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V Z D E L ÁVA N I A : Z Á KO N Č . 5 9 6 / 2 0 0 3 Z . Z . O Š TÁT N E J S P R ÁV E V
Š KO L S T V E A Š KO L S K E J S A M O S P R ÁV E A O Z M E N E A D O P L N E N Í
N I E K T O RÝC H Z Á KO N O V.
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Z ÁV E R E Č N Ú S K Ú Š K U , M AT U R I T N Ú S K Ú Š K U , Š TÁT N U J A Z Y KO V Ú
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P R E V Š E T K Y S T R E D N É Š KO LY V Š E T K ÝC H Z R I A Ď O VAT E Ľ O V .



MATURITNÁ SKÚŠKA
v školskom roku 2021/2022

Externá časť a písomná forma internej čast i matur i tne j

skúšky sa uskutoční v termíne od 15. – 18 . marca 2022 .

Konkrétny termín konania ústnej formy interne j čast i

matur i tne j skúšky urč ia RÚŠS v síd le kra ja .

Konkrétny termín konania prakt icke j čast i odbornej

z ložky matur i tne j skúšky urč ia RÚŠS v síd le kra ja .



MATURITA 2022

PREHĽAD

LEGISLATÍVY
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Zákon č. 245/2008 Z. z. 

Zákon o výchove  a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení zákona č.:

462/2008 Z. z., 37/2009 Z. z., 184/2009 Z. z., 37/2011 Z. z., 
390/2011 Z. z., 324/2012 Z. z., 125/2013 Z. z., 464/2013 Z. z., 
307/2014 Z. z., 330/2014 Z. z., 377/2014 Z. z., 61/2015 Z. z., 
188/2015 Z. z., 440/2015 Z. z., 125/2016 Z. z., 216/2016 Z. z., 
56/2017 Z. z., 151/2017 Z. z., 178/2017 Z. z., 182/2017 Z. z., 
62/2018 Z. z., 209/2018 Z. z., 210/2018 Z. z., 365/2018 Z. z., 
375/2018 Z. z., 221/2019 Z. z., 381/2019 Z.z., 56/2020 Z. z., 
93/2020 Z. z., 426/2020 Z. z., 127/2021 Z. z., 271/2021 Z. z., 
273/2021 Z. z., 415/2021 Z. z., 2/2022 Z. z.
= spolu 35 noviel

Pracovať s úplným znením zákona zverejneným na webovej stránke 

https://www.slov-lex.sk/ časová verzia, alebo www.minedu.sk

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2008/245/20220115
http://www.minedu.sk/
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Vyhláška MŠ SR  č. 318/2008 Z. z.

Vyhláška o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení vyhlášky 
č.:

209/2011 Z. z., 
157/2013 Z. z.,
113/2015 Z. z.,
142/2018 Z.z.

= spolu 4 novely

Pracovať s úplným znením vyhlášky zverejnenej na webovej

stránke www.slov-lex.sk/ časová verzia alebo www.minedu.sk !! 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2008/318/20200901
http://www.minedu.sk/
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Metodické pokyny MŠVVaŠ SR

Metodické usmernenie k hodnoteniu a klasifikácii 
maturitnej skúšky a opravnej maturitnej skúšky.

Usmernenie ku konaniu maturitnej skúšky v 
prípade jej prerušenia

Na webovej stránke MŠVVaŠ SR: 
https://www.minedu.sk/vychova-a-vzdelavanie-v-
strednych-skolach/
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Organizačné pokyny NÚCEM

 Základné informácie k MS 2022,

 Pokyny pre školských koordinátorov,

 Pokyny pre predsedov školských a predmetových maturitných komisií,

 Pokyny pre administrátorov EČ a PFIČ MS,

 Pokyny na vyplňovanie odpoveďových hárkov,

 Pokyny na hodnotenie úloh s krátkou odpoveďou externej časti MS,

 Kľúč správnych odpovedí,

 Pokyny a kritériá na hodnotenie písomnej formy internej časti MS.

Odpovede na často kladené otázky na: https://www.nucem.sk/sk/otazky-a-odpovede 

Aktuálne informácie o maturite na webovom sídle NÚCEM  

https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/maturita

https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/maturita
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Katalóg cieľových požiadaviek na MS

 Zverejnené na webovom sídle ŠPÚ 
http://www.statpedu.sk/sk/maturitne-skusky/platne-od-sk-r-
2018/2019/

 Dodatok č. 1 ku Katalógu cieľových požiadaviek č. 2019/2049:2-
A1020 s platnosťou od 1. septembra 2019 obsahuje podrobnosti
o spôsobe konania a obsahu ústnej formy internej časti maturitnej
skúšky, ktoré boli s účinnosťou do 1. 9. 2019 súčasťou znenia
vyhlášky č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných
školách v znení neskorších predpisov, avšak od 1. 9. 2019 už nie sú
v novom znení danej vyhlášky.

Dodatok č. 1 ku Katalógu cieľových požiadaviek sa týka všetkých
žiakov, ktorí ukončujú stredoškolské štúdium maturitnou skúškou,
vrátane žiakov posledných ročníkov študijných odborov stredných
škôl v školskom roku 2019/2020.

http://www.statpedu.sk/sk/maturitne-skusky/platne-od-sk-r-2018/2019/
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Školský zákon – šiesta časť

Ukončovanie výchovy a vzdelávania v SŠ 

§ 72  až  § 93. 

Spôsoby ukončovania výchovy a vzdelávania 

v SŠ:
 Záverečná skúška

 Maturitná skúška

 Absolventská skúška
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Maturitná skúška

Ukončuje štúdium: 
 4- a 8-ročný vzdelávací program študijného odboru           

na gymnáziu,

 5-ročný vzdelávací program študijného odboru na 
bilingválnych stredných školách,

 4- a 5-ročný vzdelávací program študijného odboru 
na SOŠ, SŠŠ,

 2. – 3. ročník v nadstavbovom štúdiu,

 4. ročník šesťročného vzdelávacieho programu 
konzervatória a osemročného vzdelávacieho programu 
tanečného konzervatória.
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Cieľ maturitnej skúšky 

 Overenie vedomostí a zručností žiakov v rozsahu učiva
určeného katalógom cieľových požiadaviek a overenie toho,
ako sú žiaci pripravení používať získané kompetencie
v ďalšom štúdiu a pri výkone povolaní a odborných
činnostiach, na ktoré sa pripravujú,

 v odbornej zložke overenie vedomostí a zručností v rozsahu
učiva odborných vyučovacích predmetov určených
vzdelávacími štandardmi. V nadstavbovom štúdiu sa v
odbornej zložke zohľadňuje nadväznosť na príslušný učebný
odbor.
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Časti maturitnej skúšky

 Externá časť (EČ MS),

 Interná časť  (IČ MS)

PFIČ – písomná forma internej časti,

ÚFIČ – ústna forma internej časti.

