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Organizácia, podrobnosti hodnotenia 
a klasifikácie, spôsob a forma konania 

maturitnej skúšky v školskom roku 2022/2023 
 

I. Organizácia maturitnej skúšky 
 
Organizáciu maturitnej skúšky upravuje § 15 vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 224/2022 Z. z. o strednej škole: 
 
(1) Interná časť maturitnej skúšky v jednotlivých predmetoch maturitnej skúšky okrem jej písomnej formy sa 
môže konať: 
a) ústnou formou, 
b) praktickou formou, 
c) predvedením komplexnej úlohy alebo umeleckého výkonu, 
d) obhajobou komplexnej odbornej práce, projektu alebo úspešnej súťažnej práce, 
e) realizáciou a obhajobou experimentu alebo 
f) kombináciou foriem podľa písmen a) až e). 
 
(2) Priebeh internej časti maturitnej skúšky je verejný okrem jej písomnej formy a praktickej časti odbornej 
zložky maturitnej skúšky. 
 
(3) V jeden deň možno vykonať internú časť maturitnej skúšky okrem jej písomnej formy a praktickej časti 
odbornej zložky maturitnej skúšky najviac z troch predmetov. 
 
(4) Internú časť maturitnej skúšky okrem jej písomnej formy a praktickej časti odbornej zložky maturitnej 
skúšky možno vykonať v priebehu najviac piatich pracovných dní. 
 
(5) Maturitná skúška sa vykonáva v jazyku, v ktorom sa príslušný predmet vyučoval. Ak si žiak bilingválneho 
vzdelávania zvolí vykonanie externej časti maturitnej skúšky, vykonáva ho rovnakým spôsobom, ako žiak 
štúdia, ktoré sa uskutočňuje v slovenskom jazyku. Ak sa v bilingválnom vzdelávaní vyučuje predmet súčasne 
v dvoch vyučovacích jazykoch, maturitná skúška sa vykonáva v jazyku podľa školského vzdelávacieho 
programu. 
 
(6) Pri ústnej forme internej časti maturitnej skúšky sa žrebuje jedno zo schválených zadaní. 
 
(7) Maturitné zadania jednotlivých predmetov ústnej formy internej časti maturitnej skúšky, s uvedením 
zoznamu pomôcok, ktoré môže žiak používať, a témy jednotlivých častí teoretickej časti odbornej zložky 
maturitnej skúšky a praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky s uvedením pomôcok, ktoré môže žiak 
používať, schvaľuje riaditeľ na návrh predsedu predmetovej komisie do 31. marca; návrh predkladá predseda 
predmetovej komisie riaditeľovi do 15. marca. V predmete slovenský jazyk a literatúra je súčasťou 
maturitných zadaní aj vzorec na výpočet klasifikačného stupňa. 
 
(8) Témy teoretickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky a praktickej časti odbornej zložky maturitnej 
skúšky schvaľuje riaditeľ a predkladá ich do troch pracovných dní na vyjadrenie Slovenskej obchodnej 
a priemyselnej komore, Slovenskej živnostenskej komore, Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej 
komore, Slovenskej lesníckej komore, Slovenskej banskej komore alebo inej právnickej osobe, ktorá má 
pôsobnosť v oblasti odborného vzdelávania a prípravy podľa osobitného predpisu (ďalej len „stavovská 
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organizácia“) alebo zástupcom zamestnávateľov (ďalej len „profesijná organizácia“). Príslušná stavovská 
organizácia alebo profesijná organizácia sa k nim vyjadrí do 15. apríla, predseda predmetovej maturitnej 
komisie ich schvaľuje do 30. apríla. 
 
(9) Pri ústnej forme internej časti maturitnej skúšky z predmetu teoretická časť odbornej zložky maturitnej 
skúšky sa žrebuje jedna z 25 schválených tém. 
 
(10) Na praktickú časť odbornej zložky maturitnej skúšky sa určí 1 téma až 15 tém zahŕňajúce činnosti v rámci 
povolania, na ktorého výkon sa žiaci pripravujú. 
 
(11) Forma praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky sa určuje na návrh predsedu predmetovej 
komisie. Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky sa vykonáva ako: 
a) praktická realizácia a predvedenie komplexnej úlohy, 
b) obhajoba vlastného projektu, 
c) realizácia a obhajoba experimentu, 
d) obhajoba úspešnej súťažnej práce alebo 
e) predvedenie umeleckého výkonu. 
 
(12) Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky trvá podľa povahy študijného odboru najviac 24 hodín, 
v študijnom odbore zubný technik, ortopedický technik najviac 33 hodín; v jednom vyučovacom dni najviac 
8 hodín. V odboroch vzdelávania, v ktorých to charakter maturitnej skúšky vyžaduje, môže praktická časť 
odbornej zložky maturitnej skúšky trvať najviac 4 týždne. 
 
