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MATURITA 2022 
 

Ústna forma internej časti maturitnej skúšky 
 

 

 

Maturitné skúšky  v školskom roku 2021/2022 upravuje zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a 

vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov a vyhláška č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení 

neskorších predpisov.   

 

Ústna forma internej časti maturitnej skúšky (ÚFIČ MS) sa riadi citovaným zákonom č. 

245/2008 Z. z. a vyhláškami, podľa ktorých sa ústne maturitné skúšky z jednotlivých 

predmetov konajú pred predmetovými maturitnými komisiami, pričom si žiak žrebuje jedno zo 

schválených zadaní alebo tém. 

Žiak môže konať ÚFIČ MS ak úspešne ukončil posledný ročník štúdia. 

 

 

 

Trieda Študijný odbor Počet žiakov 

IV. AP 3760 M prevádzka a ekonomika dopravy 19 

IV. BP 3767 M dopravná akadémia 18 

IV. AM 2697 K mechanik elektrotechnik 16 

IV. BM 2495 K autotronik 19 

II. AN 
2414 L 04 strojárstvo – podnikanie a služby (PDS) 5 

3757 L dopravná prevádzka (DOP) 9 

Spolu 86 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizácia maturitnej skúšky (MS) 

 

ÚFIČ MS v riadnom skúšobnom období sa bude konať na Strednej odbornej 
škole dopravnej v Žiline pre študijné odbory: 



 

 

ÚFIČ MS zo slovenského jazyka a literatúry, cudzích jazykov (ANJ, NEJ) sa bude konať 

nasledovne: 

Predmet Trieda Učebňa Dátum 

P
o

č
e

t 

ž
ia

k
o

v
 Predmetová maturitná komisia: 

➢ predseda 

➢ skúšajúci učitelia 

Slovenský jazyk  
a literatúra 

IV.AP A 205 
 
25.05.2022 
 

 
19 
 

Mgr. Gabriela Pažická 
Mgr. Zuzana Bučková 
Mgr. Zuzana Majchráková 

Slovenský jazyk  
a literatúra 

IV.BP A 206 
 
23.05.2022 

 
18 
 

Mgr. Miroslava Poláková 
Mgr. Zuzana Bučková 
Mgr. Marta Ujháziová 

Slovenský jazyk  
a literatúra 

IV.AM A 206 
 
24.05.2022 16 

Mgr. Miroslava Poláková 
Mgr. Zuzana Bučková 
Mgr. Zuzana Majchráková 

Slovenský jazyk  
a literatúra 

IV.BM A 205 
 
23.05.2022 19 

Mgr. Gabriela Pažická 
Mgr. Zuzana Majchráková 
Mgr. Ľudmila Jurašíková 

Slovenský jazyk  
a literatúra 

II.AN A 206 25.05.2022 14 
Mgr. Miroslava Poláková 
Mgr. Marta Ujháziová 
Mgr. Ľudmila Jurašíková 

Anglický jazyk IV.AP A 107 
 
23.05.2022 19 

Mgr. Zuzana Bačíková 
Mgr. Ivana Kubalová 
Mgr. Ivan Palúch 

Anglický jazyk IV.BP A 208 
 
24.05.2022 18 

Mgr. Jana Máhriková 
Mgr. Lucia Makúchová 
Mgr. Ivana Kubalová 

Anglický jazyk IV.AM A 208 
 
25.05.2022 

 
16 

Mgr. Jana Máhriková 
Mgr. Lucia Makúchová 
Mgr. Ivana Kubalová 

Anglický jazyk IV.BM A 107 
 
24.05.2022 19 

Mgr. Zuzana Bačíková 
Mgr. Ivan Palúch 
Mgr. Paula Panáková 

Anglický jazyk II.AN A 208 23.05.2022 13 
Mgr. Jana Máhriková 
Mgr. Lucia Makúchová 
Mgr. Paula Panáková 

Nemecký jazyk II.AN 
 

A 208 23.05.2022 1 
Ing. Zuzana Pechancová 
Mgr. Anna Medviďová 
Mgr. Karol Tichý 

 

 

 

 

 

 



 

 

