
 

Organizácia a priebeh maturitnej skúšky v riadnom skúšobnom období 

v školskom roku 2018/2019 

Milí študenti 5. ročníka, 
 
 prinášame Vám aktuálne informácie o maturitnej skúške (ďalej len MS) pre šk. rok 
2018/2019 a usmernenia o spôsobe a forme konania MS. Veríme, že Vám pomôžu nielen                      
zorientovať sa v termínoch konania jednotlivých častí MS, ale predovšetkým zodpovedne sa 
pripraviť na jej úspešné vykonanie.      
 
Organizáciu MS 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. 318/2008 Z. z. o 
ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov.  
EČ MS a PFIČ MS zabezpečuje NÚCEM. 
 
POSLEDNÉ LEGISLATÍVNE ZMENY UPRAVUJÚCE PRIEBEH MS 
 
Najnovšie legislatívne úpravy prináša vyhláška 142 Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu 
Slovenskej republiky z 23. apríla 2018, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva 
Slovenskej republiky č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších 
predpisov a ktorá nadobúda účinnosť 1. septembra 2018. 
 
 
PRIHLASOVANIE NA MS 
 
Žiak sa na maturitnú skúšku prihlasuje do 30.9. 2018 odovzdaním vyplnenej a podpísanej 
prihlášky. Prihlášky odovzdajte triednemu učiteľovi Mgr. Samuelovi Kissovi. 
 
 

POVINNÉ A VOLITEĽNÉ PREDMETY MS 
 
Podľa vyhlášky 318/2008 Z.z. §6 ods. 5 predmety maturitnej skúšky pre triedy gymnázií s dvoma 
vyučovacími jazykmi s päťročným štúdiom sú: 
a) slovenský jazyk a literatúra,  
b) druhý vyučovací jazyk – u nás anglický jazyk  (úroveň C1), 
c) voliteľný predmet zo skupiny prírodovedných, spoločenskovedných alebo ostatných predmetov, 

pričom hodinová dotácia z tohto predmetu počas štúdia na gymnáziu musí byť aspoň 6 
hodín, v čom môžu byť zahrnuté aj semináre alebo cvičenia rovnakého zamerania, 

d) ďalší voliteľný predmet – akýkoľvek predmet zo skupín predmetov, v ktorom sa žiak vzdelával 
a je uvedený v učebnom pláne školy (okrem výchovných vyučovacích predmetov). Výber 
predmetu nie je podmienený hodinovou dotáciou a úrovňou.  

 

Žiak môže dobrovoľne vykonať maturitnú skúšku aj z ďalších predmetov, ktoré sú súčasťou 

príslušného vzdelávacieho programu študijného odboru v stredných školách, ktorý žiak študuje.  

 
 
 
 



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:  90 minút 
Formát úloh:     1 úloha s dlhou odpoveďou (štyri témy s osnovou a určenou žánrovou 
formou, z ktorých si žiak vyberie a vypracuje iba jednu). 
 

 Anglický jazyk (AJC1) 
Trvanie EČ MS :    150 minút 
Formát úloh:           64 úloh s výberom odpovede, 26 úloh s krátkou odpoveďou 

            Trvanie PFIČ MS:  90 minút 
            Formát úloh:           1 úloha s dlhou odpoveďou (jedno zadanie s určenou žánrovou formou,  

ktorého súčasťou môžu byť aj obrázky, tabuľky, grafy alebo doplnkový 
sprievodný text.). 

 
 Matematika (MAT) 

Trvanie EČ MS  :   150 minút 
Formát úloh:           20 úloh s krátkou odpoveďou, 10 úloh s výberom odpovede. 
 

CHARAKTERISTIKA ÚFIČ MS 
  

 MS zo všetkých maturitných predmetov, okrem cudzích jazykov, sa vykonáva na jednej 
úrovni. Zadania ÚFIČ MS sa nezverejňujú. Maturitné zadania a úlohy v nich vychádzajú 
z platných cieľových požiadaviek na vedomosti a zručnosti maturantov pre príslušný 
predmet a úroveň, ktoré sú zverejnené na webovej stránke ŠPÚ.  

 Maturitné zadania pripravuje príslušná predmetová komisia školy. Schvaľuje ich riaditeľ 
školy na základe odporučenia predsedu predmetovej komisie školy do 31. marca príslušného 
školského roka a následne aj predseda príslušnej predmetovej maturitnej komisie do 30. 
apríla školského roka. Minimálny počet zadaní v jednom predmete je 30, pričom každé 
zadanie sa použije iba jedenkrát v danom dni. Maturitné zadanie obsahuje dve alebo tri 
samostatné úlohy, ktoré sú podľa možností a charakteru predmetu z viacerých tematických 
okruhov  a ich obsah zohľadňuje aj predpísaný čas určený na trvanie skúšky a jej prípravu. 
Žiak má 20 minút na prípravu svojej odpovede  a následne 20 minút na odpoveď. 

