
Najčastejšie otázky a odpovede  

- k opravnej maturitnej skúške konanej v mimoriadnom skúšobnom období 

v septembri 2021, 

- k externej forme maturitnej skúšky z cudzieho jazyka alebo z druhého 

vyučovacieho jazyka v triedach s dvomi vyučovacími jazykmi a k písomnej 

forme internej časti maturitnej skúšky z cudzieho jazyka alebo z druhého 

vyučovacieho jazyka, konaných podľa bodu 12. rozhodnutia ministra o 

termínoch a organizácii internej časti maturitnej skúšky v školskom roku 

2020/2021 zo dňa 22. marca 2021.     

 

Otázky k OPRAVNEJ MATURITNEJ SKÚŠKE 

 

1. Som predsedníčka predmetovej maturitnej komisie z anglického jazyka. 

Aké budú moje povinnosti pri realizácii OT EČ a PFIČ MS a EČ a PFIČ MS 

z cudzieho jazyka alebo druhého vyučovacieho jazyka ? 

 

Povinnosti predsedov školských a predmetových maturitných komisií (PMK) 

budú spracované v samostatnom dokumente Pokyny pre predsedov školských 

a predmetových maturitných komisií – podobne ako pri iných ročníkoch MS. 

Rozdiel v činnosti predsedov PMK v inom termíne MS ako v riadnom spočíva 

napr. v tom, že sa predseda PMK nepodpisuje na originály odpoveďových 

hárkov (OH) k testom EČ MS, keďže hodnotenie všetkých OH zabezpečuje 

NÚCEM centrálne za dozoru prizvaných predsedov PMK. 

 

Otázky k EČ a PFIČ MS z cudzieho jazyka alebo druhého vyučovacieho jazyka  

 

1. Musím sa prihlásiť na obidve časti MS (test aj sloh) z cudzieho jazyka 

úroveň B2, ak chcem na základe toho získať certifikát v štátnej jazykovej 

škole? 

 

Nie, pretože certifikát získať nemôžete. Štátnu záverečnú jazykovú skúšku na 

jazykových školách, ktoré majú oprávnenie vykonávať tieto skúšky, je možné 



vykonať iba žiakom bilingválnych gymnázií, ktorí maturujú z cudzieho jazyka na 

úrovni C1. 

 

2. Dobrý deň, chcem ako žiak bilingválneho štúdia konať EČ a PFIČ MS 

z druhého vyučovacieho jazyka (NJ úroveň C1) a chcem sa spýtať, či 

potom dostanem aj nové vysvedčenie o maturitnej skúške, v ktorom budú 

uvedené aj tieto moje výsledky z nemeckého jazyka. 

 

Nové vysvedčenie o maturitnej skúške sa v tomto prípade nevystavuje. Podľa 

bodov 12. 3. a 12. 4. rozhodnutia ministra o termínoch a organizácii internej 

časti maturitnej skúšky v školskom roku 2020/2021 zo dňa 22. marca 2021 

žiakovi, ktorý získa na EČ MS z cudzieho jazyka alebo druhého vyučovacieho 

jazyka úspešnosť viac ako 33%  stredná škola na základe žiadosti žiaka vydá 

potvrdenie o výsledku. Ak žiak získa na PFIČ MS z cudzieho jazyka alebo 

druhého vyučovacieho jazyka úspešnosť viac ako 25% vydá stredná škola na 

základe žiadosti žiaka potvrdenie o výsledku. Vzor tlačív uvedených potvrdení 

bude v dohľadnej dobe zverejnený na webovom sídle ministerstva školstva 

v časti https://www.minedu.sk/rozhodnutie-ministra-o-terminoch-a-organizacii-

internej-casti-maturitnej-skusky-v-skolskom-roku-20202021/.                    

 

3. Ak bude žiak na septembrovom termíne EČ a PFIČ MS z cudzieho jazyk 

alebo druhého vyučovacieho jazyka neúspešný, môže túto skúšku 

opakovať? Ak áno, kedy? 

 

Nie. Podľa bodov 12. 3. a 12. 4. rozhodnutia ministra o termínoch a organizácii 

internej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2020/2021 zo dňa 22. marca 

2021 žiak, ktorý bol neúspešný z EČ MS alebo z PF IČ MS z cudzieho/druhého 

vyučovacieho jazyka,  nemôže vykonať opravnú skúšku.        

 

4. Máme ako škola vydať potvrdenie o vykonaní EČ a PFIČ MS z cudzieho 

jazyka úrovne B2 žiakovi aj v tom prípade, ak bude na skúške neúspešný? 

Napr. získa 32 % z EČ MS a/alebo 25 % z PFIČ MS? 
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Nie. Škola potvrdenie o výsledku MS nevydáva, lebo žiak nebol úspešný ani 

v jednej časti MS. Škola vydáva potvrdenie podľa bodov 12. 3. a 12. 4. 

rozhodnutia ministra o termínoch a organizácii internej časti maturitnej skúšky v 

školskom roku 2020/2021 zo dňa 22. marca 2021. 

 

5. Ako má vyzerať/akú formu má mať školou vydávané potvrdenie pre žiaka, 

ktorý úspešne vykonal v septembri EČ a PFIČ MS z cudzieho/druhého 

vyučovacieho jazyka? Podpisuje sa naň aj predseda školskej maturitnej 

komisie? Ak áno, ktorej? Tej, ktorá bola prítomná na septembrovom 

termíne EČ a PFIČ MS v škole, na ktorej žiak skúšku konal, alebo predseda 

školskej maturitnej komisie vymenovaný pre našu školu? 

 

Vzor tlačív uvedených potvrdení bude zverejnený na webovom sídle 

ministerstva školstva v časti https://www.minedu.sk/rozhodnutie-ministra-o-

terminoch-a-organizacii-internej-casti-maturitnej-skusky-v-skolskom-roku-

20202021/. 
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