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Základné informácie k opravnému termínu  

externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky 
v školskom roku 2013/2014 

 

Organizáciu maturitnej skúšky v školskom roku 2013/2014 upravuje zákon č. 245/2008 Z. z. 
o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom 
znení, vyhláška č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení 
neskorších predpisov, vyhláška č. 319/2008 Z. z. o uznávaní náhrady maturitnej skúšky 
z cudzieho jazyka v znení neskorších predpisov. 

Opravný termín (OT) externej časti (EČ) a písomnej formy internej časti (PFIČ) maturitnej 
skúšky (MS) zabezpečuje Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM). 
 
Novelou zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov účinnou od 15. júna 2013 boli ustanovené nasledujúce 
zmeny v konaní opravnej maturitnej skúšky z predmetov, ktoré majú EČ a PFIČ, alebo len 
EČ: 

• Rozšírenie možnosti konať opravnú skúšku EČ a PFIČ MS z predmetov, ktoré 
majú EČ a PFIČ, alebo len EČ okrem riadneho termínu nasledujúceho školského 
roka aj v septembri nasledujúceho školského roka (podľa § 77, ods. 5 školského 
zákona). 

• Na opravnú skúšku EČ a PFIČ MS sa žiak prihlási riaditeľovi školy do 30. júna, ak sa 
opravná skúška koná v septembri nasledujúceho školského roka, alebo do 30. 
septembra nasledujúceho školského roka, ak sa opravná skúška koná v riadnom 
termíne nasledujúceho školského roka (podľa § 77, ods. 7 školského zákona). 

• Ak je poslednou časťou maturitnej skúšky EČ alebo PFIČ a koná sa v septembri 
nasledujúceho školského roka, vysvedčenie o maturitnej skúške bude žiakovi 
vydané najneskôr do desiatich dní od jej konania (§ 90, ods. 1 školského zákona). 

 

SÚVISIACE LEGISLATÍVNE USTANOVENIA K OPRAVNEJ SKÚŠKE  

V prípade, že žiak nesplnil podmienky pre úspešné vykonanie maturitnej skúšky 
v predmetoch, ktoré majú EČ a PFIČ, alebo len EČ, uvedené v odsekoch 7) a 8) § 15 
vyhlášky MŠ SR č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení 
neskorších predpisov, postupuje sa podľa nasledujúcich ustanovení: 

1. Ak žiak strednej školy neúspešne vykonal MS z niektorých, najviac však dvoch 
predmetov, môže mu školská maturitná komisia (ŠMK) povoliť konať opravnú 
skúšku z týchto predmetov alebo časti skúšky z týchto predmetov (podľa § 88, ods. 1 
a 2 školského zákona). 

2. Žiak, ktorý nesplnil podmienky pre úspešné vykonanie MS z predmetu, požiada 
ŠMK o opravnú skúšku z tohto predmetu. Vo svojej žiadosti špecifikuje, ktorú časť, 
resp. formu maturitnej skúšky chce opravovať, pozri bod 4 tejto časti textu (podľa 
§ 88 ods. 4 školského zákona). 

3. Opravnú skúšku EČ a PFIČ MS môže žiak vykonať (podľa novely školského zákona 
účinnej od 15. júna 2013) v septembri nasledujúceho školského roka, alebo 
v riadnom termíne EČ a PFIČ MS nasledujúceho školského roka (podľa § 77 
ods. 5 a § 88 ods. 4 školského zákona).Termín konania náhradnej a opravnej skúšky 
ÚFIČ MS je september alebo február nasledujúceho školského roka. 

4. Na opravnú skúšku EČ a PFIČ MS sa žiak prihlási riaditeľovi školy do 30. júna 
(podľa novely školského zákona účinnej od 15. júna 2013), ak chce konať opravnú 
skúšku z EČ a/alebo PFIČ MS v septembri nasledujúceho školského roka, alebo 
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do 30. septembra nasledujúceho školského roka, ak chce konať opravnú skúšku 
v riadnom termíne nasledujúceho školského roka (podľa § 77, ods. 7 školského 
zákona). Tomuto prihláseniu predchádza žiadosť o opravnú skúšku v zmysle bodu 2 
na predchádzajúcej strane.  

5. O opravný termín EČ MS a PFIČ MS môže požiadať iba žiak, ktorý má ukončenú 
celú maturitnú skúšku, absolvoval všetky vybrané maturitné predmety a všetky 
časti maturitnej skúšky vybraných maturitných predmetov a nesplnil podmienky pre 
úspešné vykonanie maturitnej skúšky. O opravný termín EČ a PFIČ teda nemôže 
požiadať žiak, ktorý napr. neukončil úspešne posledný ročník štúdia, v auguste 
koná opravné skúšky na ukončenie štúdia a v septembri 2014 chce konať náhradný 
termín ÚFIČ MS a zároveň by chcel konať aj opravný termín EČ MS alebo PFIČ MS.  

