
stredisko: 43a 

číslo zmluvy: 59/2021-A 

ZMLUVA O SPOLOČNOM DIELE 
uzavretá v zmysle ust. § 91 a § 92 zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon 

Zmluvné strany: 
1. Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania 

so sídlom: Žehrianska 9, 851 07 Bratislava 5 

IČO: 42134943 

v mene ktorého koná: PhDr. Romana Kanovská, riaditeľka 

na strane jednej 

(ďalej len „Ústav") 

a 

2. Mgr. Katarína Morvayová 
dátum narodenia: 

trvalé bydlisko: 

IBAN: 

na strane druhej 

(ďalej len „Autor") 

Preambula 
Zmluvné strany majú záujem na vytvorení spoločného diela špecifikovaného v článku I. 
tejto zmluvy, ktoré vznikne v zmysle ust. § 91 a § 92 zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský 
zákon v znení neskorších predpisov spoločnou činnosťou viacerých autorov, ktorí 
súhlasia s využitím ich vlastnej tvorivej duševnej činnosti pri vytvorení spoločného diela 
pod vedením Ústavu, ktorý vytvorenie tohto diela inicioval a bude usmerňovať a 
zabezpečovať proces jeho vytvorenia. 

Článok L 
Predmet zmluvy 

Predmetom tejto zmluvy je záväzok Autora vytvoriť pre Ústav za odmenu špecifikovanú 
v článku II. tejto zmluvy dielo pozostávajúce z jedného testu pre potreby externej časti 
maturitnej skúšky a troch štvoríc tém písomnej formy internej časti maturitnej skúšky 
z predmetu slovenský jazyk a slovenská literatúra, špecifikačných tabuliek 
k jednotlivým testom, vzorového riešenia, kľúča správnych odpovedí (ďalej bude dielo 
spoločne označované ako „Tesť), podľa Špecifikácie predmetu zmluvy, ktorá tvorí 
neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy ako Príloha č. 1 (ďalej len „Špecifikácia11). 
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Článok II. 

Odmena 

1. Ústav a Autor sa dohodli, že za vytvorenie Testu podľa článku I. tejto zmluvy patrí 
Autorovi odmena v celkovej maximálnej výške 800,00 € (slovom: osemsto eur). 

2. Odmena podľa bodu 1 tohto článku bola stanovená v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. 
z. o cenách v znení neskorších predpisov. 

3. Ústav a Autor sa dohodli, že 70 % z odmeny podľa bodu 1 tohto článku bude Autorovi 
vyplatených do 90 kalendárnych dní po odovzdaní všetkých prvých verzií Testu podľa 
článku I. tejto zmluvy. Zvyšných 30 % z odmeny podľa bodu 1 tohto článku bude 
Autorovi vyplatených do 90 kalendárnych dní po odovzdaní všetkých finálnych verzií 
Testu podľa článku I. tejto zmluvy. 

4. Ústav v zmysle zákona č. 13/1993 Z. z o umeleckých fondoch v znení neskorších 
predpisov zrazí Autorovi z autorskej odmeny príspevok pre Literárny fond vo výške 2 % 
a tento odvedie Literárnemu fondu. 

5. Ústav súčasne z dohodnutej odmeny zrazí a odvedie daň vo výške 19 % v súlade s § 
43 ods. 3 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. 

6. Ústav sa zaväzuje, že odmenu zníženú o zrážky v zmysle bodov 4 a 5 tohto článku, 
uhradí Autorovi na účet Autora uvedený v záhlaví tejto zmluvy. 

7. V prípade, že harmonogram prác podľa Špecifikácie nebude Autorom riadne dodržaný 
alebo Test bude mať iné nedostatky v kvalite, štruktúre, obsahovom či grafickom 
spracovaní a pod., Ústav môže uplatniť nedostatky diela u Autora bezodkladne po ich 
zistení písomne doporučeným listom, prípadne e-mailom alebo faxom, ktorý následne 
potvrdí listom (ďalej len „reklamácia11). V reklamácii je Ústav povinný nedostatky 
stručne, ale dostatočne popísať, zároveň navrhnúť primeraný čas a spôsob 
požadovaného odstránenia reklamovaných chýb. O odstránení chýb spíšu zmluvné 
strany reklamačný protokol. Ak napriek reklamácii Ústavu Autor opätovne riadne 
nedodrží harmonogram prác podľa Špecifikácie, alebo neodstráni chyby v Teste 
vytýkané Ústavom v lehote poskytnutej Ústavom na ich odstránenie, Ústav má právo 
dohodnutú odmenu jednostranne pomerne znížiť. 