ÚFIČ MS z teoretickej časti odbornej zložky sa bude konať nasledovne: 

Predmet Trieda Učebňa Dátum 

P
o

č
e

t 

ž
ia

k
o

v
 

Predmetová maturitná komisia: 
➢ predseda 
➢ skúšajúci učitelia 
➢ majster odbornej výchovy 

➢ delegovaný zástupca stavovskej 
organizácie 

Teoretická časť 
odbornej zložky 

IV.AP A 101/2 

 
 
23.05.2022 
24.05.2022 

  
 
 10 
   9 
 19 

Mgr. Dušan Striško 
Ing. Emerencia Remetová 
Ing. Monika Beňovská 
Ing. Miroslava Gálffyová 
Ing. Milan Chúpek,PhD. – 
delegovaný zástupca AZZaZ 

Teoretická časť 
odbornej zložky 

IV.BP A 101/2 

 
25.05.2022 
26.05.2022 

 
14 
 4 
18 

Ing. Martina Kačeriaková  
Ing. Monika Beňovská 
Mgr. Paula Panáková 
Ing. Martina Čelková 

Teoretická časť 
odbornej zložky 

IV.AM A 105 

 
 

25.05.2022 
 
 

 
 

16 

Ing. Alexandra Kovalčíková 
Ing. Roman Pšanecký 
Ing. Monika Švekušová 
p. Tomáš Křenek - MOV 
Ing. Bohumil Paľo – 
delegovaný zástupca SOPK 

Teoretická časť 
odbornej zložky 

IV.BM A 105 
23.05.2022 
24.05.2022 

 
10 
 9 
19 

Ing. Michal Šerík 
Ing. Roman Pšanecký 
Ing. Jozef Nociar 
p. Mário Bízik - MOV 
p. Peter Púček - delegovaný 
zástupca SOPK 

Teoretická časť 
odbornej zložky 

II.AN 
PDS 

A 105 26.05.2022 5 
Ing. Daniel Mičuda 
Ing. Iveta Drahnová 
Ing. Miroslava Chajdáková 

Teoretická časť 
odbornej zložky 

II.AN 
DOP 

A 101/2 
 
26.05.2022 

 
   9 

Ing. Daniel Mičuda 
Ing. Monika Beňovská 
Ing. Jozef Nociar 

 

Predseda školskej maturitnej komisie: Mgr. Eva Kutlíková 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

➢ Uzatvoriť klasifikáciu žiakov končiacich ročníkov študijných odborov. 

T: do 09. 05. 2022     Z: vyučujúci, TU 

 

➢ Vypracovať a elektronicky poslať správy o VVV za II. polrok 2021/2022. 

T: do 10. 05. 2022     Z: TU 

 

Poučiť členov predmetových maturitných komisií o spôsobe konania ÚFIČ MS 

a o hodnotení v zmysle zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhlášky č. 

318/2008 Z.z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov. 

T: 11. 05. 2022      Z: vedenie školy 

 

➢ Pripraviť osobné doklady (vysvedčenie posledného ročníka, rodný list, u NŠ aj výučný 

list). 

T: do 20. 05. 2022     Z: TU 

 

➢ Vyhodnotiť VVV za druhý polrok 2021/2022, dať žiakom pokyny k ÚFIČ MS (oblečenie, 

správanie, občianske preukazy  - na THF). 

T: do 12. 05. 2022     Z: TU 

 

➢ Oboznámiť žiakov s harmonogramom ÚFIČ MS a výsledkami hodnotenia EČ a PFIČ MS. 

T: do 13. 05. 2022     Z: TU 

 

➢ Posledný deň v škole, prevzatie vysvedčení s dátumom 13. 05. 2022. Slávnostné 

ukončenie školského roka v jedálni školy. 

T: 13. 05. 2022 o 8.00 h     Z: TU, ŽŠR, RŠ 

 

➢ Pred začiatkom ÚFIČ MS sa žiaci päť vyučovacích dní nezúčastňujú na vyučovaní. Tieto 

dni sú určené na prípravu žiakov na maturitnú skúšku. Študijné voľno je v dňoch od 16. 

05. 2022 do 20. 05. 2022. 

