
1. MATURITNÁ SKÚŠKA – všeobecné informácie 

Organizáciu maturitných skúšok v školskom roku upravuje Zákon č. 245/2008 

z 22. mája 2008 o výchove a vzdelávaní (Školský zákon) a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Vyhláška MŠ SR 

č. 318/2008 z 23. júla 2008 o ukončovaní štúdia na stredných školách, Vyhláška 

MŠ SR č. 319/2008 z 23. júla 2008 o uznávaní náhrady maturitnej skúšky z 

cudzieho jazyka v znení neskorších predpisov. 

Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania NÚCEM (Zákon č. 

245/2008 Z. z. §154 ods. 2) zabezpečuje organizáciu a priebeh externej časti 

a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky.  

Termíny konania EČ a PFIČ v školskom roku 2012/2013: 

EČ a PFIČ z predmetu SJL  12. 03. 2013 

EČ a PFIČ z predmetov ANJ, NEJ 13. 03. 2013 

EČ z predmetu MAT 14. 03. 2013 

Náhradný termín EČ a PFIČ MS bude v termíne 16. – 19. 04. 2013 v závislosti 

od počtu prihlásených žiakov. 

Praktická časť odbornej zložky bude v termíne 23. – 25. 04. 2013 a ústna 

forma internej časti maturitnej skúšky v termíne 27. – 31. 05. 2013. 

 

2. Upozornenie pre študentov v súvislosti s ohlasovacou povinnosťou na 

úrade práce: 

1. Dňom nasledujúcom po dni, keď žiak vykonal úspešne maturitnú skúšku, 

prestáva byť žiakom školy. 

2. Ak žiak strednej školy nevykonal v určenom termíne maturitnú 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. (teda do 31. 08.) 

 

 

 



3. Organizácia maturitných skúšok v školskom roku 2012/2013: 

 žiaci sa prihlasujú na maturitné skúšky do 30. septembra 2012 

Žiaci 4. ročníka odovzdajú prihlášky na MS 2013 svojmu triednemu 

učiteľovi najneskôr do 30. septembra 2012. Zmeny v súvislosti s prihláškou 

na maturitnú skúšku možno vykonať len do 15. októbra 2012. 

 v skupine predmetov cudzí jazyk si žiak môže zvoliť úroveň B1 alebo B2 

podľa jazykovej náročnosti Spoločného európskeho referenčného rámca:  

- úroveň B1, t. j. stredne pokročilý, I. stupeň (nižšia úroveň), 

- úroveň B2, t. j. stredne pokročilý, II. stupeň (vyššia úroveň), 

 zadania a témy ústnej formy internej časti sa nezverejňujú, 

 žiak môže konať maturitnú skúšku iba z vyučovacích predmetov (okrem 

výchovných vyučovacích predmetov), ktoré sú uvedené v učebnom pláne 

školy a v ktorých sa vzdelával, 

 žiaci SOŠ povinne maturujú zo 4 predmetov (vyhláška č. 318/2008 Z.z. , 

§ 7): slovenský jazyk a literatúra, povinný predmet zo skupiny predmetov 

cudzí jazyk (anglický jazyk alebo nemecký jazyk), teoretická časť 

odbornej zložky, praktická časť odbornej zložky,  

 okrem toho môže žiak dobrovoľne konať MS z dvoch ďalších 

dobrovoľných predmetov, napr. iný cudzí jazyk, matematika, ... 

 externú časť a písomnú formu internej časti maturitnej skúšky z predmetu 

cudzí jazyk môže žiak vykonať iba z jedného cudzieho jazyka, ktorý si 

žiak určí pri prihlasovaní na maturitnú skúšku, pričom si vyberie na ktorej 

úrovni ju chce vykonať (B1 alebo B2), 

 z druhého, resp. ďalšieho cudzieho jazyka ak si ho žiak zvolí ako 

dobrovoľný predmet, môže žiak vykonať ústnu formu internej časti iba na 

úrovni B1, 

 žiakovi, ktorý získal certifikát minimálne na úrovni B1/B2 jazykovej 

náročnosti Spoločného európskeho referenčného rámca, môže riaditeľ 

školy uznať príslušný certifikát ako náhradu MS z cudzieho jazyka na 

základe písomnej žiadosti žiaka – žiadosť podať do 30. 9. 2012.  