(13) Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky sa môže vykonávať ako individuálna, alebo ako 
skupinová. 
 
(14) Maturitná skúška z jednotlivých predmetov okrem jej externej časti a písomnej formy internej časti sa 
vykonáva pred predmetovou maturitnou komisiou. V jednom vyučovacom dni možno pred jednou 
predmetovou maturitnou komisiou vyskúšať najviac 24 žiakov. 
 
(15) Čas vyčlenený pre jednotlivé časti a predmety maturitnej skúšky je uvedený v I. časti prílohy č. 2 
k vyhláške MŠVVaŠ SR č. 224/2022 Z. z. o strednej škole. Ak ide o žiaka, ktorý je cudzincom, čas konania 
jednotlivých častí maturitnej skúšky sa upravuje podľa VI. časti prílohy č. 2 k vyhláške MŠVVaŠ SR 
č. 224/2022 Z. z. o strednej škole.  
 
(16) Pri konaní maturitnej skúšky je jednou hodinou maturitnej skúšky 60 minút. 
 

II. Hodnotenie a klasifikácia maturitnej skúšky 
 
Podrobnosti hodnotenia a klasifikácie maturitnej skúšky upravuje § 17 vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 224/2022 Z. z. 
o strednej škole:  
 
(1) Každá časť maturitnej skúšky sa v príslušnom predmete hodnotí osobitne. 
 
(2) Externá časť maturitnej skúšky a jednotlivé formy internej časti maturitnej skúšky sa hodnotia osobitne 
a ich hodnotenie sa uvádza na vysvedčení o maturitnej skúške. 
 
(3) Externá časť maturitnej skúšky sa hodnotí percentami úspešnosti. Ak externú časť maturitnej skúšky 
vykoná najmenej 30 žiakov, hodnotí sa aj percentilom. 
 
(4) Hodnotenie písomnej formy internej časti maturitnej skúšky sa vyjadruje percentami úspešnosti. 
Hodnotenie ústnej formy internej časti maturitnej skúšky sa vyjadruje klasifikačným stupňom. 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2022/224/20220701#prilohy.priloha-priloha_c_2_k_vyhlaske_c_224_2022_z_z.op-sposob_a_forma_konania_maturitnej_skusky.op-cast_1
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2022/224/20220701#prilohy.priloha-priloha_c_2_k_vyhlaske_c_224_2022_z_z.op-sposob_a_forma_konania_maturitnej_skusky.op-cast_6
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(5) Hodnotenie vyjadrené percentami úspešnosti a percentilom sa zaokrúhľuje na jedno desatinné miesto. 
 
(6) Pokyny na hodnotenie úloh externej časti maturitnej skúšky a pokyny na hodnotenie písomnej formy 
internej časti maturitnej skúšky tvoria prílohu maturitného zadania. 
 
(7) Ústnu formu internej časti maturitnej skúšky možno vykonať bez ohľadu na výsledok externej časti 
maturitnej skúšky a výsledok písomnej formy internej časti maturitnej skúšky. 
 
(8) Každá úloha v maturitnom zadaní ústnej formy internej časti maturitnej skúšky sa hodnotí samostatne. 
 
(9) Predmet maturitnej skúšky má v maturitnom zadaní najmenej dve úlohy vyjadrené ich podielom 
na celkovom hodnotení. Celkovým hodnotením ústnej formy internej časti maturitnej skúšky z príslušného 
predmetu je klasifikačný stupeň, ktorý sa vypočíta ako vážený priemer klasifikačných stupňov z odpovedí 
na jednotlivé úlohy maturitného zadania. Vážený priemer sa zaokrúhľuje na celé číslo. Vážený priemer 
vyjadrený číslom s desatinnou časťou najviac 0,5 sa zaokrúhľuje na celé číslo nadol a vážený priemer 
vyjadrený číslom s desatinnou časťou viac ako 0,5 sa zaokrúhľuje na celé číslo nahor. 
 
(10) Žiak úspešne vykoná maturitnú skúšku z predmetu, ktorý má externú časť maturitnej skúšky a písomnú 
formu internej časti maturitnej skúšky, ak jeho hodnotenie z ústnej formy internej časti maturitnej skúšky: 
a) nie je horšie ako klasifikačný stupeň 3 – dobrý a 
1. v písomnej forme internej časti maturitnej skúšky získa úspešnosť vyššiu ako 25 % alebo 
2. v externej časti maturitnej skúšky získa úspešnosť vyššiu ako 33 % alebo 
b) je klasifikačný stupeň 4 – dostatočný, v písomnej forme internej časti maturitnej skúšky získa úspešnosť 
vyššiu ako 25 % a v externej časti maturitnej skúšky získa úspešnosť vyššiu ako 33 %. 
 