 
ZBER ÚDAJOV A ELEKTRONICKÁ KOMUNIKÁCIA  
 

Riaditeľ školy na základe žiadosti žiaka a po súhlase školskej maturitnej komisie konať 
opravnú skúšku z EČ a/alebo PFIČ MS, prihlási tohto žiaka na EČ a/alebo PFIČ MS 
prostredníctvom Informačného systému pre EČ a PFIČ MS (ďalej iba IS), ktorý spravuje 
Centrum vedecko-technických informácií SR – Školské výpočtové stredisko Banská Bystrica 
(ďalej iba CVTI SR – ŠVS BB) a ktorý je prístupný na stránke https://maturita.svsbb.sk/ 

Elektronický formulár pre zber údajov o žiakoch maturitného ročníka bude na stránke 
CVTI SR – ŠVS BB sprístupnený pre školy  

od 4. júna 2014 do 4. júla 2014. 

Za správnosť a úplnosť vyplnenia formulára, ako aj za dodržanie určeného termínu jeho 
odoslania, je zodpovedný riaditeľ školy. 

Prostredníctvom IS sa budú zbierať údaje o všetkých žiakoch (aj o žiakoch so zdravotným 
znevýhodnením). 

Ak ani jeden žiak školy nepožiadal o konanie opravného termínu EČ a/alebo PFIČ túto 
skutočnosť riaditeľ školy oznámi tiež prostredníctvom IS na stránke  
https://maturita.svsbb.sk/ 

Pri akýchkoľvek problémoch s prihlásením a prácou v IS je potrebné napísať e-mail na 
adresu maturita@svsbb.sk, v ktorom sa uvedie 6-miestny maturitný kód školy, názov 
a adresa školy (ulica, mesto), meno odosielateľa a jeho pozícia v škole a popis problému. 
 
PREDBEŽNÝ HARMONOGRAM OPRAVNÉHO TERMÍNU EČ A PFIČ MS 2014 
 

Dátum a deň Predmet 

3. september 2014 (streda) 
slovenský jazyk a literatúra, slovenský jazyk 
a slovenská literatúra 

4. september 2014 (štvrtok) 
anglický jazyk, francúzsky jazyk, nemecký jazyk, 
ruský jazyk, španielsky jazyk, taliansky jazyk 

5. september 2014 (piatok) maďarský jazyk a literatúra 

8. september 2014 (pondelok) matematika  

Poznámka: Harmonogram OT EČ a PFIČ MS 2014 je predbežný a môže sa zmeniť po 
spracovaní údajov prihlásených žiakov a škôl na OT. 
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HARMONOGRAM AKTIVÍT POČAS PRÍPRAVY A REALIZÁCIE OT EČ A PFIČ MS 2014  
 

1. Zber údajov o žiakoch prihlásených na OT EČ a PFIČ MS 2014 a ďalších 
informácií potrebných k realizácii OT prostredníctvom IS na stránke 
https://maturita.svsbb.sk/ 
 

 Termín: od 4. júna 2014 do 4. júla 2014 
 Zodpovednosť: CVTI SR ŠVS – BB a riaditelia SŠ 
 

2. Oznámenie riaditeľovi školy o konaní OT EČ a PFIČ MS 2014 v jeho škole, 
oznámenie o distribučnom mieste (DM), v ktorom riaditeľ školy prevezme 2. zásielku 
(testy EČ MS, témy a zadania PFIČ MS) pre OT. 
 

 Termín: do 15. júla 2014    Zodpovednosť: OŠ OÚ 
 

3. Oznámenie riaditeľovi školy, v ktorých školách budú žiaci jeho školy konať OT EČ 
a PFIČ MS 2014. 
 

 Termín: do 24. júla 2014    Zodpovednosť: OŠ OÚ 
 

4. Oznámenie predsedom ŠMK a PMK o konaní OT EČ a PFIČ MS 2014 v škole 
a v predmetoch, na ktoré sú menovaní. 
 

 Termín: do 24. júla 2014   Zodpovednosť: OŠ OÚ 
 

5. Oznámenie žiakom školy o mieste a termíne konania OT EČ a PFIČ MS 2014. 
 

 Termín: do 1. augusta 2014   Zodpovednosť: riaditelia SŠ 
 

6. Zaslanie organizačných pokynov pre OT EČ a PFIČ MS 2014 riaditeľom stredných 
škôl. 
 

 Termín: do 22. augusta 2014   Zodpovednosť: NÚCEM 
 

7. Prevzatie 1. zásielky (odpoveďové hárky, bezpečnostné obálky a iné) pre OT EČ 
a PFIČ MS 2014 riaditeľmi škôl, v ktorých sa bude konať OT. 
 
