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MATURITA 2022 

 
Mimoriadne skúšobné obdobie, náhradné a opravné skúšky 

Mimoriadne skúšobné obdobie je určené na vykonanie náhradnej alebo opravnej MS. 

Náhradná skúška je určená pre žiaka, ktorý úspešne ukončil posledný ročník štúdia neskôr, 

maximálne do 15. septembra nasledujúceho školského roka, alebo žiakovi, ktorý sa 

pre vážne zdravotné problémy nemohol zúčastniť na MS v riadnom termíne. Žiak sa však 

musí spravidla do troch dní od konania MS v riadnom termíne písomne ospravedlniť 

riaditeľovi školy a písomne ho požiadať o možnosť konania MS v náhradnom termíne. 

Ak žiak neúspešne vykonal MS najviac z dvoch predmetov, školská maturitná komisia mu 

môže povoliť, na základe jeho žiadosti, konať opravnú skúšku z týchto predmetov alebo časti 

skúšky z týchto predmetov. Žiak môže konať opravnú skúšku na svoju žiadosť najneskôr 

do troch rokov od ukončenia posledného ročníka strednej školy. Ak žiak neúspešne vykonal 

MS z niektorého predmetu aj na opravnej skúške, môže školská maturitná komisia povoliť 

konať druhú opravnú skúšku z tohto predmetu na žiadosť žiaka, najneskôr do troch rokov 

od ukončenia posledného ročníka strednej školy. 

Náhradný termín EČ a PFIČ MS sa koná v apríli až máji príslušného školského roka (v tomto 

školskom roku 5. apríl – 8. apríl 2022) alebo v riadnom skúšobnom období nasledujúceho 

školského roka. Opravný termín EČ a PFIČ MS sa koná v mimoriadnom skúšobnom období 

v septembri nasledujúceho školského roka (žiak sa naň prihlási do 30. júna riaditeľovi školy) 

alebo v riadnom skúšobnom období nasledujúceho školského roka (žiak sa naň prihlási 

riaditeľovi školy do 30. septembra nasledujúceho školského roka). Miesto konania náhradnej 

a opravnej EČ a PFIČ MS určí žiakovi príslušný OŠ OÚ. 

Náhradný a opravný termín ÚFIČ MS sa koná v septembri alebo vo februári nasledujúceho 

školského roka. Opravnú skúšku z ÚFIČ MS vykoná žiak v škole, v ktorej konal MS, 

pred predmetovou maturitnou komisiou v pôvodnom zložení. Ak žiak koná opravnú skúšku 

z predmetu, ktorý má EČ aj IČ MS, a koná ju zo všetkých častí (z EČ a PFIČ MS vykoná 

opravnú skúšku v mimoriadnom alebo v riadnom skúšobnom období nasledujúceho školského roka), 
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potom aj opravnú skúšku z ÚFIČ MS môže vykonať v čase riadneho 

termínu MS (nasledujúceho školského roka). 

Žiakovi, ktorý neúspešne vykonal MS z viac ako dvoch predmetov alebo neuspel 

na opravných skúškach, môže školská maturitná komisia povoliť opakovať celú MS. Žiak 

môže na svoju žiadosť opakovať MS iba raz v riadnom skúšobnom období, a to najneskôr 

do troch rokov od ukončenia posledného ročníka strednej školy. 

 

KLASIFIKÁCIA A HODNOTENIE MS 

Ak má MS v príslušnom predmete viac častí, hodnotí sa každá časť osobitne. Výsledné 

hodnotenie sa neurčuje. Určuje sa, či v predmete žiak zmaturoval, alebo nezmaturoval. 

EČ MS sa hodnotí úspešnosťou v percentách a percentilom (vyjadruje, koľko percent 

všetkých žiakov dosiahlo horší výsledok v danom predmete v danom roku ako hodnotený 

žiak). PFIČ MS sa hodnotí úspešnosťou v percentách. ÚFIČ MS sa hodnotí stupňom 

prospechu. 

