Často kladené otázky
Maturita
– organizácia, legislatíva
Použité skratky:
MS – maturitná skúška
EČ – externá časť
IČ – interná časť
PFIČ – písomná forma internej časti
ÚFIČ – ústna forma internej časti
ÚKO – úlohy s krátkou odpoveďou
PMK – predmetová maturitná komisia
ŠMK – školská maturitná komisia

OH – odpoveďové hárky
KŠÚ – Krajský školský úrad
MŠ SR – Ministerstvo školstva Slovenskej
republiky
NÚCEM - Národný ústav certifikovaných
meraní vzdelávania
ÚIPŠ-ŠVS – Ústav informácií a prognóz
školstva – Školské výpočtové stredisko



Na koho sa mám obrátiť s otázkami týkajúcimi sa problematiky cieľových
požiadaviek na maturanta a zadaní na ústnu časť maturitnej skúšky?



NÚCEM nemá vo svojej agende problematiku zadaní ústnej časti maturitnej skúšky,
obsahové zmeny v katalógoch cieľových požiadaviek jednotlivých maturitných predmetov,
ani schvaľovanie ďalších maturitných predmetov. Vaše otázky spojené s problematikou
obsahovej stránky maturitnej skúšky je potrebné odosielať na Štátny pedagogický ústav:
spu@statpedu.sk.



Kde by som mohla nájsť informáciu k maturitným zadaniam pre ústne maturitné
skúšky?

 Podrobnosti o spôsobe konania a obsahu ÚFIČ MS obsahuje príloha k vyhláške
č. 318/2008 Z. z., jej III. časť. Prípadne sa obráťte na Štátny pedagogický ústav:
spu@statpedu.sk.


Chcela by som vedieť, či sa pri hodnotení ústnej formy internej časti maturitnej
skúšky prihliada na prospech študenta počas celého štúdia, a ak áno, do akej miery.



Podľa § 84 ods. 2) zákona č. 245/2008 Z. z. sa pri hodnotení ÚFIČ MS prihliada na
prospech žiaka z tohto predmetu počas štúdia, ak sa známka z ÚFIČ výrazne odlišuje od
výsledkov žiaka dosiahnutých počas štúdia z tohto predmetu. Do akej miery sa prihliada, to
zákon nestanovuje, ide o rozhodnutie členov maturitnej predmetovej komisie a jej predsedu.



Aké úrovne testov budú v písomných maturitných testoch, keďže sa úroveň A aj B
zrušili. Bude to nejaký priemer z obidvoch alebo skôr tá vyššia úroveň?



Z cudzích jazykov sa maturuje na dvoch úrovniach, ktoré zodpovedajú Európskemu
referenčnému rámcu a to B1 a B2. Z vyučovacích jazykov je iba jedna úroveň, ktorá po
obsahovej stránke vychádza z bývalej úrovne B, v ostatných predmetoch je to úroveň vyššia,
resp. jej zmiernená obdoba. Požiadavky z jednotlivých predmetov na maturitnú skúšku

zistíte v cieľových požiadavkách na maturanta, ktoré pripravuje Štátny pedagogický ústav a
sú zverejnené aj na našej webovej stránke.




Kde nájdeme správne riešenia a odpovede na otázky v maturitných testoch?

Kľúče správnych odpovedí k testom EČ MS sú zverejnené na webovej stránke
NÚCEM: www.nucem.sk v časti Maturita v bloku Dokumenty.



Koľko % je potrebné získať v EČ MS alebo v PFIČ MS aby som zmaturoval alebo
bol pripustený k ústnej maturite?



Aby sa Váš výsledok hodnotil ako úspešný, musíte získať viac ako 33 % v EČ MS
a viac ako 25 % v PFIČ MS. Avšak výsledok v EČ a PFIČ MS neovplyvňuje Váš ďalší postup
k ústnej forme internej časti.
Výsledok žiaka v jednotlivých častiach a formách ovplyvňuje iba jeho celkové hodnotenie
maturitnej skúšky, t. j. či žiak zmaturoval alebo nie, a to takto:
- Ak žiak na ústnej forme internej časti získa známku 3 alebo lepšiu, zmaturoval (nezávisle
od výsledku testu EČ a PFIČ MS).
- Ak žiak z ÚFIČ MS získa známku 4 a z EČ získal viac ako 33 % a z PFIČ viac ako 25 %,
tak zmaturoval.
- Ak žiak z ÚFIČ MS získa známku 5, tak nezmaturoval (bez ohľadu na výsledky EČ a PFIČ),
môže však požiadať o opravnú skúšku z daného predmetu.




Kde sa môžem dozvedieť svoje výsledky z EČ MS?