(11) Žiak úspešne vykoná maturitnú skúšku z predmetu, ktorý má externú časť maturitnej skúšky a nemá 
písomnú formu internej časti maturitnej skúšky, ak jeho hodnotenie z ústnej formy internej časti maturitnej 
skúšky:  
a) nie je horšie ako klasifikačný stupeň 3 – dobrý a v externej časti maturitnej skúšky získa úspešnosť vyššiu 
ako 25 % alebo 
b) je klasifikačný stupeň 4 – dostatočný a v externej časti maturitnej skúšky získa úspešnosť vyššiu ako 33 %. 
 
(12) Žiak úspešne vykoná maturitnú skúšku z predmetu, ktorý nemá externú časť maturitnej skúšky a nemá 
písomnú formu internej časti maturitnej skúšky, ak jeho klasifikačný stupeň z ústnej formy internej časti 
maturitnej skúšky nie je horší ako 4 – dostatočný. 
 
(13) Žiak úspešne vykoná externú časť maturitnej skúšky z dobrovoľného predmetu, ak v nej získa úspešnosť 
vyššiu ako 33 %. 
 
(14) Žiak úspešne vykoná písomnú formu internej časti maturitnej skúšky z dobrovoľného predmetu, ak v nej 
získa úspešnosť vyššiu ako 25 %. 
 

III. Spôsob a forma konania maturitnej skúšky 
 

A. Externá časť a písomná forma internej časti: 
 
1. Cudzí jazyk 
Obsahom a úrovňou náročnosti zodpovedá jazykovej úrovni B2 alebo B1 Spoločného európskeho 
referenčného rámca. Voliteľný predmet cudzí jazyk obsahom a úrovňou náročnosti zodpovedá jazykovej 
úrovni B1 alebo B2 Spoločného európskeho referenčného rámca.  
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Externá časť maturitnej skúšky z cudzieho jazyka pozostáva z centrálne vypracovanej, vo všetkých školách 
v rovnakom čase zadanej, pod externým dozorom konanej a externe vyhodnotenej písomnej skúšky - testu. 
Test overuje komunikačné kompetencie na úrovni B1 a B2 Spoločného európskeho referenčného rámca 
pre cudzie jazyky v častiach počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením a použitie gramatiky a lexiky. 
Test obsahuje úlohy s výberom odpovede a úlohy s krátkou odpoveďou.  
 
Písomnou formou internej časti maturitnej skúšky je vypracovanie centrálne zadanej témy v určenej žánrovej 
forme. Písomná forma internej časti maturitnej skúšky sa zadáva vo všetkých školách v rovnakom čase, koná 
sa pod externým dozorom a vyhodnocuje sa interne na základe centrálnych pokynov.  
 
Charakteristika témy písomnej formy internej časti maturitnej skúšky pre úroveň B1: a) písať jednoducho 
a jasne o témach, ktoré sú žiakovi známe a zaujímajú ho, b) vyjadriť svoj názor na témy, ktoré žiaka zaujímajú, 
c) vyjadriť svoje pocity (ľútosť, radosť, záujem, súcit a pod.), d) napísať pozdrav, pozvanie, odkaz, 
blahoželanie, telegram, e) napísať súkromný a formálny list, žiadosť, životopis, sťažnosť, reklamáciu, inzerát, 
f) opísať osobu, predmet, miesto, činnosť, situáciu. 
 
Charakteristika témy písomnej formy internej časti maturitnej skúšky pre úroveň B2: a) napísať jasný 
a detailný text na rôzne témy, ktoré žiaka zaujímajú, b) písať podrobne, štylisticky a jazykovo správne 
o udalostiach, reálnych alebo fiktívnych zážitkoch, c) napísať dobre zrozumiteľný príbeh, d) napísať pozdrav, 
pozvanie, odkaz, blahoželanie, telegram, e) napísať súkromný a formálny list, žiadosť, životopis, sťažnosť, 
reklamáciu, inzerát, f) opísať osobu, predmet, miesto, činnosť, situáciu, g) napísať súvislý text, v ktorom žiak 
vyjadrí svoje názory, postoje, myšlienky, city, h) napísať referát, diskusný príspevok, správu, rozprávanie.  
 
2. Slovenský jazyk a literatúra  
Externú časť maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry tvorí centrálne vypracovaná, vo všetkých 
školách v rovnakom čase zadaná, pod externým dozorom konaná a externe vyhodnotená písomná skúška - 
test. Test sa skladá len z úloh s výberom odpovede a z úloh s krátkou odpoveďou.  
 
Písomnou formou internej časti sú centrálne pripravené súbory štyroch tém alebo východiskové texty 
a určené žánrové formy. Žiak si vyberie a vypracuje iba jednu tému. Žiak má preukázať komplexnosť ovládania 
spisovného jazyka, mieru tvorivosti v písomnom prejave a celkovú vzdelanosť a kultúrnosť v miere 
vychádzajúcej z cieľových požiadaviek. Písomná práca sa vo všetkých školách zadáva v rovnakom čase, koná 
sa pod externým dozorom a vyhodnocuje sa interne na základe centrálnych pokynov.  
 
