


 Zákon č. 245/2008 Z.z o výchove a vzdelávaní  

(školský zákon), v znení zákona č. 125/2013 z.z.

 Vyhláška č. 318/2008 o ukončovaní štúdia na 

stredných školách

 Vyhláška č. 209/2011, ktorou sa mení a dopĺňa 

vyhláška Ministerstva školstva SR

č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných 

školách

 Vyhláška č. 113/2015 ,ktorou sa mení a dopĺňa 

vyhláška Ministerstva školstva SR

č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných 

školách



Cieľ maturitnej skúšky

overenie vedomostí a zručností žiakov v rozsahu

učiva určeného katalógom cieľových požiadaviek a
overenie toho, ako sú žiaci pripravení používať
získané kompetencie v ďalšom štúdiu alebo pri
výkone povolaní a odborných činností, na ktoré sa
pripravujú.



Predmety maturitnej skúšky pre HA

 Slovenský jazyk a literatúra
 Cudzí jazyk
 Teoretická časť odbornej zložky
 Praktická časť odbornej zložky

 Dobrovoľná maturitná skúška 
(max 2 predmety)



 SJL – nemá určenú úroveň (EČ,PFIČ a ÚFIČ)

 CUDZÍ JAZYK – B1, B2 (EČ, PFIČ a ÚFIČ)

 TČOZ – nemá určenú úroveň (ÚFIČ)

 PČOZ – nemá určenú úroveň

 dobrovoľný predmet – cudzí jazyk – len            
ústna forma, B1 alebo B2



 Žiak posledného ročníka strednej školy do 

28. septembra písomne oznámi triednemu 

učiteľovi predmety (a v prípade cudzieho 

jazyka aj úroveň), ktoré si na MS zvolil

 Zmenu predmetov alebo ich úrovne môže žiak 

písomne oznámiť do 15. októbra



TERMÍNY KONANIA MS

 Riadne skúšobné obdobie
(marec až jún príslušného školského roka)

 Mimoriadne skúšobné obdobie 
(v apríli príslušného školského roka alebo v septembri, alebo vo 

februári nasledujúceho školského roka)

- náhradná MS (zdravotné dôvody žiaka) 

- opravná MS (v prípade neúspechu na riadnom termíne MS)



MATURITNÉ KOMISIE

Ústredná maturitná komisia (ÚMK)

 Školská maturitná komisia (ŠMK)
(predseda ŠMK, riaditeľ školy a predsedovia PMK)

 Predmetová maturitná komisia (PMK)
(predseda, 2 skúšajúci – SJL, CJ)

(TČOZ, PČOZ – predseda, počet skúšajúcich určí riaditeľ školy)

(v jednom skúšobnom období môže byť ustanovených aj viac komisií) 



Maturitná skúška sa skladá:

 EXTERNÁ ČASŤ (EČ)
(Písomný test, ktorý zadáva a vyhodnocuje Národný ústav certifikovaných 

meraní vzdelávania v rovnakom čase na celom území SR)

 INTERNÁ ČASŤ (IČ)
a) Písomná forma internej časti (PFIČ)

(Písomný test, ktorý zadáva Národný ústav certifikovaných meraní 

vzdelávania v rovnakom čase na celom území SR)

b) Ústna forma internej časti (ÚFIČ)



 Externú časť maturitnej skúšky a písomnú formu internej časti 
maturitnej skúšky z predmetu cudzí jazyk vykoná žiak len z 
jedného cudzieho jazyka, ktorý si určí pri prihlasovaní na 
maturitnú skúšku.

 Interná časť maturitnej skúšky v jednotlivých predmetoch 
maturitnej skúšky sa môže konať aj formou:

a) ústnou,

b) praktickou,

c) predvedením komplexnej úlohy alebo umeleckého výkonu,

d) obhajoby komplexnej odbornej práce alebo projektu alebo 

úspešnej súťažnej práce,

e) realizácie a obhajoby experimentu,

f) kombinácie foriem podľa písmen a) až e).



OPRAVNÁ SKÚŠKA

 Žiak môže konať opravnú MS najviac z 2 predmetov 
(ak je to viac predmetov opakuje celú skúšku)

 Žiak musí podať žiadosť o opravnú skúšku najneskôr 
do 3 rokov od ukončenia posledného ročníka

 Na opravnú  skúšku EČ a PFIČ sa žiak prihlási do 30. 
júna (maturuje v septembri), resp. do 30. septembra 
nasledujúceho školského roka (maturuje v marci) 
riaditeľovi školy

 Ak je žiak neúspešný na opravnej skúške môže 
požiadať o druhú opravnú skúšku 

 Celú MS môže opakovať len raz



Spoločné ustanovenia

 Ak žiak neospravedlní svoju neúčasť na MS do 3 dní

od termínu konania skúšky – žiak zanechal štúdium 
nasledujúcim dňom

 Ak sa žiak správa na MS nedovoleným spôsobom jeho 
skúšku  PRERUŠÍ:

◦ Predseda PMK – opakuje skúšku v nasledujúcom šk. 
roku

◦ Dozerajúci učiteľ  a predseda nedovolí žiakovi 
pokračovať – opakuje skúšku v nasledujúcom šk. roku