Výsledky oznamuje žiakom riaditeľ školy, resp. ním poverený zástupca. Riaditeľ školy
je v zmysle Zákona č. 245/2008 Z. z. § 86 ods. 2) povinný oznámiť žiakom ich výsledky
najneskôr desať dní pred termínom konania ÚFIČ MS.
NÚCEM neposkytuje informácie o výsledkoch jednotlivých žiakov, nie sú voľne prístupné ani
na internete. Výsledky žiakov z riadneho termínu EČ MS sú v elektronickej podobe
sprístupnené pre všetky školy od vopred zverejneného dňa príslušného školského roka
(začiatkom mája). Školy si na základe zabezpečeného prístupu s použitím jedinečného hesla
môžu prezrieť a stiahnuť výsledky svojich žiakov. V papierovej podobe sú školám doručené
najneskôr desať dní pred začiatkom prvého termínu ústnych maturitných skúšok. Výsledky
žiakov z náhradného termínu EČ MS zasielame v neskorších termínoch.




Kedy budú zverejnené štatistické výsledky EČ MS?

Štatistické výsledky EČ MS pre celé Slovensko sú zverejňované koncom mája
príslušného školského roka. Koncom júna sú zverejňované záverečné správy a analýzy
výsledkov z jednotlivých predmetov MS. Všetky štatistické výsledky z predchádzajúcich
maturít sú zverejnené na našej webovej stránke v časti Maturita v bloku Dokumenty
v záverečných správach a výsledkoch pre jednotlivé roky.



Kde získam prístupové heslo do systému pre nahlasovanie žiakov na maturitnú
skúšku, resp. nahlasovanie výsledkov žiakov z PFIČ MS?



Obráťte sa na ÚIPŠ - ŠVS Banská Bystrica, ktoré spravuje príslušné elektronické
formuláre. Kontakty: 048/ 423 17 57 alebo maturita@svsbb.sk.



Je možné prihlásiť žiaka na maturitnú skúšku, resp. nahlásiť jeho výsledok z PFIČ
MS prostredníctvom aSc agendy?



Na základe informácie od pracovníkov aSc agendy je možné prihlásiť žiaka na
maturitnú skúšku. Tiež je možné zadať výsledky žiakov Vašej školy z PFIČ MS do agendy.
Po spustení príslušného formulára ŠVS-BB, by mali byť prihlásení žiaci aj všetky výsledky
automaticky pretransformované do formulára spravovaného ŠVS-BB. Je potrebné však
vykonať kontrolu, či transport prebehol bez chýb. Technické otázky smerujte priamo na
pracovníkov aSc.



Môže sa žiak gymnázia prihlásiť na maturitnú skúšku z povinného cudzieho
jazyka na úrovni B1?



Áno, ak je to žiak, ktorý začal štúdium na strednej škole najneskôr v školskom roku
2007/2008. Na týchto žiakov sa vzťahuje prechodné ustanovenie ods. 7) Vyhlášky č.
318/2008 Z. z. Žiaci, ktorí začali štúdium na strednej škole neskôr, budú musieť z povinného
cudzieho jazyka maturovať na úrovni B2. V oboch prípadoch maturitná skúška z povinného
cudzieho jazyka má aj EČ a PFIČ MS.



Môžem maturovať aj z predmetu, ktorý sa nevyučuje na mojej strednej škole, alebo
ktorý som počas môjho štúdia na škole neabsolvoval?



Nie. V zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. môže žiak vykonať maturitnú skúšku iba
z vyučovacích predmetov (okrem výchovných), ktoré sú uvedené v učebnom pláne školy
a v ktorých sa vzdelával.

 Môžem maturovať aj z predmetu, ktorý som mal na škole menej ako 6 hodín
týždenne v rámci celého štúdia?


Áno, ak to bude druhý voliteľný predmet u žiakov slovenských gymnázií, alebo
dobrovoľný predmet. Avšak prvý voliteľný predmet v zmysle vyhlášky č. 318/2008 Z. z.
nesmie byť cudzím jazykom a súčet jeho hodinových dotácií počas celého štúdia musí byť
minimálne 6 hodín.




Je možné maturovať z iného predmetu, než aké sú uvedené vo Vyhláške?

Na základe vyhlášky č. 318/2008 Z. z. § 12 ods. 5) bod z) môže byť medzi maturitné
predmety v skupine ostatných predmetov zaradený ďalší predmet z učebného plánu
školského vzdelávacieho programu po schválení Ministerstvom školstva SR.



Je pravda, že ak si žiak zvolí cudzí jazyk ako povinný predmet, musí z neho
maturovať aj externe a na úrovni B2, a ak si ho zvolí ako dobrovoľný, tak na úrovni B1 a iba
ústne?



