúcim po termíne konania skúšky štúdium 
zanechal.  

(4) Ak sa žiak správa na záverečnej skúške nevhodným spôsobom, predseda skúšobnej komisie 
pre záverečnú skúšku dozerajúci učiteľ jeho skúšku preruší. 

(5) Ak skúšku preruší predseda skúšobnej komisie pre záverečnú skúšku, žiak opakuje skúšku, jej 
časť alebo formu v riadnom termíne nasledujúceho školského roka. 

(6) Ak skúšku preruší pedagogický zamestnanec, ktorý vykonáva dozor, predseda skúšobnej 
komisie pre záverečnú skúšku nedovolí žiakovi v skúške pokračovať, žiak opakuje skúšku, jej časť 
alebo formu v riadnom termíne nasledujúceho školského roka. 

§ 90 zákona č. 245/2008 Z. z. 

Žiakovi, ktorý úspešne vykonal záverečnú skúšku, sa vydá vysvedčenie o záverečnej skúške 
najneskôr do piatich dní od konania záverečnej porady skúšobnej komisie pre záverečnú skúšku. 
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§ 91 zákona č. 245/2008 Z. z. 

(1) Dňom nasledujúcim po dni, keď žiak vykonal úspešne záverečnú skúšku, prestáva byť žiakom 
školy; 

(2) Ak žiak strednej odbornej školy nevykonal v určenom termíne záverečnú skúšku a bola mu 
povolená opravná skúška, odklad skúšky alebo jej opakovanie, zachovávajú sa mu práva a 
povinnosti žiaka do konca školského roka, v ktorom mal štúdium skončiť. 

(3) Zánikom práv a povinností žiaka podľa odseku 2 nie je dotknutá možnosť vykonať záverečnú 
skúšku. 

VYHLÁŠKA č. 224/2022 Z. Z. 

§ 18 vyhlášky č. 224/2022 Z. z. 

Záverečná skúška 

(1)V teoretickej časti záverečnej skúšky sa overujú vedomosti žiaka vo vyžrebovanej téme. 

(2)V praktickej časti záverečnej skúšky sa overujú zručnosti a schopnosti žiaka vo vyžrebovanej 
téme. 

§ 19 vyhlášky č. 224/2022 Z. z. 

Organizácia záverečnej skúšky 

(1)Témy na jednotlivé časti záverečnej skúšky s uvedením učebných pomôcok, ktoré môže žiak 
používať, schvaľuje riaditeľ do 31. marca. 

(2)Témy na teoretickú časť záverečnej skúšky sa vypracúvajú v spolupráci učiteľa odborných 
predmetov a majstra odbornej výchovy. Témy na praktickú časť záverečnej skúšky sa vypracúvajú 
v spolupráci majstra odbornej výchovy, učiteľa odborných predmetov a zamestnávateľa. 

(3)Záverečná skúška sa v odboroch vzdelávania zverejnených na webovom sídle ministerstva 
školstva vykonáva podľa jednotných zadaní vypracovaných a schválených stavovskou 
organizáciou alebo profesijnou organizáciou. 

(4)Na teoretickú časť záverečnej skúšky sa určuje najmenej 25 tém. 

(5)Teoretická časť záverečnej skúšky trvá najviac 15 minút. Príprava žiaka na teoretickú časť 
záverečnej skúšky trvá 15 minút až 30 minút. 

(6)Teoretická časť záverečnej skúšky sa organizuje tak, aby ju žiak ukončil v jednom dni. V 
jednom dni možno jednou skúšobnou komisiou pre záverečnú skúšku vyskúšať najviac 30 
žiakov. 

(7)Na praktickú časť záverečnej skúšky sa určuje podľa náročnosti a špecifík odboru vzdelávania 
1 téma až 15 tém zohľadňujúce činnosti, na ktorých výkon sa žiak pripravuje. 

(8)Praktická časť záverečnej skúšky trvá najviac 24 hodín. V odboroch vzdelávania, v ktorých si to 
charakter záverečnej skúšky vyžaduje, môže praktická časť záverečnej skúšky trvať najviac 4 
týždne. 