Charakteristika úloh písomnej práce: a) analýza a interpretácia umeleckého diela alebo vecného textu (jeho 
obsahová, kompozičná a štylistická analýza, argumentácia a hodnotenie), b) vypracovanie zvolenej témy 
v určenej žánrovej forme, c) porovnanie dvoch textov podľa zadania, d) štýlová a žánrová transformácia 
textov. 
 

B. Ústna forma internej časti maturitnej skúšky: 
 
1. Všeobecné pokyny 
1. Ústnu formu internej časti maturitnej skúšky tvorí ústna odpoveď žiaka pred predmetovou maturitnou 
komisiou, pričom si žiak žrebuje jedno zo schválených maturitných zadaní.  
2. Ústna forma internej časti maturitnej skúšky je verejná.  
3. Maturitné zadania a úlohy v nich vychádzajú z cieľových požiadaviek na vedomosti a zručnosti pre príslušný 
predmet maturitnej skúšky.  
4. Každé maturitné zadanie tvoria dve alebo tri samostatné úlohy, podľa možností a charakteru predmetu 
z viacerých tematických okruhov.  
5. Obsah maturitných zadaní zohľadňuje aj predpísaný čas určený na trvanie skúšky a jej prípravu.  
6. Maturitné zadania ústnej formy internej časti maturitnej skúšky pripravuje príslušná predmetová komisia 
školy. Maturitné zadania sa nezverejňujú.  
7. Minimálny počet zadaní je 30. Každé zadanie sa použije iba jedenkrát v danom dni.  
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8. Pre každý maturitný predmet sa učebné pomôcky členia do dvoch skupín - všeobecné a konkrétne. 
Pod všeobecnými rozumieme pomôcky, ktoré má každý žiak na každej škole k dispozícii počas konania 
príslušnej časti alebo zložky skúšky. Konkrétne sú tie pomôcky, ktoré priamo súvisia s príslušným zadaním.  
9. Každá škola zabezpečí žiakovi prístup k všeobecným pomôckam v príslušnom predmete maturitnej skúšky.  
10. Súčasťou príslušného maturitného zadania je aj uvedenie konkrétnej učebnej pomôcky. 
11. Skúšajúci citlivo riadi rozhovor so žiakom, kladie pomocné a stimulačné otázky, vyjadruje súhlas alebo 
nesúhlas s tvrdeniami žiaka, pričom ho vedie k tomu, aby svoje názory podopieral argumentmi a využíval 
pri tom písomnú prípravu a tiež vlastné poznatky získané počas prípravy na maturitnú skúšku.  
12. Členovia predmetovej maturitnej komisie dbajú na to, aby žiak mohol na ich podnety reagovať plynulo 
a mal dosť času a pokoja na vyjadrenie svojich myšlienok. 
 
2. Anglický jazyk 
Každé zadanie pre všetky úrovne náročnosti sa skladá z troch úloh. Tematické okruhy sú uvedené v cieľových 
požiadavkách z anglického jazyka.  
 
Charakteristika úloh maturitných zadaní:  
Úloha č. 1 - Vizuálny podnet (napr. obrázok, fotografia, komiks, graf, schéma a pod.)  
Žiak opíše predložený obrázok a hľadá súvislosti medzi obrázkom a príslušnou maturitnou úlohou. Komisia 
hodnotí súvislosť opisu predloženého podnetu, lineárnosť (postupnosť) vo vyjadrovaní a adekvátne jazykové 
prostriedky zodpovedajúce danej úrovni žiaka.  
 
Úloha č. 2 - Tematický okruh 
Úlohou žiaka je zaujať stanovisko k téme a odôvodniť ho v rozhovore so skúšajúcimi, ktorí vedú rozhovor 
podľa zásad uvedených v metodických pokynoch pre predmetové maturitné komisie. Komisia hodnotí, ako 
žiak dokáže zdôvodniť a vysvetliť svoje názory na príslušnú tému a argumentovať k problematike, výber 
faktov a informácií, gramatiku.  
 
Úloha č. 3 - Situačná úloha, dialóg s rozdelenými úlohami (rôzne modelové situácie zohľadňujúce príslušný 
študijný odbor). Žiak dostane za úlohu vyriešiť konkrétnu situáciu, napríklad je na stanici a má sa informovať 
o najvýhodnejšom vlakovom spojení do nejakého mesta. Komisia sa zameriava na hodnotenie výberu 
a adekvátnosť použitia jazykových prostriedkov (v konkrétnej situácii z každodenného života v okruhu 
príslušných tém).  
 
Všeobecné pomôcky: 
Obojstranný prekladový slovník obsahujúci najmenej 15 000 hesiel.  
 
