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Platná legislatíva pre organizáciu MS 
 

 Zákon č.245/2008 o výchove a vzdelávaní 

  (školský zákon) 

 Vyhláška MŠ SR č.318/2008 o ukončovaní štúdia  

   na   stredných školách v znení vyhlášky č.209/2011 



 

Maturitnou skúškou (MS) sa ukončuje štúdium v 
študijnom odbore:  

 6323 K 00 hotelová akadémia 

6445 K 00 kuchár 

: 

           

6405 K pracovník marketingu 



 Predmety MS na hotelovej akadémií 
 

1. slovenský jazyk a literatúra 

2. cudzí jazyk   úroveň B1 alebo B2 

3. odborný predmet -  praktická časť odbornej zložky 

4. odborný predmet - teoretická časť odbornej zložky 

5. dobrovoľný predmet – cudzí jazyk, MAT 
. 



Žiak môže dobrovoľne konať maturitnú skúšku aj z 

ďalších predmetov, ktoré sú súčasťou príslušného 

vzdelávacieho programu študijného odboru, ktorý žiak 

študuje.  

 

 Pod vykonaním dobrovoľnej skúšky sa myslí aj 

absolvovanie 

 - len externej časti, 

 - len internej časti. 

 

MATURITA 2018





EČ tvorí písomný test, ktorý zadáva a vyhodnocuje NÚCEM. EČ 

sa vykonáva v rovnakom čase na celom území SR. Regulárny 

priebeh pri administrácii EČ a oprave napísaných testov 

zabezpečuje pedagogický zamestnanec, ktorý nie je 

zamestnancom školy, na ktorej sa EČ koná. 
  



Externú časť majú len predmety: 

 

 - slovenský jazyk a literatúra 

 - anglický jazyk 

 - nemecký jazyk 

 - ruský jazyk 

 - matematika 

  

 



Písomnú formu internej časti majú: 

 

 - cudzie jazyky   

 - vyučovací jazyk  (SJL) 

  centrálne zadávané témy 

  centrál. zadávané pokyny na hodnotenie 

  interné hodnotenie 

  



 
Ak má predmet EČ a PFIČ, konanie EČ predchádza 
konaniu PFIČ. 

 
Časový harmonogram EČ a PFIČ 

 
13.marec 2018   EČ a PFIČ slovenský jazyk a literatúra  

14.marec 2018   EČ a PFIČ cudzie jazyky 

15.marec 2018   EČ matematika 
 

KÓD ŠKOLY:  686 005 
 



 13. marec 2018 

 EČ - trvanie testov: 100 minút 

 formát úloh:  
• 40 úloh s výberom odpovede  
• 24 úloh s krátkou odpoveďou 

 PFIČ – trvanie: 150 minút 

 formát úloh:  
 centrálne zadaný súbor štyroch tém a určenie žánrových 

foriem, z ktorých si žiak vyberie a vypracuje jednu  
 

EČ a PFIČ Slovenský jazyk a literatúra 



 14. marec  2018 

 EČ - trvanie testu: 100 minút 
 formát úloh: 

• 36 úloh s výberom odpovede  
• 24 úloh s krátkou odpoveďou 

 test overuje:    
• počúvanie s porozumením,  
• čítanie s porozumením,  
• použitie gramatiky a lexiky  

 PFIČ – trvanie: 60 minút 
 formát úloh:  
 vypracovanie centrálne zadanej témy v určenej  žánrovej forme 
 
 

 



 EČ - trvanie testu: 120 minút 
 formát úloh: 

• 46 úloh s výberom odpovede  

• 34 úloh s krátkou odpoveďou 
 test overuje:  

• počúvanie s porozumením,  

• čítanie s porozumením,  

• použitie gramatiky a lexiky  

 PFIČ – trvanie: 60 minút 
 formát úloh: 

 vypracovanie centrálne zadanej témy v určenej  žánrovej forme 
 



 15. marec  2018 

 EČ - trvanie testu: 150 minút 

 formát úloh: 
• 10 úloh s výberom odpovede  
• 20 úloh s krátkou odpoveďou 

 
 