 Žiak si z každého predmetu žrebuje jedno zo schválených maturitných zadaní. V jeden deň 
môže žiak vykonať ÚFIČ MS najviac z troch predmetov. ÚFIČ MS zo všetkých predmetov 
žiak vykoná v priebehu najviac piatich pracovných dní.  

 ÚFIČ MS je verejná. Obsah a charakteristika ÚFIČ MS z jednotlivých predmetov je 
uvedená v prílohe vyhlášky č. 318/2008 Z. z. v znení vyhlášky č. 209/2011 Z. z., III. časť 
Podrobnosti o spôsobe konania a obsahu ústnej formy internej časti maturitnej skúšky. 

 
Žiak si na každú časť MS prinesie občiansky preukaz a vypne mobilný telefón! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



KLASIFIKÁCIA A HODNOTENIE MS 
 

 Ak má MS v príslušnom predmete viac častí, hodnotí sa každá časť osobitne. Výsledné 
hodnotenie sa neurčuje. Určuje sa, či v predmete žiak zmaturoval alebo nezmaturoval. EČ 
MS sa hodnotí percentom úspešnosti (pomer počtu správnych odpovedí k počtu všetkých 
odpovedí) a percentilom (vyjadruje, koľko percent všetkých žiakov študent predbehol v 
danom predmete v danom roku). PFIČ MS sa hodnotí percentom úspešnosti. ÚFIČ MS sa 
hodnotí stupňom prospechu.  

 Výsledky EČ a PFIČ MS oznámi žiakom riaditeľ školy najneskôr 10 dní pred termínom 
ÚFIČ MS (pred odchodom na „akademický týždeň“). Žiak alebo jeho zákonný zástupca 
môžu požiadať riaditeľa školy o nahliadnutie do písomných prác a porovnať ich s kľúčom 
správnych odpovedí a pravidlami na hodnotenie do piatich dní odo dňa, keď sa o výsledku 
dozvedeli. Písomné námietky voči hodnoteniu PFIČ MS môžu podať Štátnej školskej 
inšpekcii prostredníctvom riaditeľa školy do ôsmich dní odo dňa, keď sa dozvedeli 
výsledok.  

 Žiak môže vykonať ÚFIČ MS bez ohľadu na výsledok EČ MS a PFIČ MS. ÚFIČ MS v 
každom predmete obsahuje aspoň dve úlohy, ktoré sa hodnotia osobitnou známkou. 
Celkovým hodnotením ÚFIČ MS je stupeň prospechu – známka, ktorá sa určí ako vážený 
aritmetický priemer čiastkových známok podľa váhy každej známky v jednotlivých 
predmetoch. Hodnotenie ÚFIČ MS nie je ovplyvnené výsledkom EČ MS a PFIČ MS. Ak sa 
hodnotenie ÚFIČ MS výrazne odlišuje od dosiahnutých výsledkov žiaka počas štúdia, pri 
výslednej známke sa prihliada na stupne prospechu z tohto predmetu počas štúdia. Žiak 
alebo jeho zákonný zástupca môžu podať Štátnej školskej inšpekcii písomné námietky voči 
hodnoteniu ÚFIČ MS prostredníctvom riaditeľa školy do ôsmich dní od vykonania skúšky. 
 

 Žiak úspešne vykoná MS z predmetu, ktorý má EČ a PFIČ MS (SJ, AJ, NJ), ak jeho 
hodnotenie z ÚFIČ MS:  
a) nie je horšie ako stupeň prospechu 3 – dobrý a v externej časti maturitnej skúšky získa 
    úspešnosť vyššiu ako 25 % alebo 
b) je stupeň prospechu 4 – dostatočný a v externej časti maturitnej skúšky získa úspešnosť 
    vyššiu ako 33 %.  

 Žiak úspešne vykoná MS z predmetu, ktorý má EČ MS a nemá PFIČ MS (matematika), ak 
jeho hodnotenie z ÚFIČ MS: 
 a) nie je horšie ako stupeň prospechu 3 (dobrý) a v EČ MS získa viac ako 25 % z celkového 

počtu bodov, alebo 
            b) je stupeň prospechu 4 (dostatočný) a v EČ MS získa viac ako 33 % z celkového počtu 

bodov. 
 Z predmetu, ktorý nemá EČ MS ani PFIČ MS (všetky ostatné predmety), žiak úspešne 

vykoná MS, ak jeho hodnotenie ÚFIČ MS nie je horšie ako 4 (dostatočný).  
 Žiak úspešne vykoná externú časť maturitnej skúšky z dobrovoľného predmetu, ak v nej 

získa úspešnosť vyššiu ako 33 %. 
 Žiak úspešne vykoná MS, ak úspešne vykoná MS zo všetkých štyroch predmetov, na ktoré 

bol prihlásený. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TERMÍNY KONANIA MS 
 
