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Termín podania prihlášok na maturitnú skúšku
30. september 2019

Zmeny predmetov a úrovní do 
15. októbra 2019
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Platná legislatíva pre organizáciu MS
 Zákon č.245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon)

 Vyhláška MŠVVaŠ SR č.318/2008 o ukončovaní štúdia

na stredných školách v znení vyhlášky č.209/2011 Z. z.

 Vyhlášky MŠVVaŠ SR č.113/2015 Z.z. o ukončovaní štúdia na

stredných školách, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MŠVVaŠ
SR č.318/2008 Z.z.



MATURITA 2020 - ŽIACI SO ŠVVP

Žiaci so zdravotným znevýhodnením môžu mať podľa §4 ods.3 a 
§14 vyhlášky č.318/2008 Z.z. o ukončovaní štúdia na stredných 
školách v znení vyhlášky č. 209/2011 Z. z. upravené podmienky na 
vykonanie maturitnej skúšky. 

Žiak so ZZ v prílohe oznámi spôsob vykonania maturitnej skúšky 
(§75 ods.1 a 2 školského zákona). 

K prihláške žiak prikladá žiadosť ,v ktorej špecifikuje úľavy, o 
ktoré žiada, a odborný posudok s rediagnostickým vyšetrením 
nie starším ako dva roky.
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Maturitnou skúškou (MS) sa ukončuje štúdium

v študijnom odbore gymnázia:
7902 J 00 gymnázium 4-ročné štúdium

7902 J 00 gymnázium 8-ročné štúdium

7902 J 74 gymnázium bilingválne štúdium
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Predmety MS na gymnáziu
1. slovenský jazyk a literatúra
2. cudzí jazyk (ANJ, FRJ, NEJ, RUJ) – B2
3. voliteľný predmet zo skupiny prírodovedných alebo

spoločenskovedných alebo ostatných predmetov (okrem druhého
cudzieho jazyka),ktorého súčet týždenných hodinových dotácií
počas štúdia je šesť hodín

4. ďalší voliteľný predmet, ktorí žiaci absolvovali počas štúdia bez
obmedzenia týždennej hodinovej dotácie,
ako aj cudzí jazyk-skúšku vykoná na úrovni B1 alebo B2,a vykoná
všetky časti skúšky alebo len ústnu formu internej časti MS
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Predmety MS pre bilingválnu triedu:
1. slovenský jazyk a literatúra / vo 4.ročníku,

2. anglický jazyk C1,

3. voliteľný predmet zo skupiny prírodovedných alebo 
spoločenskovedných alebo ostatných predmetov s 6-hodinovou 
dotáciou počas štúdia, pričom sa zarátava aj dotácia zo 
semináru príbuzného predmetu 

4. ďaľší voliteľný predmet 
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Zoznam maturitných predmetov

1. Anglický jazyk B2 
2. Biológia            
3. Dejepis
4. Ekonomika
5. Francúzsky jazyk
6. Fyzika 
7. Geografia
8. Chémia                                         
9. Informatika
10. Matematika 
11. Nemecký jazyk 
12. Občianska náuka
13. Rsychológia
14. ruský jazyk
15. Slovenský jazyk a literatúra
16. Anglický jazyk C1
17. Dejepis v anglickom jazyku      len pre V.B
18. Geografia v anglickom jazyku
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Žiak môže dobrovoľne konať maturitnú skúšku aj z ďalších
predmetov, ktoré sú súčasťou príslušného školského vzdelávacieho
programu, ktorý žiak študuje.

Pod vykonaním dobrovoľnej skúšky sa myslí aj absolvovanie
- len externej časti,
- len internej časti.



 V riadnom skúšobnom období môže žiak dobrovoľne konať MS

najviac z dvoch predmetov.

 Ak žiak neuspel na MS z dobrovoľného predmetu, táto skutočnosť

nemá vplyv na úspešné vykonanie MS a na vysvedčení o MS sa

neuvádza.
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Ako výsledok z dobrovoľnej skúšky ovplyvní výsledné 
hodnotenie MS?

 V prípade neúspešnej odpovede to neovplyvní úspešné
vykonanie MS t.z. ak bude žiak hodnotený známkou
nedostatočný, na vysvedčení sa známka neuvedie.

 Otázku si žiak vytiahne, čo sa považuje za začatie
odpovede, začne odpovedať a zodpovedanie je ohodnotené
známkou napr. dostatočný, na vysvedčení sa táto známka
uvedie.