Podrobné špecifikácie testov EČ MS, tém a zadaní PFIČ MS  budú zverejnené  na www.nucem.sk 
V časti Maturita/Maturita 2018/Špecifikácia testov EČ a PFIČ MS  2018 

 

 

http://www.nucem.sk/


 Výsledkové listiny žiakov budú do škôl doručené najneskôr 
desať dní pred začiatkom ÚFIČ MS 

     
 Vo výsledkovej listine bude uvedené: 
◦  úspešnosť žiaka v teste  - v percentách 
◦  relatívna úspešnosť žiaka v porovnaní   s celoslovenským výsledkom – 

percentil 
◦ percentuálne vyjadrenie úspešnosti žiaka v teste EČ a dosiahnutý 

percentil sa uvádzajú na maturitnom vysvedčení 





FORMY a TERMÍNY PČ OZMS 

Odbor  
◦ 6323 K hotelová akadémia 

◦ 6445 K kuchár 

Praktická časť odbornej zložky MS  sa realizuje: 

 Formou A = praktická realizácia a predvedenie 
komplexnej úlohy  

Príprava slávnostnej hostiny  formou banketu. 
 

Pozostáva z dvoch častí :  

1. Praktické prevedenie zadanej  úlohy 

2. Výstup – prezentácia práce k zadanej úlohe 
v programe Power Point.  

 Losovanie zadaní v  mesiaci október . 

 
 



 

Termín PČ OZMS 

 

25.04.2018 – praktické prevedenie zadanej úlohy 

 03.05.2018 – výstup, prezentácia zadanej úlohy 

 



FORMY a TERMÍNY PČ OZMS 

Odbor  
◦ 6405 K pracovník marketingu 

 

Praktická časť odbornej zložky MS  sa realizuje: 

 Formou B = obhajoba vlastného projektu -
komplexná odborná práca 

Pozostáva z dvoch častí :  

1. Písomné spracovanie komplexnej odbornej 
práce /podľa pokynov konzultanta/ 

2. Výstup – prezentácia práce k zadanej úlohe 
v programe Power Point.  

 Losovanie zadaní v  mesiaci október . 

 
 





 
 Ústnu formu internej časti MS (ÚFIČ MS) tvorí ústna odpoveď 

žiaka pred predmetovou maturitnou komisiou (PMK), pričom 
si žiak žrebuje jedno zo schválených maturitných zadaní 
 

 Maturitné zadania a úlohy v nich vychádzajú z cieľových 
požiadaviek na vedomosti a zručnosti maturantov. 



 Každé maturitné zadanie tvoria tri samostatné úlohy, podľa 
možnosti a charakteru predmetu z viacerých tematických 
okruhov. 

 

 Obsah maturitných zadaní zohľadňuje aj čas určený na 
trvanie skúšky a jej prípravu. 

 

 Maturitné zadania sa nezverejňujú. 



 Počet maturitných zadaní je 30. 

 

 Každé maturitné zadanie sa môže použiť iba jedenkrát v 
daný deň 

 

 Uvedenie konkrétnych pomôcok, ktoré priamo súvisia s 
príslušným maturitným zadaním je jeho súčasťou. 



 ÚFIČ MS z jednotlivých predmetov, okrem jej EČ a PFIČ, sa koná 
pred PMK. 

 PMK zo všeobecnovzdelávacích predmetov tvorí predseda a 
dvaja skúšajúci. 

 V jednom skúšobnom období môže byť v škole ustanovených aj 
viac PMK pre daný predmet. 

 V jednom dni môže PMK vyskúšať najviac 24 žiakov. 
 Žiak môže vykonať v jeden deň internú časť MS najviac z troch 

predmetov. 

 



 Každá časť a forma MS sa hodnotí zvlášť. Výsledné 
hodnotenie sa neurčuje. Určuje sa, či v danom predmete 
žiak zmaturoval alebo nezmaturoval. 

 Údaje na vysvedčení: 
- predmet a úroveň  
- úspešnosť EČ v % 
- percentil 
- úspešnosť PFIČ v % 
- známka z ÚFIČ  

 Hodnotenie vyjadrené percentami sa zaokrúhľuje na 
desatiny. 