Žiak vykoná EČ, PFIČ a ÚFIČ MS na úrovni B2 iba z jedného cudzieho jazyka, ktorý
musí jasne deklarovať na prihláške na maturitnú skúšku ako povinný predmet. Z tohto
cudzieho jazyka môže v prechodnom období 3 rokov (§17 ods. 7 Vyhlášky č. 318/2008 z. z.)
maturovať na úrovni B1 alebo B2.

Ak si gymnazista vyberie cudzí jazyk ako štvrtý – voliteľný predmet, resp. ak si ho vyberie
ako dobrovoľný predmet, spadá to pod § 6 ods. 10 Vyhlášky č. 318/2008, teda tento vykoná
iba ako ÚFIČ a iba na úrovni B1.



Musí žiak, ktorý sa prihlásil na dobrovoľnú maturitnú skúšku z vybraného predmetu,
vykonať z neho aj EČ MS?

 Nemusí. V zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. môže žiak konať maturitnú
skúšku najviac z 2 predmetov, pričom to môže byť iba EČ MS alebo iba IČ MS.
Upozorňujeme, že pod IČ MS sa rozumie aj PFIČ MS. Čiže ak si žiak ako dobrovoľný
predmet zvolí cudzí jazyk a nechce vykonať EČ MS, musí vykonať PFIČ MS a potom ÚFIČ
MS.


Ako máme hodnotiť žiaka, ktorý sa prihlásil na maturitnú skúšku z matematiky ako
dobrovoľného predmetu, ale po ukončení EČ MS svoj OH neodovzdal, alebo sa na skúšku
ani nedostavil?



Ak si žiak zvolil matematiku ako piaty dobrovoľný predmet, nemusí svoju neúčasť na
skúške z tohto predmetu ospravedlniť (§89 ods. 3 zákona c. 245/2008 Z. z.). Za neúčasť sa
môže pokladať aj neodovzdanie OH, resp. odmietnutie odpovede pri ÚFIČ MS.

Ak na skúške z dobrovoľného predmetu žiak neuspeje (t. j. napr. odovzdá otázku a nebude
odpovedať, resp. komisia jeho odpoveď ohodnotí na 5 a pri EČ bude ohodnotený najviac na
33 %), potom sa to na maturitnom vysvedčení neuvádza a nemá to vplyv na celkové
hodnotenie z maturitnej skúšky (§86 ods. 7 toho istého zákona). Ak sa žiak rozhodne
odpovedať a komisia jeho odpoveď ohodnotí na 4, 3, 2, resp. pri EČ bude mať viac ako
33 %, pokladá sa to za úspešné zvládnutie skúšky. Napriek tomu, že s tým nie je žiak
spokojný, musí sa toto hodnotenie uviesť na maturitnom vysvedčení.

 Som študentkou gymnázia a ako nepovinný predmet som si zvolila chémiu. Ak mi
nesadne otázka, stačí povedať vetu: „Odstupujem od maturitnej skúšky ...“ a nebude sa mi
o tom robiť v dokumentoch žiaden záznam, ani sa to nezapíše do maturitného vysvedčenia?


Zrejme máte na mysli maturitnú skúšku z dobrovoľného predmetu. V tom prípade
odpoveď na Vašu otázku je áno. Ak ste si chémiu zvolili ako piaty dobrovoľný predmet,
nemusíte svoju neúčasť ospravedlniť. Ak sa rozhodnete neodpovedať, nebude sa o tom robiť
žiaden záznam a na maturitnom vysvedčení nebude figurovať predmet chémia. Ak sa však
rozhodnete odpovedať a maturitná komisia Vašu odpoveď ohodnotí napr. známkou 3, musí
sa to na maturitnom vysvedčení uviesť napriek tomu, že s výsledkom nie ste spokojná.

 Chcela by som sa opýtať, či je ešte možné zmeniť úroveň cudzieho jazyka z B2
(bývala A úroveň) na B1 (bývala B úroveň) po 30. októbri daného školského roku. Ak áno,
kde mam poslať žiadosť o zmene úrovne?


Po termíne ukončenia odovzdávania prihlášok na maturitnú skúšku môžete písomne
požiadať riaditeľa Vašej školy, aby Vám povolil zmenu maturitného predmetu, resp. úrovne.

V žiadosti musíte uviesť vážne dôvody, prečo o túto zmenu žiadate (zákon č. 245/2008 Z. z.
uvádza ako príklad štúdium v zahraničí, ale napr. aj rozhodnutie zmeniť študijné zameranie
a prihlášku na VŠ môže byť dosť vážnym dôvodom).
Riaditeľ školy najneskôr do 31. 1. daného školského roka môže ale nemusí v osobitnom
prípade v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. povoliť túto zmenu,. Nikto iný nemá kompetenciu
túto zmenu uskutočniť. Je iba na riaditeľovi školy, aby zvážil konkrétny prípad, či uvedený
dôvod je vážny, alebo ide iba o vypočítavosť žiaka. Ak zmenu riaditeľ povolí, musí
informovať o tejto zmene NÚCEM, aby sme pripravili správny počet testov z jednotlivých
predmetov a úrovní pre danú školu.