Článok III. 
Práva a povinnosti Autora 

1. Na účely tejto zmluvy sa koordinátorom rozumie vedúci koordinátor autorského tímu, 
ktorý je zamestnancom Ústavu, koordinuje vytvorenie Testu a táto činnosť mu vyplýva 
z pracovnej náplne. 

2. Autor je povinný spolupracovať s povereným koordinátorom Ústavu pri tvorbe Testu. 
Táto spolupráca spočíva najmä v komunikácii a informovaní koordinátora o postupe 
prác pri tvorbe Testu. 

3. Autor je povinný pravidelne, podľa dohody s povereným koordinátorom, zúčastňovať 
sa na stretnutí kolektívu tvorcov Testu. 

4. Autor je povinný analyzovať výsledky Testu v danom predmete, resp. výsledky 
pilotného testovania úloh v danom predmete. 

5. Na základe analýzy podľa predchádzajúceho bodu je Autor povinný navrhnúť prípadné 
nevyhnutné zmeny v predpísanej štruktúre Testu a konzultovať tieto návrhy 
s koordinátorom. 

6. Autor je povinný vyhodnotiť úlohy a iné podkladové materiály od ostatných autorov, 
ktorí sa podieľajú na vytvorení tohto diela, a komunikovať s nimi podľa potreby. 

7. Autor je zodpovedný za dodržiavanie harmonogramu a Špecifikácie. 
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8. Autor je povinný postupovať pri tvorbe Testu v súlade s pokynmi koordinátora. 

9. Autor je zodpovedný za zapracovanie prípadných pripomienok od koordinátora a 
recenzentov do Testu a za úpravu Testu na základe štatistickej analýzy z pilotného 
testovania. 

10. Autor je povinný informovať koordinátora o účasti tvorcov Testu na príprave Testu, t.j. 
najmä informovať ho o percentuálnom podiele vybraných úloh jednotlivých tvorcov 
Testu a hodnotiť spoluprácu jednotlivých tvorcov Testu na tvorbe Testu. 

11. Autor je povinný na požiadanie koordinátora umožniť mu nahliadnutie do jednotlivých 
verzií Testu podľa Špecifikácie. 

12. Autor je povinný odovzdať koordinátorovi finálnu verziu Testu spolu so vzorovým 
riešením, kľúčom správnych odpovedí, špecifikačnou tabuľkou a zdrojmi 
východiskových textov v termíne určenom v harmonograme v Špecifikácii. Finálna 
verzia Testu schválená Autorom, recenzentom a koordinátorom postupuje na grafické 
spracovanie. 

13. Autor je povinný spolupracovať so zamestnancom Ústavu povereným grafickou 
úpravou Testu, napr. pri tvorbe rôznych variantov Testu. 

14. Autor je v spolupráci s koordinátorom povinný zabezpečiť odborné telefonické 
konzultácie pre učiteľov počas opráv a hodnotenia Testu externej časti maturitnej 
skúšky v deň realizácie maturitnej skúšky a podieľať sa na príprave písomných 
stanovísk k prípadným pripomienkam k Testu zo stany učiteľov a odbornej verejnosti. 

15. Autor je v spolupráci s koordinátorom povinný zabezpečovať odborné poradenstvo pre 
učiteľov počas opráv a hodnotenia Testu písomnej formy internej časti maturitnej 
skúšky, a to konzultáciami prostredníctvom telefónu, elektronickej pošty alebo faxu. 

