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MATURITA 2023 

 

Súkromná stredná odborná škola hotelierstva a gastronómie Mladosť, Pod Kalváriou 36,  

080 01 Prešov 

Kód školy : 673039 

Organizáciu maturitnej skúšky upravuje zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský 
zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláška č. 
224/2022 Z. z. o strednej škole v znení neskorších predpisov. EČ MS a PFIČ MS zabezpečuje 
NIVAM. 

Riadny termín externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky (EČ a PFIČ 

MS) v školskom roku 2022/2023 uskutoční v dňoch:  

 14. marec 2023 (utorok) – slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra, 
 15. marec 2023 (streda) – anglický, francúzsky, nemecký, ruský, španielsky, taliansky 

jazyk, 
 16. marec 2023 (štvrtok) – matematika, 
 17. marec 2023 (piatok) – slovenský jazyk a slovenská literatúra, ukrajinský jazyk 

a literatúra. 

Náhradný termín EČ a PFIČ MS sa uskutoční 3. až 5. apríla 2023 a 12. apríla 2023.  

Opravný termín EČ a PFIČ MS určí MŠVVaŠ SR. Predbežný termín je 5. až 8. septembra 2023. 

Termíny internej časti MS, okrem PFIČ MS, určia jednotlivým stredným školám vo svojej 

pôsobnosti príslušné RÚŠS v čase od 22. mája 2023 do 9. júna 2023. 

UKONČENIE VÝCHOVY A VZDELÁVANIA V STREDNÝCH ŠKOLÁCH 

§ 74 zákona č. 245/2008 Z. z. 

Maturitná skúška 

(1)  Cieľom maturitnej skúšky je 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 alebo pri výkone povolaní a odborných 
činností, na ktoré sa pripravujú. 

(2)  Maturitná skúška v strednej odbornej škole pozostáva z teoretickej časti maturitnej skúšky a 
odbornej zložky maturitnej skúšky. Odborná zložka maturitnej skúšky sa člení na teoretickú 
časť odbornej zložky maturitnej skúšky a praktickú časť odbornej zložky maturitnej skúšky. 
Cieľom odbornej zložky maturitnej skúšky je overenie vedomostí a zručností v rozsahu 
učiva odborných vyučovacích predmetov určených vzdelávacími štandardmi. V 
nadstavbovom štúdiu sa v odbornej zložke maturitnej skúšky zohľadňuje nadväznosť na 
príslušný učebný odbor. 

(3)  Maturitná skúška z jednotlivých predmetov môže pozostávať z externej časti a internej 

časti. 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2008/245/20180901
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2008/245/20180901
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2008/245/20210901
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2022/224/20220701
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2022/224/20220701


(4)  Žiak môže vykonať internú časť maturitnej skúšky okrem jej písomnej formy a praktickej 
časti odbornej zložky maturitnej skúšky, ak úspešne ukončil príslušný ročník, v ktorom sa 
ukončil rámcový učebný plán príslušného vyučovacieho predmetu v školskom vzdelávacom 
programe a vykonal externú časť maturitnej skúšky a písomnú formu internej časti 
maturitnej skúšky a praktickú časť odbornej zložky maturitnej skúšky. V zdravotníckych 
odboroch vzdelávania môže žiak vykonať praktickú časť odbornej zložky maturitnej skúšky 

až po ukončení posledného ročníka vzdelávacieho programu odboru vzdelávania. 

(5)  Žiak môže konať maturitnú skúšku len z vyučovacích predmetov okrem výchovných 
vyučovacích predmetov, najmä hudobná výchova, výtvarná výchova, etická výchova, 

uvedených v učebnom pláne školy, v ktorých sa vzdelával. 

(6)  Maturitnú skúšku z cudzích jazykov vykoná žiak podľa úrovní jazykovej náročnosti 
referenčného rámca. 

(7)  Žiak môže dobrovoľne konať maturitnú skúšku aj z ďalších predmetov. Vykonaním 
dobrovoľnej maturitnej skúšky sa rozumie aj absolvovanie len externej časti maturitnej 
skúšky, internej časti maturitnej skúšky, jednej z foriem internej časti maturitnej skúšky 
alebo ich kombinácie. 

(8)  Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky žiaka, ktorý sa pripravoval v systéme 
duálneho vzdelávania, sa koná na pracovisku praktického vyučovania, ak sa stredná 
odborná škola a zamestnávateľ, u ktorého sa tento žiak pripravoval, nedohodnú inak. 

§ 75 zákona č. 245/2008 Z. z. 

Prihlásenie žiaka na maturitnú skúšku 

(1)  Žiak posledného ročníka príslušného vzdelávacieho programu študijného odboru v strednej 
škole alebo štvrtého ročníka vzdelávacieho programu šesťročného študijného odboru v 
konzervatóriu do 30. septembra písomne oznámi riaditeľovi školy alebo poverenému 
pedagogickému zamestnancovi predmety, ktoré si na maturitnú skúšku zvolil. Žiak so 

zdravotným znevýhodnením oznámi aj spôsob vykonania maturitnej skúšky. 

(2)  Žiak posledného ročníka príslušného vzdelávacieho programu študijného odboru v strednej 
škole alebo štvrtého ročníka vzdelávacieho programu šesťročného študijného odboru v 
konzervatóriu, ktorý dobrovoľne koná maturitnú skúšku z ďalšieho predmetu, do 30. 
septembra písomne oznámi riaditeľovi školy alebo poverenému pedagogickému 
zamestnancovi predmet, ktorý si na skúšku zvolil. Žiak so zdravotným znevýhodnením 
oznámi aj spôsob vykonania maturitnej skúšky z ďalšieho predmetu. 

(3)  Zmenu predmetov, zmenu spôsobov vykonania maturitnej skúšky alebo dodatočné 
prihlásenie podľa odsekov 1 a 2 žiak písomne oznámi riaditeľovi školy alebo poverenému 
pedagogickému zamestnancovi najneskôr do 15. októbra; riaditeľ školy môže v osobitných 
prípadoch, najmä ak ide o dlhodobý pobyt v zahraničí alebo zdravotný stav, povoliť iný 
termín, najneskôr do 31. januára. Odhlásenie predmetov, z ktorých žiak koná maturitnú 
skúšku dobrovoľne, žiak písomne oznámi riaditeľovi školy najneskôr do 31. marca. 

§ 76 zákona č. 245/2008 Z. z. 

Externá časť maturitnej skúšky a interná časť maturitnej skúšky 

(1)  Externú časť maturitnej skúšky tvorí test, ktorý zadáva a vyhodnocuje organizácia zriadená 
ministerstvom školstva na plnenie úloh v oblasti monitorovania a hodnotenia kvality výchovy 
a vzdelávania. Externá časť maturitnej skúšky sa vykonáva v rovnakom čase na celom 



území Slovenskej republiky. Externá časť maturitnej skúšky sa môže vykonávať aj 
elektronickou formou. Dozor pri vykonávaní externej časti maturitnej skúšky a kontrole 
vyhodnotenia testov vykonáva pedagogický zamestnanec, ktorý nie je zamestnancom 
školy, v ktorej sa externá časť maturitnej skúšky koná. 

(2)  Písomnú formu internej časti maturitnej skúšky tvorí súbor tém alebo zadaní, ktoré zadáva 
organizácia zriadená ministerstvom školstva na plnenie úloh v oblasti monitorovania a 
hodnotenia kvality výchovy a vzdelávania. Písomná forma internej časti maturitnej skúšky 

sa vykonáva v rovnakom čase na celom území Slovenskej republiky. 

(3)  Pre žiaka, ktorý ukončuje štúdium podľa § 74 ods. 8, nie je povinné vykonanie externej časti 
maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky podľa odsekov 1 a 2 z 

tých predmetov, ktorých formu maturitnej skúšky osobitne upravuje medzinárodná dohoda. 

(4)  Externú časť maturitnej skúšky a písomnú formu internej časti maturitnej skúšky z predmetu 
cudzí jazyk podľa odsekov 1 a 2 vykoná žiak len z jedného cudzieho jazyka, ktorý si určí pri 
prihlasovaní na maturitnú skúšku podľa § 75 ods. 1. 

(5)  Ak sa externá časť maturitnej skúšky alebo písomná forma internej časti maturitnej skúšky 
uskutočnila v rozpore s týmto zákonom, alebo ak sa nedodržala zásada rovnakého 
zaobchádzania podľa osobitného predpisu,48) minister školstva vyhlási konanie tejto 
maturitnej skúšky za neplatné. Nový termín konania maturitnej skúšky vyhlási minister 
školstva. 

(6)  Pred začiatkom konania internej časti maturitnej skúšky okrem jej písomnej formy podľa 
odseku 2 sa žiak päť po sebe nasledujúcich vyučovacích dní nezúčastňuje na vyučovaní. 
Tieto dni sú určené na prípravu žiaka na maturitnú skúšku. 

§ 77 zákona č. 245/2008 Z. z. 

Termíny konania maturitnej skúšky 

(1)  Maturitná skúška sa koná v riadnom skúšobnom období alebo v mimoriadnom skúšobnom 
období. Riadne skúšobné obdobie je v marci až v júni príslušného školského roka, 
mimoriadne skúšobné obdobie je v apríli až v máji príslušného školského roka alebo v 
septembri, alebo vo februári nasledujúceho školského roka. 

(2)  Termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky 
podľa § 76 ods. 1 a 2 určí ministerstvo školstva. 

(3)  Termín internej časti maturitnej skúšky, okrem jej písomnej formy podľa § 76 ods. 2, určí na 

návrh riaditeľa strednej školy príslušný orgán miestnej štátnej správy v školstve.49) 

(4)  Mimoriadne skúšobné obdobie slúži žiakom na vykonanie náhradnej maturitnej skúšky 
alebo opravnej maturitnej skúšky. Náhradná maturitná skúška je určená pre žiaka, ktorý 
úspešne ukončil posledný ročník štúdia najneskôr k 15. septembru, a pre žiaka podľa § 89 
ods. 2. 

(5)  Náhradná maturitná skúška z externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej 
časti maturitnej skúšky podľa § 76 ods. 1 a 2 sa koná v apríli až máji príslušného školského 
roka, v septembri nasledujúceho školského roka alebo v riadnom skúšobnom období 
nasledujúceho školského roka. Opravný termín maturitnej skúšky z externej časti maturitnej 
skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky podľa § 76 ods. 1 a 2 sa koná v 
mimoriadnom skúšobnom období v septembri nasledujúceho školského roka alebo v 
riadnom skúšobnom období nasledujúceho školského roka. Náhradná maturitná skúška a 



opravná maturitná skúška z internej časti maturitnej skúšky okrem jej písomnej formy podľa 
§ 76 ods. 2 sa koná v septembri alebo vo februári nasledujúceho školského roka. 

(6)  Deň konania náhradnej maturitnej skúšky a deň konania opravnej maturitnej skúšky 
externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky podľa § 
76 ods. 1 a 2 určí ministerstvo školstva. 

(7)  Na náhradnú maturitnú skúšku podľa odseku 5, ktorá sa koná v septembri nasledujúceho 
školského roka a opravnú maturitnú skúšku externej časti maturitnej skúšky a písomnej 
formy internej časti maturitnej skúšky podľa odsekov 1 a 5 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 

skúšobnom období nasledujúceho školského roka. 

(8)  Miesto konania náhradnej maturitnej skúšky a opravnej maturitnej skúšky externej časti 
maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky podľa odsekov 1 a 5 
určí žiakovi príslušný orgán miestnej štátnej správy v školstve do 30 dní pred konaním 

maturitnej skúšky. 

Maturitné komisie, skúšobné komisie pre záverečnú skúšku a skúšobné komisie pre 
absolventskú skúšku 

§ 80 zákona č. 245/2008 Z. z. 

(1)  Organizáciu a priebeh maturitnej skúšky zabezpečujú tieto maturitné komisie 

a) ústredná maturitná komisia, 
b) školská maturitná komisia, 
c) predmetová maturitná komisia. 

(2)  Predsedu a ostatných členov ústrednej maturitnej komisie vymenúva a odvoláva minister 
školstva. 

(3)   Predsedu školskej maturitnej komisie a predsedu predmetovej maturitnej komisie 
vymenúva do 1. marca príslušný orgán miestnej štátnej správy v školstve. 

(4)  Predsedu školskej maturitnej komisie v triedach s bilingválnym programom vymenúva 
ministerstvo školstva do 15. marca. Podpredsedu školskej maturitnej komisie v triedach s 
bilingválnym programom vymenúva do 15. marca zahraničná strana. 

(5)  Skúšajúcich členov predmetovej maturitnej komisie vymenúva do 30. apríla riaditeľ školy. 

§ 82 zákona č. 245/2008 Z. z. 

Podrobnosti o zložení maturitných komisií, skúšobných komisií pre záverečnú skúšku a 
skúšobných komisií pre absolventskú skúšku, počte, vymenovaní členov a návrhoch na ich 
vymenovanie, pôsobnosti a predpokladoch na výkon činnosti člena komisie ustanoví 
všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo školstva. 

Klasifikácia a hodnotenie ukončovania štúdia 

§ 86 zákona č. 245/2008 Z. z. 

 



(1)  Klasifikácia žiaka na maturitnej skúške sa vyjadruje percentom úspešnosti, stupňom 
klasifikácie alebo percentom úspešnosti s príslušným percentilom. 

