
UKONČOVANIE ŠTÚDIA NA SPŠSaG
Drieňová 35,  826 64 Bratislava



ZÁKON 245/2008 Z.z. z 22. mája 2008
o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov

VYHLÁŠKA MŠ SR č.318/2008 z 23.6. 2008 v znení neskorších 
predpisov o ukončovaní štúdia na stredných školách 



Vyhláška MŠ SR č. 318/ 2008 Z.z. ustanovuje: 

 spôsoby ukončovania 
 zoznam predmetov MS, v ktorých sa koná externá časť (EČ)              

a písomná forma internej časti (PFIČ) 
 podrobnosti o forme konania MS teoretickej časti odbornej zložky 

(TČOZ) 
 a praktickej časti odbornej zložky (PČOZ) 
 pokyny na vykonávanie EČ a PFIČ 
 podrobnosti hodnotenia a klasifikácie



Výchova a vzdelávanie na SŠ môžu byť ukončené:

 Záverečnou skúškou

Maturitnou skúškou

 Záverečnou pomaturitnou skúškou

 Absolventskou skúškou



MATURITNÁ SKÚŠKA (školský zákon) 

1) CIEĽ MS: je overenie vedomostí a zručností žiakov v rozsahu učiva určeného katalógom cieľových 
požiadaviek a overenie toho, ako sú žiaci pripravení používať získané kompetencie v ďalšom štúdiu 
alebo pri výkone povolaní a odborných činností, na ktoré sa pripravujú. 

2) Súčasťou MS v SOŠ je teoretická časť MS a praktická časť MS (ďalej len „odborná zložka“). Cieľom 
odbornej zložky je overenie vedomostí a zručností v rozsahu učiva odborných vyučovacích 
predmetov určených vzdelávacími štandardmi. V nadstavbovom štúdiu sa v odbornej zložke 
zohľadňuje nadväznosť na príslušný učebný odbor. 

3) Maturitná skúška z jednotlivých predmetov môže pozostávať z externej časti a internej časti. 
Súčasťou internej časti maturitnej skúšky je aj teoretická časť odbornej zložky a praktická časť 
odbornej zložky. 



MATURITNÁ SKÚŠKA (školský zákon) 

1) Žiak môže vykonať IČ MS okrem jej písomnej formy a praktickej časti odbornej zložky, ak úspešne 
ukončil príslušný ročník štúdia vzdelávacieho programu študijného odboru a ak vykonal EČ MS a 
PFIČ MS. 

2) Žiak môže konať MS len z vyučovacích predmetov, okrem výchovných vyučovacích predmetov, 
uvedených v učebnom pláne školy, v ktorých sa vzdelával. 

3) MS z cudzích jazykov vykoná žiak podľa úrovní B1 a B2 jazykovej náročnosti Spoločného 
európskeho referenčného rámca. 

4) Žiak môže dobrovoľne konať MS aj z ďalších predmetov. Vykonaním dobrovoľnej MS sa rozumie aj 
absolvovanie len EČ MS alebo len internej IČ MS. V riadnom skúšobnom období môže žiak 
dobrovoľne konať MS najviac z dvoch predmetov, v ktorých sa vzdelával.



MATURITNÁ SKÚŠKA (školský zákon) 
PRIHLÁSENIE ŽIAKA NA MATURITNÚ SKÚŠKU

1) Žiak posledného ročníka príslušného vzdelávacieho programu študijného odboru v strednej škole do
30.septembra písomne oznámi triednemu učiteľovi predmety, ktoré si na MS zvolil.

2) Žiak posledného ročníka príslušného vzdelávacieho programu študijného odboru v strednej škole, 

ktorý dobrovoľne koná maturitnú skúšku z ďalšieho predmetu, do 30. septembra písomne oznámi

triednemu učiteľovi predmet, ktorý si na skúšku zvolil.

3) Zmenu predmetov alebo zmenu spôsobov vykonania MS alebo dodatočné prihlásenie žiak písomne 

oznámi triednemu učiteľovi najneskôr do 15. októbra; riaditeľ školy môže v osobitných prípadoch,

najmä ak ide o dlhodobý pobyt v zahraničí, zdravotný stav, povoliť iný termín, najneskôr do 31.

januára.



MATURITNÁ SKÚŠKA (školský zákon) 
EXTERNÁ A INTERNÁ ČASŤ MS

1) Externú časť MS tvorí písomný test, ktorý zadáva a vyhodnocuje Národný ústav 
certifikovaných meraní vzdelávania podľa § 154 ods. 5 písm. a). Externá časť MS sa
vykonáva v rovnakom čase na celom území
Slovenskej republiky. Dozor pri vykonávaní externej časti MS a oprave testov vykonáva pedagogický
zamestnanec, ktorý nie je zamestnancom školy, na ktorej sa externá časť maturitnej skúšky koná.