16. Autor je povinný spolupracovať s Ústavom na procese prípravy úloh pre Testy po 
odbornej stránke. 

17. Autor je povinný vytvoriť Test osobne. 

18. Autor sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o celom obsahu Testu a o všetkých 
skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel v súvislosti s Testom. Autor bez 
predchádzajúceho písomného súhlasu Ústavu nesmie prezradiť údaje získané pri 
vytváraní Testu od Ústavu iným osobám alebo ich využiť vo svoj prospech, prípadne 
v prospech iných osôb. Autor sa zaväzuje nakladať s posudzovanými materiálmi s 
odbornou starostlivosťou a vykonať všetky opatrenia potrebné k tomu, aby nedošlo k 
porušeniu povinnosti mlčanlivosti podľa tohto článku. Tieto povinnosti Autora 
pretrvávajú aj po dokončení a odovzdaní Testu, a to počas doby, počas ktorej by 
zverejnenie informácií mohlo poškodiť Ústav alebo ďalšie touto zmluvou dotknuté 
subjekty. 

19. Autor je povinný poskytnúť poverenému zamestnancovi Ústavu na jeho požiadanie 
svoje osobné údaje, telefonický a e-mailový kontakt na zabezpečenie potrebnej 
komunikácie medzi Autorom a Ústavom, prípadne koordinátorom pri tvorbe Testu. 
Zároveň je povinný bezodkladne oznámiť Ústavu zmenu svojich osobných údajov 
(najmä adresu trvalého pobytu, prípadne zmenu priezviska, adresy elektronickej pošty, 
telefónneho čísla, IBAN-u). 

20. Zmluvná strana podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že v súlade s čl. 13 a 14 Nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických 
osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, bola 
oboznámená o spracovaní svojich osobných údajov v rozsahu uvedenom 
v Oboznámení dotknutej osoby pre Účel spracúvania osobných údajov v Evidencii 
zmlúv. Oboznámenie dotknutej osoby je zverejnené na stránke www.nucem.sk. 
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21. Autor sa zaväzuje, že neposkytne ani konečné, ani pracovné verzie testových úloh, 
Testu a kľúč správnych odpovedí tretím osobám a ani ich sám nezverejní žiadnym 
spôsobom. 

22. Ústav sa zaväzuje, že poskytne Autorovi materiály potrebné na vyhotovenie diela 
(testy, analýzy). 

23. Ústav má právo sa vyjadriť ku konečnej verzii Testu a zároveň má právo túto konečnú 
verziu Testu dať posúdiť recenzentom a postúpiť ju na pilotné testovanie. V prípade 
odôvodnených pripomienok k finálnej verzii Testu zo strany vedúcich zamestnancov 
Ústavu Autor odkonzultuje a prípadne zapracuje potrebné zmeny s koordinátorom 
a recenzentom. 

24. Autor sa zaväzuje, že v prípade, ak úmyselne alebo z nedbanlivosti poruší povinnosť 
podľa bodu 18 a bodu 21 tohto článku, zaplatí Ústavu zmluvnú pokutu vo výške 
3 000,00 € (slovom: tritisíc eur). 

25. Autor sa zaväzuje, že v prípade, ak poruší povinnosti podľa tejto Zmluvy, uhradí 
Ústavu náhradu škody, ktorá Ústavu vznikla v dôsledku porušenia povinností Autora 
podľa tejto zmluvy; tým nie je dotknutá povinnosť Autora uhradiť zmluvnú pokutu podľa 
bodu 24 tohto článku. 

26. Autor je počas výkonu majetkových práv k Testu Ústavom povinný zdržať sa výkonu 
majetkových práv k Testu. 

Článok IV. 
Doba vytvorenia predmetu zmluvy 

Zmluvné strany sa dohodli, že Autor vytvorí a odovzdá testové úlohy a Test Ústavu 
v súlade s harmonogramom v Špecifikácii. 

Článok V. 
Odstúpenie od zmluvy 

1. V prípade, ak Autor nedodrží povinnosť stanovenú v článku IV. tejto zmluvy, má Ústav 
právo nevyplatiť Autorovi odmenu alebo v prípade omeškania Autora s odovzdaním 
Testu Ústavu, vzniká Ústavu právo na pomerné krátenie výšky odmeny stanovenej 
touto zmluvou. 