V SOŠ a konzervatóriách je súčasťou IČ aj odborná 
zložka:

TČOZ – teoretická časť odbornej zložky,

PČOZ – praktická časť odbornej zložky.
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Podmienky vykonania IČ MS

Žiak môže vykonať IČ MS okrem PFIČ a PČOZ, ak:

úspešne ukončil príslušný ročník štúdia 

vzdelávacieho programu študijného odboru,

vykonal EČ, PFIČ a PČOZ (žiak môže konať ÚFIČ, 

TČOZ bez ohľadu na výsledok EČ a PFIČ), 

v zdravotníckych školách vykoná PČOZ až po 

ukončení posledného ročníka štúdia.
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Predmety MS
 Žiak môže konať maturitnú skúšku len z vyučovacích predmetov, okrem

výchovných – HUV, VYV, ETV, uvedených v učebnom pláne školy, v ktorých sa
vzdelával,

 maturitnú skúšku z CUJ vykoná žiak podľa úrovní jazykovej náročnosti SERR
(Bilingválne SŠ bez medzinárodnej dohody – úroveň C1, G – úroveň B2, SOŠ –
úroveň B1, resp. B2),

 V školách alebo v triedach s bilingválnym vzdelávaním, v ktorých sa vzdelávanie
riadi medzinárodnou zmluvou, sa maturitná skúška vykonáva podľa tejto zmluvy a
podľa vykonávacieho protokolu.

 V školách alebo v triedach, v ktorých sa vyučuje podľa medzinárodných programov,
sa maturitná skúška vykonáva podľa pravidiel príslušného medzinárodného
programu. Maturitná skúška vykonaná podľa medzinárodného programu sa
považuje za rovnocennú s maturitnou skúškou podľa tohto zákona, ak súčasťou
tejto maturitnej skúšky je aj skúška zo slovenského jazyka a literatúry. Ak súčasťou
maturitnej skúšky vykonanej podľa medzinárodného programu nie je skúška zo
slovenského jazyka a literatúry, žiak vykoná maturitnú skúšku zo slovenského
jazyka a literatúry podľa tohto zákona.
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Prihlásenie žiaka na MS
 do 30. septembra

písomne riaditeľovi školy alebo poverenému pedagogickému 
zamestnancovi,

predmety, úrovne,

 žiak so ZZ aj spôsob vykonania MS,

 do 15. októbra – zmenu predmetov alebo zmenu spôsobov 
vykonania MS alebo dodatočné prihlásenie písomne oznámi 
riaditeľovi školy alebo poverenému pedagogickému 
zamestnancovi,

 do 31. januára – zmeny v osobitných prípadoch môže povoliť 
riaditeľ školy,

 do 31. marca – odhlásenie predmetov, z ktorých žiak koná MS 
dobrovoľne, písomne oznámi riaditeľovi školy
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Žiadosť o zmenu spôsobu vykonania MS

a) osobné údaje uchádzača,

b) skupinu, do ktorej chce byť zaradený,

c) odborný lekársky posudok (okrem VPU),

d) presnú diagnózu obsahujúci odborný posudok  

CŠPP, CPPPaP, odborníka na pervazívne vývinové  

poruchy, 

e) aktuálny odborný posudok špeciálneho pedagóga  

a psychológa,

f) riaditeľ školy berie do úvahy aj spôsob 

vzdelávania žiaka počas štúdia.
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Externá časť MS (EČ MS)
 Písomný test, ktorý  zadáva  a vyhodnocuje  NÚCEM, 
 koná sa v rovnakom čase  na celom území SR,
 dozor pri vykonávaní EČ a hodnotení odpovedí vykonáva 

pedagogický zamestnanec, ktorý nie je zamestnancom 
školy, na ktorej sa EČ koná – predseda PMK,

 EČ a PFIČ MS z predmetu CUJ  – len z jedného cudzieho 
jazyka,

 bilingválne štúdium – vykonanie EČ a PFIČ zo SJL 
(Ak súčasťou maturitnej skúšky vykonanej podľa 
medzinárodného programu nie je skúška zo slovenského 
jazyka a literatúry, žiak vykoná maturitnú skúšku zo 
slovenského jazyka a literatúry podľa tohto zákona)

 kompetencia ministra – možnosť vyhlásiť konanie skúšky 
za neplatné – ak nebola dodržaná zásada rovnakého 
zaobchádzania.
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Externá časť MS (EČ MS)
Predmety, ktoré majú EČ MS:

 anglický jazyk, 

 francúzsky jazyk,

 maďarský jazyk a literatúra, 

 matematika (nemá PFIČ), 

 nemecký jazyk, 

 ruský jazyk, 

 slovenský jazyk a literatúra, 

 slovenský jazyk a slovenská literatúra, 

 španielsky jazyk, 

 taliansky jazyk,

 ukrajinský jazyk a literatúra.
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Interná časť MS (IČ MS)

Môže sa konať formou:

 ústnou, 

 praktickou,  

 predvedením komplexnej úlohy alebo umeleckého výkonu, 

 obhajobou komplexnej odbornej práce, projektu, úspešnej 

súťažnej práce,

 realizáciou a obhajobou experimentu,

 kombináciou týchto foriem.
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Interná časť MS (IČ MS)

 Je verejná okrem PFIČ MS,

 pred začiatkom IČ (okrem PFIČ) sa žiak 5 po sebe 
nasledujúcich vyučovacích dní nezúčastňuje na vyučovaní. 
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Písomná forma internej časti MS (PFIČ MS)

 Písomný test, ktorý zadáva NÚCEM, 

 PFIČ MS tvorí súbor tém (VUJ) alebo zadaní (CUJ),         

v SJSL 4 štruktúrované témy,

 vykonáva sa rovnakom čase na celom území SR,

 vykonáva sa podľa prílohy vyhlášky – II. časť,

 kompetencie ministra – možnosť vyhlásiť konanie 

skúšky za neplatné.
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Písomná forma internej časti MS (PFIČ MS)

Predmety, ktoré majú PFIČ MS:

anglický jazyk, 

francúzsky jazyk, 

maďarský jazyk a literatúra, 

nemecký jazyk,

ruský jazyk,

slovenský jazyk a literatúra, 

slovenský jazyk a slovenská literatúra, 

španielsky jazyk, 

taliansky jazyk,

ukrajinský jazyk a literatúra.
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Maturitná skúška