 Termín: 26. augusta 2014   Zodpovednosť: riaditelia určených SŠ 
 

8. Oboznámenie koordinátorov MS a predsedov ŠMK a PMK s organizačnými 
pokynmi pre OT EČ a PFIČ MS 2014. 
 
 Termín: do 28. augusta 2014   Zodpovednosť: riaditelia SŠ 

 
9. Prevzatie 2. zásielky (testy, nahrávky, zadania PFIČ) pre OT EČ a PFIČ MS 2014 

v určených DM riaditeľmi škôl, v ktorých sa bude konať OT. 
 
 Termín: 3. – 8. septembra 2014  Zodpovednosť: riaditelia určených SŠ 
 

10. Zabezpečenie prípravy zásielky s dokumentmi na centrálne vyhodnotenie a jej 
odoslanie kuriérom v deň konania OT EČ a PFIČ MS 2014 z predmetu, ktorého 
opravná skúška sa koná na danej škole. 
 

 Termín: 3. – 8. septembra 2014  Zodpovednosť: riaditelia určených SŠ 
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11. Zabezpečenie opravy PFIČ MS žiakom školy, ktorí konali opravnú skúšku PFIČ. 
  
 Termín: do 16. septembra 2014   Zodpovednosť: riaditelia SŠ 
 

12. Zaslanie výsledkov OT EČ MS 2014 na jednotlivé stredné školy. 
  
 Termín: do 17. septembra 2014   Zodpovednosť: NÚCEM 
 

13. Vydanie vysvedčenia o maturitnej skúške žiakom, ktorí sa zúčastnili OT EČ 
a PFIČ MS 2014 a úspešne vykonali maturitnú skúšku. 
  
 Termín: do 18. septembra 2014   Zodpovednosť: riaditelia SŠ 

 
ĎALŠIE INFORMÁCIE K PRÍPRAVE A REALIZÁCII OT EČ A PFIČ MS 2014 
 

• 1. zásielku (OH, bezpečnostné obálky a iné) zašle NÚCEM prostredníctvom kuriéra 
26. augusta 2014 školám, v ktorých sa bude konať OT EČ a PFIČ MS 2014.  

• Riaditelia určených škôl prevezmú 2. zásielku (testy, nahrávky EČ, témy a zadania 
PFIČ) z DM v deň konania OT EČ a PFIČ MS 2014 z predmetu, z ktorého 
opravnú skúšku realizujú. 

• Kuriér bude zbierať zásielky s dokumentmi na centrálne vyhodnotenie zo škôl každý 
deň konania OT EČ a PFIČ MS. Riaditeľ školy je povinný zabezpečiť odovzdanie 
zásielky s dokumentmi na centrálne vyhodnotenie v deň konania opravnej skúšky 
z jednotlivých predmetov. 

• Opravu odpovedí na úlohy s krátkou odpoveďou (ÚKO) zabezpečí NÚCEM 
centrálne, ÚKO sa nebudú opravovať v školách. 

• Podrobnejšie pokyny k organizácii OT EČ a PFIČ MS 2014 zašleme riaditeľom 
stredných škôl do 22. augusta 2014. Žiadame riaditeľov, aby o týchto pokynoch 
informovali zamestnancov školy, ktorí sa na organizácii OT budú podieľať. 
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SPOLUPRÁCA PRI REALIZÁCII OT EČ A PFIČ MS 2014 

Za nerušený a regulárny priebeh maturitných skúšok zodpovedajú zástupcovia všetkých 
zúčastnených organizácií – pracovníci NÚCEM, riaditelia škôl, predsedovia školských 
a predmetových maturitných komisií, pracovníci OŠ OÚ a Štátnej školskej inšpekcie. 
Od kvality vzájomnej spolupráce a zodpovedného prístupu všetkých zainteresovaných závisí 
dobrá pracovná atmosféra v priebehu maturitných skúšok. 

Sme presvedčení, že spoločnými silami v spolupráci s vami OT EČ a PFIČ MS 2014 
úspešne zvládneme. Veríme, že môžeme počítať s vašou aktívnou a efektívnou 
spoluprácou. Sme pripravení urobiť všetko pre to, aby sme prípadné nedostatky, ktoré sa 
v priebehu realizácie MS vyskytnú, v čo najkratšom čase odstránili.  

 

Akékoľvek otázky spojené s realizáciou OT EČ a PFIČ MS 2014 môžete konzultovať 

► s Národným ústavom certifikovaných meraní vzdelávania v Bratislave  

• prostredníctvom Infoportálu na webovej stránke www.nucem.sk 

• e-mailom: 

- maturita@nucem.sk (organizácia OT EČ a PFIČ MS 2014), 

- maturitadata@nucem.sk (databáza škôl a žiakov, ktorí sa zúčastnia OT), 

- maturitasvvp@nucem.sk (žiaci so zdravotným znevýhodnením). 

• telefonicky:  

- 02/ 68 26 01 05, 02/ 68 26 01 06 (databáza škôl a žiakov, ktorí sa zúčastnia OT), 

- 02/ 68 26 03 05 (organizácia OT EČ a PFIČ MS 2014), 

- 02/ 68 26 01 37 (žiaci so zdravotným znevýhodnením). 