2. V prípade existencie neodstrániteľných nedostatkov Testu má Ústav právo odstúpiť od 
zmluvy bez poskytnutia primeranej lehoty na nápravu. Ústav má právo odstúpiť od 
zmluvy aj v prípade, ak Autor Ústavu nepredloží Test ani do 10 dní po uplynutí lehoty 
podľa čl. IV. ods. 1 tejto zmluvy. Autor má právo odstúpiť od tejto zmluvy, ak mu v jej 
plnení bránia vážne zdravotné dôvody potvrdené lekárskou správou, pre ktoré nie je 
schopný vytvorenie Testu dokončiť. 

3. Odstúpením od zmluvy sa táto zmluva ruší, a to dňom doručenia písomného 
oznámenia o odstúpení od zmluvy druhej zmluvnej strane. 

4. V prípade odstúpenia od zmluvy je Autor povinný odovzdať Ústavu výsledok doterajšej 
tvorivej duševnej činnosti na vytvorení Testu a Ústav je povinný zaplatiť Autorovi sumu, 
ktorá pripadá na práce na Teste už vykonané podľa ohodnotenia Ústavu. 

Článok VI. 
Ustanovenia o spoločnom diele 

1. Autor súhlasí s využitím vlastnej tvorivej duševnej činnosti pri vytvorení testových úloh 
a Testu pod vedením Ústavu, ktorý vytvorenie tohto diela inicioval a bude usmerňovať 
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a zabezpečovať proces jeho vytvorenia. Autor podpisom tejto zmluvy svoj súhlas podľa 
predchádzajúcej vety potvrdzuje. 

2. Autor prehlasuje, že k dnešnému dňu predmet tejto zmluvy nevytvoril a ani 
v budúcnosti nevytvorí ako výsledok vlastnej tvorivej činnosti ani ako súbor nezávislých 
diel alebo iných prvkov. 

3. Autor prehlasuje, že všetky úlohy obsiahnuté v Teste sú pôvodné a doteraz neboli 
publikované v žiadnej podobe. 

Článok VIL 

Práva a povinnosti Ústavu 
1. Ústav vykonáva vo svojom mene a na svoj účet majetkové práva Autora k Testu. Tieto 

majetkové práva spočívajú v: 

a) práve použiť Test, 

b) práve udeľovať súhlas na každé použitie Testu, najmä na vyhotovenie jeho 
rozmnoženiny, verejné rozširovanie originálu Testu alebo jeho rozmnoženiny 
predajom alebo inou formou prevodu vlastníckeho práva, spracovanie Testu, to 
všetko v zmysle príslušných ustanovení autorského zákona. 

2. Ústav môže právo výkonu majetkových práv Autora postúpiť tretej osobe len 
so súhlasom Autora. Autor podpisom tejto zmluvy udeľuje Ústavu výslovný súhlas 
s prípadným postúpením práva výkonu majetkových práv Autora Ministerstvu školstva, 
vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. 

3. Autor je povinný zdržať sa použitia diela alebo udeliť súhlas na použitie diela inej 
osobe. 

4. Autor udeľuje podpisom tejto zmluvy súhlas na zverejnenie Testu. Osobnostné práva 
Autora k Testu inak nie sú dotknuté. 

Článok VIII. 
Trvanie práv a povinností 

Skončením zmluvného vzťahu medzi Ústavom a Autorom zostávajú nároky zmluvných 
strán na náhradu škody a na vyplatenie odmeny Autorovi podľa tejto zmluvy 
nedotknuté. 

Článok IX. 
Ďalšie dojednania 

1. Táto zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou v súlade so zákonom č. 40/1964 Zb. 
Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú 
niektoré zákony. 

2. Zmluvné strany súhlasia so sprístupnením obsahu tejto zmluvy vrátane jej príloh 
a prejavu osobnej povahy (podpis), výlučne pri zachovaní ochrany duševného 
vlastníctva a ďalších práv podľa platnej právnej úpravy, po prípadnom odstránení 
osobných údajov Autora na žiadosť podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom 
prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov (zákon o slobode informácií) alebo iných právnych predpisov. 