Hodnotenie: 
a) Základom hodnotenia je rozsah slovnej zásoby, používanie gramatických štruktúr, stupeň jazykovej 
pohotovosti, obsahová stránka prejavu a pod.  
b) Predmetová maturitná komisia hodnotí obsahovú a jazykovú správnosť odpovede, štruktúru - začiatok, 
vedenie a skončenie rozhovoru.  
c) Každá úloha maturitného zadania sa hodnotí stupňom prospechu 1 až 5.  
d) Hodnotenie úlohy č. 1 sa skladá z dvoch samostatných hodnotení. Hodnotí sa: 1. obsahová primeranosť,  
2. jazyková správnosť.  
e) Hodnotenie úlohy č. 2 sa skladá zo šiestich samostatných hodnotení. Hodnotí sa: 1. plynulosť vyjadrovania, 
2. výslovnosť a intonácia, 3. obsah - náročnosť spracovania/kvalita rozhovoru, 4. lexikálny rozsah, 5. 
argumentácia, 6. gramatická presnosť.  
f) Hodnotenie úlohy č. 3 sa skladá z dvoch samostatných hodnotení. Hodnotí sa: 1. obsahová a jazyková 
správnosť, 2. pohotovosť vyjadrovania.  
g) Váha hodnotenia jednotlivých úloh ústnej zložky je 1 : 2 : 1. Pri výpočte váženého priemeru pre obe úrovne 
sa používa vzorec: 
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                     z1 + 2. z2 + z3  
z = -------------------,  

  4  
 
pričom z je po zaokrúhlení výsledný stupeň prospechu a z1 je stupeň prospechu za úlohu č. 1.  
 
3. Slovenský jazyk a literatúra 
Každé maturitné zadanie obsahuje dve úlohy a súvisiace východiskové texty. Prvá úloha obsahuje učivo 
zo slovenského jazyka. Druhá úloha obsahuje učivo z literatúry.  
 
Charakteristika úloh maturitných zadaní: 
Úloha č. 1 - Úloha je zameraná tak, aby žiak pri odpovedi prejavil pripravenosť komunikovať v štátnom jazyku, 
schopnosť jazykovo, kompozične a štylisticky analyzovať a interpretovať text a znalosť teoretického systému 
slovenského jazyka v rozsahu určenom katalógom cieľových požiadaviek a vzdelávacím štandardom. Zároveň 
má žiak preukázať schopnosť pohotovo reagovať na podnety, argumentovať a kriticky hodnotiť text; 
uplatňuje sa forma dialógu s členmi predmetovej maturitnej komisie.  
 
Úloha č. 2 - Úloha je zameraná na schopnosť analyzovať, interpretovať a esteticky hodnotiť umelecký text 
a pritom uplatňovať vedomosti z literárnej teórie a literárnej histórie; uplatňuje sa forma dialógu s členmi 
predmetovej maturitnej komisie.  
 
Zastúpenie jednotlivých tematických okruhov v úlohách maturitných zadaní je takéto:  
1) úlohy z jazyka – zvuková rovina jazyka a pravopis, významová/lexikálna rovina jazyka,  
tvarová/morfologická rovina jazyka, skladobná/syntaktická rovina jazyka, sloh, jazykoveda, jazyk a reč,  
učenie sa, práca s informáciami, jazyková kultúra, komunikácia, 
2) úlohy z literatúry – všeobecné pojmy, literárne obdobia a smery, literárne druhy, literárne žánre,  štruktúra 
literárneho diela, štylizácia textu, metrika.  
 
Všeobecné pomôcky: 
Krátky slovník slovenského jazyka  
Synonymický slovník slovenčiny  
Pravidlá slovenského pravopisu  
 
Hodnotenie: 
a) Predmetová maturitná komisia hodnotí obsahovú kvalitu a úroveň jazykovej kultúry, t.j. jazykovú 
a gramatickú správnosť odpovede, rozsah slovnej zásoby, štylistickú pôsobivosť a stupeň rečovej 
pohotovosti.  
b) Každá úloha maturitného zadania sa hodnotí stupňom prospechu 1 až 5.  
c) Váha hodnotenia jednotlivých úloh je 3: 2 alebo 1: 1. Pri výpočte stupňa prospechu sa používa vzorec:  
 

      3.z1 + 2.z2  
z = -------------,  

5  
alebo vzorec 
 

       z1 + z2  
z = -------------,  

2  
 

pričom z je po zaokrúhlení výsledný stupeň prospechu, z1 je známka za úlohu č. 1 a z2 je známka za úlohu 
č. 2. Príslušný vzorec je určený predmetovou komisiou pre jednotlivé triedy podľa formulácie maturitných 
zadaní.  
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C. Teoretická časť odbornej zložky a praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky: 
 