 Žiak koná maturitnú skúšku v jazyku, v ktorom sa predmet 

vyučoval (výnimka – žiak bilingválneho štúdia pri EČ MS z MAT), 

 žiak môže konať ÚFIČ MS bez ohľadu na výsledok EČ a PFIČ MS, ak 

ukončil príslušný ročník štúdia,

 žiak s poruchami učenia alebo sluchovým postihnutím môže 

vykonať len ÚFIČ z cudzieho jazyka – ANJ, NEJ, FRJ, RUJ, ŠPJ, TJ,

 žiak so sluchovým postihnutím  si môže namiesto predmetu cudzí 

jazyk zvoliť jeden z predmetov matematika alebo občianska 

náuka.
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Skupiny predmetov MS

1. cudzí jazyk – ANJ, NEJ, FRJ, RUJ, ŠPJ, TJ,

2. spoločenskovedné predmety – DEJ, GEO, OBN,

3. prírodovedné predmety – BIO, FYZ, CHE, INF, MAT,

4. ostatné predmety – (DU, SJL, PČOZ, TČOZ, EKO, RNAB, 

KNAB, ... spolu 27, ktoré sú uvedené v § 12 vyhlášky, 

predmet z učebného plánu ŠkVP po schválení MŠVVaŠ SR).
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Predmety MS na gymnáziu s VJS

4 predmety:

1. slovenský jazyk a literatúra,

2. povinný predmet zo skupiny predmetov cudzí jazyk,

3. voliteľný predmet zo skupiny prírodovedných alebo  

spoločenskovedných alebo ostatných predmetov 

(minimálne 6 hodín počas štúdia),

4. ďalší voliteľný predmet.
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Predmety MS na gymnáziu s VJM

4 predmety:

1. maďarský jazyk a literatúra,

2. slovenský jazyk a slovenská literatúra,

3. povinný predmet zo skupiny predmetov cudzí jazyk,

4. voliteľný predmet zo skupiny prírodovedných alebo  

spoločenskovedných alebo ostatných predmetov 

(minimálne 6 hodín počas štúdia).
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Predmety MS na gymnáziu s dvoma vyučovacími 
jazykmi – 5-ročné a 8-ročné štúdium

4 až 7 predmetov:

1. slovenský jazyk a literatúra,

2. druhý vyučovací jazyk,

3. voliteľný predmet zo skupiny prírodovedných alebo  

spoločenskovedných alebo ostatných predmetov,

4. – 7. jeden voliteľný predmet až štyri voliteľné predmety.
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Voliteľný predmet MS na gymnáziu

Jeden voliteľný predmet zo skupiny prírodovedných

alebo spoločenskovedných, alebo ostatných

predmetov musí mať súčet týždenných hodinových

dotácií počas štúdia na gymnáziu najmenej 6, vrátane

cvičení, konverzácií.

(Tretí predmet na školách s VJS, resp. štvrtý s VJM.)
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Ďalší voliteľný predmet na gymnáziu s VJS

Neplatí podmienka, že súčet hodinových dotácií

počas štúdia na gymnáziu musí byť najmenej 6.

Žiak si môže v rámci ďalšieho voliteľného predmetu

vybrať aj predmet zo skupiny predmetov cudzí

jazyk, z ktorého vykoná len ÚFIČ MS.

Vykoná ju na úrovni B1 alebo B2 jazykovej

náročnosti podľa SERR.
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Účinnosť zmeny vyhlášky o ukončovaní 
štúdia na SŠ

Od 1. 9. 2016 EČ MS, PFIČ MS a ÚFIČ MS z druhého

vyučovacieho jazyka žiak bilingválnej sekcie SŠ bez

medzinárodnej zmluvy vykoná na úrovni C1

jazykovej náročnosti SERR.



32

Predmety MS v SOŠ a konzervatóriách s VJS

4 predmety:

1. slovenský jazyk a literatúra,

2. povinný predmet zo skupiny predmetov cudzí jazyk,

3. teoretická časť odbornej zložky,

4. praktická časť odbornej zložky.

Matematika alebo iný predmet iba ako dobrovoľný 

predmet.
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Predmety MS v SOŠ a konzervatóriách s VJM

5 predmetov:

1. maďarský jazyk a literatúra,

2. slovenský jazyk a slovenská literatúra,

3. povinný predmet zo skupiny predmetov cudzí jazyk,

4. teoretická časť odbornej zložky,

5. praktická časť odbornej zložky.
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Predmety MS na SOŠ s dvoma vyučovacími 
jazykmi – 5-ročné štúdium

4 predmety:

1. slovenský jazyk a literatúra,

2. druhý vyučovací jazyk,

3. teoretická časť odbornej zložky,

4. praktická časť odbornej zložky.
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Cudzí jazyk v SOŠ a konzervatóriách

 EČ MS, PFIČ a ÚFIČ z povinného predmetu zo 

skupiny predmetov cudzí jazyk žiak vykoná na 

úrovni B1 alebo B2 jazykovej náročnosti SERR.

 ÚFIČ z dobrovoľného predmetu zo skupiny 

predmetov cudzí jazyk žiak vykoná na úrovni B1 

alebo B2.
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Pomaturitné štúdium

Kvalifikačné štúdium, zdokonaľovacie štúdium alebo 

inovačné štúdium.

2 predmety:

1. teoretická časť odbornej zložky,

2. praktická časť odbornej zložky.
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Maturitná skúška len z odbornej zložky !!

 Žiak SOŠ a konzervatória, ktorý už vykonal MS v inom

študijnom odbore (študuje len odborné vyučovacie

predmety), vykoná MS len z odbornej zložky MS.

 Zmena účinná od 1. 9. 2015!!

 Knižnica vzorov pedagogickej dokumentácie a 

dokladov o získanom vzdelaní –

https://edicnyportal.iedu.sk/Forms. 

27. januára 2016 OÚ Nitra, odbor školstva

https://edicnyportal.iedu.sk/Forms
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Odborná zložka MS

 Súčasťou IČ MS v SOŠ a konzervatóriu je odborná zložka (TČOZ a PČOZ),

 cieľom odbornej zložky je overenie vedomostí a zručností v rozsahu učiva 

odborných predmetov určeného vzdelávacími štandardmi,

 v nadstavbovom štúdiu sa v odbornej zložke zohľadňuje nadväznosť na 

príslušný učebný odbor.

 TČOZ – súbor odborných predmetov podľa vzdelávacieho programu 

študijného odboru, ústne overenie vedomostí v tomto súbore, príp. aj  vo 

vzťahu k PČOZ.