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

ÚFIČ MS (pred odchodom na akademický týždeň). Žiak alebo jeho zákonný zástupca môžu 

požiadať riaditeľa školy o nahliadnutie do písomných prác a porovnať ich s kľúčom 

správnych odpovedí a pravidlami na hodnotenie do piatich dní odo dňa, keď sa o výsledku 

dozvedeli. Písomné námietky voči hodnoteniu PFIČ MS môžu podať Štátnej školskej 

inšpekcii prostredníctvom riaditeľa školy do ôsmich dní odo dňa, keď sa dozvedeli výsledok. 

Žiak môže vykonať ÚFIČ MS bez ohľadu na výsledok EČ MS a PFIČ MS v danom predmete. 

ÚFIČ MS v každom predmete obsahuje aspoň dve úlohy, ktoré sa hodnotia osobitnou 

známkou. Celkovým hodnotením ÚFIČ MS je stupeň prospechu – známka, ktorá sa určí ako vážený 

aritmetický priemer čiastkových známok podľa váhy každej známky v jednotlivých 

predmetoch. Hodnotenie ÚFIČ MS nie je ovplyvnené výsledkom EČ MS a PFIČ MS. Ak sa 

hodnotenie ÚFIČ MS výrazne odlišuje od dosiahnutých výsledkov žiaka počas štúdia, 

pri výslednej známke sa prihliada na stupne prospechu z tohto predmetu počas štúdia. Žiak 
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alebo jeho zákonný zástupca môžu podať Štátnej školskej inšpekcii písomné námietky voči 

hodnoteniu ÚFIČ MS prostredníctvom riaditeľa školy do ôsmich dní od vykonania skúšky. 

Z predmetu, ktorý má EČ MS a PFIČ MS (slovenský jazyk a literatúra, povinný predmet 

zo skupiny cudzích jazykov), žiak úspešne vykoná MS, ak: 

a) jeho hodnotenie ÚFIČ MS nie je horšie ako 3 (dobrý) a v PFIČ MS získa úspešnosť 

vyššiu ako 25 % alebo v EČ MS získa úspešnosť vyššiu ako 33 %, alebo 

b) jeho hodnotenie ÚFIČ MS je 4 (dostatočný) a v PFIČ MS získa úspešnosť vyššiu ako 

25 % a súčasne v EČ MS získa úspešnosť vyššiu ako 33 %. 

Z predmetu, ktorý má EČ MS a nemá PFIČ MS (matematika), žiak úspešne vykoná MS, ak: 

a) jeho hodnotenie ÚFIČ MS nie je horšie ako 3 (dobrý) a v EČ MS získa úspešnosť 

vyššiu ako 25 %, alebo 

b) jeho hodnotenie ÚFIČ MS je 4 (dostatočný) a v EČ MS získa úspešnosť vyššiu ako 

33 %. 

Z predmetu, ktorý nemá EČ MS ani PFIČ MS (všetky ostatné predmety), žiak úspešne 

vykoná MS, ak jeho hodnotenie ÚFIČ MS nie je horšie ako 4 (dostatočný). 

Žiak úspešne vykoná MS, ak úspešne vykoná MS zo všetkých štyroch predmetov, na ktoré 

bol prihlásený. 

Ak žiak neúspešne vykoná MS z predmetu (nesplní vyššie uvedené požiadavky hodnotenia 

z niektorej časti MS z tohto predmetu), po skončení ÚFIČ MS požiada ŠMK o možnosť konať 

opravnú skúšku z neúspešne vykonaných častí alebo foriem MS z tohto predmetu. Ak chce 