Termín EČ a PFIČ MS určuje MŠVVaŠ SR. V tomto školskom roku určilo riadny termín EČ a 
PFIČ MS nasledovne: 
 
• 12. marec 2019 (utorok) – slovenský jazyk a literatúra 
• 13. marec 2019 (streda) – anglický jazyk, nemecký jazyk 
• 14. marec 2019 (štvrtok) – matematika 
 
Termín ÚFIČ MS určí na návrh riaditeľa školy odbor školstva obvodného úradu v sídle kraja 
(OŠ ObÚ). Pre žiakov Súkromného bilingválneho gymnázia je určený termín: 27. – 29. máj 2019.  
Pred začiatkom konania ÚFIČ MS sa žiak päť po sebe nasledujúcich pracovných dní nezúčastňuje 
vyučovania („akademický týždeň“). Tieto dni sú určené na prípravu žiaka na skúšku. 
 
Náhradný (mimoriadny) termín EČ a PFIČ MS sa uskutoční 9. až 12. apríla 2019. Podrobné 
informácie o organizácii náhradného termínu EČ a PFIČ MS budú zúčastneným školám poskytnuté 
v dostatočnom časovom predstihu.  
 
Opravný termín EČ a PFIČ MS sa uskutoční 3. až 6. septembra 2019. Podrobné informácie 
o organizácii opravného termínu EČ a PFIČ MS budú zúčastneným školám poskytnuté 
v dostatočnom časovom predstihu.  

 
 
INFORMÁCIE O OPRAVNEJ SKÚŠKE EČ MS, PFIČ MS a ÚFIČ MS 
 
Ak žiak nesplní podmienky pre úspešné vykonanie MS uvedené v § 15, odsek 7 a 8 vyhlášky č. 
318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov 
v predmetoch, 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 alebo len EČ MS, na ktoré sa žiak prihlásil, môže 

žiak vykonať v riadnom termíne MS bez ohľadu na výsledky EČ alebo PFIČ MS z týchto 
predmetov.  

2. Ak žiak strednej školy neúspešne vykonal MS z niektorých, najviac však 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).  

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 MS v riadnom termíne 
roku 2019, môže vykonať opravnú skúšku v septembri 2019, alebo v marci 2020).  

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.  

 
 



 
UKONČENIE MS A ŠTÚDIA 
 
Ak žiak neospravedlní svoju neúčasť na MS alebo jeho ospravedlnenie nebude uznané, posudzuje 
sa, akoby dňom nasledujúcim po termíne konania skúšky štúdium zanechal (prestáva byť žiakom 
školy). Neúčasť na MS z dobrovoľného predmetu nie je potrebné ospravedlňovať, pri neúčasti sa 
žiak nehodnotí. Z organizačných dôvodov je však vhodné sa ospravedlniť aspoň týždeň pred 
začiatkom každej časti MS. 
Ak sa žiak na niektorej časti MS správa nevhodným spôsobom, predseda PMK alebo dozerajúci 
učiteľ jeho skúšku preruší. Ak predseda ŠMK alebo PMK nedovolí žiakovi v skúške pokračovať, 
žiak opakuje skúšku, prípadne jej časť, v riadnom termíne nasledujúceho školského roka. Žiakovi, 
ktorý úspešne vykonal MS, sa do piatich dní od konania poslednej časti MS vydá vysvedčenie o 
MS, na ktorom je uvedené hodnotenie jednotlivých častí MS a dátum konania poslednej časti MS. 
Ak je EČ alebo PFIČ MS vykonaná v mimoriadnom skúšobnom období v septembri nasledujúceho 
školského roka poslednou časťou MS, vysvedčenie o MS sa žiakovi vydá najneskôr do 10 dní od 
vykonania skúšky. Dňom nasledujúcom po dni, keď žiak úspešne vykonal MS, prestáva byť žiakom 
školy. Ak žiak nevykonal v určenom termíne MS 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 ukončiť. Zánikom práv a povinností žiaka nie je dotknutá možnosť žiaka 
vykonať MS. 
 
Koordinátor MS v šk. roku 2018/2019 je Mgr. Dana Palecsková 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informácie o maturitnej skúške v školskom roku 2018/2019 sú zverejňované na 
http://www.nucem.sk/sk/maturita 
 
Nový Katalóg cieľových požiadaviek (Katalóg cieľových požiadaviek je dokument, ktorý definuje 
požiadavky na vedomosti a zručnosti maturantov z jednotlivých predmetov maturitnej skúšky) je 
zverejnený na stránke Štátneho pedagogického ústavu (ďalej len „ŠPÚ“) www.statpedu.sk 


