
KEDY ZMATURUJETE?  

 
Žiak úspešne zložil maturitu, ak úspešne zvládol 
skúšku zo všetkých predmetov maturitnej skúšky. 
Ak žiak neuspel z dobrovoľného predmetu, nemá to 
vplyv na úspešné vykonanie maturitnej skúšky 
a výsledok sa neuvádza na maturitnom vysvedčení. 
 
Žiak úspešne vykoná maturitnú skúšku 
z predmetu, ktorý má EČ a PFIČ  maturitnej 
skúšky, ak jeho hodnotenie z ústnej formy internej 
časti maturitnej skúšky nie je horšie ako stupeň 
prospechu 3 – dobrý a v písomnej forme internej časti 
maturitnej skúšky získa úspešnosť vyššiu ako 25 % 
alebo v externej časti získa úspešnosť vyššiu ako 
33 % alebo je stupeň prospechu 4 – dostatočný 
a v písomnej forme internej časti maturitnej skúšky 
získa úspešnosť vyššiu ako 25 % a v externej časti 
získa úspešnosť vyššiu ako 33 %. 
 
Žiak zmaturuje z ostatných predmetov, ktoré 
nemajú EČ ani PFIČ maturitnej skúšky, ak 
hodnotenie z každej formy internej časti nebude horšie 
ako 4 (dostatočný). 
 

ORGANIZÁCIA MATURITNÝCH SKÚŠOK 

 
Informácie o realizácii maturitných skúšok v školskom 
roku 2022/2023 sú zverejnené na internetovej stránke 
NIVAM - Národného inštitútu vzdelávania a mládeže 
www.nivam.sk v sekcii Merania - Maturita.  
 
Doplňujúce informácie k organizácii, hodnoteniu 
a klasifikácii maturitných skúšok vám poskytne 
zástupca riaditeľa školy.   
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Organizáciu ukončenia výchovy a vzdelávania 
v stredných školách upravuje § 72 až § 93 zákona 
č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský 
zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov a vyhláška MŠVVaŠ SR 
č. 224/2022 Z. z. o strednej škole. 
 

Žiak školy umeleckého priemyslu s vyučovacím 
jazykom slovenským koná maturitnú skúšku 
zo štyroch predmetov: 1. slovenský jazyk a 
literatúra, 2. cudzí  jazyk, 3. teoretická časť odbornej 
zložky, 4. praktická časť odbornej zložky.  
 

EXTERNÁ ČASŤ A INTERNÁ ČASŤ 
MATURITNEJ SKÚŠKY 
 

Maturitná skúška (MS) sa skladá z externej časti 
a internej časti. Úroveň vedomostí maturantov 
overuje štát testami z vybraných predmetov v externej 
časti MS, ktorú organizačne zabezpečuje Národný 
ústav certifikovaných meraní vzdelávania. Internú časť 
MS tvoria písomná forma a ústna forma. Katalóg 
cieľových požiadaviek na vedomosti a zručnosti 
maturantov z jednotlivých predmetov maturitnej 
skúšky je zverejnený na internetovej stránke NIVAM – 
Národného inštitútu vzdelávania a mládeže 
www.nivam.sk.  
V školách umeleckého priemyslu sa maturuje aj 
z teoretickej časti a praktickej časti odbornej zložky. 
Teoretická časť odbornej zložky (TČOZ) a praktická 
časť odbornej zložky (PČOZ) je súbor odborných 

vyučovacích predmetov podľa vzdelávacieho 
programu študijného odboru strednej školy. 
 

EXTERNÁ ČASŤ MATURITNEJ SKÚŠKY  
 

Externá časť maturitnej skúšky (EČ) predstavuje 
jednotné, štátom zadané testy, ktoré píšu všetci 
maturanti v rovnaký čas. V prípade cudzích jazykov 
zodpovedajú obsahom a úrovňou náročnosti úrovni B1 
alebo úrovni B2 Spoločného európskeho referenčného 
rámca. 
 

Slovenský jazyk a literatúra – 100 minútový test.  
Anglický jazyk – 100 minútový test (úroveň B1) alebo 
120 minútový test (úroveň B2). Skúška má tri časti – 
čítanie s porozumením, gramatika a lexika, počúvanie 
s porozumením. 
 

PÍSOMNÁ FORMA INTERNEJ ČASTI  
MATURITNEJ SKÚŠKY  
 

Písomná forma internej časti maturitnej skúšky (PFIČ) 
má podobu slohovej práce, ktorú žiaci píšu na vybranú 
tému (v prípade slovenského jazyka a literatúry) alebo 
na vopred určenú tému (v prípade cudzích jazykov). 
Témy sú zadávané centrálne. 
 

Slovenský jazyk a literatúra – 150 minút (výber 
jednej témy zo štyroch ponúkaných zadaní). 
Anglický jazyk – 60 minút (vopred určená téma). 
 

ÚSTNA FORMA INTERNEJ ČASTI  
MATURITNEJ SKÚŠKY  
 

Ústnu formu internej časti maturitnej skúšky 
(ÚFIČ) tvorí ústna odpoveď žiaka pred predmetovou 
maturitnou komisiou, pričom si žiak žrebuje jedno 
zo schválených maturitných zadaní, v predmete 
teoretická časť odbornej zložky si žiak žrebuje jednu 
zo schválených tém. Ústna odpoveď je verejná. 
 

Slovenský jazyk a literatúra – 20 minút príprava, 
20 minút odpoveď. 
Anglický jazyk – 20 minút príprava, 20 minút 
odpoveď. 
Teoretická časť odbornej zložky – 30 minút 
príprava, 30 minút odpoveď. 
 

PRAKTICKÁ ĆASŤ ODBORNEJ ZLOŽKY 
MATURITNEJ SKÚŠKY  
 

Praktická časť odbornej zložky (PČOZ) je súčasťou 
maturitnej skúšky na stredných odborných 
školách. Môže sa vykonať jednou z nasledovných 
foriem: a) praktická realizácia a predvedenie 
komplexnej úlohy, b) obhajoba vlastného projektu, 
c) realizácia a obhajoba experimentu, d) obhajoba 
úspešných súťažných prác, e) predvedenie 
umeleckého výkonu.  
Vo výtvarných odboroch tvorí túto formu maturitnej 
skúšky spracovanie zadanej témy v technologických, 
výtvarných a materiálových súvislostiach v podobe 
návrhu, odbornej dokumentácie, realizácie návrhu 
a písomnej obhajoby v odbornej maturitnej práci. 
V písomnej obhajobe žiak uvedie svoje východiská 
a ciele, inšpiračné zdroje, popíše a odôvodní postup 
realizácie, použité výtvarné techniky, technológie 
a materiály, celkový rozpočet realizácie. 
 

ČASOVÝ HARMONOGRAM  
 

14. 03. 2023 – externá časť a písomná forma internej 
časti MS – slovenský jazyk a literatúra,  
15. 03. 2023 – externá časť a písomná forma internej 
časti MS – cudzie jazyky (anglický jazyk),  
03. 04. 2023 – 04. 04. 2023 – náhradný termín 
externej časti a písomnej formy internej časti MS, 
11. 05. 2023 – praktická časť odbornej zložky MS,   
22. 05. 2023 – 26. 05. 2023 – ústne skúšky internej 
časti MS, 
05. 09. 2023 – 08. 09. 2023 – MS v mimoriadnom 
skúšobnom období. 
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