(2)  Výsledky klasifikácie externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti 
maturitnej skúšky podľa § 76 ods. 1 a 2 oznámi riaditeľ školy žiakovi najneskôr desať dní 
pred termínom konania internej časti maturitnej skúšky, ak ju koná v riadnom skúšobnom 
období. Ak sa hodnotenie internej časti maturitnej skúšky okrem jej písomnej formy podľa § 
76 ods. 2 výrazne odlišuje od dosiahnutých výsledkov žiaka počas jeho štúdia z predmetu 
maturitnej skúšky, pri výslednej známke internej časti maturitnej skúšky sa prihliada na 
stupne klasifikácie žiaka z tohto predmetu počas jeho štúdia. 

(3)  Žiak, zákonný zástupca žiaka alebo ním poverená osoba alebo zástupca zariadenia, v 
ktorom je neplnoleté dieťa umiestnené na základe rozhodnutia súdu v zariadení ústavnej 
starostlivosti (ďalej len „žiadateľ“), môže požiadať riaditeľa školy o nahliadnutie do písomnej 
práce a porovnať jej hodnotenie s kľúčom správnych odpovedí a pravidlami hodnotenia 
práce do piatich dní odo dňa, keď sa dozvedel o jej výsledku. Žiadateľ môže podať 

prostredníctvom riaditeľa školy písomné námietky voči hodnoteniu 

a) písomnej formy internej časti maturitnej skúšky podľa § 76 ods. 2 do ôsmich dní odo dňa, 

keď sa dozvedel o jej výsledku, Štátnej školskej inšpekcii,7) 

b) ďalších foriem internej časti maturitnej skúšky alebo praktickej časti odbornej zložky 
maturitnej skúšky do ôsmich dní od jej vykonania Štátnej školskej inšpekcii,7) 

c) teoretickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky alebo praktickej časti odbornej zložky 
maturitnej skúšky na stredných zdravotníckych školách do ôsmich dní od jej vykonania 
ministerstvu zdravotníctva.52) 

(4)  Ak je opodstatnená námietka voči hodnoteniu 

a) písomnej formy internej časti maturitnej skúšky podľa § 76 ods. 2, môže Štátna školská 
inšpekcia uložiť záväzný pokyn na odstránenie zistených nedostatkov,53) 

b) ďalších foriem internej časti maturitnej skúšky alebo praktickej časti odbornej zložky 
maturitnej skúšky, môže Štátna školská inšpekcia nariadiť komisionálne preskúšanie pri 
zistení nedostatkov pri klasifikácii54) za prítomnosti školského inšpektora, 

c) teoretickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky alebo praktickej časti odbornej zložky 
maturitnej skúšky na stredných zdravotníckych školách, môže ministerstvo zdravotníctva 
uložiť záväzný pokyn na odstránenie zistených nedostatkov alebo nariadiť komisionálnu 
skúšku pri zistení nedostatkov pri klasifikácii. 

(5) Skúška sa koná pred predmetovou maturitnou komisiou v pôvodnom zložení. 

(6)  Žiak úspešne vykonal maturitnú skúšku, ak úspešne vykonal maturitnú skúšku zo všetkých 

predmetov maturitnej skúšky. 

(7)  Ak žiak neuspel na maturitnej skúške z dobrovoľného predmetu maturitnej skúšky, táto 
skutočnosť nemá vplyv na úspešné vykonanie maturitnej skúšky a na vysvedčení o 
maturitnej skúške sa neuvádza. 

 

 



§ 88 zákona č. 245/2008 Z. z. 

Opravná skúška 

(1)  Ak žiak gymnázia na maturitnej skúške z niektorých, najviac však z dvoch predmetov, 
neúspešne vykonal maturitnú skúšku, školská maturitná komisia môže žiakovi povoliť konať 
opravnú skúšku z týchto predmetov, časti skúšky z týchto predmetov, foriem internej časti 
maturitnej skúšky alebo ich kombinácie. 

(2)  Ak žiak strednej odbornej školy, strednej športovej školy, školy umeleckého priemyslu alebo 
žiak konzervatória na maturitnej skúške z niektorých, najviac však z dvoch predmetov, 
neúspešne vykonal maturitnú skúšku, školská maturitná komisia môže žiakovi povoliť konať 
opravnú skúšku z týchto predmetov, časti skúšky z týchto predmetov, foriem internej časti 

maturitnej skúšky alebo ich kombinácie. 

(3)  Žiak môže opravnú skúšku konať na jeho žiadosť najneskôr do troch rokov od ukončenia 
posledného ročníka strednej školy. Opravnú skúšku internej časti maturitnej skúšky okrem 
jej písomnej formy podľa § 76 ods. 2 žiak koná na strednej škole, na ktorej konal maturitnú 
skúšku. Ak žiak koná opravnú skúšku z predmetu, ktorý má externú časť maturitnej skúšky 
a internú časť maturitnej skúšky, a koná ju zo všetkých častí, potom ústnu formu internej 
časti maturitnej skúšky môže konať v riadnom termíne. 

(4)  Ak žiak na opravnej skúške z niektorých predmetov neúspešne vykonal maturitnú skúšku 
alebo bol na opravnej skúške klasifikovaný stupňom 5 – nedostatočný, školská maturitná 
komisia, skúšobná komisia pre záverečnú skúšku alebo skúšobná komisia pre 

absolventskú skúšku môže žiakovi povoliť konať druhú opravnú skúšku z týchto predmetov. 

(5)  Žiak môže druhú opravnú skúšku konať na jeho žiadosť najneskôr do troch rokov od 

ukončenia posledného ročníka príslušnej strednej školy. 

(6)  Žiakovi strednej školy, ktorý neúspešne vykonal maturitnú skúšku z viac ako dvoch 
predmetov alebo neúspešne vykonal maturitnú skúšku na niektorej opravnej skúške, môže 

školská maturitná komisia povoliť opakovať celú maturitnú skúšku. 

(7)  Záverečnú skúšku, maturitnú skúšku alebo absolventskú skúšku môže žiak na jeho žiadosť 
opakovať iba raz v riadnom skúšobnom období, najneskôr do troch rokov od ukončenia 

posledného ročníka strednej školy. 

Spoločné ustanovenia o ukončovaní štúdia 

§ 89 zákona č. 245/2008 Z. z. 

(1)  Maturitnú skúšku alebo absolventskú skúšku môže žiak vykonať do troch rokov odo dňa, 

keď úspešne skončil posledný ročník strednej školy. 

(2)  Žiak, ktorý pre vážne, najmä zdravotné dôvody, sa nezúčastní na záverečnej skúške, 
maturitnej skúške alebo absolventskej skúške, je povinný sa ospravedlniť riaditeľovi školy 
spravidla do troch dní od termínu konania skúšky. Ak ho riaditeľ školy ospravedlní, žiaka 
nemožno klasifikovať. Žiak súčasne predloží aj žiadosť o konanie skúšky v náhradnom 
termíne. 

(3)  Ak žiak svoju neúčasť na záverečnej skúške, maturitnej skúške alebo absolventskej skúške 
neospravedlní alebo ak jeho ospravedlnenie nebude uznané, posudzuje sa, akoby dňom 
nasledujúcim po termíne konania skúšky štúdium zanechal. To neplatí, ak ide o maturitnú 

skúšku z predmetu, na ktorý sa žiak dobrovoľne prihlásil. 



(4)  Ak sa žiak správa na záverečnej skúške, maturitnej skúške alebo absolventskej skúške 
nevhodným spôsobom, predseda predmetovej maturitnej komisie, predseda skúšobnej 
komisie pre záverečnú skúšku, predseda skúšobnej komisie pre absolventskú skúšku alebo 
dozerajúci učiteľ jeho skúšku preruší. 

(5)  Ak skúšku preruší predseda predmetovej maturitnej komisie, predseda skúšobnej komisie 
pre záverečnú skúšku alebo predseda skúšobnej komisie pre absolventskú skúšku, žiak 
opakuje skúšku, jej časť alebo formu v riadnom termíne nasledujúceho školského roka. 

(6)  Ak skúšku preruší pedagogický zamestnanec, ktorý vykonáva dozor, a predseda 
predmetovej maturitnej komisie, predseda skúšobnej komisie pre záverečnú skúšku alebo 
predseda skúšobnej komisie pre absolventskú skúšku nedovolí žiakovi v skúške 
pokračovať, žiak opakuje skúšku, jej časť alebo formu v riadnom termíne nasledujúceho 
školského roka. 

(7)  Žiak môže skladať maturitnú skúšku z cudzieho jazyka aj ako štátnu jazykovú skúšku. 

§ 90 zákona č. 245/2008 Z. z. 

(1)  Žiakovi, ktorý úspešne vykonal maturitnú skúšku, sa vydá vysvedčenie o maturitnej skúške 
najneskôr do piatich dní od konania poslednej časti maturitnej skúšky; ak je poslednou 
časťou maturitnej skúšky externá časť maturitnej skúšky alebo písomná forma internej časti 
maturitnej skúšky podľa § 76 ods. 2 a koná sa v mimoriadnom skúšobnom období v 
septembri nasledujúceho školského roka, vysvedčenie o maturitnej skúške sa vydá 
najneskôr do desiatich dní od jej konania. Na vysvedčení je uvedené hodnotenie žiaka v 
jednotlivých predmetoch externej časti maturitnej skúšky vrátane percentilu a všetkých 
foriem internej časti maturitnej skúšky. Na vysvedčení sa uvedie dátum konania poslednej 

časti maturitnej skúšky.. 

(2)  Žiakovi strednej odbornej školy sa po úspešnom vykonaní maturitnej skúšky v príslušných 

študijných odboroch vydá okrem vysvedčenia o maturitnej skúške aj výučný list. 

§ 91 zákona č. 245/2008 Z. z. 

(1)  Dňom nasledujúcim po dni, keď žiak vykonal úspešne maturitnú skúšku, prestáva byť 
žiakom školy;  

(2)  Ak žiak strednej školy nevykonal v určenom termíne maturitnú skúšku a bola mu povolená 
opravná skúška, odklad skúšky alebo jej opakovanie, zachovávajú sa mu práva a 

povinnosti žiaka do konca školského roka, v ktorom mal štúdium skončiť. 

(3)  Zánikom práv a povinností žiaka podľa odsekov 2 nie je dotknutá možnosť vykonať  
maturitnú skúšku. 

Vyhláška č. 224/2022 Z. z. o strednej škole v znení neskorších predpisov. 

§ 15 ORGANIZÁCIA MATURITNEJ SKÚŠKY 
 

(1) Interná časť maturitnej skúšky v jednotlivých predmetoch maturitnej skúšky okrem jej 
písomnej formy sa môže konať 

  a)ústnou formou, 
  b)praktickou formou, 
  c)predvedením komplexnej úlohy alebo umeleckého výkonu, 
  d)obhajobou komplexnej odbornej práce, projektu alebo úspešnej súťažnej práce, 
  e)realizáciou a obhajobou experimentu alebo 
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  f)kombináciou foriem podľa písmen a) až e). 
(2) Priebeh internej časti maturitnej skúšky je verejný okrem jej písomnej formy a praktickej časti 

odbornej zložky maturitnej skúšky. 
(3) V jeden deň možno vykonať internú časť maturitnej skúšky okrem jej písomnej formy a 

praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky najviac z troch predmetov. 
(4) Internú časť maturitnej skúšky okrem jej písomnej formy a praktickej časti odbornej zložky 

maturitnej skúšky možno vykonať v priebehu najviac piatich pracovných dní. 
(5) Maturitná skúška sa vykonáva v jazyku, v ktorom sa príslušný predmet vyučoval.  
(6) Pri ústnej forme internej časti maturitnej skúšky sa žrebuje jedno zo schválených zadaní. 
(7) Maturitné zadania jednotlivých predmetov ústnej formy internej časti maturitnej skúšky, s 

uvedením zoznamu pomôcok, ktoré môže žiak používať, a témy jednotlivých častí teoretickej 
časti odbornej zložky maturitnej skúšky a praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky 
s uvedením pomôcok, ktoré môže žiak používať, schvaľuje riaditeľ na návrh predsedu 
predmetovej komisie do 31. marca; návrh predkladá predseda predmetovej komisie 

riaditeľovi do 15. marca. V predmete slovenský jazyk a literatúra je súčasťou maturitných 
zadaní aj vzorec na výpočet klasifikačného stupňa. 

(8) Témy teoretickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky a praktickej časti odbornej zložky 
maturitnej skúšky schvaľuje riaditeľ a predkladá ich do troch pracovných dní na vyjadrenie 
Slovenskej obchodnej a priemyselnej komore, Slovenskej živnostenskej komore, Slovenskej 
poľnohospodárskej a potravinárskej komore, Slovenskej lesníckej komore, Slovenskej 
banskej komore alebo inej právnickej osobe, ktorá má pôsobnosť v oblasti odborného 
vzdelávania a prípravy podľa osobitného predpisu,1) (ďalej len „stavovská organizácia“) 
alebo zástupcom zamestnávateľov2) (ďalej len „profesijná organizácia“). Príslušná 
stavovská organizácia alebo profesijná organizácia sa k nim vyjadrí do 15. apríla, 
predseda predmetovej maturitnej komisie ich schvaľuje do 30. apríla. 

(9) Pri ústnej forme internej časti maturitnej skúšky z predmetu teoretická časť odbornej 
zložky maturitnej skúšky sa žrebuje jedna z 25 schválených tém. 