3. Autor berie na vedomie a súhlasí s tým, aby Ústav zverejnil túto zmluvu v rozsahu 
požadovanom uznesením vlády, v súlade so všeobecne záväznými právnymi 
predpismi a pri zachovaní ochrany osobných údajov a duševného vlastníctva Autora. 
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Článok X. 
Záverečné ustanovenia 

1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť 
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády 
Slovenskej republiky na internete (https://www.crz.gov.sk/) v zmysle ustanovenia § 47a 
zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. 
o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon 
o slobode informácií) v znení zákona č. 546/2010 Z. z, okrem ustanovení článkov VI. 
až VIII. tejto zmluvy, ktoré nadobúdajú platnosť dňom podpisu zmluvy a účinnosť dňom 
vytvorenia Testu alebo jeho časti v zmysle článku I. tejto zmluvy. 

2. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je Špecifikácia ako Príloha č. 1. 

3. Písomnosti, ktoré je podľa tejto zmluvy potrebné doručiť, sa zmluvným stranám 
doručujú na adresu uvedenú na prvej strane tejto zmluvy, pokiaľ zmluvná strana 
písomne neoznámi inú adresu pre doručovanie písomností. 

4. Predmetná zmluva môže byť menená alebo dopĺňaná iba písomnými dodatkami 
podpísanými oboma zmluvnými stranami. 

5. Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak 
toho, že obsah tejto zmluvy zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ju vlastnoručne 

6. Zmluva sa vyhotovuje v troch (3) vyhotoveniach, pričom Autor obdrží jedno (1) 
vyhotovenie a Ústav obdrží dve (2) vyhotovenia zmluvy. 

podpísali. 

0 8 -09- 2021 0 6 -09- 2021 
V Bratislave dňa V Bratislave dňa 

Autoi? Za Ústav: 

PhDr. Romana Kanovská 

riaditeľka NÚCEM 
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# 

NÁRODNÝ USTAV CERTIFIKOVANÝCH MERANÍ VZDELÁVANIA 

ŽEHRIANSKA 9, 851 07 BRATISLAVA 5 

Príloha č. 1 

Špecifikácia predmetu zmluvy 

Predmet zmluvy: vytvoriť dielo pozostávajúce z jedného testu pre potreby inovovanej 
externej časti maturitnej skúšky (testy EČ MS) a troch štvoríc tém písomnej formy internej 
časti maturitnej skúšky (témy PFIČ MS) z predmetu slovenský jazyk a slovenská 
literatúra, špecifikačnej tabuľky k testu, vzorového riešenia, kľúča správnych odpovedí. 

y 

Harmonogram prác autorského tímu 

Test EČ MS: 
- prvá verzia testu do: 15. 12. 2021, 
- druhá verzia testu po zapracovaní potrebných úprav na základe recenzných 

pripomienok do: 31. 8. 2022. 
Témy PFIČ MS: 
- prvá verzia tém pred recenziou do: 15.12. 2021, 
finálna verzia tém po recenzii do: 8. 2. 2022. 

Špecifikácia tvorby testov - slovensky jazyk a slovenská literatúra 

Testy sú určené všetkým maturantom všetkých druhov stredných škôl, ktorí sa pripravujú na 
maturitnú skúšku zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry. 

Podrobnosti špecifikácie: 
o Každý test má dve časti: 

1. časť Počúvanie obsahuje položky zamerané na počúvanie s porozumením (24 úloh, 
1. nahrávka - 8 ÚVO, 2. nahrávka - 8 vUKO, 3. nahrávka - 8 úloh P/N/X); 
2. časť obsahuje položky zamerané na čítanie s porozumením, jazykovú a literárnu 
oblasť. 

