
Maturitná skúška v školskom roku 2015/2016 

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. 

Vyhláška č. 319/2008 Z. z. o uznávaní náhrady maturitnej skúšky z cudzieho jazyka v znení 

neskorších predpisov bola od 1. marca 2014 zrušená. EČ MS a PFIČ MS zabezpečuje 

NÚCEM. 

Posledné legislatívne zmeny upravujúce priebeh MS:  

Úpravy školského zákona účinné od 1. marca 2014: 

a. Zrušenie vyhlášky č. 319/2008 Z. z. o uznávaní náhrady maturitnej skúšky z cudzieho 

jazyka v znení neskorších predpisov, t. j. zrušenie možnosti uznania jazykového certifikátu 

ako náhrady MS z cudzieho jazyka.  

b. Podľa prechodného ustanovenia k tejto úprave riaditeľ školy mohol prijať žiadosť o 

náhradu MS z cudzieho jazyka do 28. februára 2014 a žiak si mohol uplatniť jeho rozhodnutie 

v školskom roku 2014/2015. V školskom roku 2015/2016 si žiak nemôže uplatniť náhradu 

maturitnej skúšky. 

 Z legislatívnych noriem upravujúcich organizáciu maturitnej skúšky ďalej vyplýva: 

 Žiak môže konať MS iba z vyučovacích predmetov (okrem výchovných vyučovacích 

predmetov), ktoré sú uvedené v učebnom pláne školy a v ktorých sa vzdelával. 

 MS zo všetkých maturitných predmetov, okrem cudzích jazykov, sa vykonáva 

na jednej úrovni. 

 MS z cudzích jazykov sa vykonáva na dvoch úrovniach B1 a B2 podľa Spoločného 

európskeho referenčného rámca pre jazyky. Žiak akéhokoľvek gymnázia vykoná MS 

z povinného cudzieho jazyka na úrovni B2 a žiak strednej odbornej školy 

a konzervatória si vyberie, na ktorej úrovni ju chce vykonať (B1 alebo B2). 

 EČ a PFIČ MS môže žiak vykonať iba z jedného cudzieho jazyka, ktorý si žiak určí 

pri prihlasovaní na MS. 

 Žiak gymnázia s vyučovacím jazykom slovenským si môže ďalší cudzí jazyk voliť 

ako ďalší voliteľný predmet (štvrtý) alebo ako dobrovoľný predmet. V oboch 

prípadoch vykoná iba ÚFIČ MS na úrovni B1 alebo B2 podľa vlastného výberu. 

 Žiak gymnázia s vyučovacím jazykom maďarským a ukrajinským a žiak strednej 

odbornej školy a konzervatória si môže druhý cudzí jazyk voliť iba ako dobrovoľný 

predmet. Vykoná iba ÚFIČ MS na úrovni B1 alebo B2 podľa vlastného výberu. 

 

TERMÍNY EXTERNEJ ČASTI A PÍSOMNEJ FORMY INTERNEJ ČASTI 

MATURITNÝCH SKÚŠOK 2016 

EČ a PFIČ MS sa uskutočnia 15. až 18. marca 2016. Administrácia EČ a PFIČ MS sa 

uskutoční podľa organizačných pokynov NÚCEM, ktoré budú zverejnené na webových 

stránkach NÚCEM www.nucem.sk a CVTI SR-ŠVS maturita.svsbb.sk, www.svs.edu.sk.  

 



Riadny termín EČ a PFIČ MS 2015 

 15. marec 2016 (utorok) – slovenský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a slovenská 

literatúra  

 

 16. marec 2016 (streda) – anglický jazyk, francúzsky jazyk, nemecký jazyk, ruský 

jazyk, španielsky jazyk, taliansky jazyk  

 

 17. marec 2016 (štvrtok) – matematika   

 

 

Náhradný termín EČ a PFIČ MS sa uskutoční 12. až 15. apríla 2016. 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 6. až 9. septembra 2016. Podrobné informácie 

o organizácii opravného termínu EČ a PFIČ MS budú zúčastneným školám poskytnuté 

v dostatočnom časovom predstihu.  

Zber dát o výsledkoch žiakov z PFIČ MS 2015 cez informačný systém pre EČ a PFIČ MS 

bude prebiehať v termíne od 25. apríla 2016 do 18. mája 2016. 

 

CHARAKTERISTIKA TESTOV EČ MS, TÉM A ZADANÍ PFIČ MS 

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA (SJL) 

 Trvanie testov externej časti: 100 minút 

 Formát úloh: 40 úloh s výberom odpovede, 24 úloh s krátkou odpoveďou 

 Trvanie písomnej formy: 150 minút 

 Formát úloh: jedna úloha s dlhou odpoveďou (štyri témy s určenou žánrovou formou, 

z ktorých si žiak vyberie a vypracuje iba jednu) 

ANGLICKÝ JAZYK (AJB2) 

Obsahom a úrovňou náročnosti zodpovedá test úrovni B2 Spoločného európskeho 

referenčného rámca pre jazyky. 

 Trvanie testov externej časti: 120 minút 

 Formát úloh: 46 úloh s výberom odpovede, 34 úloh s krátkou odpoveďou 

 Trvanie písomnej formy: 60 minút 

 Formát úloh : 1 úloha s dlhou odpoveďou (jedno zadanie s určenou žánrovou formou) 

MATEMATIKA 

 Trvanie testov externej časti: 150 minút 

 Formát úloh: 20 úloh s krátkou odpoveďou, 10 úloh s výberom odpovede 



 

Podrobné špecifikácie testov EČ MS, tém a zadaní PFIČ MS sú zverejnené 

na www.nucem.sk v časti Maturita/Maturita 2016/Špecifikácia testov EČ a PFIČ MS 2016. 

POZNÁMKY 

 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. 

 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 viac ako 25 % 

z celkového počtu bodov alebo v EČ MS získa viac ako 33 % z celkového počtu 

bodov, alebo  

b. je stupeň prospechu 4 (dostatočný) a v PFIČ MS získa viac ako 25 % z celkového 

počtu bodov a súčasne v EČ MS získa viac ako 33 % z celkového počtu bodov. 

 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 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.  

 

 

 

 

 

Použité skratky: 

EČ – externá časť  

IČ – interná časť 

MS – maturitná skúška  

MŠVVaŠ SR – Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky  

NÚCEM – Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania 

PFIČ – písomná forma internej časti 

ÚFIČ – ústna forma internej časti 

 

http://www.nucem.sk/sk/maturita#943,o948