(10) Na praktickú časť odbornej zložky maturitnej skúšky sa určí 1 téma až 15 tém 

zahŕňajúce činnosti v rámci povolania, na ktorého výkon sa žiaci pripravujú. 
(11) Forma praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky sa určuje na návrh predsedu 

predmetovej komisie. Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky sa vykonáva ako 
  a) praktická realizácia a predvedenie komplexnej úlohy, 
  b) obhajoba vlastného projektu, 
  c) realizácia a obhajoba experimentu, 
  d) obhajoba úspešnej súťažnej práce alebo 
  e) predvedenie umeleckého výkonu. 
(12) Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky trvá podľa povahy študijného odboru najviac 

24 hodín.  
(13) Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky sa môže vykonávať ako individuálna, alebo 

ako skupinová. 
(14) Maturitná skúška z jednotlivých predmetov okrem jej externej časti a písomnej formy internej 

časti sa vykonáva pred predmetovou maturitnou komisiou. V jednom vyučovacom dni 
možno pred jednou predmetovou maturitnou komisiou vyskúšať najviac 24 žiakov. 

(15) Čas vyčlenený pre jednotlivé časti a predmety maturitnej skúšky je uvedený v I. časti prílohy 
č. 2.  

 
Príloha č. 2 k vyhláške č. 224/2022 Z. z. 
SPÔSOB A FORMA KONANIA MATURITNEJ SKÚŠKY 
I. ČASŤ 
FORMY MATURITNEJ SKÚŠKY Z JEDNOTLIVÝCH PREDMETOV 

Por. 
číslo 

Skupina 
predmetov/predmet 

Úroveň Časť 

Externá Interná a jej formy 

Písomná Ústna 
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príprava odpoveď 

1. CUDZÍ JAZYK 
 

a) anglický jazyk C1 150´ 90´ 20´ 20´ 

B2 120´ 60´ 20´ 20´ 

B1 100´ 60´ 20´ 20´ 

c) nemecký jazyk C1 150´ 90´ 20´ 20´ 

B2 120´ 60´ 20´ 20´ 

B1 100´ 60´ 20´ 20´ 

d) ruský jazyk C1 150´ 90´ 20´ 20´ 

B2 120´ 60´ 20´ 20´ 

B1 100´ 60´ 20´ 20´ 

4. OSTATNÉ PREDMETY 
 

t) slovenský jazyk a literatúra 
 

100´ 150´ 20´ 20´ 

 
  Ak ide o žiaka, ktorý je cudzincom, čas konania jednotlivých častí maturitnej skúšky sa 

upravuje podľa VI. časti prílohy č. 2. 
 

Príloha č. 2 k vyhláške č. 224/2022 Z. z. 
VI. ČASŤ  
ÚPRAVA PODMIENOK MATURITNEJ SKÚŠKY Z VYUČOVACIEHO JAZYKA 
PRE ŽIAKOV – CUDZINCOV 
 
1.Žiaci – cudzinci sú zaradení do dvoch kategórií podľa dĺžky vzdelávania vo vyučovacom 

jazyku 
a)I. kategória – najviac dva roky, 
b)II. kategória – najviac štyri roky. 

2.I. kategória žiakov – cudzincov má predĺžený čas konania jednotlivých častí maturitnej 
skúšky vo vyučovacom jazyku o 50 %. 
3.II. kategória žiakov – cudzincov má predĺžený čas konania jednotlivých častí 
maturitnej skúšky vo vyučovacom jazyku o 25 %. 

 
(16) Pri konaní maturitnej skúšky je jednou hodinou maturitnej skúšky 60 minút. 
 
§ 16 UPRAVENÉ PODMIENKY MATURITNEJ SKÚŠKY PRE ŽIAKOV SO ZDRAVOTNÝM 
ZNEVÝHODNENÍM 
 

(1) Podľa upravených podmienok môže maturitnú skúšku vykonať 
  a) žiak strednej školy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením, 
  b) žiak špeciálnej triedy alebo 
  c) žiak so zdravotným znevýhodnením vzdelávaný v triede strednej školy spolu s 

ostatnými žiakmi. 
(2) Upravené podmienky sa vzťahujú na 
  a) jednotlivé časti maturitnej skúšky a 
  b) cieľové požiadavky jednotlivých maturitných predmetov. 
(3) Upravenými podmienkami sú 
  a) predĺžený časový limit pri riešení písomných úloh, 
  b) úprava alebo nahradenie niektorých úloh, 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2022/224/20220701#prilohy.priloha-priloha_c_2_k_vyhlaske_c_224_2022_z_z.op-sposob_a_forma_konania_maturitnej_skusky.op-cast_6


  c) grafické úpravy a úpravy formátu zadania s použitím rôznych veľkostí písma, 
zmenenej štruktúry textu,    využitím inej možnosti záznamu odpovede alebo počúvania 
vstupného textu, 

  d) poskytnutie testu v elektronicky prístupnej forme a možnosť vypracovať odpovede 
elektronicky priamo do odpoveďového hárka alebo do samostatného dokumentu, 

  e) poskytnutie testu v Braillovom písme a možnosť odpovede vypracovať na počítači 
alebo nadiktovať pedagogickému asistentovi, 

  f) prítomnosť tlmočníka posunkovej reči, pedagogického asistenta, zdravotníckeho 
pracovníka, školského špeciálneho pedagóga alebo odborného zamestnanca školy alebo 

  g) použitie kompenzačných pomôcok. 
(4) Žiaci, na ktorých sa vzťahujú upravené podmienky, sa zaraďujú do troch kategórií podľa 

miery obmedzenia pri práci s úlohami. 
(5) Pri zaraďovaní žiakov, na ktorých sa vzťahujú upravené podmienky, do kategórií sa 

zohľadňuje, či 
  a) žiak je schopný vypracovať úlohu pri predĺženom čase, 
  b) úlohu je potrebné upraviť formálne, najmä upraviť veľkosť písma, zvýrazniť text, 

zmeniť úlohu alebo transformovať úlohu do Braillovho písma alebo do elektronicky prístupnej 
formy, 

  c) zdravotné znevýhodnenie žiaka vyžaduje pomoc tlmočníka posunkovej reči, 
pedagogického asistenta, zdravotníckeho pracovníka, školského špeciálneho pedagóga 
alebo odborného zamestnanca školy, 

  d) spôsob vykonávania maturitnej skúšky zohľadňuje spôsob vzdelávania žiaka počas 
jeho štúdia. 

(6) Úpravy podmienok maturitnej skúšky sú podľa druhu zdravotného znevýhodnenia uvedené 
v V. časti prílohy č. 2. Ak je žiak so zdravotným znevýhodnením cudzincom, vzťahujú sa 
naňho zároveň aj úpravy podmienok maturitnej skúšky uvedené v VI. časti prílohy č. 2. 

 
Príloha č. 2 k vyhláške č. 224/2022 Z. z. 
V. ČASŤ 
ÚPRAVA PODMIENOK MATURITNEJ SKÚŠKY PRE ŽIAKOV SO ZDRAVOTNÝM 
ZNEVÝHODNENÍM 
 
A. I. kategória – ľahký stupeň obmedzenia 
Žiak so zdravotným znevýhodnením v tejto kategórii môže pracovať s testom a zadaním pre 
žiakov bez zdravotného znevýhodnenia, ak má možnosť pracovať v predĺženom čase a 
používať kompenzačné pomôcky. 
Úpravy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením s jednotlivými druhmi postihnutí 
1.Žiak so sluchovým postihnutím 
a)predĺženie času maturitnej skúšky najviac o 50 % a 
b)možnosť použitia kompenzačných pomôcok podľa potrieb žiaka. 
2.Žiak so zrakovým postihnutím 
a)predĺženie času maturitnej skúšky najviac o 75 % a 
b)možnosť použitia kompenzačných pomôcok podľa potrieb žiaka. 
3.Žiak s telesným postihnutím 
a)predĺženie času maturitnej skúšky najviac o 75 % a 
b)možnosť použitia kompenzačných pomôcok podľa potrieb žiaka. 
4.Žiak chorý alebo zdravotne oslabený 
Predĺženie času maturitnej skúšky najviac o 50 %. 
5.Žiak s vývinovými poruchami učenia 
a)predĺženie času maturitnej skúšky najviac o 25 % a 
b)možnosť použitia kompenzačných pomôcok podľa potrieb žiaka. 
6.Žiak s poruchami aktivity a pozornosti 
Predĺženie času maturitnej skúšky najviac o 25 %. 
7.Žiak s poruchami správania 
Predĺženie času maturitnej skúšky najviac o 25 %. 
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8.Žiak s narušenou komunikačnou schopnosťou 
a)predĺženie času maturitnej skúšky najviac o 25 % a 
b)možnosť použitia kompenzačných pomôcok podľa potrieb žiaka. 
9.Žiak s autizmom alebo s ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami 
a)predĺženie času maturitnej skúšky najviac o 50 % a 
b)úprava podmienok a priebehu maturitnej skúšky na základe odporúčania podľa § 16 ods. 
8 písm. b) a ods. 9. 
10.Žiak s viacnásobným postihnutím 
Podľa úpravy podmienok uvedenej v bodoch 1. až 9. na základe primárneho postihnutia. 
B. II. kategória – stredný stupeň obmedzenia 
Žiak so zdravotným znevýhodnením zaradený do tejto kategórie je schopný vypracovať 
zadania len s uvedenými úpravami. 
 
Úpravy podmienok pre žiakov so zdravotným znevýhodnením s jednotlivými druhmi 
postihnutí 
1.Žiak so sluchovým postihnutím 
a)predĺženie času maturitnej skúšky najviac o 75 %, 
b)písmo Arial, veľkosť písma 12, riadkovanie 1,5, 
c)zápis odpovede priamo do testového zošita, uvedenie synoným pri vybraných slovách, 
d)úprava a nahradenie niektorých úloh založených na jazykovom cite, 
e)vylúčenie úloh na počúvanie s porozumením z cudzieho jazyka a 
f)možnosť použitia kompenzačných pomôcok podľa potrieb žiaka. 
2.Žiak so zrakovým postihnutím 
a)predĺženie času maturitnej skúšky najviac o 100 %, 
b)písmo Arial, veľkosť písma 14 až 36 podľa potreby, riadkovanie 1,5 alebo 2,0, formát A4 
alebo A3, voliteľné testy v Braillovom písme a elektronicky prístupnej forme s možnosťou 
zápisu odpovede elektronicky, 
c)členenie testového hárka tak, aby umožňoval orientáciu, 
d)zápis odpovede priamo do testového zošita, zakrúžkovaním variantu alebo zapísaním 
odpovede do riadka, 
e)možnosť zápisu odpovede na samostatný list papiera, 
f)zvýraznené oddelenie otázok, 
g)úprava a nahradenie niektorých úloh, 
h)možnosť použitia kompenzačných pomôcok podľa potrieb žiaka a 
i)zvuková nahrávka textov k otázkam. 
3.Žiak s telesným postihnutím 
a)predĺženie času maturitnej skúšky najviac o 100 %, 
b)písmo Arial, veľkosť písma 14 až 18 podľa potreby, riadkovanie 1,5 alebo 2,0, voliteľné 
testy v elektronicky prístupnej forme, 
c)členenie testového hárka tak, aby uľahčoval orientáciu, 
d)zápis odpovedí priamo do testového zošita, zakrúžkovaním odpovede alebo zapísaním 
odpovede do riadka a 
e)možnosť použitia kompenzačných pomôcok podľa potrieb žiaka. 
4.Žiak chorý alebo zdravotne oslabený 
a)predĺženie času maturitnej skúšky najviac o 75 %, 
b)prestávka, ktorá sa nepočíta do času maturitnej skúšky (pre žiaka s ochorením diabetes 
mellitus, žiaka s vrodenými alebo so získanými srdcovými chorobami a podobne) a 
c)prítomnosť zdravotníckeho pracovníka, ktorý pomáha pri možných zdravotných 
ťažkostiach. 
5.Žiak s vývinovými poruchami učenia 
a)predĺženie času maturitnej skúšky najviac o 50 %, 
b)písmo Arial, veľkosť písma 14, riadkovanie 1,5, 
c)zvýraznenie podstaty úlohy podčiarknutím, tučným písmom a podobne, 
d)členenie testového hárka tak, aby uľahčoval orientáciu, 
e)zvýraznené oddelenie otázok a 



f)zápis odpovedí priamo do testového zošita, zakrúžkovaním odpovede alebo 
zapísaním odpovede do riadka. 
6.Žiak s poruchami aktivity a pozornosti 
a)predĺženie času maturitnej skúšky najviac o 50 % a 
b)zápis odpovedí priamo do testového zošita, zakrúžkovaním odpovede alebo 
zapísaním odpovede do riadka. 
7.Žiak s poruchami správania 
Predĺženie času maturitnej skúšky najviac o 50 %. 