o Položky zamerané výlučne na zisťovanie čitateľskej gramotnosti sú zaradené ku každej 
ukážke 2. časti testu v maximálnom počte 3, pričom v celom teste EČ MS je ich 
maximálne 15 (testovanie čítania s porozumením v kombinácii sinými javmi v ďalších 
položkách sa však nevylučuje), 

o Oblasti jazyka a literatúry by mali byť v položkách zastúpené primerane, 
o Ku každému testu, k časti počúvanie, je vytvorený skript, potrebný pre nahrávanie CD. 
o Ku každému testu je vytvorená špecifikačná tabuľka obsahujúca základné charakteristiky 

testu, ako sú obsahový rámec úloh (téma podľa Katalógu cieľových požiadaviek), 
predpokladaný počet úloh, typ úloh (s výberom odpovede/krátkou odpoveďou), skúšané 
myšlienkové operácie. 
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o Kľúč správnych odpovedí musí obsahovať všetky možnosti správnej odpovede, pričom 
sa v poznámke uvádzajú možné nesprávne odpovede a všetky ďalšie okolnosti 
uznania odpovede - napr. či je potreba pravopisnej správnosti napísanej odpovede; 
v prípade uvedenia uznania odpovede po obsahovej stránke treba uviesť najčastejšie 
prípady takýchto možných odpovedí, ktoré by boli vyhodnotené ako obsahovo správne, 

o Testy musia byť kvantitatívne aj kvalitatívne rovnocenné z dôvodu možného použitia 
v rozličných termínoch maturitnej skúšky, 

o Testy musia zohľadňovať predpísaný čas určený na trvanie testu a predpísané bodové 
hodnotenie úloh. 

o Obsahová štruktúra testu musí rešpektovať prílohu vyhlášky o ukončovaní štúdia na 
stredných školách a každá položka testu musí korešpondovať s Cieľovými požiadavkami 
na vedomosti a zručnosti maturantov zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry, 

o Testové úlohy musia byť vytvárané so zreteľom na ich možné použitie tak 
v papierovej ako aj v elektronickej forme testovania! 

Čas pridelený na riešenie testu EČ MS a vypracovanie témy PFIČ MS 
Test EČ MS: 100 minút, PFIČ MS: 90 minút 

Charakteristika testov EČ MS 

Testy externej časti maturitnej skúšky patria z hľadiska teórie tvorby testov medzi tzv. NR-
testy (norm-referenced), čiže rozlišovacie testy, ktorých cieľom nie je v prvom rade overenie 
miery osvojenia testovaných poznatkov žiakmi, ale ide v nich o vytvorenie poradia 
testovaných žiakov podľa miery úspešnosti v absolvovanom teste priradením percentilu 
každému žiakovi (percentil určuje percento žiakov, ktorí v teste dosiahli horší výsledok než 
daný žiak). Celková priemerná úspešnosť testovanej populácie v takto koncipovaných 
testoch sa má pohybovať v rozmedzí 40 - 60 %, pričom NR-testy vždy obsahujú 
jednoduché, stredne náročné aj veľmi obťažné úlohy, ktorých základnou vlastnosťou je to, že 
dobre rozlíšia žiakov jednotlivých výkonnostných skupín. 

j 
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Pomer textov a formát úloh: 

o 1. časť testu - Počúvanie - 3 nahrávky (texty monologické, dialogické, správy printové, 
internetové a pod.); s celkovým prideleným časom na riešenie cca 30 minút, 

o 2. Časť testu: 3 umelecké texty zo slovenskej literatúry a (z toho 1 text z diela povinnej 
literatúry; zastúpené musia byť všetky literárne druhy), 

o 1 publicistický text rôzneho zamerania a žánru a 1 náučný text najlepšie z oblasti 
jazykovedy alebo literatúry (môže byť aj nesúvislý text; napr. tabuľka, schéma, výsledky 
ankety, štatistické podklady, grafy, programy kultúrnych podujatí, športové výsledky, 
namerané hodnoty v rámci výskumu a pod.), 

o Maximálny rozsah 1 textu: cca 220 slov. 
o Maximálny rozsah všetkých 5 textov 2. časti: cca 1100 slov. 
o Test bude obsahovať 3 hovorené a 5 tlačených textov. Za každým textom musí byť 

uvedený presný a kompletný zdroj čerpania (bibliografický záznam), v prípade 
internetového zdroja aj s dátumom stiahnutia. Ak je webový link neaktívny, resp. bol text 
prevzatý pomocou predplateného prístupu na webovú stránku, je potrebné odovzdať 
stiahnutú elektronickú verziu východiskového textu (príp. formou printscreenu). 
V prípade použitia kníh, novín alebo časopisov (tlačenej literatúry) 
bude naskenovaný/skopírovaný východiskový text tvoriť prílohu odovzdaného testu, 

o Formát úloh je daný Špecifikáciou testu, ktorá je súčasťou tejto špecifikácie. Ku 
každému hovorenému textu bude prislúchať 8 úloh (s výberom odpovede zo 4 možností, 
úlohy na priraďovanie alebo doplňovanie, úlohy s výberom odpovede z 3 možností 
P/N/X,). 