 Otázku si žiak vytiahne, čo sa považuje za začatie
odpovede, následne použije slovnú formulku „odstupujem
od maturitnej dobrovoľnej skúšky“, urobí sa o tom v
dokumentácii záznam, ale na vysvedčení sa to neuvedie.
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MS z jednotlivých predmetov sa môže skladať

z dvoch častí, tj.

z externej časti (EČ)

a

z internej časti (IČ).
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EXTERNÁ ČASŤ

 EČ tvorí písomný test, ktorý zadáva a vyhodnocuje NÚCEM

 EČ sa vykonáva v rovnakom čase na celom území SR.

 Regulárny priebeh pri administrácii EČ a oprave napísaných
testov zabezpečuje pedagogický zamestnanec, ktorý nie je
zamestnancom školy, na ktorej sa EČ koná.
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Externú časť majú len predmety:

- slovenský jazyk a literatúra

- anglický jazyk

- nemecký jazyk

- francúzsky jazyk

- ruský jazyk

- matematika
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Interná časť zo všeobecnovzdelávacích predmetov
sa môže konať len

 písomnou formou

alebo

 ústnou formou,

 prípadne kombináciou týchto foriem.
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Písomnú formu internej časti majú:
 cudzie jazyky (ANJ, NEJ, FRJ, RUJ)

 vyučovací jazyk (SJL)

 centrálne zadávané témy

 centrálne zadávané pokyny na hodnotenie

 interné hodnotenie
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Ak má predmet EČ a PFIČ, konanie EČ predchádza 
konaniu PFIČ.

Časový harmonogram EČ a PFIČ

17. marec 2020            EČ a PFIČ slovenský jazyk a literatúra
18. marec 2020 EČ a PFIČ cudzie jazyky
19. marec 2020 EČ matematika

Náhradný termín EČ a PFIČ : 31.marec - 3. apríl 2020
Termín ÚFIČ MS: 18.máj-5.jún 2020
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Organizáciu a priebeh MS v škole zabezpečujú:

 predseda školskej maturitnej komisie (PŠMK)
 riaditeľ školy
 školský koordinátor
 administrátori testov
 hodnotitelia testov
 predseda predmetovej maturitnej komisie ( PPMK )



TRVANIE  TESTOV  EČ A PFIČ MS

predmety EČ PFIČ

SJL 100 minút 150 minút

CUJ-B2 120 minút 60 minút

ANJ C1 150 minút 90 minút

MAT 150 minút ----------

19
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 Ústnu formu internej časti MS (ÚFIČ MS) tvorí ústna
odpoveď žiaka pred predmetovou maturitnou komisiou (PMK),
pričom si žiak žrebuje jedno zo schválených maturitných
zadaní.

 Maturitné zadania a úlohy v nich vychádzajú z cieľových
požiadaviek na vedomosti a zručnosti maturantov platných od
1.9.2018.

 http://www.statpedu.sk/sk/maturitne-skusky/platne-od-sk-r-
2018/2019/



MATURITA 2020

• Každé maturitné zadanie tvoria dve/tri
samostatné úlohy, podľa možnosti a charakteru
predmetu z viacerých tematických okruhov.

• Obsah maturitných zadaní zohľadňuje aj čas
určený na trvanie skúšky a jej prípravu.

• Maturitné zadania sa nezverejňujú.
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 Počet maturitných zadaní je 30.

 Každé maturitné zadanie sa môže použiť iba
jedenkrát v danom dni.

 Uvedenie konkrétnych pomôcok, ktoré priamo
súvisia s príslušným maturitným zadaním je
jeho súčasťou.
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 Žiak môže konať ÚFIČ bez ohľadu na výsledok EČ a PFIČ.
 ÚFIČ MS z jednotlivých predmetov, okrem jej EČ a PFIČ, sa koná

pred PMK.
 PMK zo všeobecnovzdelávacích predmetov tvorí predseda a dvaja

skúšajúci.
 V jednom skúšobnom období môže byť v škole ustanovených aj viac

PMK pre daný predmet.
 V jednom dni môže PMK vyskúšať najviac 24 žiakov.
 Žiak môže vykonať v jeden deň internú časť MS najviac z troch

predmetov.
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 Predsedom PMK môže byť len pedagogický zamestnanec, ktorý

• - má najmenej štyri rokov pedagogickej praxe,
• - má príslušnú aprobáciu pre daný predmet,
• - nie je zamestnancom školy, na ktorej sa skúška koná.

 Predsedu ŠMK a PMK vymenúva príslušný KŠÚ
do 1. marca.

 Predseda ŠMK a PMK sú vymenovaní na obdobie jedného roka.
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 Skúšajúcim PMK môže byť len pedagogický
zamestnanec, ktorý má na skúšaný predmet
príslušnú aprobáciu.

 Skúšajúceho PMK vymenúva do 30. apríla
riaditeľ školy z pedagogických zamestnancov
školy.