8.Žiak s narušenou komunikačnou schopnosťou 
a)predĺženie času maturitnej skúšky najviac o 50 %, 
b)písmo Arial, veľkosť písma 12, riadkovanie 1,5, 
c)zvýraznenie podstaty úlohy podčiarknutím, tučným písmom a podobne, 
d)členenie testového hárka tak, aby uľahčoval orientáciu, 
e)zvýraznené oddelenie otázok a 
f)zápis odpovedí priamo do testového zošita, zakrúžkovaním odpovede alebo zapísaním 
odpovede do riadka. 
9.Žiak s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi poruchami 
a)predĺženie času maturitnej skúšky najviac o 50 %, 
b)úprava podmienok a priebehu maturitnej skúšky na základe odporúčania podľa § 16 ods. 
8 písm. b) a ods. 9 a 
c)prítomnosť školského špeciálneho pedagóga, pedagogického asistenta alebo odborného 
zamestnanca školy, ktorý pomáha pri možných ťažkostiach počas maturitnej skúšky. 
10.Žiak s viacnásobným postihnutím 
Podľa upravených podmienok uvedených v bodoch 1. až 9. na základe primárneho 
postihnutia. 
C. III. kategória – ťažký stupeň obmedzenia 
1.Žiak so zdravotným znevýhodnením zaradený do tejto kategórie je schopný vykonať 
maturitnú skúšku s upravenými podmienkami uvedenými v II. kategórii s pomocou tlmočníka 
posunkovej reči alebo pedagogického asistenta. 
2.Žiak s viacnásobným postihnutím zaradený do tejto kategórie, ktorému sa v priebehu 
vzdelávania zmenil zdravotný stav tak, že nie je schopný vykonať písomnú formu internej 
časti maturitnej skúšky podľa písmena A, vykoná iba externú časť maturitnej skúšky a ústnu 
formu internej časti maturitnej skúšky podľa písmena A. 
3.Upravené podmienky pre žiakov s viacnásobným postihnutím podľa písmena B 
Predĺženie času maturitnej skúšky podľa individuálnej potreby s prihliadnutím na aktuálny 
zdravotný stav. 

(7) Žiadosť o úpravu podmienok maturitnej skúšky je prílohou prihlášky na maturitnú 
skúšku. 

(8) K žiadosti o úpravu podmienok maturitnej skúšky sa prikladá 
  a) lekársky posudok, v ktorom je uvedená diagnóza; lekársky posudok sa 

nevyžaduje, ak ide o žiaka s vývinovými poruchami učenia, alebo 
  b) odporúčanie zariadenia poradenstva a prevencie alebo odborníka na pervazívne 

vývinové poruchy, v ktorom je uvedené zdravotné znevýhodnenie žiaka a príslušné 
špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby žiaka vo vzťahu k jednotlivým častiam 
vykonávanej maturitnej skúšky. 

(9) K žiadosti o úpravu podmienok maturitnej skúšky možno podľa potreby priložiť aj odporúčanie 
školského špeciálneho pedagóga, pedagogického asistenta alebo odborného zamestnanca 
školy. 

(10) Doklad podľa odseku 8 sa vzťahuje na zdravotné znevýhodnenie žiaka, ktoré má v čase 
podania prihlášky na maturitnú skúšku. 

(11) Žiak so sluchovým postihnutím si môže ako predmet maturitnej skúšky zvoliť namiesto 
predmetu cudzí jazyk predmet matematika alebo predmet občianska náuka. 

 
§ 17 HODNOTENIE MATURITNEJ SKÚŠKY 
 



(1) Každá časť maturitnej skúšky sa v príslušnom predmete hodnotí osobitne. 
(2) Externá časť maturitnej skúšky a jednotlivé formy internej časti maturitnej skúšky sa hodnotia 

osobitne a ich hodnotenie sa uvádza na vysvedčení o maturitnej skúške. 
(3) Externá časť maturitnej skúšky sa hodnotí percentami úspešnosti. Ak externú časť maturitnej 

skúšky vykoná najmenej 30 žiakov, hodnotí sa aj percentilom. 
(4) Hodnotenie písomnej formy internej časti maturitnej skúšky sa vyjadruje percentami 

úspešnosti. Hodnotenie ústnej formy internej časti maturitnej skúšky sa vyjadruje 
klasifikačným stupňom. 

(5) Hodnotenie vyjadrené percentami úspešnosti a percentilom sa zaokrúhľuje na jedno 
desatinné miesto. 

(6) Pokyny na hodnotenie úloh externej časti maturitnej skúšky a pokyny na hodnotenie písomnej 
formy internej časti maturitnej skúšky tvoria prílohu maturitného zadania. 

(7) Ústnu formu internej časti maturitnej skúšky možno vykonať bez ohľadu na výsledok externej 
časti maturitnej skúšky a výsledok písomnej formy internej časti maturitnej skúšky. 

(8) Každá úloha v maturitnom zadaní ústnej formy internej časti maturitnej skúšky sa hodnotí 
samostatne. 

(9) Predmet maturitnej skúšky má v maturitnom zadaní najmenej dve úlohy vyjadrené ich 
podielom na celkovom hodnotení. Celkovým hodnotením ústnej formy internej časti 
maturitnej skúšky z príslušného predmetu je klasifikačný stupeň, ktorý sa vypočíta ako 
vážený priemer klasifikačných stupňov z odpovedí na jednotlivé úlohy maturitného zadania. 
Vážený priemer sa zaokrúhľuje na celé číslo. Vážený priemer vyjadrený číslom s desatinnou 
časťou najviac 0,5 sa zaokrúhľuje na celé číslo nadol a vážený priemer vyjadrený číslom s 
desatinnou časťou viac ako 0,5 sa zaokrúhľuje na celé číslo nahor. 

(10) Žiak úspešne vykoná maturitnú skúšku z predmetu, ktorý má externú časť maturitnej skúšky 
a písomnú formu internej časti maturitnej skúšky, ak jeho hodnotenie z ústnej formy internej 
časti maturitnej skúšky 
a)nie je horšie ako klasifikačný stupeň 3 – dobrý a 
1.v písomnej forme internej časti maturitnej skúšky získa úspešnosť vyššiu ako 25 % 
alebo 
2.v externej časti maturitnej skúšky získa úspešnosť vyššiu ako 33 % alebo 
b)je klasifikačný stupeň 4 – dostatočný, v písomnej forme internej časti maturitnej 
skúšky získa úspešnosť vyššiu ako 25 % a v externej časti maturitnej skúšky získa 
úspešnosť vyššiu ako 33 %. 

(11) Žiak úspešne vykoná maturitnú skúšku z predmetu, ktorý má externú časť maturitnej skúšky 
a nemá písomnú formu internej časti maturitnej skúšky, ak jeho hodnotenie z ústnej formy 
internej časti maturitnej skúšky  

  a) nie je horšie ako klasifikačný stupeň 3 – dobrý a v externej časti maturitnej skúšky získa 
úspešnosť vyššiu ako 25 % alebo 

  b)je klasifikačný stupeň 4 – dostatočný a v externej časti maturitnej skúšky získa úspešnosť 
vyššiu ako 33 %. 

(12) Žiak úspešne vykoná maturitnú skúšku z predmetu, ktorý nemá externú časť maturitnej 
skúšky a nemá písomnú formu internej časti maturitnej skúšky, ak jeho klasifikačný stupeň z 
ústnej formy internej časti maturitnej skúšky nie je horší ako 4 – dostatočný. 

(13) Žiak úspešne vykoná externú časť maturitnej skúšky z dobrovoľného predmetu, ak v nej získa 
úspešnosť vyššiu ako 33 %. 

(14) Žiak úspešne vykoná písomnú formu internej časti maturitnej skúšky z dobrovoľného 
predmetu, ak v nej získa úspešnosť vyššiu ako 25 %. 

 
Maturitné komisie 
 
§ 22 ÚSTREDNÁ MATURITNÁ KOMISIA 
 

Ústredná maturitná komisia 
a)vyjadruje sa k harmonogramu maturitných skúšok, 
b)vyjadruje sa k požiadavkám a obsahu externej časti maturitnej skúšky, 



c)vyjadruje sa k požiadavkám a obsahu písomnej formy internej časti maturitnej skúšky, 
d)vyjadruje sa ku skutočnostiam uvedeným v § 76 ods. 5 zákona, 
e)predkladá ministerstvu školstva výročnú správu o priebehu a realizácii maturitnej skúšky. 

 
§ 23 ŠKOLSKÁ MATURITNÁ KOMISIA 
 

(1) Školskú maturitnú komisiu tvorí 
a)predseda, 
b)riaditeľ, 
c)predsedovia predmetových maturitných komisií a 
d)podpredseda, ak ide o školskú maturitnú komisiu v triedach s bilingválnym vzdelávaním. 

(2) Predsedom školskej maturitnej komisie môže byť len pedagogický zamestnanec navrhnutý 
riaditeľom, ktorý najmenej štyri roky vykonával pracovnú činnosť pedagogického 
zamestnanca. 

(3) Predsedu školskej maturitnej komisie nemožno vymenovať z pedagogických zamestnancov 
strednej školy, v ktorej sa maturitná skúška koná. 

(4) Predsedom školskej maturitnej komisie v triedach s bilingválnym vzdelávaním môže byť len 
pedagogický zamestnanec navrhnutý riaditeľom, 
a)ktorý úspešne vykonal štátnu jazykovú skúšku z druhého vyučovacieho jazyka alebo 
b)ktorého druhý vyučovací jazyk je jeho materinským jazykom. 
 

§ 24 PREDMETOVÁ MATURITNÁ KOMISIA 
 
(1) Maturitná skúška z jednotlivých vyučovacích predmetov sa koná pred príslušnou 
predmetovou maturitnou komisiou. 
(2) Odborná zložka maturitnej skúšky sa koná pred 

a)predmetovou maturitnou komisiou pre teoretickú časť odbornej zložky maturitnej skúšky a 
b)predmetovou maturitnou komisiou pre praktickú časť odbornej zložky maturitnej skúšky. 

(3) Predmetovú maturitnú komisiu tvoria predseda a dvaja skúšajúci, ak odseky 4 a 5 
neustanovujú inak. 

(4) Predmetovú maturitnú komisiu pre teoretickú časť odbornej zložky maturitnej skúšky a 
predmetovú maturitnú komisiu pre praktickú časť odbornej zložky maturitnej skúšky tvoria 
a)predseda, 
b)skúšajúci učitelia odborných vyučovacích predmetov v počte určenom riaditeľom podľa 
náročnosti a špecifík príslušného odboru vzdelávania, 
c)skúšajúci zástupca stavovskej organizácie alebo skúšajúci zástupca profesijnej 
organizácie, ak ho stavovská organizácia alebo profesijná organizácia deleguje, a 
d)skúšajúci majster odbornej výchovy, ak ide o odbor vzdelávania, v ktorom sa vykonáva 
odborný výcvik. 

(5) Predmetovú maturitnú komisiu pre teoretickú časť odbornej zložky maturitnej skúšky a 
predmetovú maturitnú komisiu pre praktickú časť odbornej zložky maturitnej skúšky žiaka, 
ktorý sa pripravuje v systéme duálneho vzdelávania, tvoria 
a)predseda, 
b)skúšajúci učitelia odborných vyučovacích predmetov v počte určenom riaditeľom podľa 
náročnosti a špecifík príslušného odboru vzdelávania, 
c)skúšajúci zástupca stavovskej organizácie alebo skúšajúci zástupca profesijnej 
organizácie, ak ho stavovská organizácia alebo profesijná organizácia deleguje, 
d)skúšajúci zástupca zamestnávateľa, u ktorého sa žiak pripravuje v systéme duálneho 
vzdelávania, a 
e)skúšajúci majster odbornej výchovy, ak ide o odbor vzdelávania, v ktorom sa vykonáva 
odborný výcvik. 

(6) Skúšajúcim predmetovej maturitnej komisie podľa odseku 3 a skúšajúcim učiteľom 
odborných vyučovacích predmetov predmetovej maturitnej komisie podľa odseku 4 alebo 
odseku 5 je pedagogický zamestnanec príslušnej strednej školy. Skúšajúcim alebo 
skúšajúcim učiteľom odborných vyučovacích predmetov môže byť aj pedagogický 
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zamestnanec inej strednej školy s jeho súhlasom a po dohode s riaditeľom, najmä ak stredná 
škola nemá dostatočný počet skúšajúcich alebo skúšajúcich učiteľov odborných vyučovacích 
predmetov. 

(7) Predsedom predmetovej maturitnej komisie môže byť len pedagogický zamestnanec 
navrhnutý riaditeľom, ktorý spĺňa kvalifikačné predpoklady na vyučovanie príslušného 
vyučovacieho predmetu. 

(8) Predsedu predmetovej maturitnej komisie nemožno vymenovať z pedagogických 
zamestnancov strednej školy, v ktorej sa maturitná skúška koná. 

(9) Predsedom predmetovej maturitnej komisie v triede s bilingválnym vzdelávaním pre 
vyučovacie predmety, z ktorých sa koná maturitná skúška v druhom vyučovacom jazyku, 
môže byť len pedagogický zamestnanec navrhnutý riaditeľom, ktorý 
a)spĺňa kvalifikačné predpoklady na vyučovanie príslušného vyučovacieho predmetu a 
úspešne vykonal štátnu jazykovú skúšku z druhého vyučovacieho jazyka, 
b)spĺňa kvalifikačné predpoklady na vyučovanie príslušného vyučovacieho predmetu a druhý 
vyučovací jazyk je jeho materinským jazykom alebo 
c)úspešne vykonal štátnu jazykovú skúšku z druhého vyučovacieho jazyka alebo druhý 
vyučovací jazyk je jeho materinským jazykom. 

(10) Skúšajúcim predmetovej maturitnej komisie môže byť len pedagogický zamestnanec, ktorý 
spĺňa kvalifikačné predpoklady na vyučovanie vyučovacieho predmetu, z ktorého sa 
maturitná skúška koná. 