(9)Praktická časť záverečnej skúšky sa vykonáva ako individuálna alebo ako skupinová. Na 
praktickej časti záverečnej skúšky možno používať učebné pomôcky uvedené v zadaní. 
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(10)Pri konaní praktickej časti záverečnej skúšky je jednou hodinou praktickej časti záverečnej 
skúšky 60 minút. 

(11)Čas trvania záverečnej skúšky pre žiakov so zdravotným znevýhodnením možno so súhlasom 
predsedu skúšobnej komisie pre záverečnú skúšku primerane predĺžiť. 

(12)Priebeh záverečnej skúšky je verejný. Ak sa praktická časť záverečnej skúšky koná na 
pracovisku zamestnávateľa alebo na pracovisku praktického vyučovania, priebeh záverečnej 
skúšky môže byť na žiadosť zamestnávateľa neverejný. 

§ 21 vyhlášky č. 224/2022 Z. z. 

Hodnotenie záverečnej skúšky  

(1)Záverečná skúška sa celkovo hodnotia prospel s vyznamenaním, ak žiak nemá na 

a)záverečnej skúške z praktickej časti záverečnej skúšky klasifikačný stupeň horší ako 1 – 
výborný a z teoretickej časti záverečnej skúšky klasifikačný stupeň horší ako 2 – chválitebný; v 
odbornom učilišti nemá klasifikačný stupeň z odborného výcviku v poslednom ročníku horší ako 2 
– chválitebný, 

(2)Záverečná skúška sa celkovo hodnotia prospel veľmi dobre, ak žiak nemá na 

a)záverečnej skúške z praktickej časti záverečnej skúšky klasifikačný stupeň horší ako 2 – 
chválitebný a z teoretickej časti záverečnej skúšky klasifikačný stupeň horší ako 2 – chválitebný; v 
odbornom učilišti nemá klasifikačný stupeň z odborného výcviku v poslednom ročníku horší ako 2 
– chválitebný, 

(3)Záverečná skúška sa celkovo hodnotia prospel, ak žiak nemá na 

a)záverečnej skúške z praktickej časti záverečnej skúšky a teoretickej časti záverečnej skúšky 
klasifikačný stupeň 5 – nedostatočný, 

(4)Záverečná skúška sa celkovo hodnotia neprospel, ak žiak má na 

a)záverečnej skúške z niektorej časti klasifikačný stupeň 5 – nedostatočný, 

Skúšobné komisie 

§ 26 vyhlášky č. 224/2022 Z. z. 

Skúšobná komisia pre záverečnú skúšku 

(1)Skúšobná komisia pre záverečnú skúšku zabezpečuje organizáciu a priebeh záverečnej 
skúšky. 

(2)Skúšobná komisia pre záverečnú skúšku má stálych členov a ďalších členov. 

(3)Stálymi členmi skúšobnej komisie pre záverečnú skúšku sú 

a)predseda, 

b)podpredseda a 

c)triedny učiteľ žiaka. 

(4)Ďalšími členmi skúšobnej komisie pre záverečnú skúšku sú 
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a)majster odbornej výchovy a učiteľ teoretických odborných vyučovacích predmetov alebo učiteľ 
odbornej praxe a učiteľ teoretických odborných vyučovacích predmetov, 

b)skúšajúci zástupca stavovskej organizácie alebo skúšajúci zástupca profesijnej organizácie, ak 
ho stavovská organizácia alebo profesijná organizácia deleguje, a 

c)skúšajúci zástupca zamestnávateľa, u ktorého sa žiak pripravuje v systéme duálneho 
vzdelávania. 

(5)Predseda skúšobnej komisie pre záverečnú skúšku 

a)riadi prácu skúšobnej komisie pre záverečnú skúšku, 

b)zodpovedá za pripravenosť konania záverečnej skúšky, 

c)zvoláva po skončení záverečnej skúšky záverečnú poradu, na ktorej sa hodnotí priebeh a 
úroveň záverečnej skúšky. 

(6)Predsedom skúšobnej komisie pre záverečnú skúšku alebo podpredsedom skúšobnej komisie 
pre záverečnú skúšku môže byť len pedagogický zamestnanec, ktorý spĺňa kvalifikačné 
predpoklady na vyučovanie príslušného predmetu. Predsedom skúšobnej komisie pre záverečnú 
skúšku môže byť len pedagogický zamestnanec navrhnutý riaditeľom. 