 PČOZ – overenie zručností a schopností žiaka v tomto súbore.
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TČOZ MS

 Maturitné témy – vychádzajú z výkonových štandardov pre

teoretické vzdelávanie pre príslušný ŠO alebo ŠO a jeho

zameranie uvedené v štátnom vzdelávacom programe pre

odborné vzdelávanie a prípravu, podľa ktorého žiak štúdium

začal.

 Pri skúšaní žiak svoje názory odôvodňuje relevantnými

argumentmi.
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PČOZ MS

 Maturitné témy – vychádzajú z výkonových štandardov pre

praktickú prípravu pre príslušný ŠO alebo ŠO a jeho

zameranie uvedené v štátnom vzdelávacom programe pre

odborné vzdelávanie a prípravu, podľa ktorého žiak štúdium

začal.

 Praktická realizácia a predvedenie komplexnej úlohy:

Rozsah a obsah úloh: aplikácia teoretických vedomostí

a zručností získaných praktickým vyučovaním v príslušnom

ŠO alebo v ŠO a jeho zameraní.
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Formy PČOZ

Určí riaditeľ školy na návrh predsedu PK:

 praktická realizácia a predvedenie komplexnej úlohy,

 obhajoba vlastného projektu,

 realizácia a obhajoba experimentu,

 obhajoba úspešných súťažných prác,

 predvedenie umeleckého výkonu.



42

Dobrovoľná MS

 Na všetkých stredných školách 

žiak môže dobrovoľne vykonať maturitnú skúšku aj
z ďalších predmetov, ktoré sú súčasťou príslušného
vzdelávacieho programu študijného odboru v stredných
školách, ktorý žiak študuje (zákon ani vyhláška
neobmedzujú počet predmetov, z ktorých môže byť
dobrovoľná skúška vykonaná).

 Dobrovoľná MS – rôzne možnosti:

 len EČ MS,

 len IČ MS,

 jedna z foriem IČ MS alebo ich kombinácie.

 Ak žiak neuspel na MS z dobrovoľného predmetu, táto 
skutočnosť nemá vplyv na úspešné vykonanie MS a na 
vysvedčení o MS sa neuvádza.
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Termíny konania MS

 Riadne skúšobné obdobie 

marec – jún príslušného školského roka,

 Mimoriadne skúšobné obdobie (náhradná alebo opravná MS)

 apríl – máj príslušného školského roka,

 september nasledujúceho školského roka,

 február nasledujúceho školského roka, 

 termín EČ a PFIČ MS určí ministerstvo,

 termín ÚFIČ MS určí na návrh riaditeľa školy regionálny úrad 

školskej správy (RÚŠS).
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Mimoriadne skúšobné obdobie 
Náhradná maturitná skúška 

 Je určená pre žiaka, ktorý sa pre vážne, najmä zdravotné dôvody, 

nezúčastnil na riadnom termíne MS a ospravedlnil sa riaditeľovi školy 

spravidla do troch dní od termínu konania skúšky, RŠ ho ospravedlnil 

a žiak mu predložil žiadosť o konanie skúšky v náhradnom termíne 

(EČ a PFIČ),

 ktorý úspešne ukončil posledný ročník štúdia najneskôr k 15.  

septembru (ÚFIČ).

Opravná maturitná skúška

 Je určená pre žiaka, ktorý vykonal všetky časti a formy maturitnej

skúšky a bol neúspešný.
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Mimoriadne skúšobné obdobie 

 Náhradná maturitná skúška – EČ a PFIČ MS

apríl až máj príslušného školského roka,

september nasledujúceho školského roka (§ 77 ods. 5)

riadne skúšobné obdobie nasledujúceho školského roka.

 Opravná maturitná skúška – EČ a PFIČ MS

september nasledujúceho školského roka,

riadne skúšobné obdobie nasledujúceho školského roka.



46

Mimoriadne skúšobné obdobie

 Náhradná a opravná maturitná skúška z internej časti 

maturitnej skúšky (ÚFIČ, TČOZ, PČOZ) okrem jej 

písomnej formy sa koná v septembri alebo vo februári 

nasledujúceho školského roka.
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PRIHLÁSENIE na opravný termín

Na opravný termín EČ MS a PFIČ MS sa žiak prihlási RŠ 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

skúšobnom období nasledujúceho školského roka.

Na opravnú skúšku sa môže prihlásiť iba žiak, ktorý

absolvoval všetky predmety MS a ich časti a formy, t.j.

absolvoval kompletnú (celú) maturitu.
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Organizácia MS – ÚFIČ

ÚFIČ MS – žiak si žrebuje jedno zo schválených 

zadaní, 

maturitné zadania (aj zoznam učebných

pomôcok) schvaľuje riaditeľ školy na návrh

predsedu predmetovej komisie do 31. marca

príslušného školského roka,
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Maturitné zadania

 Zadania a úlohy v nich vychádzajú z Katalógu cieľových

požiadaviek na vedomosti a zručnosti maturantov,

 tvoria ich dve alebo tri samostatné úlohy, podľa

možnosti a charakteru predmetu z viacerých

tematických okruhov,

 obsah maturitných zadaní zohľadňuje aj čas určený

na trvanie skúšky a jej prípravu.
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Maturitné zadania

 Každá úroveň cudzích jazykov má pripravené

samostatné súbory zadaní,

 minimálny počet zadaní je 30,

 každé zadanie sa môže použiť iba jedenkrát v danom

dni,

 uvedenie konkrétnych pomôcok, ktoré priamo súvisia

s príslušným maturitným zadaním, je jeho súčasťou.
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Zadania 
zo slovenského jazyka a literatúry

RŠ na návrh predsedu predmetovej komisie

schvaľuje do 31. marca maturitné zadania

jednotlivých predmetov ÚFIČ MS, ktorých

súčasťou je aj zoznam učebných pomôcok, ktoré

môže žiak používať; „v predmete slovenský

jazyk a literatúra je súčasťou maturitných

zadaní aj vzorec na výpočet stupňa prospechu“.
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ZMENA v zadaniach zo slovenského jazyka a literatúry

 Každé maturitné zadanie obsahuje dve úlohy

a súvisiace východiskové texty;

prvá úloha obsahuje učivo zo slovenského jazyka,

druhá úloha obsahuje učivo z literatúry.

 Váha hodnotenia jednotlivých úloh  je 3 : 2 alebo 1 : 1.
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Slovenský jazyk a slovenská literatúra        
od 1. 9. 2018

 EČ MS overuje komunikačné kompetencie v častiach

počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením a jazyk

a literatúra.

 V rámci počúvania s porozumením sa preveruje, ako vedia

žiaci efektívne počúvať hovorený prejav v slovenskom

jazyku, porozumieť mu a získať z neho informácie, ktoré sú

potrebné na splnenie úloh v teste.