2) EČ MS a PFIČ MS z predmetu cudzí jazyk podľa odsekov 1 a 5 vykoná žiak len z jedného cudzieho
jazyka, ktorý si určí pri prihlasovaní na MS podľa § 75 ods. 1.

3) Písomná forma IČ MS sa vykonáva v rovnakom čase ako EČ na celom území Slovenskej republiky.
4) IČ MS je verejná okrem jej písomnej formy.

5) Žiak môže vykonať v jeden deň IČ MS okrem PFIČ MS a PČOZ najviac z troch predmetov.



MATURITNÁ SKÚŠKA (školský zákon) 
EXTERNÁ A INTERNÁ ČASŤ MS

6) IČ MS v jednotlivých predmetoch MS sa môže konať aj formou:
a) ústnou,
b) praktickou,
c) predvedením komplexnej úlohy alebo umeleckého výkonu,
d) obhajoby komplexnej odbornej práce alebo projektu alebo

úspešnej súťažnej práce,
e) realizácie a obhajoby experimentu,

7) Žiak vykoná IČ MS okrem PF a PČOZ v priebehu najviac
piatich pracovných dní.

8) Pred začiatkom konania IČ MS okrem jej písomnej formy sa žiak päť po sebe nasledujúcich
vyučovacích dní nezúčastňuje na vyučovaní. Tieto dni sú určené na prípravu žiaka na skúšku.



MATURITNÁ SKÚŠKA (školský zákon) 
TERMÍNY KONANIA MS

1) MS sa koná v riadnom skúšobnom období alebo v mimoriadnom skúšobnom období. Riadne
skúšobné obdobie je v marci až v júni príslušného školského roka, mimoriadne skúšobné obdobie je
v apríli až v máji príslušného školského roka alebo v septembri, alebo vo februári nasledujúceho
školského roka.

2) Termín EČ MS a PFIČ MS určí MŠ SR.

3) Termín IČ MS, okrem jej PF, určí na návrh riaditeľa SŠ príslušný orgán miestnej štátnej správy v
školstve.



MATURITNÁ SKÚŠKA (školský zákon) 

TERMÍNY KONANIA MS

4)  Mimoriadne skúšobné obdobie slúži žiakom na vykonanie náhradnej maturitnej skúšky alebo
opravnej MS. Náhradná MS je určená pre žiaka, ktorý úspešne ukončil posledný ročník štúdia
najneskôr k 15. septembru, a pre žiaka, ktorý pre vážne, najmä zdravotné dôvody, sa nezúčastní na 
MS, je povinný sa ospravedlniť riaditeľovi školy spravidla do troch dní od termínu konania skúšky.
Ak ho riaditeľ školy ospravedlní, žiaka nemožno klasifikovať. Žiak súčasne predloží aj žiadosť o 
konanie skúšky v náhradnom termíne.

5) Náhradná MS z EČ MS a PFIČ MS sa koná v apríli až máji príslušného školského roka alebo v riadnom
skúšobnom období nasledujúceho školského roka.



MATURITNÁ SKÚŠKA (školský zákon) 
TERMÍNY KONANIA MS

6)  Termín konania opravnej skúšky ÚFIČ je september alebo február nasledujúceho školského roka. 
Na opravnú skúšku EČ a PFIČ MS sa žiak prihlási riaditeľovi školy do 30. júna, ak sa opravná skúška  
koná v septembri nasledujúceho školského roka, alebo do 30. septembra nasledujúceho školského 
roka, ak sa opravná skúška koná v riadnom termíne nasledujúceho školského roka. (§ 77, odsek 7).

7)  Ak je poslednou časťou MS EČ alebo PFIČ MS a koná sa v septembri nasledujúceho školského roka ,   
vysvedčenie o MS bude žiakovi vydané najneskôr do 10 dní od jej konania (§ 90, odsek 1).

8)  Miesto konania náhradnej MS a opravnej MS EČ MS a PFIČ určí žiakovi príslušný orgán miestnej 
štátnej správy v školstve do 30 dní pred konaním MS



MATURITNÁ SKÚŠKA (školský zákon) 
ŽIADOSŤ O OPRAVNÚ SKÚŠKU

1) Riaditeľ školy na základe žiadosti žiaka, ktorej predchádza súhlas školskej maturitnej komisie povolí
konať opravnú skúšku z EČ a PFIČ MS, prihlási tohto žiaka na EČ a/alebo PFIČ MS na príslušný

Odbor školstva obvodného úradu v sídle kraja. Miesto konania určí žiakovi do 30 dní pred konaním
maturitnej skúšky. 