(7)Predsedu skúšobnej komisie pre záverečnú skúšku nemožno vymenovať z pedagogických 
zamestnancov strednej školy, v ktorej sa záverečná skúška koná. 

(8)Členom skúšobnej komisie pre záverečnú skúšku podľa odseku 4 písm. b) alebo písm. c) môže 
byť len osoba, ktorá 

a)má najmenej stredné odborné vzdelanie v príslušnom odbore vzdelávania alebo v príbuznom 
odbore vzdelávania a 

b)vykonávala najmenej päť rokov povolanie alebo odborné činnosti v rozsahu učiva odborných 
vyučovacích predmetov určených vzdelávacími štandardmi príslušného odboru vzdelávania. 

(9)Praktická časť záverečnej skúšky, ktorá sa koná na pracovisku zamestnávateľa alebo na 
pracovisku praktického vyučovania, sa koná pred najmenej tromi členmi skúšobnej komisie pre 
záverečnú skúšku. 

 
§ 28 vyhlášky č. 224/2022 Z. z. 

Spoločné ustanovenia o komisiách 

(1)Predseda skúšobnej komisie pre záverečnú skúšku sa vymenúvajú na obdobie jedného roka 
odo dňa vymenovania. 

(2)Riaditeľ môže prizvať odborníka z praxe na záverečnú skúšku so súhlasom predsedu 
skúšobnej komisie pre záverečnú skúšku alebo 

(3)Odborník z praxe môže klásť žiakovi otázky. Odborník z praxe nie je členom príslušnej komisie 
a žiaka nehodnotí. 
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Vzdelávacie výstupy  

Predstavujú základ pre kriteriálne hodnotenie vedomostí žiaka. Vymedzenie metód a 
prostriedkov hodnotenia by sa malo pripravovať súbežne s formulovaním vzdelávacích výstupov. 

 
Záznam o výkone žiaka pri ZS sa môže pripraviť niekoľkými spôsobmi: 
 
Cieľové požiadavky na záverečnú skúšku 
Cieľom je preveriť  dosiahnuté výsledky podľa výkonových štandardov - profilu absolventa. 
 
Kritériá hodnotenia  vzdelávacích výstupov  

Rozsah a obsah úloh záverečnej skúšky zahŕňa komplexný učebný obsah  teoretickej a praktickej 
prípravy. 

Ústna časť ZS 

1. porozumenie téme,   
2. správne používanie odbornej terminológie, 
3. vecnosť,  správnosť a komplexnosť odpovede, 
4. samostatnosť prejavu, 
5. schopnosť praktickej aplikácie teoretických poznatkov. 
 

ZÁVEREČNÉ SKÚŠKY V ŠKOLSKOM ROKU 2022 2023 –  
HODNOTENIE ÚSTNEJ ČASTI ZS 

 
Trieda: III.C                                                                                                                                                 
 
Učebný odbor: 6489 H hostinský, hostinská 

         Predseda komisie:  
 

    

P.č
. 

Meno a 
priezvisk
o žiaka 

kód 
odbor

u 

Číslo 
témy 

1. 
porozu
menie 
téme 

2. 
správne 

používani
e  

odbornej 
terminoló

gie 

3. 
samostat

nosť 
prejavu 

4. schopnosť 
praktickej  
aplikácie 

teoretických 
poznatkov 

5. 
vecnos

ť, 
správn
osť a 

komple
xnosť 

odpove
de 

Výsle
dná 

známk
a 

01. 
 

6489 
H 

              

02. 
 

6489 
H 

              

03. 
  

              

04. 
  

              

05. 
  

              

 
Celkovým hodnotením ústnej časti ZS je stupeň prospechu – známka, ktorá sa určí ako 
vážený aritmetický priemer čiastkových známok. 
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Praktická časť ZS 

1. pochopenie úlohy, 
2. analýza úlohy, 
3. voľba postupu, 
4. správny výber surovín, inventára a pod. , 
5. organizácia práce na pracovisku, 
6. dodržiavanie noriem, hygieny a pravidiel bezpečnosti práce, 
7. ochrana životného prostredia, 
8. výsledok práce. 
 
