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LEGISLATÍVA
Zákon Ň45/Ň008 z 22.5.2008 o výchove a 

vzdelávaní - (školský zákon) 
Vyhláška MŠ SR č. ň18/Ň008 Z. z. O 

ukončovaní štúdia na stredných v znení 
neskorších predpisov -209/2011

Aktuálne informácie na:
www.nucem.sk/maturita

http://www.nucem.sk/maturita


MATURITNÁ SKÚŠKA

• CieIom maturitnej skúšky je overenie vedomostí 
a zručností žiakov v rozsahu učiva určeného 
katalógom cieIových požiadaviek. 

• Súčasťou maturitnej skúšky v stredných 
odborných školách je teoretická časť maturitnej 
skúšky (TČOZ) a praktická časť maturitnej 
skúšky (PČOZ). 



ČLENENIE  MS

• Maturitná skúška sa môže skladať z 
externej časti (EČ) a internej časti
(IČ). 

• Súčasťou internej časti maturitnej skúšky 
je aj teoretická čas[ odbornej zložky
a praktická čas[ odbornej zložky.



SKRATKY

• EČ – externá čas[ MS zadáva a       
vyhodnocuje MŠ SRĽ koná sa v jeden deO 
na celom Slovensku

• IČ – interná čas[ MS

• PFIČ – písomná forma internej časti
zadáva MŠVVaŠ SRĽ koná sa v jeden deO 
na  celom Slovensku

• ÚFIČ – ústna forma internej časti



EČ a IČ  MS

Externá čas[

Písomný test 
Koná sa v jeden deO 
v rovnakom čase 
na celom území SR.

Interná čas[
Písomná forma  
Ústna forma
Praktická forma: 
Predvedenie komplexnej úlohy
Obhajoba komplexnej úlohy

alebo vlastného projektu
Realizácia experimentu
Kombinácia foriem



Interná časť MS
• Písomná forma internej časti maturitnej skúšky 

je písomný testĽ ktorý zadáva Národný ústav 
certifikovaných meraní vzdelávania

• www.nucem.sk www.siov.sk

Interná časť maturitnej skúšky je verejná okrem              

písomnej formy.

http://www.nucem.sk/
http://www.siov.sk/


Kto môže maturovať ? 

MS môže vykonať žiakĽ ktorý sa na MS v 
danom školskom roku písomne prihlásil 

najneskôr do 30.septembra.
Organizácia v SPŠE:
Študent odovzdá do 26.9.2018 
podpísanú  prihlášku triednemu 
učiteľovi a na prihláške uvedie 
predmety,  z ktorých chce maturova[ a 
ich úroveO.



Z ČOHO MÔŽNO KONAZ MSť

• Iba z vyučovacích predmetov (okrem 
výchovných predmetov)Ľ ktoré sú uvedené 
v učebnom pláne školy a v ktorých sa žiak 
vzdelával.



DOBROVOHNÁ MS  1

Študent si v jednom
školskom roku môže 
v riadnom skúšobnom 
období 

voli[ 

najviac dva predmety

Prihlásiť sa najneskôr
do 30. septembra

ORGANIZÁCIA:
Študent  odovzdá
prihlášku do 26.9.2018

triednemu učiteľovi.



DOBROVOHNÁ MS  Ň

• Žiak môže dobrovoIne konať maturitnú skúšku.
• Vykonaním dobrovoInej maturitnej skúšky sa 

rozumie aj absolvovanie len externej časti 
maturitnej skúšky alebo len internej časti 
maturitnej skúšky. 

• DobrovoIná MS z cudzieho jazyka má iba ÚFIČ.
• Účasť na MS z MAT prekonzultovať s 

vyučujúcimi MAT.



POVINNÉ PREDMETY NA SOŠ
• Slovenský jazyk a literatúra
• Cudzí jazyk.

• Teoretická čas[ odbornej zložky
• Praktická čas[ odbornej zložky

Zoznam predmetov je v § 1Ň vyhlášky 
318/2008.



ÚROVNE  MS

Formulár Prihlášky na MS vám rozdajú triedni učitelia

SJL neudáva sa úroveO
MAT neudáva sa úroveO
CUJ úroveO B1 základná úroveO 

úroveO BŇ vyššia úroveO

TČOZ  a PČOZ úroveO sa neudáva.



TERMÍNY

• Riadne skúšobné obdobie  marec – júnĽ
• Mimoriadne obdobie máj alebo 

september,

• Opravný termín:    do troch rokov

1. EČ a PFIČ nasledujúci rok
Ň. IČ september a február.

Žiak má nárok na 1.a Ň. opravný termín.



TERMÍNY EČ MS Ň019
• slovenský jazyk a literatúra dOa 12. marca 2019 

(utorok),
• anglický jazyk, nemecký jazyk dOa 13. marca 2019 

(streda),
• matematika dOa 14. marca Ň019 (štvrtok)Ľ

• Termín konania ÚFIČ MS stanovuje MŠVVaŠ SR v čase: 
od Ň0. mája Ň019 do 7. júna Ň019.

• Náhradný termín EČ a PFIČ sa uskutoční v dOoch 9.  – 12. 
apríla 2019. 

• Opravný termín ň. – 6. septembra 2019.