1. Všeobecné pokyny 
1. Teoretická časť odbornej zložky maturitnej skúšky je verejná.  
2. Maturitné témy pre teoretickú časť odbornej zložky maturitnej skúšky vychádzajú z výkonových štandardov 
pre teoretické vzdelávanie pre príslušný študijný odbor alebo študijný odbor a jeho zameranie uvedené 
v štátnom vzdelávacom programe pre odborné vzdelávanie a prípravu, podľa ktorého žiak štúdium začal.  
3. Maturitné témy pre praktickú časť odbornej zložky maturitnej skúšky vychádzajú z výkonových štandardov 
pre praktickú prípravu pre príslušný študijný odbor alebo študijný odbor a jeho zameranie uvedené v štátnom 
vzdelávacom programe pre odborné vzdelávanie a prípravu, podľa ktorého žiak štúdium začal.  
4. Maturitné témy pre teoretickú časť odbornej zložky maturitnej skúšky a praktickú časť odbornej zložky 
maturitnej skúšky pripravuje príslušná predmetová maturitná komisia školy. Maturitné témy sa nezverejňujú 
okrem ich predloženia na vyjadrenie stavovskej organizácii a profesijnej organizácii k obsahu teoretickej časti 
odbornej zložky maturitnej skúšky a obsahu praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky.  
5. Skúšajúci citlivo riadi rozhovor so žiakmi, kladie pomocné a stimulačné otázky, vyjadruje súhlas alebo 
nesúhlas s tvrdeniami žiaka, pričom ho vedie k tomu, aby svoje názory odôvodňoval relevantnými 
argumentmi a využíval pri tom písomnú prípravu a tiež vlastné poznatky získané počas prípravy na maturitnú 
skúšku.  
6. Členovia predmetovej maturitnej komisie dbajú na to, aby žiak mohol na ich podnety reagovať plynulo 
a mal primeraný čas a pokoj na vyjadrenie svojich myšlienok.  
 
2. Teoretická časť odbornej zložky maturitnej skúšky v podmienkach školy 
 
Kritériá hodnotenia: 

a) porozumenie téme,  
b) používanie odbornej terminológie,  
c) samostatnosť prejavu,  
d) schopnosť aplikácie,  
e) správnosť a vecnosť odpovede.  

 
Pomocný vzorec pre hodnotenie teoretickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky tvoria uvedené 
premenné: z = výsledná známka, a = hodnotenie za 1. tematický okruh, b = hodnotenie za 2. tematický okruh, 
c = hodnotenie za 3. tematický okruh. 
 

3xa + 2xb + c 
z = --------------------------- 

         6 
 
Klasifikácia teoretickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky: 
Stupňom 1 – výborný sa žiak klasifikuje, ak ovláda poznatky, fakty, pojmy, definície a zákonitosti, ktoré 
požadujú výkonové štandardy, obsahové štandardy, učebné osnovy pre teoretické vzdelávanie, celistvo, 
presne a úplne a chápe vzťahy medzi nimi. Pohotovo vykonáva požadované intelektuálne a motorické 
činnosti. Samostatne a tvorivo uplatňuje osvojené vedomosti a zručnosti pri riešení teoretických 
a praktických úloh, pri výklade a hodnotení javov a zákonitostí. Myslí logicky správne, zreteľne sa u neho 
prejavuje samostatnosť a tvorivosť. Jeho ústny a písomný prejav je správny, presný a výstižný. Výsledky jeho 
činnosti sú kvalitné, iba s menšími nedostatkami.  
 
Stupňom 2 – chválitebný sa žiak klasifikuje, ak ovláda poznatky, fakty, pojmy, definície a zákonitosti, ktoré 
požadujú výkonové štandardy, obsahové štandardy, učebné osnovy pre teoretické vzdelávanie, v podstate 
celistvo, presne a úplne. Pohotovo vykonáva požadované intelektuálne a motorické činnosti. Samostatne 
a produktívne alebo s menšími podnetmi učiteľa uplatňuje osvojené vedomosti a zručnosti pri riešení 
teoretických a praktických úloh, pri výklade a hodnotení javov a zákonitostí. Myslí správne, v jeho myslení sa 
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prejavuje logika a tvorivosť. Ústny a písomný prejav máva menšie nedostatky v správnosti, presnosti 
a výstižnosti. Kvalita výsledkov činnosti je spravidla bez podstatných nedostatkov.  
 
Stupňom 3 – dobrý sa žiak klasifikuje, ak má v celistvosti, presnosti a úplnosti osvojenia požadovaných 
poznatkov, faktov, pojmov, definícií a zákonitostí nepodstatné medzery. Požadované intelektuálne 
a motorické činnosti nevykonáva vždy presne. Podstatnejšie nepresnosti a chyby vie za pomoci učiteľa 
korigovať. Osvojené vedomosti a zručnosti aplikuje pri riešení teoretických a praktických úloh s chybami. 
Uplatňuje poznatky a hodnotí javy a zákonitosti podľa podnetov učiteľa. Jeho myslenie je vcelku správne, nie 
je vždy tvorivé. V ústnom a písomnom prejave má nedostatky v správnosti, presnosti a výstižnosti. V kvalite 
výsledkov jeho činnosti sú častejšie nedostatky.  
 