(11) Skúšajúcim predmetovej maturitnej komisie v triede s bilingválnym vzdelávaním pre 
vyučovacie predmety, z ktorých sa koná maturitná skúška v druhom vyučovacom jazyku, 
môže byť len pedagogický zamestnanec, ktorý spĺňa kvalifikačné predpoklady na vyučovanie 
príslušného vyučovacieho predmetu. Najmenej jedným skúšajúcim tejto predmetovej 
maturitnej komisie môže byť len pedagogický zamestnanec, ktorý 
a)spĺňa kvalifikačné predpoklady na vyučovanie príslušného vyučovacieho predmetu a 
b)úspešne vykonal štátnu jazykovú skúšku z druhého vyučovacieho jazyka alebo druhý 
vyučovací jazyk je jeho materinským jazykom. 

(12) Skúšajúcim zástupcom stavovskej organizácie alebo profesijnej organizácie a skúšajúcim 
zástupcom zamestnávateľa, u ktorého sa žiak pripravuje v systéme duálneho vzdelávania, 
môže byť len osoba, ktorá 
a)má najmenej úplné stredné odborné vzdelanie v príslušnom odbore vzdelávania alebo v 
príbuznom odbore vzdelávania a 
b)vykonávala najmenej päť rokov povolanie alebo odborné činnosti v rozsahu učiva 
odborných vyučovacích predmetov určených vzdelávacími štandardmi príslušného odboru 
vzdelávania. 

(13) Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky, ktorá sa koná na pracovisku 
zamestnávateľa alebo na pracovisku praktického vyučovania, sa koná pred najmenej tromi 
členmi predmetovej maturitnej komisie. 

 
§ 25 PREDSEDA ŠKOLSKEJ MATURITNEJ KOMISIE A PREDSEDA PREDMETOVEJ 
MATURITNEJ KOMISIE 
 
(1) Predseda školskej maturitnej komisie 

a)riadi prácu školskej maturitnej komisie, 
b)zodpovedá za priebeh konania maturitnej skúšky a organizáciu maturitnej skúšky, 
c)vykonáva dohľad nad priebehom maturitnej skúšky, 
d)zodpovedá za správnosť protokolu o maturitnej skúške, 
e)podpisuje vysvedčenie o maturitnej skúške, 
f)vypracúva správu o priebehu a celkovej úrovni maturitnej skúšky, ktorú odovzdáva 
príslušnému orgánu miestnej štátnej správy v školstve. 

(2) Predseda predmetovej maturitnej komisie 
a)riadi prácu predmetovej maturitnej komisie, 
b)zodpovedá za priebeh a pripravenosť konania maturitnej skúšky a organizáciu maturitnej 
skúšky z príslušného vyučovacieho predmetu, 



c)zodpovedá za priebeh externej časti maturitnej skúšky z príslušného vyučovacieho 
predmetu, 
d)zodpovedá za hodnotenie externej časti maturitnej skúšky z príslušného vyučovacieho 
predmetu; to neplatí, ak hodnotenie testu externej časti maturitnej skúšky zabezpečuje 
organizácia zriadená ministerstvom školstva na plnenie úloh v oblasti monitorovania a 
hodnotenia kvality výchovy a vzdelávania, 
e)zodpovedá za správnosť protokolu o administrácii testov externej časti maturitnej skúšky a 
o písomnej forme internej časti maturitnej skúšky, 
f)schvaľuje do 30. apríla maturitné zadania alebo témy ústnej formy internej časti maturitnej 
skúšky z príslušného vyučovacieho predmetu a ak má pochybnosti, môže požiadať o 
stanovisko Štátnu školskú inšpekciu, alebo ak ide o stredné zdravotnícke školy, môže 
požiadať o stanovisko Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, 
g)zodpovedá za hodnotenie písomnej formy internej časti maturitnej skúšky, 
h)podieľa sa na skúšaní a hodnotení žiaka, 
i)zodpovedá za hodnotenie žiaka, 
j)vypracúva správu o priebehu a celkovej úrovni maturitnej skúšky z príslušného 
vyučovacieho predmetu, ktorú odovzdáva predsedovi školskej maturitnej komisie. 

(3) Predseda školskej maturitnej komisie môže súčasne vykonávať aj funkciu predsedu 
predmetovej maturitnej komisie v tej istej strednej škole. 

(4) Ak predseda školskej maturitnej komisie nemôže zo závažných dôvodov vykonávať funkciu 
a nie je vymenovaný nový predseda, zastúpi ho riaditeľ. 

(5) Ak predseda predmetovej maturitnej komisie nemôže zo závažných dôvodov vykonávať 
funkciu a nie je vymenovaný nový predseda, zastúpi ho riaditeľ alebo zástupca riaditeľa. 

 
§ 28 SPOLOČNÉ USTANOVENIA O KOMISIÁCH 
 

(1) Predseda školskej maturitnej komisie, predseda predmetovej maturitnej komisie, predseda 
skúšobnej komisie pre záverečnú skúšku a predseda skúšobnej komisie pre absolventskú 
skúšku sa vymenúvajú na obdobie jedného roka odo dňa vymenovania. 

(2)Riaditeľ môže prizvať odborníka z praxe na 
a)odbornú zložku maturitnej skúšky so súhlasom predsedu predmetovej maturitnej komisie, 
b)záverečnú skúšku so súhlasom predsedu skúšobnej komisie pre záverečnú skúšku alebo 
c)absolventskú skúšku so súhlasom predsedu skúšobnej komisie pre absolventskú skúšku. 

(3) Odborník z praxe môže klásť žiakovi otázky. Odborník z praxe nie je členom príslušnej 
komisie a žiaka nehodnotí. 

(4) Za informovanie stavovských organizácií a profesijných organizácií o počte predmetových 
maturitných komisií pre teoretickú časť odbornej zložky maturitnej skúšky a predmetových 
maturitných komisií pre praktickú časť odbornej zložky maturitnej skúšky, o mieste a čase 
konania teoretickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky a praktickej časti odbornej zložky 
maturitnej skúšky zodpovedá orgán miestnej štátnej správy v školstve. 

 

Z LEGISLATÍVNYCH NORIEM UPRAVUJÚCICH ORGANIZÁCIU MATURITNEJ SKÚŠKY 
VYPLÝVA: 
 
1.   Žiak môže konať MS iba z vyučovacích predmetov (okrem výchovných vyučovacích 

predmetov), ktoré sú uvedené v učebnom pláne školy a v ktorých sa v škole vzdelával. 
2.   Podmienka hodinovej dotácie najmenej šesť vyučovacích hodín v súčte týždenných 

hodinových dotácií počas štúdia v gymnáziu sa netýka všetkých voliteľných predmetov, ale 
iba jedného z voliteľných predmetov v zmysle § 12 ods. 2 až 5 vyhlášky č. 224/2022 Z. z. 

3.   MS zo všetkých maturitných predmetov, okrem cudzích a druhých vyučovacích jazykov, sa 
vykonáva na jednej úrovni. 

4.   MS z cudzích jazykov sa vykonáva na dvoch úrovniach B1 a B2 podľa Spoločného 
európskeho referenčného rámca pre jazyky. Žiak gymnázia a žiak strednej športovej školy v 
odbore športové gymnázium vykoná MS z povinného cudzieho jazyka na úrovni B2 a žiak 



strednej odbornej školy, strednej športovej školy (ostatné odbory), školy umeleckého 
priemyslu a konzervatória si vyberie, na ktorej úrovni ju chce vykonať (B1alebo B2). 

5.   EČ a PFIČ MS môže žiak vykonať iba z jedného cudzieho jazyka, ktorý si žiak určí pri 
prihlasovaní na MS. 

6.   Žiak bilingválnej strednej školy bez medzinárodnej dohody vykoná EČ, PFIČ a ÚFIČ MS z 
druhého vyučovacieho jazyka na úrovni C1 Spoločného európskeho referenčného rámca pre 
jazyky (§ 12, odsek 10 a § 13, odsek 11 vyhlášky o strednej škole). 

7.   Žiak gymnázia s vyučovacím jazykom slovenským si môže ďalší cudzí jazyk voliť ako 
voliteľný predmet alebo ako dobrovoľný predmet. V oboch prípadoch vykoná iba ÚFIČ MS 
na úrovni B1 alebo B2 podľa vlastného výberu. 

8.   Žiak gymnázia s vyučovacím jazykom maďarským alebo ukrajinským a žiak strednej 
odbornej školy, strednej športovej školy (okrem odboru športové gymnázium), školy 
umeleckého priemyslu a konzervatória si môže ďalší cudzí jazyk voliť iba ako dobrovoľný 
predmet. Vykoná iba ÚFIČ MS na úrovni B1 alebo B2 podľa vlastného výberu. 

9.   Žiak bilingválnej strednej školy bez medzinárodnej dohody si môže ďalší cudzí jazyk voliť ako 
voliteľný alebo ako dobrovoľný predmet. Môže si vybrať úroveň B1 alebo B2. Ak v príslušnom 
roku nevykonáva MS z druhého vyučovacieho jazyka, môže vykonať všetky časti EČ, PFIČ 
a ÚFIČ MS. 

10.  Žiak v škole alebo v triede, v ktorej sa vyučuje podľa medzinárodných programov (§ 7 ods. 6 
školského zákona), maturitnú skúšku vykonáva podľa pravidiel príslušného medzinárodného 
programu. 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 platnej legislatívy. 

11.  Žiak s vývinovými poruchami učenia alebo so sluchovým postihnutím môže z predmetu zo 
skupiny cudzích a druhých vyučovacích jazykov konať len ÚFIČ MS. 

12.  Žiak so sluchovým postihnutím si môže namiesto predmetu cudzí jazyk zvoliť jeden z 
predmetov matematika alebo občianska náuka. 

13.  Test EČ MS z cudzieho jazyka, druhého vyučovacieho jazyka, slovenského jazyka a 
slovenskej literatúry pre žiakov so sluchovým postihnutím neobsahuje úlohy na počúvanie s 
porozumením. Žiak môže požiadať o vykonanie úplného testu aj s počúvaním s 
porozumením pri prihlasovaní na MS. 

14.  Žiak úspešne vykoná MS z predmetu, ktorý má EČ 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 MS 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 %. 

15.  Žiak úspešne vykoná MS z predmetu, ktorý 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 % 
z celkového počtu bodov alebo 
b. je stupeň prospechu 4 (dostatočný) a v EČ MS získa úspešnosť vyššiu ako33 %. 

16.  Žiak úspešne vykoná dobrovoľnú EČ MS, ak v nej získa úspešnosť vyššiu ako 33 %, 
  a dobrovoľnú PFIČ MS, ak v nej získa úspešnosť vyššiu ako 25 %. 
17.  Žiak nemôže ako náhradu maturitnej skúšky z cudzích/druhých vyučovacích jazykov 
  využiť jazykový certifikát. 
18.  Žiak cudzinec môže mať v súlade s platnou legislatívou predĺžený čas vo vyučovacom 
  jazyku. 
 
INFORMÁCIE O OPRAVNEJ SKÚŠKE EČ MS, PFIČ MS A ÚFIČ MS 
 
Ak žiak nesplní podmienky pre úspešné vykonanie MS uvedené v § 17, odsek 
10 a 11 vyhlášky č. 224/2022 Z. z. o strednej škole, z predmetov, ktoré majú okrem ÚFIČ MS 
aj EČ a PFIČ MS alebo len EČ MS, platia nasledujúce informácie: 
 



1.   ÚFIČ MS z predmetov, ktoré majú EČ a PFIČ MS alebo len EČ MS, na ktoré sa žiak 
  prihlásil, môže žiak vykonať v RT MS bez ohľadu na výsledky EČ alebo PFIČ MS z týchto 
  predmetov. 
2.   Ak žiak strednej školy neúspešne vykonal MS z niektorých, najviac však z dvoch 
  predmetov, môže mu ŠMK povoliť konať opravnú skúšku z týchto predmetov alebo časti 
  a formy skúšky z týchto predmetov (školský zákon, § 88, odsek 1 a 2). 
3.   Žiak, ktorý nevykonal úspešne MS z predmetu, požiada ŠMK o opravnú skúšku z tohto 
  predmetu. Vo svojej žiadosti špecifikuje, ktorú časť alebo formu MS chce opravovať 
  (školský zákon, § 88, odsek 1 a 2). Môže požiadať o opravnú skúšku iba tej časti alebo 
  formy, v ktorej bol neúspešný. 
4.   Termín konania opravnej skúšky ÚFIČ MS je september alebo február nasledujúceho 
  školského roka. Opravnú skúšku EČ a PFIČ MS môže žiak vykonať v mimoriadnom 
  skúšobnom období v septembri nasledujúceho školského roka alebo v riadnom 
  termíne EČ a PFIČ MS nasledujúceho školského roka (školský zákon, § 77, odsek 5 

a § 88, odsek 4), pričom nasledujúcim školským rokom sa rozumie školský rok nasledujúci 
po školskom roku, v ktorom žiak konal MS v riadnom termíne (napr. žiak, ktorý neúspešne 
vykonal EČ a PFIČ MS v riadnom termíne roku 2022, môže vykonať opravnú skúšku EČ 
a PFIČ MS v septembri 2022 alebo v marci 2023). 

5.   Na opravnú skúšku EČ a PFIČ MS sa žiak prihlási riaditeľovi školy do 30. júna, ak chce 
opravnú skúšku konať v septembri nasledujúceho školského roka, alebo 
do 30. septembra nasledujúceho školského roka, ak chce opravnú skúšku konať 
v riadnom termíne nasledujúceho školského roka (školský zákon, § 77, odsek 7). Tomuto 
prihláseniu predchádza žiadosť o opravnú skúšku v zmysle bodu 3. 