 



Žiak zmaturuje z predmetu,  
ktorý má EČ a PFIČ MS 

  

 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 

 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 zmaturuje z predmetu,  

   ktorý má EČ a nemá  PFIČ MS,  

                 ak jeho hodnotenie z ÚFIČ  

 

 nie je horšie ako stupeň prospechu 3 (dobrý) a v EČ MS získa 
viac ako 25 % z celkového počtu bodov, alebo 

 je stupeň prospechu 4 (dostatočný) a v EČ MS získa viac ako 
33 % z celkového počtu bodov. 

 

 



 V prípade, že žiak nesplní podmienky pre úspešné vykonanie 
maturitnej skúšky v predmetoch, ktoré majú externú časť 
(EČ) a písomnú formu internej časti (PFIČ), alebo len EČ 
maturitnej skúšky (MS), uvedené v odsekoch 7 a 8 § 15 
vyhlášky MŠ SR č. 318/2008 Z.z. o ukončovaní štúdia na 
stredných školách v znení vyhlášky č. 209/2011 Z. z, platia 
nasledujúce informácie: 

 

 



1. Ústnu formu internej časti (ÚFIČ) MS z predmetov, ktoré majú 
EČ a PFIČ alebo len EČ, na ktoré sa žiak prihlásil, môže žiak 
vykonať v riadnom termíne MS bez ohľadu na jeho výsledky z 
EČ alebo PFIČ z týchto predmetov. 

2. Ak žiak strednej školy neúspešne vykonal MS z niektorých, 
najviac však dvoch predmetov, môže mu školská maturitná 
komisia (ŠMK) povoliť konať opravnú skúšku z týchto 
predmetov alebo časti a formy  skúšky z týchto predmetov 
(podľa § 88, ods. 1 a 2 školského zákona). 



 Žiak, ktorý nevykonal  úspešné MS z predmetu, požiada 
ŠMK o opravnú skúšku z tohto predmetu. Vo svojej 
žiadosti špecifikuje, ktorú časť, resp. formu maturitnej 
skúšky chce opravovať školský zákon  § 88 ods. 1 a 2. 
Môže požiadať o opravnú skúšku iba tej časti alebo 
formy, v ktorej bol neúspešný. 

 Termín konania opravnej skúšky ÚFIČ je september alebo 
február nasledujúceho školského roka.  



5. Na opravnú skúšku EČ a PFIČ MS sa žiak prihlási riaditeľovi 
školy do 30. júna ak chce opravnú skúšku konať v septembri 
nasledujúceho školského roka, alebo do 30. septembra  ak 
chce opravnú skúšku konať v riadnom termíne 
nasledujúceho školského roka (podľa § 77, ods. 7 školského 
zákona). Tomuto prihláseniu predchádza žiadosť o opravnú 
skúšku v zmysle bodu 3. 

6. Žiaka, ktorý žiada o opravný termín v riadnom termíne 
nasledujúceho školského roka , prihlási na EČ a PFIČ MS 
riaditeľ školy prostredníctvom informačného systému pre EČ 
a PFIČ MS zároveň so žiakmi, ktorých bude v danom 
školskom roku prihlasovať na riadny termín maturitnej 
skúšky.      



Organizáciu a priebeh MS v škole zabezpečujú: 

 predseda školskej maturitnej komisie (ŠMK), 

 predseda predmetovej maturitnej komisie, 

 riaditeľ školy, 

 školský koordinátor, 

 administrátori testov, 

 hodnotitelia testov.    

  



 Podľa § 14, vyhlášky MŠ SR č. 318 môžu mať žiaci so 
zdravotným znevýhodnením upravené podmienky na 
vykonanie maturitnej skúšky. 

 
 Úpravy maturitnej skúšky pre žiakov s jednotlivými druhmi 

postihnutí sú uvedené v prílohe  Vyhlášky č. 318/2008 Z.z v 
znení vyhlášky č. 209/2011 Z.z. 

 



 

Termín podania prihlášok na maturitnú skúšku 
30.september 2017  

Zmeny predmetov a úrovní do 31.októbra 2017 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
 

                            www.minedu.sk 

                          www.nucem.sk 
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Veľa úspechov  

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 školský koordinátor  
   Mgr. Anna Zimanová 

 

 