žiak vykonať opravnú skúšku v septembri nasledujúceho školského roka, prihlási sa 

riaditeľovi školy do 30. júna školského roka. Ak ani po opravnej skúške v septembri žiak 

nespĺňa podmienky na úspešné vykonanie MS z predmetu, prihlási sa riaditeľovi školy 

do 30. septembra na opravnú skúšku z tých častí MS (z EČ MS, PFIČ MS, prípadne 

ÚFIČ MS), z ktorých nespĺňa požiadavku na úspešné vykonanie MS. Ďalšiu opravnú skúšku 

z ÚFIČ MS žiak vykoná v opravnom termíne ÚFIČ MS (február nasledujúceho školského 

roka), opravnú skúšku z EČ a PFIČ MS v čase riadneho termínu EČ a PFIČ MS 

http://www.soskezmarok.sk/
mailto:studijne.soskezmarok@gmail.com


Stredná odborná škola agropotravinárska a technická 
Kušnierska brána 349/2, Kežmarok 

www.soskezmarok.sk 
studijne.soskezmarok@gmail.com; sekretariat@soskezmarok.sk 

 

nasledujúceho školského roka. Po vykonaní všetkých opravných skúšok, na ktoré bol žiak 

prihlásený, PMK posúdi, či žiak splnil podmienky na úspešné vykonanie MS z predmetu. 

 

Hodnotenie dobrovoľnej MS 

Žiak neúspešne vykoná MS z dobrovoľného predmetu, ak v EČ MS nezíska úspešnosť 

vyššiu ako 33 %, v PFIČ MS nezíska úspešnosť vyššiu ako 25 %, v ÚFIČ MS je jeho 

hodnotenie 5 (nedostatočný) alebo si vyžreboval zadanie, ale naň neodpovedal. Tieto 

skutočnosti nemajú vplyv na úspešné vykonanie MS a na vysvedčení sa neuvádzajú. 

 

UKONČENIE MS A ŠTÚDIA 

Ak žiak neospravedlní svoju neúčasť na MS alebo jeho ospravedlnenie nebude uznané, 

posudzuje sa, akoby dňom nasledujúcim po termíne konania skúšky štúdium zanechal 

(prestáva byť žiakom školy). Neúčasť na MS z dobrovoľného predmetu nie je potrebné 

ospravedlňovať, pri neúčasti sa žiak nehodnotí. Z organizačných dôvodov je však vhodné sa 

ospravedlniť najneskôr týždeň pred začiatkom každej časti MS. 

Ak sa žiak na niektorej časti MS správa nevhodným spôsobom, predseda PMK alebo 

dozerajúci učiteľ jeho skúšku preruší. Ak predseda PMK nedovolí žiakovi v skúške 

pokračovať, ďalší postup rieši Usmernenie MŠVVaŠ SR ku konaniu maturitnej skúšky 

v prípade jej prerušenia. Napr. ak bola žiakovi prerušená EČ MS zo slovenského jazyka a literatúry, žiak 

už ďalej MS nekoná. Celú maturitnú skúšku, t. j. EČ, PFIČ a ÚFIČ MS vykoná zo všetkých predmetov až v 

riadnom termíne nasledujúceho školského roka. 

Žiakovi, ktorý úspešne vykonal MS, sa do piatich dní od konania poslednej časti MS vydá 

vysvedčenie o MS. Na vysvedčení je uvedené hodnotenie jednotlivých častí MS a dátum 

konania poslednej časti MS. Ak je EČ alebo PFIČ MS vykonaná v mimoriadnom skúšobnom 

období v septembri nasledujúceho školského roka poslednou časťou MS, vysvedčenie o MS sa žiakovi 

vydá najneskôr do 10 dní od vykonania skúšky. 
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Dňom nasledujúcom po dni, keď žiak úspešne vykonal MS, prestáva byť žiakom školy. Ak 

žiak nevykonal v určenom termíne MS a bola mu povolená opravná skúška, odklad skúšky 

alebo jej opakovanie, zachovávajú sa mu práva a povinnosti žiaka do konca školského roka, 

v ktorom mal štúdium ukončiť. Zánikom práv a povinností žiaka nie je dotknutá možnosť 

žiaka vykonať MS 
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