2) Opravný termín MS v prípade ústnej formy internej časti MS okrem jej písomnej formy sa koná v
septembri alebo vo februári nasledujúceho školského roka.

3) V prípade, že je žiak na opravnej skúške neúspešný alebo klasifikovaný stupňom 5 (nedostatočný)
z niektorých predmetov, môže mu byť povolená druhá opravná skúška. Tú však musí žiak na vlastnú
žiadosť vykonať najneskôr do troch rokov od ukončenia posledného ročníka príslušnej strednej
školy.



MATURITNÁ SKÚŠKA (školský zákon) 
MATURITNÉ KOMISIE

1. ústredná maturitná komisia - vymenúva a odvoláva minister školstva SR
2. školská maturitná komisia:

a/ predseda - menuje príslušný orgán štátnej správy v školstve do 1.3. (odbornú a pedagogickú
spôsobilosť v príslušnom predmete a min. 4 roky pedagogickej praxe)
b/ riaditeľ školy
c/ predsedovia predmetových MK

3. predmetová maturitná komisia

a/ predseda - menuje príslušný orgán štátnej správy v školstve do 1.3., (odbornú a pedagogickú
spôsobilosť v príslušnom predmete a min. 4 roky pedagogickej praxe)
b/ 2 členovia komisie - menuje riaditeľ školy do 30.4.

(aprobácia v príslušnom predmete)



MATURITNÁ SKÚŠKA (školský zákon) 

MATURITNÉ KOMISIE

1. ústredná maturitná komisia plní tieto úlohy:

 vyjadruje sa k harmonogramu MS,

 vyjadruje sa k požiadavkám a obsahu EČ MS,

 vyjadruje sa k požiadavkám a obsahu PFIČ MS,

 vyjadruje sa ku skutočnostiam uvedeným v § 76 ods. 10 ak sa MS uskutočnila v rozpore so
zákonom,

 predkladá ministerstvu školstva výročnú správu o priebehu a realizácii MS.



MATURITNÁ SKÚŠKA (školský zákon) 

Predseda ŠMK - hlavné úlohy

 kontroluje pripravenosť a organizáciu MS,

 kontroluje správnosť protokolu o MS,

 podpisuje vysvedčenie o MS,

 vypracuje správu o priebehu a celkovej úrovni MS, ktorú odosiela príslušnému orgánu štátnej 
správy v školstve /KŠÚ/



MATURITNÁ SKÚŠKA (školský zákon) 
Predseda PMK - hlavné úlohy

 riadi prácu PMK,

 kontroluje pripravenosť MS z príslušného predmetu,

 zodpovedá za priebeh a hodnotenie EČ MS z predmetu MS,

 zodpovedá za správnosť protokolu o EČ MS,

 schvaľuje do 30. apríla maturitné zadania alebo témy ústnej formy IČ MS z príslušného predmetu 

a ak má pochybnosti, požiada o stanovisko Štátnu školskú inšpekciu, 

 kontroluje hodnotenie PFIČ MS, 

 podieľa sa na skúšaní a klasifikácii žiaka,

 zodpovedá za klasifikáciu žiaka,

 vypracuje správu o priebehu a celkovej úrovni MS z predmetu MS, ktorú odovzdá predsedovi ŠMK.



MATURITNÁ SKÚŠKA (školský zákon) 
Riaditeľ školy - hlavné úlohy

 zodpovedá  za celkový priebeh MS v škole a je členom ŠMK
 zabezpečuje výkon rozhodnutia ŠMK
 rozhoduje o forme úprav MS pre žiakov s VPU 
 schvaľuje maturitné zadania do 31. 3. na návrh predmetovej komisie
 menuje členov predmetovej MK do 30.4.
 v osobitných prípadoch, najmä ak škola nemá dostatočný počet skúšajúcich, môže 

skúšajúcich vymenovať aj z inej školy s ich súhlasom a po dohode s jej riaditeľom
 v čase neprítomnosti zastupuje predsedu ŠMK, resp. predsedu PMK podpisuje vysvedčenia o 

maturitnej skúške
 ospravedlňuje neúčasť žiaka na MS
 oznamuje výsledky klasifikácie EČ a PFIČ najneskôr 10 dní pred termínom konania ÚFIČ



MATURITNÁ SKÚŠKA (školský zákon) 

KLASIFIKÁCIA A HODNOTENIE UKONČOVANIA ŠTÚDIA

 Klasifikácia žiaka na MS môže byť vyjadrená percentom úspešnosti alebo stupňom 
prospechu.

