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Vec: MATURITA 2009 - 1. zásielka školám  

 

Vážená pani riaditeľka, 
vážený pán riaditeľ, 

  

dostáva sa Vám do rúk 1. zásielka, ktorá obsahuje odpoveďové hárky k externej 

časti maturitnej skúšky v školskom roku 2008/2009 a ďalšie potrebné materiály.  

Dovoľujeme si Vás informovať, že organizačné pokyny k priebehu externej časti 

a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky Vám, podobne ako v predchádzajúcom 

roku, neposielame vo vytlačenej podobe. Dokumenty Pokyny pre predsedov školských 

a predmetových maturitných komisií, Pokyny pre školských koordinátorov, Pokyny pre 

administrátorov, ako aj pokyny na hodnotenie úloh externej časti a písomnej formy internej 

časti a vzory vyplnených odpoveďových hárkov sú zverejnené na webovej stránke 

Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania www.nucem.sk a Štátneho 

pedagogického ústavu www.statpedu.sk. Tieto pokyny sú zároveň zverejnené aj  na 

stránkach školských výpočtových stredísk www.svsba.sk, www.svsbb.sk, www.svsmi.sk, 

www.svslm.sk, www.svspn.sk, ako aj na stránkach krajských školských úradov 

www.ksuba.sk, www.ksutt.sk, www.ksutn.sk, www.ksunr.sk, www.ksubb.sk, www.ksuza.sk, 

www.ksupo.sk, www.ksuke.sk.  

V súvislosti s harmonogramom testovania si Vás dovoľujeme upozorniť, že na 

základe rozhodnutia Ministerstva školstva SR bude v jednotlivých dňoch písomná forma 

internej časti maturitnej skúšky nasledovať po externej časti maturitnej skúšky, pričom 

oproti minulému roku došlo k úprave časových  termínov realizácie jednotlivých činností.  
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Prosíme Vás, aby ste organizačné pokyny k Maturite 2009 z uvedených internetových 

stránok prevzali a vytlačili ich v potrebných počtoch pre všetkých učiteľov, ktorí budú na 

Vašej škole poverení prípravou a realizáciou externej časti maturitných skúšok.  

Z technických dôvodov Vás prosíme, aby ste na preberanie materiálov využili aj webové 

stránky školských výpočtových stredísk a krajských školských úradov. 

Odporúčame Vám, aby ste o organizačných pokynoch informovali v prvom rade 

školského koordinátora a  ďalších zúčastnených učiteľov, aby si ich mohli v dostatočnom 

časovom predstihu naštudovať a mohli tak pod Vaším vedením zabezpečiť regulárny priebeh 

maturitných skúšok vo Vašej škole. 

Zároveň Vás chceme požiadať, aby ste o zverejnených organizačných pokynoch 

informovali aj učiteľov Vašej školy, ktorých ste navrhli na funkciu predsedov predmetových 

a školských maturitných komisií v školskom roku 2008/2009. 

Keďže komunikácia NÚCEM-u s jednotlivými školami bude vo veľkej miere prebiehať 

elektronicky, prosíme Vás, aby ste priebežne sledovali stránku www.nucem.sk                    

a  www.statpedu.sk, na ktorých budeme zverejňovať všetky potrebné informácie. Rovnako 

Vám odporúčame, aby ste pravidelne kontrolovali elektronickú poštu Vašej školy, keďže 

dôležité informácie budeme súčasne posielať e-mailovou poštou prostredníctvom            

ÚIPŠ – ŠVS BB. 

Prosíme Vás, aby ste spolu so školským koordinátorom po prevzatí tejto zásielky 

vykonali kontrolu jej obsahu podľa priloženého tlačiva Obsah zásielky č. 1. Prípadné 

nezrovnalosti konzultujte s nami telefonicky na tel. č. 02/49 276 297, 49 276 140 alebo 

elektronickou poštou na adrese maturita@statpedu.sk. 

 
 

Za aktívnu spoluprácu Vám ďakujeme.  
 
 

 
 
S pozdravom 

 

PhDr. Romana Kanovská 
riaditeľka 