Stupňom 4 – dostatočný sa žiak klasifikuje, ak má v celistvosti, presnosti a úplnosti osvojenia požadovaných 
vedomostí závažné medzery. Pri vykonávaní požadovaných intelektuálnych a motorických činností je málo 
pohotový a má väčšie nedostatky. V uplatňovaní osvojených vedomostí a zručností pri riešení teoretických 
a praktických úloh sa vyskytujú závažné chyby. Pri využívaní vedomostí pri výklade a hodnotení javov je 
nesamostatný. V logickosti myslenia sa vyskytujú závažné chyby a myslenie je spravidla málo tvorivé. Jeho 
ústny a písomný prejav má spravidla závažné nedostatky v správnosti, presnosti a výstižnosti. Závažné 
nedostatky a chyby vie žiak za pomoci učiteľa opraviť.  
 
Stupňom 5 – nedostatočný sa žiak klasifikuje, ak si neosvojil vedomosti požadované učebnými osnovami 
celistvo, presne a úplne, má v nich závažné a značné nedostatky. Jeho schopnosť vykonávať požadované 
intelektuálne a praktické činnosti má veľmi podstatné nedostatky. V uplatňovaní osvojených vedomostí 
a zručností pri riešení teoretických a praktických úloh sa vyskytujú veľmi závažné chyby. Pri výklade 
a hodnotení javov a zákonitostí nevie svoje vedomosti uplatniť, a to ani na podnet učiteľa. Neprejavuje 
samostatnosť v myslení, vyskytujú sa u neho časté logické nedostatky. V ústnom a písomnom prejave má 
závažné nedostatky v správnosti, presnosti a výstižnosti. Závažné nedostatky a chyby nevie opraviť ani 
s pomocou učiteľa.  
 
3. Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky v podmienkach školy 
 
Formu praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky určí riaditeľ školy na návrh predsedu predmetovej 
komisie. Žiak školy vykoná praktickú časť odbornej zložky maturitnej skúšky vo vyžrebovanej téme alebo 
v určenej téme jednou z týchto foriem: 

 obhajoba vlastného projektu – komplexná odborná práca alebo projekt sa rieši počas štúdia 
individuálne alebo skupinovo, práca je obsahovo zameraná podľa príslušného študijného odboru 
a jeho zamerania a potrieb praxe;  

 predvedenie umeleckého výkonu (vo výtvarných odboroch) – 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 a tiež celkový rozpočet realizácie. 

 
Kritériá hodnotenia:  

a) odborná úroveň projektu,  
b) grafická úroveň projektu,  
c) vlastná obhajoba autora – úroveň prezentácie,  
d) používanie odbornej terminológie,  
e) využitie odbornej literatúry. 
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Hodnotenie praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky: 

P.č.: Časť 
maturitnej 
práce: 

Hodnotenie: Kritériá hodnotenia podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 224/2022 Z. z. 
o strednej škole  

Odborná 
úroveň 

projektu 

Grafická 
úroveň 

projektu 

Používanie 
odbornej 

terminológie 

Využitie 
odbornej 
literatúry 

Vlastná 
obhajoba 
autora – 
úroveň 

prezentácie 

1. Návrhy  
 

30 % pochopenie 
zadania, 

naštudovanie 
problému, 

zodpovedajúci 
rozsah (počet 

návrhov) 

úprava 
návrhov, 

adjustácia, 
výtvarné 
riešenie 

návrhovej časti 

X 

inšpiračné 
zdroje, 

originálnosť 
riešenia, 

samostatnosť, 
zorientovanie 

sa v 
problematike 

X 

2. Odborná 
maturitná 
práca 
 

20 % 

X 

zodpovedajúci 
rozsah (počet 

strán) 
a úprava, 

gramatická 
správnosť, 

štylizácia textu 

obsah textovej 
zložky, 

zmysluplný 
a odborný 
text, popis 
postupu, 
rozpočet 

a pod. 

použitá 
literatúra – 
dostatočné 
množstvo, 

správne 
citácie, 

vhodné zdroje 

X 

3. Realizácia  
 

40 % čistota 
a originalita 
realizácie, 
použitie 

vhodného 
materiálu, 
náročnosť 
realizácie, 

samostatnosť 
pri spracovaní 

úroveň, 
náročnosť 
grafického 

spracovania, 
plagát, 

technický 
výkres a pod. 

X X X 

4. Obhajoba  
 

10 % 

X X 

odbornosť 
vyjadrovania, 

zvládnutie 
problematiky, 
porozumenie 

zadaniu 
X 

komplexnosť, 
vystupovanie, 
samostatnosť 
prezentácie, 

zodpovedanie 
otázok, 

schopnosť 
obhájiť svoj 

postup a pod. 