6.   Žiaka, ktorý žiada o opravný termín v riadnom termíne nasledujúceho školského 
roka, prihlási na EČ a PFIČ MS riaditeľ školy prostredníctvom informačného systému 
pre EČ a PFIČ MS zároveň so žiakmi, ktorých bude v danom školskom roku prihlasovať 
na riadny termín MS. V IS uvedie informáciu, že ide o opravný termín. 

7.   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 týchto maturitných predmetov a nesplnil podmienky pre úspešné 
vykonanie maturitnej skúšky. 
 

Upozornenie! O opravný termín EČ MS a PFIČ MS v septembri teda nemôže požiadať 
žiak, ktorý napr. neukončil úspešne posledný ročník štúdia, v auguste koná opravné 
skúšky na ukončenie štúdia a v septembri nasledujúceho školského roka chce konať 
náhradný termín ÚFIČ MS a zároveň v septembri by chcel konať aj opravný termín EČ MS 
a/alebo PFIČ MS, prípadne opravný termín PČOZ. Opravný termín EČ MS a/alebo PFIČ 
MS takéhoto žiaka môže byť najskôr v riadnom termíne nasledujúceho školského roka 
a opravný termín PČOZ MS najskôr vo februári nasledujúceho školského roka. Na tieto 
termíny sa žiak prihlási do 30. septembra. 

 
ADMINISTROVANÉ TESTY EČ MS, TÉMY A ZADANIA PFIČ MS 

 
V školskom roku 2022/2023 budú administrované: 

 testy EČ MS z predmetov slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra, 
ukrajinský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a slovenská literatúra, matematika, 

 centrálne zadaný súbor štyroch tém PFIČ MS z vyučovacieho jazyka (slovenský jazyk 
a literatúra, maďarský jazyk a literatúra, ukrajinský jazyk a literatúra), 

 centrálne zadaný súbor štyroch štruktúrovaných zadaní PFIČ MS zo slovenského 
jazyka a slovenskej literatúry, 

 testy EČ MS z predmetov anglický jazyk, francúzsky jazyk, nemecký jazyk, ruský 
jazyk, španielsky jazyk a taliansky jazyk (úrovne B1, B2 a C1), 

 centrálne vypracované zadania PFIČ MS z predmetov anglický jazyk, francúzsky jazyk, 
nemecký jazyk, ruský jazyk, španielsky jazyk a taliansky jazyk (úrovne B1, B2 a C1). 
 



CHARAKTERISTIKA TESTOV EČ MS, TÉM A ZADANÍ PFIČ MS 
 
Slovenský jazyk a literatúra (SJL),  

Trvanie EČ MS: 100 minút 
Formát úloh: 40 úloh s výberom odpovede, 24 úloh s krátkou odpoveďou 
Trvanie PFIČ MS: 150 minút 
Formát úloh: 1 úloha s dlhou odpoveďou (štyri témy s určenou žánrovou formou, z ktorých si 
žiak vyberie a vypracuje iba jednu) 

Anglický jazyk (AJB1), francúzsky jazyk (FJB1), nemecký jazyk (NJB1), ruský jazyk 
(RJB1), španielsky jazyk (SJB1) a taliansky jazyk (TJB1) 

Obsahom a úrovňou náročnosti zodpovedajú test EČ MS a zadanie PFIČ MS úrovni B1 
Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky. 
Trvanie EČ MS: 100 minút 
Formát úloh: 36 úloh s výberom odpovede, 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 (AJB2), francúzsky jazyk (FJB2), nemecký jazyk (NJB2), ruský jazyk 
(RJB2), španielsky jazyk (SJB2) a taliansky jazyk (TJB2) 

Obsahom a úrovňou náročnosti zodpovedajú test EČ MS a zadanie PFIČ MS úrovni B2 
Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky. 
Trvanie EČ MS: 120 minút 
Formát úloh: 46 úloh s výberom odpovede, 34 úloh s krátkou odpoveďou 
Trvanie PFIČ MS: 60 minút 
Formát úloh: 1 úloha s dlhou odpoveďou 
(jedno zadanie s určenou žánrovou formou) 

 
Podrobné špecifikácie testov EČ MS, tém a zadaní PFIČ MS sú zverejnené 
na https://www2.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/maturita v časti Dokumenty na 
stiahnutie – Špecifikácia testov EČ a PFIČ MS v školskom roku 2022/2023. 

 
JAZYKOVÉ VARIANTY TESTOV EČ MS, TÉM A ZADANÍ PFIČ MS 

 
Pre školy s vyučovacím jazykom slovenským budú všetky testy, súbory tém a zadania 
vypracované v slovenskom jazyku, s výnimkou testov z cudzích a druhých vyučovacích 
jazykov. Testy a zvukové nahrávky z cudzích jazykov budú vytvorené: 

 pre úrovne B2 a C1 v príslušnom cudzom, resp. druhom vyučovacom jazyku, okrem 
všeobecných pokynov, ktoré budú v slovenskom jazyku, 

 pre úroveň B1 v príslušnom cudzom jazyku, okrem všeobecných pokynov a pokynov k 
jednotlivým častiam testu, ktoré budú v slovenskom jazyku. 

 
ŽIACI SO ZDRAVOTNÝM ZNEVÝHODNENÍM 
 

Žiaci so ZZ môžu mať v súlade s platnou legislatívou upravené podmienky na vykonanie MS. 
Úpravy zahŕňajú špecificky upravené testové zošity, technické zabezpečenie zadávania testu 
a pod. Preto budú súčasťou prihlasovania žiakov do informačného systému aj údaje o 
žiakoch 
so ZZ.  
 
Podľa upravených podmienok môže maturovať iba: 

 žiak strednej školy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením, 
 žiak špeciálnej triedy alebo 
 žiak so ZZ v triede strednej školy vzdelávaný spolu s ostatnými žiakmi. 

Žiaci so ZZ, na ktorých sa vzťahujú úpravy, sú žiaci: 

 so sluchovým postihnutím, 



 so zrakovým postihnutím, 
 s telesným postihnutím, 
 chorí a zdravotne oslabení, 
 s vývinovými poruchami učenia, 
 s poruchami aktivity a pozornosti, 
 s poruchami správania, 
 s narušenou komunikačnou schopnosťou, 
 s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami, 
 s viacnásobným postihnutím (pri prihlasovaní žiakov na EČ a PFIČ MS vyznačte všetky 

diagnostikované druhy postihnutia). 
Žiadosť žiaka so ZZ o úpravu podmienok MS je súčasťou písomného oznámenia, 
ktorým 
sa žiak prihlasuje na MS. Obsahuje požadované úpravy a odborný lekársky posudok alebo 
odporúčanie poradenského zariadenia v súlade s platnou legislatívou.. Oznámenie o úprave 
podmienok MS prekonzultuje riaditeľ školy s vyučujúcimi žiaka a rozhodnutie oznámi žiakovi. 
Žiadame všetky školy, ktoré majú aspoň jedného žiaka so ZZ, aby ho prihlásili v IS rovnako 
ako intaktných žiakov. Pri prihlásení žiaka na MS je potrebné vyznačiť v IS druh postihnutia, 
skupinu podľa stupňa obmedzenia a požadované úpravy testu EČ MS.  

 
INFORMOVANIE ŠKÔL A ŽIAKOV O VÝSLEDKOCH EČ MS 
 

Najneskôr desať dní pred začiatkom ÚFIČ MS budú do škôl doručené výsledky (výsledkové 
listiny) v papierovej podobe žiakov príslušnej školy z EČ MS, aby o nich mohla škola v zmysle 
školského zákona informovať svojich žiakov. Školy si budú môcť aj v tomto školskom roku 
prevziať výsledky žiakov z EČ MS v elektronickej forme zo zabezpečeného portálu CVTI 
SRŠVS BB. 
Vo výsledkových listinách bude uvedená úspešnosť žiaka v teste (v percentách), jeho 
relatívna úspešnosť v porovnaní s celoslovenským výsledkom (percentil) a základné 
štatistické výsledky školy. Percentuálne vyjadrenie úspešnosti žiaka v EČ MS a dosiahnutý 
percentil sa uvádzajú na maturitnom vysvedčení. 

 
PRÍLOHY K VYHLÁŠKE Č. 224/2022 Z. Z. 

 
II. ČASŤ 
SPÔSOB KONANIA EXTERNEJ ČASTI MATURITNEJ SKÚŠKY A PÍSOMNEJ FORMY 
INTERNEJ ČASTI MATURITNEJ SKÚŠKY 

 
A. Cudzí jazyk – anglický jazyk, francúzsky jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk, taliansky jazyk a 

španielsky jazyk 
1.  Externú časť maturitnej skúšky z cudzieho jazyka tvorí centrálne vypracovaný písomný test. 

Test overuje komunikačné kompetencie na úrovni B1 alebo B2 referenčného rámca v 
častiach počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením a použitie gramatiky a lexiky. 
Test obsahuje úlohy s výberom odpovede a úlohy s krátkou odpoveďou. Externá časť 
maturitnej skúšky sa vo všetkých stredných školách zadáva v rovnakom čase, vykonáva sa 
pod externým dozorom a vyhodnocuje sa externe. 

2.  Externú časť maturitnej skúšky z druhého vyučovacieho jazyka tvorí centrálne vypracovaný 
písomný test. Test overuje komunikačné kompetencie na úrovni C1 referenčného rámca v 
častiach počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením a použitie gramatiky a lexiky. 
Test obsahuje úlohy s výberom odpovede a úlohy s krátkou odpoveďou. Externá časť 
maturitnej skúšky sa vo všetkých stredných školách zadáva v rovnakom čase, vykonáva sa 
pod externým dozorom a vyhodnocuje sa externe. 

3.  Test z cudzieho jazyka alebo z druhého vyučovacieho jazyka pre žiakov so sluchovým 
postihnutím neobsahuje úlohy na počúvanie s porozumením. 

4.  Písomnou formou internej časti maturitnej skúšky je vypracovanie štruktúrovaného 
centrálneho zadania v určenej žánrovej forme. Písomná forma internej časti maturitnej 



skúšky sa zadáva vo všetkých stredných školách v rovnakom čase, vykonáva sa pod 
externým dozorom a vyhodnocuje sa interne na základe centrálnych pokynov. 

5.  Charakteristika zadania písomnej formy internej časti maturitnej skúšky pre úroveň C1 
referenčného rámca 
a)napísať jasný, detailný a správne kompozične a syntakticky členený text na zložité témy so 
spoločenskou alebo s odbornou tematikou, 
b)písať podrobne, štylisticky a jazykovo správne o udalostiach, reálnych alebo fiktívnych 
zážitkoch, 
c)napísať dobre zrozumiteľný príbeh, esej, recenziu, 
d)napísať pozdrav, pozvanie, odkaz, blahoželanie, telegram, 
e)napísať súkromný list a formálny list, obchodný list, žiadosť, životopis, sťažnosť, 
reklamáciu, inzerát, odborný referát s využitím adekvátnych štylistických postupov a odbornej 
terminológie s prihliadnutím na cieľovú skupinu príjemcov, 
f)opísať osobu, predmet, miesto, činnosť, situáciu, vytvoriť syntakticky správny opis a 
imaginatívny text, 
g)napísať súvislý text, v ktorom žiak vyjadrí svoje názory, postoje, myšlienky, city a pomocou 
doplňujúcich argumentov a vhodných príkladov dokáže podrobne vysvetliť a podporiť svoje 
stanoviská a názory a vhodne ich ukončiť, 
h)napísať referát, diskusný príspevok, správu, prejav a použiť zodpovedajúcu odbornú 
terminológiu, 
i)vedieť aplikovať štylistické a kompozičné postupy náučného a populárno-náučného štýlu. 

6.  Charakteristika zadania písomnej formy internej časti maturitnej skúšky pre úroveň B2 
referenčného rámca 
a)napísať jasný a detailný text na rôzne témy, ktoré žiaka zaujímajú, 
b)písať podrobne, štylisticky a jazykovo správne o udalostiach, reálnych alebo fiktívnych 
zážitkoch, 
c)napísať dobre zrozumiteľný príbeh, 
d)napísať pozdrav, pozvanie, odkaz, blahoželanie, telegram, 
e)napísať súkromný list a formálny list, žiadosť, životopis, sťažnosť, reklamáciu, inzerát, 
f)opísať osobu, predmet, miesto, činnosť, situáciu, 
g)napísať súvislý text, v ktorom žiak vyjadrí svoje názory, postoje, myšlienky, city, 
h)napísať referát, diskusný príspevok, správu, rozprávanie. 

7.  Charakteristika zadania písomnej formy internej časti maturitnej skúšky pre úroveň B1 
referenčného rámca 
a)písať jednoducho a jasne o témach, ktoré sú žiakovi známe a zaujímajú ho, 
b)vyjadriť svoj názor na témy, ktoré žiaka zaujímajú, 
c)vyjadriť svoje pocity ako sú ľútosť, radosť, záujem, súcit a podobne, 
d)napísať pozdrav, pozvanie, odkaz, blahoželanie, telegram, 
e)napísať súkromný list a formálny list, žiadosť, životopis, sťažnosť, reklamáciu, inzerát, 
f)opísať osobu, predmet, miesto, činnosť, situáciu. 
 