Ako postupovať, ak sa žiak na maturitnú skúšku nedostavil a svoju neúčasť
neospravedlnil?

 Podľa § 89 ods. 3) zákona č. 245/2008 Z. z. ak žiak svoju účasť neospravedlní alebo
jeho ospravedlnenie nebude uznané, posudzuje sa, ako keby svoje štúdium zanechal.
Netýka sa to však dobrovoľnej maturitnej skúšky. Neúčasť na nej nie je v zmysle zákona
nutné ospravedlniť.
Ak žiak svoju neúčasť na MS ospravedlnil, a má záujem o náhradný termín MS, musí oň
požiadať riaditeľa školy najneskôr do troch dní odo dňa konania skúšky.



Ako je to s opravnou skúškou, ak žiak na ústnej forme internej časti maturitnej
skúšky bol za svoju odpoveď ohodnotený známkou 5?



Ak žiak neuspel na ÚFIČ MS (jeho odpoveď bola hodnotená známkou 5) môže
najneskôr do troch rokov od ukončenia posledného ročníka štúdia podať žiadosť o opravnú
skúšku a školská maturitná komisia mu túto žiadosť môže schváliť. Opravná skúška ÚFIČ
MS sa koná na škole, na ktorej žiak konal maturitnú skúšku. Môže sa konať iba raz
v riadnom skúšobnom období, obvykle v mesiaci september alebo február. Ak na opravnej
skúške žiak neuspeje, môže požiadať o druhú opravnú skúšku, ktorú môže vykonať až v
ďalšom skúšobnom období.



Ako je to s opravnou skúškou, ak žiak na ústnej forme internej časti maturitnej
skúšky bol za svoju odpoveď ohodnotený známkou 4, ale na externej časti získal menej ako
33 %, resp. z písomnej formy internej časti má menej ako 25 %?



Ak žiak neuspel na MS (jeho odpoveď bola hodnotená známkou 4 a neuspel z EČ
a/alebo PFIČ MS) môže podať žiadosť o opravnú skúšku aj z časti maturitnej skúšky.
Znamená to, že žiak môže opakovať iba ÚFIČ MS a ak bude pri opravnej skúške ohodnotený
známkou 3 alebo lepšou, bude jeho celkový výsledok na maturitnej skúške hodnotený ako
úspešné zvládnutie MS. Ak sa žiak rozhodne opraviť EČ MS a/alebo PFIČ MS, bude ju/ich
konať až v nasledujúcom roku. Ak získa viac ako 33 %, resp. 25 %, bude jeho celkový
výsledok hodnotený ako úspešné zvládnutie MS.



Ako sa postupuje, ak sa žiak správa počas maturitnej skúšky nedovoleným
spôsobom (opisuje, vyrušuje a pod.)?



V prípade, že sa v priebehu niektorej časti MS žiak správa nedovoleným spôsobom,
predseda PMK, resp. ŠMK po zvážení situácie rozhodne, či boli naplnené dôvody na
prerušenie časti maturitnej skúšky žiaka. Ak predseda PMK, resp. ŠMK preruší žiakovi
skúšku, žiak musí opustiť učebňu, v ktorej prebieha skúška.

Ak predseda PMK, resp. ŠMK preruší žiakovi EČ MS z daného predmetu, žiak môže
pokračovať ďalej v PFIČ MS z tohto predmetu a rovnako môže vykonať ÚFIČ MS z tohto
predmetu. Ak predseda PMK, resp. ŠMK preruší žiakovi PFIČ z daného predmetu, žiakovi
nemôže byť povolené vykonanie ÚFIČ MS z daného predmetu, ale EČ MS z tohto predmetu
zostáva v platnosti. Ak bude žiakovi prerušená ÚFIČ MS z daného predmetu, EČ MS
zostáva v platnosti ale PFIČ MS sa mu ruší (ide o dve formy tej istej - internej časti MS).
Prerušenie skúšky z jedného predmetu neovplyvňuje účasť žiaka na maturitnej skúške
z iných predmetov, preto žiak môže konať EČ aj celú IČ MS z iných predmetov.
Žiak, ktorému bola prerušená MS z daného predmetu, ju môže vykonať až v riadnom termíne
nasledujúceho školského roka (to sa týka ja ÚFIČ MS).