 V osobitných prípadoch môže riaditeľ školy
vymenovať skúšajúcich aj z pedagogických
zamestnancov inej školy s ich súhlasom a po
dohode s ich riaditeľom.
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Príklad:
 Váha jednotlivých úloh v matematike je 1 : 2 : 2.

 PMK hodnotila jednotlivé úlohy známkami 3, 1, 2.

 Výsledná známka je chválitebný

 Pri výpočte váženého priemeru sa používa vzorec:
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Vážený priemer zaokrúhľujeme na celé číslo, 
pričom číslo s desatinnou časťou

do 0,50 (vrátane) zaokrúhľujeme smerom nadol,

nad 0,50 zaokrúhľujeme smerom nahor.

Teda, napríklad
1,80 zaokrúhľujeme na 2

2,50 zaokrúhľujeme na 2
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Ak sa hodnotenie ústnej formy internej časti
maturitnej skúšky výrazne odlišuje od dosiahnutých
výsledkov žiaka počas jeho štúdia z predmetu
maturitnej skúšky, pri výslednej známke ústnej
formy internej časti maturitnej skúšky sa prihliada
na stupne prospechu žiaka z tohto predmetu počas
jeho štúdia.
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 Žiak, zákonný zástupca žiaka alebo ním poverená
osoba môže požiadať riaditeľa školy o nahliadnutie
do svojej 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.

 Prípadné námietky voči hodnoteniu písomnej a
ústnej formy IČ MS môže podať žiak, jeho zákonný
zástupca alebo ním poverená osoba písomne Štátnej
školskej inšpekcii prostredníctvom riaditeľa školy do
ôsmich dní odo dňa, keď sa dozvedel o jej výsledku
príp. do ôsmich dní od jej vykonania.
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 Každá časť a forma MS sa hodnotí zvlášť.
Výsledné hodnotenie sa neurčuje. Určuje sa,
či v danom predmete žiak zmaturoval alebo
nezmaturoval.

 Údaje na vysvedčení:
• predmet a úroveň 
• úspešnosť EČ v %
• percentil
• úspešnosť PFIČ v %
• známka z ÚFIČ 

 Hodnotenie vyjadrené percentami sa 
zaokrúhľuje na desatiny.
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Žiak zmaturuje z predmetu, ktorý má EČ a PFIČ MS vtedy,
ak jeho hodnotenie z ÚFIČ nie je horšie ako stupeň

prospechu 3 - dobrý a v PFIČ získa viac ako 25% 

z celkového počtu bodov,
alebo v EČ časti získa viac ako 33% z celkového počtu bodov, 
alebo je stupeň prospechu 4 - dostatočný a v PFIČ získa viac
ako 25 % a súčasne v EČ získa viac ako 33 % z celkového
počtu bodov.
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Žiak zmaturuje z predmetu, ktorý má EČ a nemá

PFIČ MS, ak jeho hodnotenie z ÚFIČ nie je horšie

ako stupeň prospechu 3 – dobrý

a v EČ získa viac ako 25 % z celkového počtu

bodov alebo

je stupeň prospechu 4 – dostatočný a v EČ

získa viac ako 33 % z celkového počtu bodov.
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Žiak zmaturuje z predmetu, ktorý nemá EČ, ani PFIČ,

ak jeho hodnotenie z každej formy ÚFIČ nebude

horšie ako 4 – dostatočný

Ak žiak nezmaturoval z predmetu, pretože bol z ÚFIČ

hodnotený známkou nedostatočný, môže vykonať z ÚFIČ

opravnú skúšku. Opravná maturitná skúška z ÚFIČ sa koná

najskôr v septembri alebo februári nasledujúceho

školského roka.
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Opravnú skúšku z externej časti alebo z písomnej formy
internej časti môže žiak konať v septembri alebo

v riadnom skúšobnom období nasledujúceho školského
roka. Žiakovi gymnázia, ktorý neúspešne vykonal MS

z viac ako dvoch predmetov alebo neúspešne vykonal MS
na niektorej opravnej skúške, môže maturitná komisia
povoliť opakovať celú MS iba raz v riadnom skúšobnom
období, na jeho žiadosť najneskôr do troch rokov

od ukončenia posledného ročníka strednej školy.





O opravnú skúšku žiak 
požiada školskú maturitnú 
komisiu, pričom vo svojej 
žiadosti špecifikuje, ktorú 
časť alebo formu MS chce 
opravovať(školský zákon, 
§88,odsek 1 a 2) 

• Termín konania opravnej 
skúšky je september 
alebo február 
nasledujúceho školského 
roku, alebo riadny 
termín EČ a PFIČ MS 
nasledujúceho školského 
roku
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VEĽA ŠŤASTIA A VEDOMOSTÍ 

HTTPS ://ZMATURUJ.ZONES.SK/MATURI TA/