B. Slovenský jazyk a literatúra 

1.  Externú časť maturitnej skúšky tvorí centrálne vypracovaný písomný test. Test sa skladá len 
z úloh s výberom odpovede a z úloh s krátkou odpoveďou. Externá časť maturitnej skúšky 
sa vo všetkých stredných školách zadáva v rovnakom čase, vykonáva sa pod externým 
dozorom a vyhodnocuje sa externe. 

2.  Písomnou formou internej časti maturitnej skúšky sú centrálne pripravené súbory štyroch tém 
alebo východiskové texty a určené žánrové formy. Žiak si vyberie a vypracuje iba jednu tému. 
Žiak má preukázať komplexnosť ovládania spisovného jazyka, mieru tvorivosti v písomnom 
prejave a celkovú vzdelanosť a kultúrnosť v miere vychádzajúcej z cieľových požiadaviek. 
Písomná forma internej časti maturitnej skúšky sa vo všetkých stredných školách zadáva v 
rovnakom čase, vykonáva sa pod externým dozorom a vyhodnocuje sa interne na základe 
centrálnych pokynov. 

3.  Charakteristika úloh písomnej formy internej časti maturitnej skúšky 



a)obsahová, kompozičná a štylistická analýza a interpretácia umeleckého diela alebo 
vecného textu, jeho argumentácia a hodnotenie, 
b)vypracovanie zvolenej témy v určenej žánrovej forme, 
c)porovnanie dvoch textov podľa zadania, 
d)štýlová a žánrová transformácia textov. 

 
III. ČASŤ 
VŠEOBECNÉ POKYNY NA VYKONÁVANIE ÚSTNEJ FORMY INTERNEJ ČASTI 
MATURITNEJ SKÚŠKY 
 

1.  Ústnu formu internej časti maturitnej skúšky tvorí ústna odpoveď žiaka pred predmetovou 
maturitnou komisiou, pričom si žiak žrebuje jedno zo schválených maturitných zadaní. 

2.  Maturitné zadania a úlohy v nich možno schváliť, ak sú v súlade s katalógom cieľových 
požiadaviek pre príslušný predmet maturitnej skúšky. 

3.  Každé maturitné zadanie tvoria dve samostatné úlohy alebo tri samostatné úlohy z viacerých 
tematických okruhov, podľa možností a charakteru predmetu maturitnej skúšky. 

4.  Obsah maturitných zadaní zohľadňuje aj čas určený na trvanie maturitnej skúšky 
pozostávajúcej z prípravy a odpovede. 

5.  Maturitné zadania ústnej formy internej časti maturitnej skúšky pripravené príslušnou 
predmetovou maturitnou komisiou sa zverejnia sedem dní pred termínom konania ústnej 
formy internej časti maturitnej skúšky v príslušnej škole. 

6.  Minimálny počet maturitných zadaní je 30. Každé maturitné zadanie sa použije iba jedenkrát 
v príslušnom dni a v jednej predmetovej maturitnej komisii v tej istej strednej škole. 

7.  Pre každý predmet maturitnej skúšky sa učebné pomôcky členia na všeobecné a konkrétne. 
Všeobecnými učebnými pomôckami sú pomôcky, ktoré má každý žiak v strednej škole k 
dispozícii počas konania príslušnej časti maturitnej skúšky alebo zložky maturitnej skúšky. 
Konkrétnymi učebnými pomôckami sú učebné pomôcky, ktoré priamo súvisia s príslušným 
maturitným zadaním. 

8.  Stredná škola zabezpečí žiakovi prístup k všeobecným učebným pomôckam v príslušnom 
predmete maturitnej skúšky. 

9.  Súčasťou príslušného maturitného zadania je aj uvedenie konkrétnej učebnej pomôcky. 
10. Skúšajúci riadi rozhovor so žiakom, kladie pomocné otázky, vyjadruje súhlas alebo nesúhlas 

s tvrdeniami žiaka a vedie ho k tomu, aby svoje názory podopieral argumentmi a využíval pri 
tom písomnú prípravu a vlastné poznatky získané počas prípravy na maturitnú skúšku. 

11. Členovia predmetovej maturitnej komisie dbajú na to, aby žiak mohol na ich podnety reagovať 
plynulo a mal vhodné podmienky na vyjadrenie svojich myšlienok. 

12. Charakteristika maturitných zadaní a úloh v nich, všeobecné učebné pomôcky a hodnotenie 
jednotlivých predmetov maturitnej skúšky sú uvedené v katalógu cieľových požiadaviek. 

 
PODROBNOSTI O SPÔSOBE KONANIA A OBSAHU ÚSTNEJ FORMY INTERNEJ ČASTI 

MATURITNEJ SKÚŠKY 

 

VŠEOBECNÉ POKYNY 

 

1.  Ústnu formu internej časti maturitnej skúšky tvorí ústna odpoveď žiaka pred predmetovou 

maturitnou komisiou, pričom si žiak žrebuje jedno zo schválených maturitných zadaní. 

2.  Ústna forma internej časti maturitnej skúšky je verejná. 

3.  Maturitné zadania a úlohy v nich vychádzajú z cieľových požiadaviek na vedomosti a 

zručnosti pre príslušný predmet maturitnej skúšky. 

4.  Každé maturitné zadanie tvoria dve alebo tri samostatné úlohy, podľa možností a charakteru 

predmetu z viacerých tematických okruhov. 

5.  Obsah maturitných zadaní zohľadňuje aj predpísaný čas určený na trvanie skúšky a jej 

prípravu. 



6.  Maturitné zadania ústnej formy internej časti maturitnej skúšky pripravuje príslušná 

predmetová komisia školy. Maturitné zadania sa nezverejňujú. 

7.  Minimálny počet zadaní je 30. Každé zadanie sa použije iba jedenkrát v danom dni. 

8.  Učebné pomôcky sa členia do dvoch skupín – všeobecné a konkrétne. Pod všeobecnými 

rozumieme pomôcky, ktoré má každý žiak na každej škole k dispozícii počas konania 

príslušnej časti alebo zložky skúšky. Konkrétne sú tie pomôcky, ktoré priamo súvisia s 

príslušným zadaním. 

9.  Škola zabezpečí žiakovi prístup k všeobecným pomôckam v príslušnom predmete maturitnej 

skúšky. 

10.  Súčasťou príslušného maturitného zadania je aj uvedenie konkrétnej učebnej pomôcky. 

11.  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. 

12.  Členovia predmetovej maturitnej komisie dbajú na to, aby žiak mohol na ich podnety reagovať 

plynulo a mal dosť času a pokoja na vyjadrenie svojich myšlienok. 

 

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA 

 

 Každé maturitné zadanie obsahuje dve úlohy a súvisiace východiskové texty. Prvá úloha 

obsahuje učivo zo slovenského jazyka. Druhá úloha obsahuje učivo z literatúry.  

Charakteristika úloh maturitných zadaní:  

 Úloha č. 1 - Úloha je zameraná tak, aby žiak pri odpovedi prejavil pripravenosť komunikovať 

v štátnom jazyku, schopnosť jazykovo, kompozične a štylisticky analyzovať a interpretovať 

text a znalosť teoretického systému slovenského jazyka v rozsahu určenom katalógom 

cieľových požiadaviek a vzdelávacím štandardom. Zároveň má žiak preukázať schopnosť 

pohotovo reagovať na podnety, argumentovať a kriticky hodnotiť text; uplatňuje sa forma 

dialógu s členmi predmetovej maturitnej komisie.  

 Úloha č. 2 - Úloha je zameraná na schopnosť analyzovať, interpretovať a esteticky hodnotiť 

umelecký text a pritom uplatňovať vedomosti z literárnej teórie a literárnej histórie; uplatňuje 

sa forma dialógu s členmi predmetovej maturitnej komisie.  

 Zastúpenie jednotlivých tematických okruhov v úlohách maturitných zadaní je takéto:  

 Úlohy z jazyka  

 zvuková rovina jazyka a pravopis,  

 významová/lexikálna rovina jazyka,  

 tvarová/morfologická rovina jazyka,  

 skladobná/syntaktická rovina jazyka,  

 sloh, 

 jazykoveda, 

 jazyk a reč,  

 učenie sa,  

 práca s informáciami,  

 jazyková kultúra,  

 komunikácia. 

 Úlohy z literatúry  

 všeobecné pojmy,  

 literárne obdobia a smery,  

 literárne druhy,  



 literárne žánre,  

 štruktúra literárneho diela,  

 štylizácia textu,  

 metrika. 

 Všeobecné pomôcky  

 Krátky slovník slovenského jazyka  

 Synonymický slovník slovenčiny  

 Pravidlá slovenského pravopisu  

 

 Hodnotenie  

 

a) Predmetová maturitná komisia hodnotí obsahovú kvalitu a úroveň jazykovej kultúry, t.j. jazykovú 

a gramatickú správnosť odpovede, rozsah slovnej zásoby, štylistickú pôsobivosť a stupeň 

rečovej pohotovosti.  

b) Každá úloha maturitného zadania sa hodnotí stupňom prospechu 1 až 5.  

c) Váha hodnotenia jednotlivých úloh  1: 1. Pri výpočte stupňa prospechu sa používa vzorec  

     z1 + z2  

z = ---------, 

        2   

pričom z je po zaokrúhlení výsledný stupeň prospechu, z1 je známka za úlohu č. 1 a z2 je známka 

za úlohu č. 2. Príslušný vzorec je určený predmetovou komisiou pre jednotlivé triedy podľa 

formulácie maturitných zadaní.  

 

 Úpravy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením  

 Trvanie skúšky: 30 minút  

 Čas na prípravu: 40 minút.  

 

 Každé zadanie obsahuje dve úlohy a východiskový literárny text. Jedna z úloh musí 

obsahovať učivo zo slovenského jazyka. Ak by literárny text neobsahoval vhodné podnety 

pre úlohu z jazyka, môže byť k tejto úlohe pripojený ešte špecifický text. 

Pomocná tabuľka : 

 

MATURITNÉ SKÚŠKY 2022/2023 

HODNOTENIE ZO SLOVENSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY 

 

Trieda: IV.B, V.A    

Študijný odbor:  6323 K hotelová akadémia 

   6445 K kuchár 
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1.              

2.              

3.              
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Cudzí jazyk 

 

 Každé zadanie pre obidve úrovne náročnosti sa skladá z troch úloh. Tematické okruhy sú 

uvedené v cieľových požiadavkách z anglického jazyka. 

 

Charakteristika úloh maturitných zadaní pre jazykové úrovne B2 a B1 Spoločného európskeho 

referenčného rámca 

 

Úloha č. 1 – Vizuálny podnet (napr. obrázok, fotografia, komiks, graf, schéma a pod.) Žiak opíše 

predložený obrázok a hľadá súvislosti medzi obrázkom a príslušnou maturitnou úlohou. Komisia 

hodnotí súvislosť opisu predloženého podnetu, lineárnosť (postupnosť) vo vyjadrovaní a adekvátne 

jazykové prostriedky zodpovedajúce danej úrovni žiaka. 

 

Úloha č. 2 – Tematický okruh 

Úlohou žiaka je zaujať stanovisko k téme a odôvodniť ho v rozhovore so skúšajúcimi, ktorí vedú 

rozhovor podľa zásad uvedených v metodických pokynoch pre predmetové maturitné komisie. 

Komisia hodnotí, ako žiak dokáže zdôvodniť a vysvetliť svoje názory na príslušnú tému a 

argumentovať k problematike, výber faktov a informácií, gramatiku. 

Úloha č. 3 – Situačná úloha, dialóg s rozdelenými úlohami (rôzne modelové situácie zohľadňujúce 

príslušný študijný odbor). Žiak dostane za úlohu vyriešiť konkrétnu situáciu.  

 

Všeobecné pomôcky 

Obojstranný prekladový slovník obsahujúci najmenej 15 000 hesiel. 

 

Hodnotenie 

a) Základom hodnotenia je rozsah slovnej zásoby, používanie gramatických štruktúr, stupeň 

jazykovej pohotovosti, obsahová stránka prejavu a pod. 

b) Predmetová maturitná komisia hodnotí obsahovú a jazykovú správnosť odpovede, štruktúru – 

začiatok, vedenie a skončenie rozhovoru. 



c) Každá úloha maturitného zadania sa hodnotí stupňom prospechu 1 až 5. 

d) Hodnotenie úlohy č. 1 sa skladá z dvoch samostatných hodnotení. Hodnotí sa 

1. obsahová primeranosť, 

2. jazyková správnosť. 

e) Hodnotenie úlohy č. 2 sa skladá zo šiestich samostatných hodnotení. Hodnotí sa 

1. plynulosť vyjadrovania, 

2. výslovnosť a intonácia, 

3. obsah – náročnosť spracovania/kvalita rozhovoru, 

4. lexikálny rozsah, 

5. argumentácia, 

6. gramatická presnosť. 

f) Hodnotenie úlohy č. 3 sa skladá z dvoch samostatných hodnotení. Hodnotí sa 

1. obsahová a jazyková správnosť, 

2. pohotovosť vyjadrovania. 

g) Váha hodnotenia jednotlivých úloh ústnej zložky je 1 : 2 : 1. Pri výpočte váženého priemeru pre 

obe úrovne sa používa vzorec 

 

z=1.z+2.z+1.z  

            4, 

pričom z je po zaokrúhlení výsledný stupeň prospechu. 