 

ZÁVEREČNÉ SKÚŠKY V ŠKOLSKOM ROKU 2022/2023 - HODNOTENIE 
PRAKTICKEJ ČASTI ZS 

 Trieda: III.C,                                                                                                                                      
Učebný odbor: 6489 H hostinský, hostinská 

  

          

P.
č. 

Men
o a 
prie
zvis
ko 

žiak
a 

kód 
odb
oru 

Čísl
o 

témy 

1.poc
hope
nie 

úlohy 

2.analý
za 

úlohy 

3.voľba 
postupu 

4. 
správn
y výber 
suroví

n, 
inventá

ra a 
pod. 

5. 
organi
zácia 
práce 

na 
pracov

isku 

6. 
dodržiav

anie 
noriem, 
hygieny 

a 
pravidiel 

BOZP 

Výsledné 
hodnoten

ie 

01. 
 

6445 
H 

              
  

02. 
 

6445 
H 

              
  

03. 
 

6445 
H 

              
  

04. 
 

6445 
H 

              
  

05. 
 

6445 
H 

              
  

 
Celkovým hodnotením praktickej časti ZS je stupeň prospechu – známka, ktorá sa určí ako 
vážený aritmetický priemer čiastkových známok. 
 
Materiálne a priestorové podmienky pre vykonanie záverečnej skúšky  
 

Priestory 

- odborné učebne technológie, 
- strediská duálneho vyučovania (podľa zamestnávateľov), 
- ostatné priestory podľa konkrétneho učebného odboru. 
 
Povolené pomôcky 

- počítač, 
- kalkulačka, 
- odborná literatúra, 
- vlastné písomné práce vypracované počas štúdia (ich použitie je podľa rozhodnutia komisie). 
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Povolené pomôcky pri praktickej časti ZS:  
 
Zariadenie odbornej učebne technológie: 
 
Zariadenie odbornej učebne technológie: 
 
- konvektomat 
- plynový sporák 
- plynová stolička 
- nárezový stroj 
- robot 
- mikrovlnná rúra 
- elektrická panvica 
- plynový kotol 
 
Inventár odbornej učebne technológie: 
 
- hrnce rôznej veľkosti 
- panvičky 
- pracovné dosky podľa predpisov HACCP 
- strúhadlá 
- šľahače 
- varechy 
- sitká 
- kuchárske vidličky 
- obracačky 
- kliešte 
- sada nožov 
- antikorové misy 
- klubové taniere 
- plytké taniere 
- omáčniky 
- teriny 
 
Zariadenie odbornej učebne stolovania: 
 
- typizované reštauračné stoly 
- stoličky 
- pomocné servírovacie stolíky 
- príručné stoly 
- ohrievacie stoly 
- odkladacie stoly 
 
Inventár odbornej učebne stolovania: 
 
Bielizeň : 
- obrusy 
-  platené obrúsky 
-  podkladové obrúsky 
-  multóny  
 
Porcelánový inventár: 
- klubové tanier 
- plytké taniere 
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- hlboké taniere 
- dezertné taniere 
- múčnikové taniere 
- bujónové šálky a podšálky 
- šálky a podšálky na kávu 
- podšálky 
 
Kovový inventár: 
- veľké vidličky 
- veľké nože 
- veľké lyžice 
- dezertné lyžice 
- dezertné vidličky 
- dezertné nože 
- malé lyžičky 
- múčnikové vidličky 
- mokka lyžičky 
- prekladací príbor 
- naberačky na polievku 
- naberačky na omáčku 
- oválne misy 
- okrúhle misy 
- polievkové misy 
- omáčniky 
- chladič na víno 
- porcovací príbor 
 
Sklenený inventár:  
- poháre na aperitív 
- poháre na pivo 
- poháre na biele víno 
- poháre na červené víno 
- poháre na šumivé víno 
- misky na šalát 
- misky na kompót 
- poháre na digestív 
 
Pomocný inventár: 
- podnosy 
- tácne 
- košík na červené víno 
- lopatka a zmetáčik 
- košík na pečivo 
- porcovacia doska 
 
Malý stolový inventár: 
- soľničky 
- koreničky 
- paprikovničky 
- karafinka 
- horčičník 
 
 Flambovací vozík 
 