Úpravy pre žiakov so sluchovým postihnutím:

 EČ MS zo SJSL pre žiakov so sluchovým postihnutím nemusí

obsahovať úlohy na počúvanie s porozumením. Žiak môže

požiadať o vykonanie tejto časti testu.
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Organizácia MS – odborná zložka

 Témy na TČOZ , PČOZ (aj učebné pomôcky) schvaľuje

riaditeľ školy na návrh predsedu predmetovej

komisie do 31. marca.

 Na TČOZ si žiak žrebuje jednu z 25 schválených tém.

 Na PČOZ sa určí podľa náročnosti a špecifík odboru

1 až 15 tém a žiak ju vykoná vo vyžrebovanej alebo

v určenej téme.
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Nezverejňovanie zadaní a tém!!!

 Maturitné zadania sa nezverejňujú!

 Témy pre TČOZ MS a PČOZ MS sa nezverejňujú,

okrem ich predloženia na vyjadrenie stavovskej

organizácii a profesijnej organizácii k obsahu

TČOZ MS a obsahu PČOZ MS.
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Maturitné komisie

 Ústredná maturitná komisia,

 školská maturitná komisia,

 predmetová maturitná komisia.
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Požiadavky na odbornú prípravu PŠMK 
a PPMK

 Prípravu zabezpečujú regionálny úrad školskej správy a
NÚCEM.

 NÚCEM stanovuje požiadavky na odbornú prípravu
pedagogických zamestnancov pre výkon funkcie
predsedu školskej maturitnej komisie, predsedu
predmetovej maturitnej komisie;

 vydáva osvedčenia o spôsobilosti na výkon funkcie
PŠMK a PPMK;

 eviduje pedagogických zamestnancov, ktorí majú
oprávnenie vykonávať funkciu PŠMK, PPMK alebo
hodnotiteľov od roku 2008.
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Odmeňovanie externých predsedov

 Úkon vo všeobecnom záujme,

 Pracovné voľno s náhradou mzdy,

 Paušálna odmena: PŠMK   – 27,00 €

PPMK, PSK, členovia komisií – 13,50 €

 Odmena za odskúšaného žiaka:

PPMK, PSK – 2,00 €

PŠMK a člen PMK a člen SK – 1,34 €

 Pre školu: za zastupovanie 33,50 €/deň

cestovné náhrady
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Povinnosť pedagogického zamestnanca a 
odborného zamestnanca

Vykonávať dozor v triedach počas EČ a PFIČ MS,
činnosť predsedu alebo člena skúšobnej komisie
pre záverečnú skúšku, školskej maturitnej
komisie, predmetovej maturitnej komisie,
skúšobnej komisie pre absolventskú skúšku,
komisie pre štátne jazykové skúšky alebo
skúšobnej komisie pre štátne jazykové skúšky na
základe vymenovania.

(§ 4 ods. 1 písm. n) – q) zákona č. 138/2019 Z. z.               
o pedagogických a odborných zamestnancoch) 
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Školská maturitná komisia – predseda (PŠMK)

 PŠMK vykonáva dohľad nad priebehom MS, 

 vymenúva ho do 1. marca regionálny úrad školskej 

správy, 

 nie  je  pedagogickým zamestnancom školy, na  ktorej  sa 

skúška koná,

 PŠMK môže súčasne vykonávať aj funkciu PPMK. 
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Povinnosti PŠMK

 Kontroluje pripravenosť a organizáciu MS,

 kontroluje správnosť protokolu o MS,

 podpisuje vysvedčenie o MS,

 vypracuje správu o priebehu a celkovej úrovni MS, 

ktorú odosiela na RÚŠS – elektronický dotazník.
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Predseda predmetovej maturitnej komisie 
(PPMK)

 Vymenúva ho do 1. marca regionálny úrad školskej 

správy,

 nie je pedagogickým zamestnancom školy, na ktorej sa 

skúška koná.
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Povinnosti PPMK

 Riadi prácu predmetovej maturitnej komisie,

 kontroluje pripravenosť MS z príslušného predmetu,

 zodpovedá za priebeh a hodnotenie EČ MS z predmetu MS,

 zodpovedá za správnosť protokolu o EČ MS,

 schvaľuje do 30. apríla maturitné zadania alebo témy ÚFIČ MS z príslušného 

predmetu a ak má pochybnosti, požiada o stanovisko Štátnu školskú inšpekciu       

(v prípade stredných zdravotníckych škôl ministerstvo zdravotníctva),

 kontroluje hodnotenie PFIČ MS,

 podieľa sa na skúšaní a klasifikácii žiaka,

 zodpovedá za klasifikáciu žiaka,

 vypracuje správu o priebehu a celkovej úrovni MS  z predmetu MS, ktorú odovzdá 

PŠMK.
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Skúšajúci predmetovej maturitnej 
komisie

 Vymenúva ho do 30. apríla riaditeľ školy z pedagogických

zamestnancov školy;

 pedagogický zamestnanec, ktorý spĺňa kvalifikačné

predpoklady na vyučovanie predmetu,

 zamestnanec školy, na ktorej MS prebieha,

 ak škola nemá dostatočný počet skúšajúcich PMK, môže

skúšajúcich vymenovať aj z pedagogických zamestnancov

inej školy s ich súhlasom a po dohode s jej riaditeľom.
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Predmetová maturitná komisia (PMK)

 MS z jednotlivých predmetov okrem EČ a PFIČ sa

konajú pred PMK.

 V jednom dni môže PMK vyskúšať najviac 24 žiakov.

 Čas vyčlenený na jednotlivé časti a predmety MS je

uvedený v prílohe vyhlášky o ukončovaní štúdia na

stredných školách:

I. časť FORMY MATURITNEJ SKÚŠKY Z JEDNOTLIVÝCH 

PREDMETOV
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Náhle ochorenie 
PŠMK, PPMK – riešenie

 PŠMK nemôže vykonávať z vážnych dôvodov funkciu,

zastúpi ho riaditeľ školy, ak nie je vymenovaný nový

predseda.

 PPMK zastúpi ho riaditeľ školy alebo zástupca

riaditeľa školy, ak nie je vymenovaný nový predseda.
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Vykonanie MS

 Žiak vykoná EČ MS a PFIČ MS podľa II. časti prílohy vyhlášky
PODROBNOSTI O SPÔSOBE KONANIA EČ a PFIČ MS,

 ÚFIČ MS podľa III. časti prílohy vyhlášky VŠEOBECNÉ POKYNY
K SPÔSOBU KONANIA A OBSAHU ÚFIČ MS.