o Ku každému tlačenému textu bude prislúchať 5 úloh s výberom odpovede zo 4 možností 
a 3 úlohy s krátkou odpoveďou, 

o Úlohy s krátkou odpoveďou majú byť vytvorené a formulované tak, aby požadované 
odpovede na ne boli jednoznačné, stručné, tvorené jedným, maximálne dvoma slovami. 

Rozdelenie položiek testov EČ MS: 

úlohy na reprodukciu a jednoduché myšlienkové operácie (porozumenie, 
priraďovanie, zoraďovanie, triedenie, porovnávanie, jednoduchá aplikácia) 

2 0 - 2 2 úloh, 
w = 1 

úlohy vyžadujúce zložitejšie myšlienkové operácie (analýza, syntéza, 
indukcia, dedukcia, vysvetľovanie, hodnotenie, dokazovanie, overovanie) 

38 - 40 úloh, 
i/i/ — 2 

úlohy vyžadujúce tvorivý prístup (tvorba hypotézy, zložitejšia aplikácia, 
riešenie problémových situácií, objavovanie nových myšlienok a vzťahov) 

4 - 6 úloh, 
w = 3 

Obťažnosť úloh a bodovanie 
V teste budú zastúpené položky podľa obťažnosti približne podľa nasledujúceho prehľadu: 

veľmi ľahké 2 položky 
ľahké 10 položiek 
stredne obťažné 40 položiek 
obťažné 10 položiek 
veľmi obťažné 2 položky 
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o Obťažnosť bude vyhodnotená po pilotnom overovaní testu a následne budú testové 
položky podľa potreby upravené, 

o Každá správna odpoveď sa hodnotí celočíselne 1 bodom, spolu maximálne 64 bodov. 

Charakteristika PFIČ MS 
o Každá PF:IČ MS je tvorená štvoricou tém so štrukturalizovaným zadaním, 
o Vytvorené 3 štvorice tém PFIČ MS budú zahŕňať rôzne žánre podľa ŠVP, 
o V prípade zadania formulovaného ako výrok/úryvok z diela a pod. je potrebné doložiť 

originálny zdrojový materiál vo forme skenu/kópie s uvedením presného 
a kompletného zdroja čerpania (bibliografický záznam), v prípade internetového zdroja 
aj s dátumom stiahnutia 

Hodnotenie a bodovanie 
o Žiak má v písomnom útvare prezentovať svoju zručnosť a vedomosti. Dostane jednu 

štvoricu tém a príslušných útvarov, z ktorých si vyberie jednu tému s príslušným útvarom, 
o Hodnotenie musí zohľadňovať rovnocenne obsah, členenie a stavbu textu, slovnú zásobu, 

gramatiku a pravopis. 
o Maximálny počet bodov za úlohu u intaktného žiaka je 28, pričom sa nemôže bodovať po 

pol bodoch. 

Predpísané pomôcky 
Pre testy sú predpísané bežné písacie potreby a pomocný papier. Ďalšie možné pomôcky 
môžu určiť autori testu. 

Spôsob odovzdania testových materiálov 
Všetky verzie testov a kľúčov správnych odpovedí si členovia tímu odovzdávajú osobne na 
stretnutiach tímu. Je prísne zakázané posielať spomínané materiály elektronickou 
poštou. Vedúci autorského tímu odovzdá testy koordinátorovi v elektronickej podobe na 
externom nosiči dát (USB kľúč a pod.). Test autori odovzdajú vo Worde, písmo Arial 11, 
zarovnanie vľavo, jednoduché riadkovanie. Texty ukážok budú písané kurzívou. 
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