 Výsledky klasifikácie EČ MS a PFIČ MS oznámi riaditeľ školy, alebo ním poverená osoba
žiakovi najneskôr 10 dní pred termínom konania IČ MS. Ak sa hodnotenie IČ MS okrem jej 
PF IČ výrazne odlišuje od dosiahnutých výsledkov žiaka počas jeho štúdia z predmetu MS,
pri výslednej známke IČ MS sa prihliada na stupne prospechu žiaka z tohto predmetu počas
jeho štúdia.



MATURITNÁ SKÚŠKA (školský zákon)
Klasifikácia a hodnotenie ukončovania štúdia

 Žiak, zákonný zástupca žiaka alebo ním poverená osoba alebo zástupca zariadenia, v ktorom je
maloleté dieťa umiestnené na základe rozhodnutia súdu v zariadení ústavnej starostlivosti (ďalej len
„žiadateľ“), môže požiadať riaditeľa školy o nahliadnutie do písomnej práce a porovnať jej
hodnotenie s kľúčom správnych odpovedí a pravidlami hodnotenia práce do piatich dní odo dňa, 
keď sa dozvedel o jej výsledku. Žiadateľ môže podať prostredníctvom riaditeľa školy písomné
námietky voči hodnoteniu.

 PFIČ MS do ôsmich dní odo dňa, keď sa dozvedel o jej výsledku, Štátnej školskej inšpekcii.

 ďalších foriem IČ MS alebo PČOZ MS do ôsmich dní od jej vykonania Štátnej školskej

inšpekcii.



MATURITNÁ SKÚŠKA (školský zákon)
Klasifikácia a hodnotenie ukončovania štúdia

 Ak je opodstatnená námietka voči hodnoteniu

 PFIČ MS môže Štátna školská inšpekcia uložiť záväzný pokyn na odstránenie zistených 
nedostatkov,

 ďalších foriem IČ MS alebo PČOZ MS môže Štátna školská inšpekcia nariadiť komisionálne
preskúšanie pri zistení nedostatkov pri klasifikácii za prítomnosti školského inšpektora, skúška sa
koná pred PMK v pôvodnom zložení.

 Žiak úspešne vykonal MS, ak úspešne vykonal MS zo všetkých predmetov MS.

 Ak žiak neuspel na MS z dobrovoľného predmetu MS, táto skutočnosť nemá vplyv na úspešné
vykonanie MS a na vysvedčení o MS sa neuvádza.



Hodnotenie - výsledok MS z predmetov, ktoré majú aj EČ, PFIČ, ÚFIČ



MATURITNÁ SKÚŠKA (školský zákon)
OPRAVNÁ SKÚŠKA

 Ak žiak SOŠ na MS z niektorých, najviac však z dvoch predmetov, vrátane PČOZ a TČO neúspešne
vykonal MS, školská maturitná komisia môže žiakovi povoliť konať opravnú skúšku z týchto
predmetov alebo časti skúšky z týchto predmetov.

 Žiak môže opravnú skúšku konať na jeho žiadosť, pričom špecifikuje, ktorú časť alebo formu 
maturitnej skúšky chce opravovať, najneskôr do troch rokov od ukončenia posledného ročníka SŠ.
Opravnú skúšku IČ MS internej okrem jej PFIČ koná na strednej škole, na ktorej konal MS. Ak žiak 
koná opravnú skúšku z predmetu, ktorý má EČ a IČ MS a koná ju zo všetkých častí, potom ústnu
formu IČ MS, môže konať v riadnom termíne



MATURITNÁ SKÚŠKA (školský zákon)
OPRAVNÁ SKÚŠKA

 Ak žiak na opravnej skúške z niektorých predmetov neúspešne vykonal MS alebo bol na opravnej
skúške klasifikovaný stupňom 5 – nedostatočný, ŠMK môže žiakovi povoliť konať druhú opravnú
skúšku z týchto predmetov.

 Žiak môže druhú opravnú skúšku konať na jeho žiadosť najneskôr do troch rokov od ukončenia
posledného ročníka príslušnej SŠ.

 Žiakovi SŠ, ktorý neúspešne vykonal MS z viac ako dvoch predmetov alebo neúspešne vykonal MS na 
niektorej opravnej skúške, môže ŠKM povoliť opakovať celú MS.

 MS môže žiak, na jeho žiadosť, opakovať iba raz v riadnom skúšobnom období, najneskôr do troch
rokov od ukončenia posledného ročníka SŠ.