 Charakteristika maturitných zadaní a úloh v nich, všeobecné
učebné pomôcky, hodnotenie žiakov z jednotlivých predmetov
maturitnej skúšky a úpravy pre žiakov so zdravotným
znevýhodnením sú uvedené v katalógu cieľových požiadaviek.

 TČOZ a PČOZ podľa IV. časti prílohy vyhlášky PODROBNOSTI
O SPÔSOBE KONANIA A OBSAHU TČOZ A PČOZ MS VŠEOBECNÉ
POKYNY.
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MS žiakov so zdravotným 
znevýhodnením

 Žiadosť o úpravu MS je prílohou prihlášky na MS; 
podáva ju uchádzač riaditeľovi školy.

 Úpravy sa vzťahujú na: 

jednotlivé časti MS,

cieľové požiadavky jednotlivých maturitných 
predmetov,

externé testy, písomné práce a maturitné 
zadania.
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MS žiakov so zdravotným 
znevýhodnením

 Upravené podmienky môže mať:

žiak špeciálnej školy,

žiak špeciálnej triedy,

žiak so zdravotným znevýhodnením v triede strednej školy
vzdelávaný podľa individuálneho vzdelávacieho programu
spolu s ostatnými žiakmi!!

 I. skupina – ľahký stupeň obmedzenia

 II. skupina – stredný stupeň obmedzenia

 III. skupina – ťažký stupeň obmedzenia

 Úpravy sú uvedené v V. časti prílohy vyhlášky ÚPRAVY
MATURITNEJ SKÚŠKY PRE ŽIAKOV S JEDNOTLIVÝMI DRUHMI
POSTIHNUTÍ
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Dĺžka jednotlivých častí MS

 Za jednu hodinu maturitnej skúšky sa považuje čas

60 minút.

 Čas vyčlenený pre jednotlivé časti a predmety

maturitnej skúšky je uvedený v I. časti prílohy

FORMY MATURITNEJ SKÚŠKY Z JEDNOTLIVÝCH

PREDMETOV
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Dĺžka jednotlivých častí MS

 PČOZ trvá podľa povahy študijného odboru

najviac 24 hodín (zubný technik; ortopedický

technik najviac 33 hodín); v jednom dni najviac

osem hodín.

 V odboroch, v ktorých to charakter skúšky

vyžaduje, môže trvať až štyri týždne.

 PČOZ môže byť individuálna alebo skupinová.
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Klasifikácia a hodnotenie 

 Klasifikácia je vyjadrená

 percentom úspešnosti (PFIČ MS),

 percentom úspešnosti s prideleným percentilom (EČ MS) alebo

 stupňom klasifikácie (IČ MS).

 Výsledky klasifikácie EČ a PFIČ MS oznámi riaditeľ školy žiakovi

najneskôr 10 dní pred termínom konania IČ MS, ak ju žiak koná

v riadnom skúšobnom období.

 Ak sa hodnotenie IČ MS (okrem PFIČ) výrazne odlišuje od dosiahnutých

výsledkov žiaka počas jeho štúdia, pri výslednej známke sa prihliada

na stupne klasifikácie žiaka z tohto predmetu počas jeho štúdia!!!
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Klasifikácia a hodnotenie 

 PMK sa na svojom prvom zasadnutí dohodne na spôsobe

stanovenia hodnotenia jednotlivých úloh zadania!

 Každú úlohu v maturitnom zadaní ÚFIČ MS hodnotí PMK

samostatne.

 Úlohy sú vyjadrené ich váhou vzhľadom na celkové

hodnotenie.

 Celkové hodnotenie ako vážený priemer stupňov

prospechu z odpovedí na jednotlivé úlohy.
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Klasifikácia a hodnotenie 

Právo žiaka:

 Môže požiadať RŠ o nahliadnutie do písomnej práce
a porovnať jej hodnotenie s kľúčom správnych odpovedí
a pravidlami hodnotenia práce do 5 dní odo dňa, keď sa
dozvedel o jej výsledku.

 Môže podať písomnú námietku

voči hodnoteniu PFIČ do 8 dní ŠŠI (od oznámenie
výsledku),

voči IČ a PČOZ do 8 dní ŠŠI,

na SZŠ voči TČOZ alebo PČOZ na MZ SR.

 Chýba možnosť podať písomnú námietku voči hodnoteniu
EČ MS.
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Klasifikácia a hodnotenie 

Opodstatnená námietka:

 Pri PFIČ môže ŠŠI uložiť záväzný pokyn na odstránenie

zistených nedostatkov.

 Pri IČ MS a PČOZ môže ŠŠI nariadiť komisionálne

preskúšanie za účasti inšpektora.

 Na SZŠ môže MZ SR pri TČOZ alebo PČOZ uložiť záväzný

pokyn na odstránenie zistených nedostatkov alebo nariadiť

komisionálnu skúšku.

 Skúška sa koná pred PMK v pôvodnom zložení.
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Klasifikácia a hodnotenie 

 Výsledné hodnotenie žiaka na MS sa neurčuje.

 Určuje sa, či v danom predmete žiak zmaturoval alebo 

nezmaturoval.

 Žiak úspešne vykonal MS, ak úspešne vykonal MS zo 

všetkých predmetov MS, len takémuto žiakovi sa vydá 

vysvedčenie o maturitnej skúške.
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Klasifikácia a hodnotenie 

Žiak úspešne vykoná MS z predmetu, ktorý má EČ MS a PFIČ MS,

ak jeho hodnotenie z ÚFIČ MS:

a) nie je horšie ako stupeň prospechu 3 – dobrý a v PFIČ MS

získa úspešnosť vyššiu ako 25 % alebo v EČ získa úspešnosť

vyššiu ako 33 %, alebo

b) je stupeň prospechu 4 – dostatočný a v PFIČ MS získa

úspešnosť vyššiu ako 25 % a súčasne v EČ MS získa

úspešnosť vyššiu ako 33 %.
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Klasifikácia a hodnotenie

Žiak úspešne vykoná MS z matematiky, ktorá má EČ MS

a nemá PFIČ MS, ak jeho hodnotenie z ÚFIČ MS

a) nie je horšie ako stupeň prospechu 3 – dobrý a v EČ

MS získa úspešnosť vyššiu ako 25 % alebo

b) je stupeň prospechu 4 – dostatočný a v EČ MS získa

úspešnosť vyššiu ako 33 %.
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Klasifikácia a hodnotenie –
upozornenie

 Ak žiak nezíska z EČ aj PFIČ MS potrebný počet percent
– nezmaturuje v riadnom termíne!