Výsledné 
hodnotenie: 

100 % 
X X X X X 

 
Maturitná práca sa hodnotí percentami v uvedených častiach:  

a) návrhy, 
b) odborná maturitná práca,  
c) realizácia, 
d) obhajoba. 

 
Členovia maturitnej komisie hodnotia jednotlivé časti maturitnej práce v rozpätí od 0 % do 100 % podľa váhy, 
ktorú určí riaditeľ školy. Výsledné hodnotenie praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky sa vypočíta 
podľa súčtu percentuálneho vyjadrenia váhy, ktorá sa prikladá jednotlivým oblastiam, napr. návrhy (0 % - 
30 %), odborná maturitná práca  (0 % - 20 %), realizácia (0 % - 40 %) a obhajoba (0 % - 10 %). Členovia 
maturitnej komisie hodnotia jednotlivé časti maturitnej práce podľa kritérií hodnotenia vo zvolenej forme 
praktickej časti odbornej zložky MS. Ak žiak neodovzdá ktorúkoľvek časť maturitnej práce v požadovanej 
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kvalite a v stanovenom termíne (podľa zadania), bude praktická časť odbornej zložky MS hodnotená ako 
nedostatočná. 
  

Výsledné hodnotenie: 

Percentá Výsledná známka 

100 % - 90 %  výborný 

89 % - 75 %  chválitebný 

74 % - 50 % dobrý 

49 % - 30 % dostatočný 

29 % - 0 % nedostatočný 

  
Klasifikácia praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky: 
Stupňom 1 – výborný sa žiak klasifikuje, ak je v odborných činnostiach veľmi aktívny. Pracuje tvorivo, 
samostatne, plne využíva svoje osobné predpoklady a veľmi úspešne ich rozvíja v individuálnych 
a kolektívnych prejavoch. Jeho prejav je esteticky pôsobivý, originálny a precítený. Osvojené vedomosti, 
zručnosti a návyky a individuálny rozvoj umeleckých schopností aplikuje tvorivo v nových úlohách. Má 
výrazne aktívny záujem o umenie a estetiku a prejavuje aktívny vzťah k nim. Úspešne si rozvíja estetické 
cítenie. 
 
Stupňom 2 – chválitebný sa žiak klasifikuje, ak je v odborných činnostiach aktívny, tvorivý, prevažne 
samostatný na základe využívania svojich osobnostných predpokladov, ktoré úspešne rozvíja v individuálnom 
a kolektívnom prejave. Jeho prejav je esteticky pôsobivý a má len menšie nedostatky z hľadiska požiadaviek 
učebných osnov. Žiak osvojené vedomosti, zručnosti a návyky a individuálny rozvoj umeleckých schopností 
aplikuje prevažne tvorivo v nových úlohách. Má aktívny záujem o umenie a estetiku. V požadovanej miere si 
rozvíja estetické cítenie. 
 
Stupňom 3 – dobrý sa žiak klasifikuje, ak je v odborných činnostiach menej aktívny, tvorivý, samostatný 
a pohotový. Nevyužíva dostatočne tvorivo a samostatne svoje osobné predpoklady a schopnosti 
v individuálnom a kolektívnom prejave. Jeho prejav je málo pôsobivý, dopúšťa sa v ňom chýb. Jeho 
vedomosti, zručnosti a návyky majú častejšie medzery a pri ich aplikácii potrebuje pomoc učiteľa. Nemá 
dostatočne aktívny záujem o individuálny rozvoj umeleckých schopností, umenie a estetiku. Nerozvíja 
dôslednejšie svoje estetické cítenie. 
 
Stupňom 4 – dostatočný sa žiak klasifikuje, ak je v odborných činnostiach málo aktívny a tvorivý. Rozvoj jeho 
osobných predpokladov a jeho prejav sú málo uspokojivé. Úlohy rieši s častými chybami. Svoje minimálne 
vedomosti a zručnosti aplikuje len s veľkou pomocou. Prejavuje veľmi malú snahu o individuálny rozvoj 
umeleckých schopností a záujem o činnosti, nerozvíja svoje estetické cítenie. 
 
Stupňom 5 – nedostatočný sa žiak klasifikuje, ak je v odborných činnostiach prevažne pasívny. Rozvoj jeho 
schopností je neuspokojivý. Jeho prejav je zväčša chybný a nemá estetickú hodnotu. Minimálne osvojené 
vedomosti a zručnosti nevie aplikovať. Neprejavuje záujem o činnosti a nevyvíja potrebné úsilie rozvíjať svoje 
estetické cítenie a vedome zanedbáva svoje umelecké schopnosti a rozvoj. 
 
Zdroj: Vyhláška MŠVVaŠ SR č. 224/2022 Z. z. o strednej škole a Metodický pokyn MŠVVaŠ SR č. 21/2011 
na hodnotenie a klasifikáciu žiakov stredných škôl.  
 
Spracovateľ: PaedDr. Peter Majer, 12. 09. 2022 