 

Úpravy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením 

Úloha č. 1 

a) Ak ide o žiakov so zrakovým postihnutím, obrázky sa nahradia slovným opisom príslušnej situácie 

vo vyučovacom jazyku; grafy a schémy sa vynechajú. 

b) Ak ide o žiakov so sluchovým postihnutím, nehodnotí sa jazyková správnosť. 

Úloha č. 2 

Ak ide o žiakov so sluchovým postihnutím, nehodnotí sa výslovnosť, intonácia a gramatická 

správnosť. 

Trvanie skúšky: 30 minút 

Čas na prípravu: 30 minút 

 

Pomocná tabuľka: 

 

MATURITNÉ SKÚŠKY  

HODNOTENIE Z CUDZIEHO JAZYKA (ANJ, NEJ, RUJ) 

 

Trieda:     

Študijný odbor:   

    

P.č

. 
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a 

Úloha č.1 Úloha č.2 Úloha č.3 Výsledn
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úlohu 

č.1 

1 2 3 4 5 6 Prieme

r za 

úlohu 

č.2 
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r za 

úlohu 

č.3 

                 

                 

                 



Vysvetlivky: 

Hodnotenie úlohy č. 1 sa skladá z dvoch samostatných hodnotení.  

Hodnotí sa: 

1. obsahová primeranosť, 

2. jazyková správnosť. 

Hodnotenie úlohy č. 2 sa skladá zo šiestich samostatných hodnotení.  

Hodnotí sa: 

1. plynulosť vyjadrovania, 

2. výslovnosť a intonácia, 

3. obsah – náročnosť spracovania/kvalita rozhovoru, 

4. lexikálny rozsah, 

5. argumentácia, 

6. gramatická presnosť. 

Hodnotenie úlohy č. 3 sa skladá z dvoch samostatných hodnotení.  

Hodnotí sa: 

1. obsahová a jazyková správnosť, 

2. pohotovosť vyjadrovania. 

 

PODROBNOSTI O SPÔSOBE KONANIA A OBSAHU TEORETICKEJ ČASTI ODBORNEJ 

ZLOŽKY MATURITNEJ SKÚŠKY A PRAKTICKEJ ČASTI ODBORNEJ ZLOŽKY MATURITNEJ 

SKÚŠKY 

 

VŠEOBECNÉ POKYNY 

 

1. Teoretická časť odbornej zložky maturitnej skúšky je verejná. 

2. V predmete teoretická časť odbornej zložky maturitnej skúšky a v predmete praktická časť 

odbornej zložky maturitnej skúšky si žiak žrebuje jednu z 25 schválených tém. 

3. Maturitné témy vychádzajú z cieľových požiadaviek na vedomosti a zručnosti pre príslušný 

predmet maturitnej skúšky príslušného študijného odboru v oblasti odborného vzdelávania. 

4. Maturitné témy pre teoretickú časť odbornej zložky maturitnej skúšky a praktickú časť odbornej 

zložky maturitnej skúšky pripravuje príslušná predmetová komisia školy. Maturitné témy sa 

nezverejňujú. 

5. Skúšajúci citlivo riadi rozhovor so žiakmi, 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. 

6. Členovia predmetovej maturitnej komisie dbajú na to, aby žiak mohol na ich podnety reagovať 

plynulo a mal dosť času a pokoja na vyjadrenie svojich myšlienok. 

 

TEORETICKÁ ČASŤ ODBORNEJ ZLOŽKY 

 

Kritériá hodnotenia 

 

a) porozumenie téme, 

b) používanie odbornej terminológie, 

c) samostatnosť prejavu, 

d) schopnosť aplikácie, 

e) správnosť a vecnosť odpovede. 



 

Cieľové požiadavky 

 

Žiak má 

a) aktívne používať ekonomické pojmy a ovládať ich súvislosti, 

b) chápať príčiny a dôsledky stavu a vývoja ekonomických javov a procesov, 

c) poznať podstatu a princípy výrobného podniku, podniku spoločného stravovania a cestovného 

ruchu a podnikateľskej činnosti, 

d) mať poznatky z ekonomiky a riadenia podnikovej činnosti a poznať základné spôsoby dosiahnutia 

podnikateľských cieľov organizácie, 

e) ovládať podstatu a princípy finančného hospodárenia, 

f) orientovať sa v základných právnych normách, predpisoch a ustanoveniach obchodného, 

živnostenského, občianskeho a pracovného práva, 

g) mať poznatky z oblasti osobnej aj prevádzkovej hygieny a bezpečnosti a ochrany zdravia pri 

práci, 

h) dbať na estetickú úroveň pracovného prostredia, 

i) mať osvojené základy spoločenského správania, komunikácie, 

j) mať vedomosti o potravinách, nápojoch, surovinách, o ich zložení, akosti, poznať princípy 

technológie ich výroby a spracovania v súlade s uplatnením vedomostí o normovaní prípravy 

pokrmov a nápojov, 

k) chápať význam správneho skladovania a manipulácie s potravinami, posúdiť vhodnosť ich 

použitia s ohľadom na zdravie človeka, 

l) poznať gastronomickú techniku, strojové a technické vybavenie prevádzok hotelov a zariadení 

spoločného stravovania, vedieť ich efektívne využívať a ošetrovať, 

m) mať vedomosti o výžive človeka v jednotlivých vekových kategóriách a uplatňovať zásady 

správnej výživy, 

n) poznať problematiku cestovného ruchu, 

o) mať zodpovedajúce poznatky a návyky z oblasti osobnej a prevádzkovej hygieny, bezpečnosti a 

ochrany zdravia pri práci a ochrany životného prostredia. 

Materiálne podmienky 

 

Prístroje, nástroje, stroje, zariadenia, reštauračný inventár, pomôcky, suroviny a materiály, počítač 

s nutným aplikačným softvérom, prístup na internet, spätný projektor, tlačiareň, elektronické médiá. 

Priestorové podmienky 

 

Trieda, odborné učebne, učebňa informatiky. 

 

Pomôcky 

 

Pracovný odev, štatistické tabuľky, normatívy, odborná literatúra a časopisy, právne predpisy, 

dátové súbory na elektronických nosičoch, dokumenty evidenčného charakteru v tlačenej a 

elektronickej podobe, kalkulačka. 

 

Pomocná tabuľka: 

 

MATURITNÉ SKÚŠKY  

HODNOTENIE TČOZ 

 



Trieda:   

 

Študijný odbor:   

 

P.č. 

Meno 

a priezvisko 

žiaka 

Číslo 

zadania 
1. 2. 3. 4. 5. 

Výsledné 

hodnotenie 

         

         

         

         

         

         

 

 

Vysvetlivky: 

1. porozumenie téme, 
2. používanie odbornej terminológie, 
3. samostatnosť prejavu, 
4. schopnosť aplikácie, 
5. správnosť a vecnosť odpovede. 

 
IV. ČASŤ 
VŠEOBECNÉ POKYNY NA VYKONÁVANIE ODBORNEJ ZLOŽKY MATURITNEJ SKÚŠKY 

 
1.  Maturitné témy pre teoretickú časť odbornej zložky maturitnej skúšky vychádzajú z 

výkonových štandardov pre teoretické vyučovanie pre príslušný študijný odbor alebo pre 
zameranie príslušného študijného odboru uvedené v štátnom vzdelávacom programe pre 
odborné vzdelávanie a prípravu, podľa ktorého žiak štúdium začal. 

2.  Maturitné témy pre praktickú časť odbornej zložky maturitnej skúšky vychádzajú z 
výkonových štandardov pre praktické vyučovanie pre príslušný študijný odbor alebo pre 
zameranie príslušného študijného odboru uvedené v štátnom vzdelávacom programe pre 
odborné vzdelávanie a prípravu, podľa ktorého žiak štúdium začal. 

3.  Maturitné témy pre teoretickú časť odbornej zložky maturitnej skúšky a praktickú časť 
odbornej zložky maturitnej skúšky pripravené príslušnou predmetovou maturitnou komisiou 
sa zverejnia sedem dní pred termínom konania teoretickej časti odbornej zložky maturitnej 
skúšky v príslušnej škole. 

4.  Skúšajúci riadi rozhovor so žiakom, kladie pomocné a stimulačné otázky, vyjadruje súhlas 
alebo nesúhlas s tvrdeniami žiaka a vedie žiaka k tomu, aby svoje názory odôvodňoval 
relevantnými argumentmi a využíval pri tom písomnú prípravu a tiež vlastné poznatky získané 
počas prípravy na maturitnú skúšku. 

5.  Členovia predmetovej maturitnej komisie dbajú na to, aby žiak mohol na ich podnety reagovať 
plynulo a mal primeraný čas a pokoj na vyjadrenie svojich myšlienok. 

 
A. TEORETICKÁ ČASŤ ODBORNEJ ZLOŽKY MATURITNEJ SKÚŠKY 

Kritériá hodnotenia 
a)porozumenie téme, 
b)používanie odbornej terminológie, 
c)samostatnosť prejavu, 
d)schopnosť aplikácie, 
e)správnosť a vecnosť odpovede. 

 
B. PRAKTICKÁ ČASŤ ODBORNEJ ZLOŽKY MATURITNEJ SKÚŠKY 



Charakteristika foriem 
B1. Praktická realizácia a predvedenie komplexnej úlohy 

Rozsah a obsah úloh: aplikácia teoretických vedomostí a zručností získaných praktickým 
vyučovaním v príslušnom študijnom odbore alebo v zameraní príslušného študijného odboru. 
Kritériá hodnotenia 
a)pochopenie úlohy, 
b)analýza úlohy, 
c)voľba postupu, 
d)voľba a použitie pomôcok, špeciálnych zariadení, prístrojov a materiálov, 
e)organizácia práce, 
f)dodržiavanie zásad bezpečnosti a ochrany zdravia, 
g)ochrana životného prostredia, 
h)výsledok práce. 

B2. Obhajoba vlastného projektu 

Komplexná odborná práca alebo projekt sa rieši počas štúdia individuálne alebo skupinovo. 
Práca je obsahovo zameraná podľa príslušného študijného odboru alebo zamerania 
príslušného študijného odboru a potrieb praxe. 
Kritériá hodnotenia 
a)odborná úroveň projektu, 
b)grafická úroveň projektu, 
c)vlastná obhajoba autora – úroveň prezentácie, 
d)používanie odbornej terminológie, 
e)využitie odbornej literatúry. 

B3. Realizácia a obhajoba experimentu 

Rozsah a obsah úloh: 20 strán textu, tabuľky, nákresy, grafy, obrazový a fotografický 
materiál. 
Kritériá hodnotenia 
a)odborná úroveň projektu, 
b)grafická úroveň projektu, 
c)vlastná obhajoba autora – úroveň prezentácie, 
d)používanie odbornej terminológie, 
e)využitie odbornej literatúry. 

B4. Obhajoba úspešnej súťažnej práce 
Predvedenie a obhajoba úspešnej súťažnej práce, ktorá sa umiestnila na prvom až treťom 
mieste v krajskom kole alebo na prvom až piatom mieste v celoštátnom kole súťaže žiakov 
stredných škôl v Slovenskej republike. 
Kritériá hodnotenia 
a)správna voľba postupu, 
b)využitie zariadení a materiálov, 
c)používanie odbornej terminológie, 
d)samostatnosť prejavu, 
e)schopnosť aplikácie, 
f)možnosť využitia v odbore. 

 
MATURITNÉ SKÚŠKY HODNOTENIE Z PRAKTICKEJ ČASTI ODBORNEJ ZLOŽKY 

PRAKTICKÁ REALIZÁCIA A PREDVEDENIE KOMPLEXNEJ ÚLOHY 

 

Trieda:   

Študijný odbor:   

P.č. 

Meno 

a priezvisko 

žiaka 

Číslo 

zadania 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

Výsledné 

hodnotenie 

            

            



            

            

            

            

            

 

Vysvetlivky: 

1. pochopenie úlohy, 
2. analýza úlohy, 
3. voľba postupu, 
4. voľba a použitie pomôcok, špeciálnych zariadení, prístrojov, materiálov, 
5. organizácia práce na pracovisku, 
6. dodržiavanie zásad bezpečnosti a ochrany zdravia, 
7. ochrana životného prostredia, 
8. výsledok práce. 

 
Materiálne a priestorové podmienky pre vykonanie maturitnej skúšky  

Priestory nevyhnutné na realizáciu MS (vo všeobecnosti)  

1. odborné učebne, 
2. učebne, 
3. laboratória,  
4. strediská  odborného výcviku/odbornej praxe  (podľa  konkrétneho študijného odboru) 
5. špeciálne zariadenia, 
6. ostatné priestory podľa potrieb a orientácie študijného odboru. 

Povolené pomôcky pri priebehu MS (vo všeobecnosti) 

1. počítač s nutným aplikačným softwarom, prístup na internet, dátové súbory na elektronických 
nosičoch, 

2. spätný projektor, skener, tlačiareň, elektronické média podľa potreby, 
3. modely, priesvitky, obrazy, 
4. kalkulačka, 
5. odborná literatúra, publikácie, relevantné tabuľky, príručky, právne normy a predpisy, atlasy, 

dokumenty textového a grafického charakteru v tlačenej a elektronickej podobe, 
6. vlastné písomné práce vypracované počas štúdia (ich použitie je podľa rozhodnutia komisie), 
7. nástroje, prístroje, stroje, zariadenia, suroviny, materiál, meradlá, 
8. pracovný odev. 
 

 