 Žiak však môže vykonať ÚFIČ MS, ak absolvoval EČ a
PFIČ MS, hoci aj na 0 %.

 Opravný termín MS z EČ MS a PFIČ MS sa koná
v mimoriadnom skúšobnom období v septembri
nasledujúceho školského roka alebo v riadnom
skúšobnom období nasledujúceho školského roka.

 Na opravný termín sa môže prihlásiť žiak, ktorý
absolvoval celý riadny termín.
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Klasifikácia a hodnotenie

 Žiak zmaturuje z predmetu, ktorý nemá EČ ani PFIČ MS,
ak jeho hodnotenie z každej formy IČ nebude horšie
ako 4 – dostatočný.

 Žiak nezmaturoval z predmetu, ak bol na ÚFIČ hodnotený
známkou nedostatočný.

 Žiak úspešne vykonal MS, ak úspešne vykonal MS zo
všetkých predmetov.

 Žiak úspešne vykoná EČ z dobrovoľného predmetu, ak
získa úspešnosť vyššiu ako 33 %.

 Žiak úspešne vykoná PFIČ z dobrovoľného predmetu, ak
získa úspešnosť vyššiu ako 25 %.
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Spôsob skúšania

Skúšajúci citlivo riadi rozhovor so žiakom, kladie pomocné

a stimulačné otázky, vyjadruje súhlas alebo nesúhlas

s tvrdeniami žiaka, pričom ho vedie k tomu, aby svoje

názory podopieral argumentmi a využíval pri tom písomnú

prípravu a tiež vlastné poznatky získané počas prípravy na

maturitnú skúšku; aby žiak mohol na tieto podnety

reagovať plynulo, mal dosť času a pokoja na vyjadrenie

svojich myšlienok.
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MS – opravná skúška

 Najviac z dvoch predmetov.

 Žiak musí podať písomnú žiadosť o opravnú skúšku.

 ŠMK môže povoliť opravnú skúšku z predmetov alebo častí
skúšky z týchto predmetov, foriem IČ alebo ich kombinácie.

 RŠ vydá rozhodnutie.

 Žiak musí vykonať opravnú skúšku najneskôr do 3 rokov od
ukončenia posledného ročníka strednej školy

 Opravnú skúšku IČ MS (okrem PFIČ) koná na SŠ, kde konal MS.

 Žiak môže konať opravnú skúšku aj zo vzájomnej kombinácie
častí maturitnej skúšky a foriem internej časti maturitnej
skúšky.

 Pri prerušení skúšky žiak opakuje skúšku, jej časť alebo formu
v riadnom termíne nasledujúceho školského roka. (Usmernenie
o konaní maturitnej skúšky pri prerušení.)
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MS – opravná skúška

 V riadnom termíne môže konať opravnú skúšku z ÚFIČ MS

len vtedy, ak má predmet EČ a IČ MS a koná ju zo všetkých

častí.

 Po neúspešnej opravnej skúške môže ŠMK povoliť druhú

opravnú skúšku.

 ŠMK môže povoliť opakovať celú MS.

 Opakovať celú MS môže iba raz v riadnom skúšobnom

období na žiadosť žiaka.
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PRIHLÁSENIE na opravnú skúšku 

Na opravnú skúšku EČ MS a PFIČ MS sa žiak

prihlási RŠ 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 skúšobnom období nasledujúceho

školského roka.
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Príklad č. 1

 Žiak zo SJL: ÚFIČ MS dobrý
EČ MS 15,6 %
PFIČ MS 25,0 %

(žiak nezískal potrebný počet percent ani z jednej časti – z EČ   
a PFIČ MS)

 Žiak sa musí prihlásiť do 30. júna, resp. 30. septembra na
opravnú skúšku z EČ alebo PFIČ MS (odporúčame obidve
časti), ktorú vykoná v septembri 2022 alebo až v riadnom
termíne v roku 2023.

 Aby prospel, musí si EČ alebo PFIČ MS opraviť!
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Príklad č. 2

 Žiak zo SJL:   ÚFIČ MS dostatočný 

EČ MS 15,6 %

PFIČ MS 25,0 %

(žiak nezískal potrebný počet percent ani z jednej časti – EČ 
a PFIČ MS)

 Žiak sa musí prihlásiť do 30. júna, resp. 30. septembra
2022 na opravnú skúšku z EČ a PFIČ MS (môže aj z ÚFIČ),
ktorú vykoná v septembri 2022 alebo až v riadnom
termíne v roku 2023.

 Aby prospel, musí si EČ aj PFIČ MS opraviť!!

 Ak si opraví len jednu časť (EČ alebo PFIČ MS), môže ešte
vykonať v septembri 2022 opravnú skúšku z ÚFIČ MS
(minimálne na známku dobrý).
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Nevhodné správanie na MS

 Administrátor preruší žiakovi skúšku, prevezme test a OH, resp. 
hárok PFIČ.

 Žiak zostáva v učebni.

 Administrátor prostredníctvom pomocného dozoru privolá PPMK.

 PPMK rozhodne o prerušení skúšky – ak ju preruší, žiak opustí 
učebňu.

 Ak je skúška prerušená, PPMK ihneď informuje RÚŠS a NÚCEM.

 Ak skúšku preruší PPMK, žiak opakuje skúšku, jej časť alebo 
formu v riadnom termíne nasledujúceho školského roka.

 Časti, ktoré vykonal pred prerušením skúšky, zostávajú 
v platnosti, ďalej však už nepokračuje v MS.

 Usmernenie ku konaniu maturitnej skúšky v prípade jej 
prerušenia  (vydalo MŠVVaŠ SR 18. 11. 2015  č. 2015-
24157/60427:1-10B0).



88

Doklady o vzdelaní

 Žiakovi, ktorý úspešne vykonal maturitnú skúšku, sa vydá:

vysvedčenie o maturitnej skúške,

výučný list (v príslušnom študijnom odbore SOŠ, 
v nadstavbovom štúdiu nie).

 Na vysvedčení sa uvedie dátum konania poslednej časti MS.

 Žiakovi, ktorý úspešne vykonal MS, sa vydá vysvedčenie
o MS najneskôr do 5 dní od konania poslednej časti MS; ak
je poslednou časťou MS EČ MS alebo PFIČ MS a koná sa
v mimoriadnom skúšobnom období v septembri
nasledujúceho školského roka, vysvedčenie o MS sa vydá
najneskôr do 10 dní od jej konania.
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Žiak školy

 Prestáva byť žiakom školy dňom nasledujúcom po dni,

keď vykonal úspešne MS, ZS, alebo AS.