USTANOVENIA

• MS koná ibaĽ kto sa prihlásil.
• MS možno vykonať do ň rokov.
• Neúčasť ospravedlniť do ň dní.
• Neospravedlnenie = zanechanie štúdia.

• Nedovolené správanie žiaka ukončí MS.

• V jeden deO koná žiak MS maximálne z 
3 predmetov.



Organizácia maturitnej skúšky 
Pri ÚFIČ A PFIČ si žiak žrebuje jedno zo    

schválených zadaní alebo tém.

Žiak môže na MS používať iba pomôcky
uvedené v zadaní témy práce.



Slovenský jazyk a literatúra
• Trvanie EČ MS: 100 minút – 40 úloh s 

výberom odpovede Ň4 úloh s krátkou 
odpoveďou

• Trvanie PFIČ MS: 150 minút
Formát úloh: 1 úloha s dlhou odpoveďou

(súbor štyroch tém s určenou žánrovou 
formouĽ z ktorých si žiak vyberie a 
vypracuje iba jednu)



Anglický jazyk, nemecký jazyk 
AJ/NJ -B1

• Obsahom a úrovOou náročnosti zodpovedá test 
úrovni B1 Spoločného európskeho referenčného 
rámca pre jazyky.

• Trvanie EČ MS: 100 minút
• 36 úloh s výberom odpovede a 24 úloh s 

krátkou odpoveďou
• Trvanie PFIČ MS: 60 minút
• Formát úloh: 1 úloha s dlhou odpoveďou

(jedno zadanie s určenou žánrovou formou)



Anglický jazyk, nemecký jazyk 
NJ/AJ - B2

• Trvanie EČ MS: 1Ň0 minút
• Formát úloh: 46 úloh s výberom 

odpovede, 34 úloh s krátkou odpoveďou
• Trvanie PFIČ MS: 60 minút
• Formát úlohy: 

1 úloha s dlhou odpoveďou



Matematika

• Trvanie EČ MS: 150 minút

• Formát úloh: Ň0 úloh s krátkou
odpoveďouĽ 10 úloh s výberom odpovede



Hodnotenie

• EČ v percentách viac ako 33%

• PFIČ v percentách viac ako 25%

• ÚFIČ známkou (1,2,3,4)

ZMATUROVAL 



Vyhláška Ň09/Ň011 
Paragraf 15, odstavec 7

• Žiak úspešne vykoná maturitnú skúšku z predmetuĽ ktorý 
má EČ MS a PFIČĽ ak jeho hodnotenie z ústnej formy 
internej časti maturitnej skúšky 

• a) nie je horšie ako stupeO prospechu ň - dobrý a v 
písomnej forme internej časti maturitnej skúšky získa 
viac ako 25% z celkového počtu bodov alebo v 
externej časti získa viac ako 33% z celkového počtu 
bodov, alebo 

• b) je stupeO prospechu 4 - dostatočný a v písomnej 
forme internej časti maturitnej skúšky získa viac ako 
Ň5% z celkového počtu bodov a súčasne v externej časti 
získa viac ako ňň% z celkového počtu bodov.



PČOZ - praktická časť odbornej zložky

• Žiak vykoná praktickú časť odbornej 
zložky MS jednou z týchto možných 
foriem:

• a) praktická realizácia a predvedenie 
komplexnej úlohyĽ

• b) obhajoba vlastného projektuĽ
• c) realizácia a obhajoba experimentuĽ
• d) obhajoba úspešných súťažných prác
• Bližšie pokyny učitelia odborných predmetov.



AKADEMICKÝ TÝŽDEN

• Pred začiatkom ústnej formy internej časti 
maturitnej skúšky sa žiaci päť vyučovacích 
dní nezúčastOujú na vyučovaní. Tieto dni 
sú určené na prípravu žiakov na skúšku.

AKADEMICKÝ TÝŽDEN



MS pre žiakov so ŠVVP
• Žiaci so ŠVVP konajú MS neštandardne 
• Požiadajú do 30.9. RŠ o zmenu a 

odovzdajú lekárske osvedčenie a 
predpísané tlačivá.

• Sú 4 roky vedení ako integrovaní žiaci.
• Alebo počas štúdia došlo k závažnej 

zmene.

Žiak s vývinovými poruchami učenia alebo žiak so 
sluchovým postihnutím môže vykonať len ÚFIČ MS zo 

skupiny predmetov cudzí jazyk.



Čo obsahuje prihláška žiaka ZZ      
podIa §14 odstavec 8  Vyhlášky ň18

• Osobné údaje žiaka.
• SkupinuĽ do ktorej chce byť zaradený.
• Odborný lekársky posudok s presnou diagnózou 

- nevyžaduje sa od žiaka s VPU.
• Odborný posudok centra špeciálno –

pedagogického poradenstvaĽ centra PPPĽ 
odborníka na vývinové poruchy s presnou 
diagnózou.

• Aktuálny odborný posudok od špeciálneho 
pedagóga a psychológa.
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Kde sú informácie?

www.minedu.sk

 www.statpedu.sk

 www.spseke.sk

 triedni učitelia
 zástupcovia RŠ
http://zmaturuj.zones.sk/ma

turitne-testy/

http://www.minedu.sk/
http://www.statpedu.sk/
http://zmaturuj.zones.sk/maturitne-testy/