Príloha vyhlášky č. 318/2008

EČ PFIČ ÚFIČ

príprava           

skúšanie

SJL 100´ 150´ 20´ 20´

CJ (B1

B2)

100´

120´

60´

60´

20´ 20´

TČOZ 30´ 30´



 Žiak musí mať ukončený 5. ročník, aby mohol vykonať ÚFIČ MS

 EČ a PFIČ MS sú neverejné, ÚFIČ MS je verejná

 Žiak môže vykonať v jeden deň ÚFIČ MS najviac z 3 predmetov

 Žiak vykoná ÚFIČ MS v najviac 5 pracovných dňoch (ak si žiak zvolil 
dobrovoľnú skúšku, tak potom maturuje 2 dni)

 V jednom dni môže PMK vyskúšať najviac 24 žiakov

 Výsledky EČ a PFIČ MS oznámi riaditeľ školy najneskôr 10 dní pred 
termínom ÚFIČ MS 

 Žiak  alebo jeho zákonný zástupca má právo požiadať riaditeľa školy o 
nahliadnutie do svojej písomnej práce a porovnať jej hodnotenie s kľúčom 
správnych odpovedí a pravidlami hodnotenia práce do 5 dní odo dňa, kedy 
sa dozvedel o jej výsledku, prípadné námietky voči hodnoteniu môže podať 
žiak alebo jeho zákonný zástupca písomne Štátnej školskej inšpekcii 
prostredníctvom riaditeľa školy do 8 dní odo dňa, odkedy sa dozvedel o jej 
výsledku 



Hodnotenie a klasifikácia MS

 EČ a PFIČ sa hodnotí percentami a percentilom
(zaokrúhľujeme na desatiny) 

percentil – relatívna úspešnosť žiaka v porovnaní s 
celoslovenským výsledkom

 ÚFIČ sa hodnotí známkou



SJL 

Žiak zmaturuje, ak jeho hodnotenie na ÚFIČ MS

a) nie je horšie ako dobrý a súčasne v EČ získa viac ako 33% alebo v PFIČ získa 

viac ako 25% celkového počtu bodov,

b) je dostatočný a v EČ získa viac ako 33 % celkového počtu bodov
a súčasne v PFIČ získa viac ako 25 % celkového počtu bodov

CJ  (AJ, NJ, FJ, RJ)

Žiak zmaturuje, ak jeho hodnotenie na ÚFIČ MS

a) nie je horšie ako dobrý a súčasne v EČ získa viac ako 33% alebo v PFIČ získa 

viac ako 25% celkového počtu bodov,

b) je dostatočný a v EČ získa viac ako 33 % celkového počtu bodov
a v PFIČ získa viac ako 25 % celkového počtu bodov

PČOZ a TČOZ
Žiak zmaturuje, ak jeho hodnotenie nie je horšie ako dostatočný.



TERMÍNY V ŠK. ROKU 2017/2018

 EČ a PFIČ SJL 12. marec 2019

 EČ a PFIČ AJ, NJ, FJ, RJ (B1, B2) 13. marec 2019

 EČ z MAT   14. marec 2019

 Náhradné termíny : SJL, CJ    09 . – 12. apríl 2019

Opravný termín EČ a PFIČ je v septembri (3. – 6. septembra 2019), resp. v riadnom

termíne budúceho školského roka!

 PČOZ 26. – 28. marec 2019
 02. – 04. apríl 2019

 ÚFIČ  20. – 24. máj 2019    

Náhradný a opravný termín UFIČ  je v septembri 2019 alebo vo februári 2020!





MATURITA 2019
Hotelová akadémia, Baštová 32, 080 85 Prešov 

 

ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA NA MATURITNÚ SKÚŠKU 

 
Meno a priezvisko žiaka : ......................................................... Rodné číslo: ...................... 

 

Šk. rok : 2018/2019 Študijný odbor: 6323 K hotelová akadémia   Trieda : ............................ 
 

Prihlasujem sa na vykonanie maturitnej skúšky v riadnom termíne školského roka 2017/2018 v Hotelovej akadémii, 

Baštová 32, Prešov v zmysle Zákona č.245/2008 o výchove a vzdelávaní / školský zákon / a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov a Vyhlášky MŠ SR č. 318/2008 o ukončovaní štúdia na stredných školách z týchto predmetov: 
 

 

1. predmet 

 

Slovenský jazyk a literatúra 
 

––––––– 

 

2. predmet 
 

Cudzí jazyk : 
 

 

3. predmet 

 

Teoretická časť odbornej zložky  
_______ 

 

4. predmet 

 

Praktická časť odbornej zložky 
_______ 

 

Dobrovoľná maturitná skúška 

 

5. predmet 
  

 

6. predmet 

  

 

V Prešove, dňa ............................                                    

 .......................................... 
p o d p i s 



Informácie:

 Nástenka v škole

 Webová stránka školy – sekcia Maturanti

 Internetové adresy:

 www.hapresov.edu.sk

www.minedu.sk (MŠ SR)

www.nucem.sk

Ďakujem za pozornosť.

Informácie_o_maturite_2017_-_SOŠ_a_konzervatóriá_s_VUJ_slovenským_final.pdf
http://www.hapresov.edu.sk/
http://www.minedu.sk/
http://www.nucem.sk/