 Ak mu bola povolená opravná skúška, odklad skúšky

alebo jej opakovanie, zachovávajú sa mu práva

a povinnosti žiaka do konca školského roka (31. augusta).

 Zánikom práv a povinností žiaka nie je dotknutá možnosť

vykonať MS, ZS alebo AS.
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Pedagogická dokumentácia

Vzory tlačív sú zverejnené v Knižnici vzorov pedagogickej dokumentácie     
a dokladov   https://edicnyportal.iedu.sk/Forms

 Vysvedčenie o maturitnej skúške     

ID 003 MŠVVaŠ SR / od 01. 09. 2018

 Dodatok k vysvedčeniu o maturitnej skúške                

ID 004 MŠVVaŠ SR / od 01. 09. 2018

 Protokol o maturitnej skúške                            

ID 005 MŠVVaŠ SR / od 01. 09. 2018

 Vysvedčenie o maturitnej skúške (odborná zložka maturitnej skúšky)
ID 001 MŠVVaŠ SR / od 01. 09. 2018

Správa o priebehu MS v elektronickej forme – vyplniť a odoslať.

https://edicnyportal.iedu.sk/Forms
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MATURITA 2022 – termíny EČ a PFIČ MS

 Riadny termín

15. 03. 2022 SJL, MJL

16. 03. 2022 AJ, NJ, RJ, FJ, ŠJ, TJ

17. 03. 2022 MAT

18. 03. 2022 SJSL, UJL

 Náhradný termín  05. 04. – 08. 04. 2022

 Opravný termín    05. 09. – 08. 09. 2022
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Otázka č. 1

Žiak vykoná v roku 2022 EČ a PFIČ MS, nedosiahne požadované
percentá úspešnosti a navyše neukončí úspešne posledný
ročník štúdia. Môže vykonať opravnú skúšku z EČ a PFIČ MS
v septembri a zároveň vykonať maturitnú skúšku (ÚFIČ)
v náhradnom termíne v septembri?

Odpoveď na otázku č. 1:

Žiak najprv vykoná úspešne opravnú skúšku
z predmetu/predmetov (reparát). Nemôže vykonať skôr
opravnú skúšku z EČ a PFIČ, než vykoná ÚFIČ, pretože ešte celú
maturitnú skúšku nevykonal. Teda nemohol ani požiadať ŠMK
o opravnú skúšku. Iba po vykonaní maturitnej skúšky ako
celku, t. j. po vykonaní skúšok zo všetkých príslušných
predmetov, ako aj ich všetkých častí, žiak požiada ŠMK
o povolenie vykonať opravnú skúšku.
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Otázka č. 2

Žiak vykonal neúspešne PČOZ MS a navyše neukončil úspešne
posledný ročník štúdia. Môže vykonať maturitnú skúšku
v náhradnom termíne v septembri a súčasne vykonať opravnú
maturitnú skúšku z PČOZ MS v septembri?

Odpoveď na otázku č. 2:

Ak žiak neukončil úspešne posledný ročník štúdia, teda nemohol
vykonať ÚFIČ z predmetov, ktoré danú časť majú, t. j. nevykonal
maturitnú skúšku (ako celok). Nemôže vykonať v septembri
opravnú skúšku PČOZ, pretože o jej vykonanie ešte nemohol
ŠMK požiadať (do 30. júna). Ale môže v septembri vykonať
náhradnú skúšku z ÚFIČ MS.
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Otázka č. 3
Žiak v riadnom termíne konal EČ a PFIČ MS zo SJL, ale EČ a PFIČ MS
z anglického jazyka už zo zdravotných dôvodov nevykonal. Z tých istých
dôvodov sa nezúčastnil ani na náhradnom termíne EČ a PFIČ MS z tohto
predmetu. Na opravnom termíne EČ a PFIČ MS z anglického jazyka
v septembri sa nemôže zúčastniť, lebo tieto skúšky ešte nekonal. Môže
v septembri vykonať ÚFIČ MS z anglického jazyka?

Odpoveď na otázku č. 3:

Žiak musí najprv vykonať EČ a PFIČ MS zo všetkých predmetov, na ktoré
sa prihlásil a ktoré tieto časti majú, a až potom môže konať ÚFIČ MS zo
všetkých predmetov, na ktoré sa prihlásil. (§ 74 ods. 4 školského
zákona v znení neskorších predpisov). To znamená, že žiak vykoná EČ
a PFIČ MS z anglického jazyka v riadnom termíne budúceho školského
roka a až po ich vykonaní (bez ohľadu na to, či ich vykoná úspešne)
môže konať ÚFIČ MS zo všetkých predmetov, na ktoré sa prihlásil.
Teda ÚFIČ MS zo všetkých predmetov vykoná až v riadnom termíne
budúceho školského roka.
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Otázka č. 4

Čo sa píše do maturitného vysvedčenia, ak maturoval žiak
ako integrovaný (mal úľavu na maturite)?

Odpoveď na otázku č. 4:

Na maturitnom vysvedčení sa neuvádzajú úľavy žiaka na
maturitnej skúške a ani druh zdravotného znevýhodnenia.

Často kladené otázky a odpovede na ne: 
https://www.nucem.sk/sk/otazky-a-odpovede

https://www.nucem.sk/sk/otazky-a-odpovede
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Dôležité požiadavky od NÚCEM smerom ku školám

 Dodržiavať pokyny vydané a zverejnené na webovej stránke NÚCEM (napr.
neotvárať zásielku s testami skôr, ako dovoľuje harmonogram; dodržiavať
počet žiakov v triede, t. j. max. 18 žiakov v jednej skupine atď.).

 Používať aktuálny dokument Formulár na nahlasovanie zmien
a dodržiavať termíny jeho zasielania.

 Všetky bezpečnostné obálky je nutné posielať späť do NÚCEM
pri odosielaní OH na vyhodnotenie.

 Hodnotiť v súlade s kľúčom správnych odpovedí, možnosť nahlásiť
pripomienky ku kľúču  odborná komisia vyhodnotí pripomienky, a ak je
nutné, NÚCEM zabezpečí centrálne prehodnotenie všetkých OH.

 Nezabúdať na kontrolu hodnotenia odpovedí na ÚKO predsedom PMK.

 Zabezpečiť objektivitu priebehu administrácie EČ a PFIČ MS.

 Pri administrácii testov zdôrazniť žiakom potrebu rozlišovať malé a veľké
písmená.
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Koniec materiálu

Prípadné otázky a nejasnosti môžete konzultovať so 
zamestnancami regionálnych úradov školskej správy

alebo 

so zamestnancami NÚCEM

• e-mailom: predsedovia@nucem.sk

mailto:predsedovia@nucem.sk