 žiak, ktorý získa jazykový certifikát v šk. roku, v ktorom koná MS 

z cudzieho jazyka, môže požiadať riaditeľa školy o uznanie jazykového 

certifikátu najneskôr do 1. marca príslušného šk. roka (vyhláška č. 

269/2009 Z. z.) 

 

 

 



4.  Spôsob a forma konania MS 

 

Maturitná skúška je rozdelená na: 

a) externú časť a  

b) internú časť 

 

Interná časť MS má 2 formy - písomnú formu, ktorá prebieha zároveň s 

externou časťou a ústnu formu. 

 

Predmet Úroveň 
Externá 

časť 

Interná časť a jej formy 

Písomná 

forma 

Ústna forma 

príprava odpoveď 

slovenský jazyk a 

literatúra 
 - 90 min 150 min 20 min 20 min 

anglický jazyk 
B2 120 min 60 min 20 min 20 min 

B1 100 min 60 min 20 min 20 min 

nemecký jazyk 
B2 120 min 60 min 20 min 20 min 

B1 100 min 60 min 20 min 20 min 

teoretická časť 

odbornej zložky 
 - - - 30 min 30 min 

praktická časť 

odbornej zložky 
 - - max. 24 hodín (príprava a výkon) 

  

 

Externú časť maturitnej skúšky a písomnú formu internej časti maturitnej 

skúšky žiak vykoná po ukončení prvého polroka štvrtého ročníka. 

Výsledky EČ MS sú zasielané školám  najneskôr 2 týždne pred ústnou 

formou internej časti, celkové výsledky EČ MS zverejňuje NUCEM na 

svojej webovej stránke v júni príslušného školského roka.  

 
5. Sprísnenie maturitnej skúšky POZOR ZMENA! 

Od školského roku 2012/2013 (Maturita 2013) dochádza k sprísneniu MS, 

lebo sa určujú predpoklady na úspešné vykonanie MS z predmetu, ktorý má EČ 

MS a PFIČ MS (SJL, CUJ) resp. predmetu, ktorý má len EČ MS (MAT). Vo 

väčšej miere sa bude prihliadať na výsledky písomných skúšok ako tomu bolo 

doteraz (doteraz žiak zmaturoval bez ohľadu na to, aké hodnotenie žiak získal z 

PFIČ MS a z EČ MS, ak z ústnej časti MS odpovedal aspoň na známku dobrý).  



Žiak úspešne vykoná maturitnú skúšku z predmetu, ktorý má externú časť 

a písomnú formu internej časti maturitnej skúšky (SJL, CUJ), ak jeho 

hodnotenie z ústnej formy MS  

b) nie je horšie ako stupeň prospechu 3 – a v písomnej forme internej časti 

MS získa viac  ako 25 % ALEBO viac ako 33 % z externej časti  MS 

alebo  

c) je stupeň prospechu 4 - a v písomnej forme internej časti MS získa viac 

ako 25% z celkového počtu bodov A SÚČASNE v externej časti získa 

viac ako 33% z celkového počtu bodov. 

Žiak úspešne vykoná maturitnú skúšku z predmetu, ktorý má externú časť 

a nemá  písomnú formu internej časti maturitnej skúšky (MAT), ak jeho 

hodnotenie z ústnej formy MS  

a) nie je horšie ako stupeň prospechu 3 – a v externej časti MS získa viac 

ako 25% z celkového počtu bodov alebo 

b) je stupeň prospechu 4 - a v externej časti MS získa viac ako 33% 

z celkového počtu bodov. 

Žiak úspešne vykonal maturitnú skúšku, ak úspešne vykonal maturitnú 

skúšku zo všetkých predmetov MS, vrátane externej časti a písomnej formy 

internej časti. 

6. Opakovanie neúspešnej maturity POZOR ZMENA! 

Ak má študent  niektorý z predmetov maturitnej skúšky klasifikovaný stupňom 

nedostatočný, alebo nespravil ani EČ ani PFIČ MS, podá žiadosť na školskú 

maturitnú komisiu o opakovanie maturitnej skúšky. Neúspešný maturant bude 

opakovať EČ MS alebo PFIČ MS až o ďalší rok v marci, prípadne opravnú 

skúšku ústnej časti MS vykoná v mimoriadnom období /september, február/ 

 

 

PhDr. Katarína Dudrová 

Koordinátor maturitnej skúšky 

 

 

 

  