MATURITNÁ SKÚŠKA (školský zákon)
SPOLOČNÉ USTANOVENIA O UKONČOVANÍ ŠTÚDIA

 Žiak, ktorý pre vážne, najmä zdravotné dôvody, sa nezúčastní na MS je povinný sa ospravedlniť
riaditeľovi školy spravidla do troch dní od termínu konania skúšky. Ak ho riaditeľ školy ospravedlní,
žiaka nemožno klasifikovať. Žiak súčasne predloží aj žiadosť o konanie skúšky v náhradnom termíne.

 Ak žiak svoju neúčasť na MS neospravedlní, alebo ak jeho ospravedlnenie nebude uznané, posudzuje
sa, akoby dňom nasledujúcim po termíne konania skúšky štúdium zanechal. To neplatí, ak ide o MS z
predmetu, na ktorý sa žiak dobrovoľne prihlásil.

 Ak sa žiak správa na MS nevhodným spôsobom, predseda PMK alebo dozerajúci učiteľ jeho skúšku 
preruší.



MATURITNÁ SKÚŠKA (školský zákon)

SPOLOČNÉ USTANOVENIA O UKONČOVANÍ ŠTÚDIA

 Ak skúšku preruší predseda PMK, žiak opakuje skúšku, prípadne jej časť v riadnom termíne
nasledujúceho šk. roka.

 Ak skúšku preruší pedagogický zamestnanec, ktorý vykonáva dozor, a predseda PMK nedovolí
žiakovi v skúške pokračovať, žiak opakuje skúšku, prípadne jej časť v riadnom termíne
nasledujúceho školského roka.



MATURITNÁ SKÚŠKA (školský zákon)

SPOLOČNÉ USTANOVENIA O UKONČOVANÍ ŠTÚDIA – tlačivá

 Žiakovi, ktorý úspešne vykonal MS, sa vydá vysvedčenie o MS najneskôr do desiatich dní od konania

poslednej časti MS. Na vysvedčení je uvedené hodnotenie žiaka v jednotlivých predmetoch EČ MS

vrátane percentilu a všetkých foriem IČMS. Na vysvedčení sa uvedie dátum konania poslednej časti

MS.



MATURITNÁ SKÚŠKA (školský zákon)

SPOLOČNÉ USTANOVENIA O UKONČOVANÍ ŠTÚDIA – ukončenie

 Dňom nasledujúcim po dni, keď žiak vykonal úspešne MS prestáva byť žiakom školy.

 Ak žiak SŠ 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 skončiť.

 Zánikom práv a povinností žiaka nie je dotknutá možnosť vykonať ZS alebo MS.



MATURITNÁ SKÚŠKA (školský zákon)

Na SŠ pozostáva zo štyroch povinných predmetov :

 slovenský jazyka a literatúra

 cudzí jazyk

 teoretická časť odbornej zložky

 praktická časť odbornej zložky

Pre pomaturitné kvalifikačné štúdium- sú to 2 predmety:

 teoretická časť odbornej zložky

 praktická časť odbornej zložky

Žiak môže dobrovoľne konať MS aj z ďalších predmetov, ktoré sú súčasťou príslušného vzdelávacieho
programu v ktorých sa vzdelával.



ORGANIZÁCIA MS (vyhláška)

Pri ústnej forme IČ si žiak žrebuje jednu zo schválených zadaní:

- slovenský jazyka a literatúra

- cudzí jazyk

Pri TČOZ  si žiak žrebuje jednu zo schválených tém.



ORGANIZÁCIA MS (vyhláška)

Riaditeľ SŠ na návrh PK schvaľuje do 31. marca zadania a témy, ktorých súčasťou je aj zoznam učebných

pomôcok.

 slovenský jazyka a literatúra /min.30 zadaní/

 cudzí jazyk /min.30 zadaní/

 teoretická časť odbornej zložky /25 tém/

 praktická časť odbornej zložky /1až 15 tém/



ORGANIZÁCIA PČOZ MS (vyhláška)

Formu PČOZ určí riaditeľ SŠ na návrh PK, ktoré sú:

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

PČOZ trvá najviac 24hodín, v jednom dni najviac 8 hodín

PČOZ môže byť individuálna alebo skupinová, žiak môže používať pomôcky uvedené v zadaní témy



ORGANIZÁCIA MS (vyhláška)

MS z jednotlivých predmetov, okrem EČ a PFIČ, sa konajú pred predmetovou maturitnou komisiou.

 V jednom dni môže PMK vyskúšať najviac 24 žiakov.

 Pri konaní MS sa za jednu hodinu MS považuje čas 60 minút.