 

➢ Pripraviť k ÚFIČ MS potrebné tlačivá a doklady: 

• témy a zadania na MS pre každého člena PMK + 1x pre žiakov 

• osobné doklady žiakov v obaloch s menami 

• výsledné hodnotenie písomnej formy internej časti MS 

• výsledné hodnotenie praktickej časti odbornej zložky MS 

• výsledné hodnotenie ústnej formy internej časti MS 

• výsledné hodnotenie externej časti MS 

• písomné maturitné práce s prehľadom výberu tém a hodnotením do správy o MS 

(vyučujúci) 

• opečiatkované papiere na prípravu žiakov 

• potvrdenia o ukončení štúdia 

T: do 20. 05. 2022     Z: TU, školský koordinátor MS 

 

 

Pokyny pre ÚFIČ MS 
 



 

 

➢ Zabezpečiť prípravu učební s výzdobou, didaktickou technikou a NUP 

T: 20. 05. 2022 od 13.25 h 

Učebňa Zodpovední za prípravu učebne 

A 101/2 Ing. Remetová, Ing. Beňovská, Ing. Gálffyová 

A 105 Ing. Pšanecký, Ing. Nociar, Ing. Švekušová 

A 205   Mgr. Majchráková, Mgr. Jurašíková 

A 206 Mgr. Bučková, Mgr. Ujháziová 

A 208 Mgr. Makúchová, Mgr. Panáková, Mgr. Medviďová 

A 107 Mgr. Kubalová,  Mgr. Palúch 

 

➢ Po ÚFIČ MS odovzdať všetky doklady žiakom a vydať potvrdenie o ukončení štúdia. 

T: v texte      Z: TU 

 

➢ Po ÚFIČ MS dokumentáciu maturitných tried odovzdať školskému koordinátorovi MS. 

T: podľa harmonogramu ÚFIČ MS   Z: skúšajúci, TU 

 

 

Žiak úspešne vykonal maturitnú skúšku, ak úspešne vykonal MS zo všetkých 

predmetov maturitnej skúšky. Žiakovi, ktorý úspešne vykonal maturitnú skúšku, sa vydá 

vysvedčenie o maturitnej skúške najneskôr do piatich dní od konania poslednej časti 

maturitnej skúšky; ak je poslednou časťou maturitnej skúšky externá časť maturitnej skúšky 

alebo písomná forma internej časti maturitnej skúšky  a koná sa v mimoriadnom skúšobnom 

období v septembri nasledujúceho školského roka, vysvedčenie o maturitnej skúške sa vydá 

najneskôr do desiatich dní od jej konania. Na vysvedčení je uvedené hodnotenie žiaka v 

jednotlivých predmetoch externej časti maturitnej skúšky vrátane percentilu a všetkých foriem 

internej časti maturitnej skúšky. Na vysvedčení sa uvedie dátum konania poslednej časti 

maturitnej skúšky.  

Žiak úspešne vykoná MS z predmetu, ktorý má EČ a PFIČ MS, ak jeho hodnotenie z ÚFIČ 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.  

 

Informácie o opravnej skúške EČ MS, PFIČ MS a ÚFIČ MS  

 

Ak žiak nesplní podmienky pre úspešné vykonanie MS uvedené v § 15, odsek 7 a 8 

vyhlášky č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších 

predpisov v predmetoch, ktoré majú okrem ÚFIČ MS aj EČ a PFIČ MS alebo len EČ MS, 

platia nasledujúce informácie:  

1. ÚFIČ MS z predmetov, ktoré majú EČ a PFIČ MS alebo len EČ MS, na ktoré sa žiak 

prihlásil, môže žiak vykonať v riadnom termíne (RT) MS bez ohľadu na výsledky EČ alebo 

PFIČ MS 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 (školský zákon, § 88, 

odsek 2).  

3. Žiak, ktorý nevykonal úspešne MS z predmetu, požiada ŠMK o opravnú skúšku z tohto 

predmetu. Vo svojej žiadosti špecifikuje, ktorú časť alebo formu MS chce opravovať 

(školský zákon, § 88, odsek 2). Môže požiadať o opravnú skúšku iba tej časti alebo 

formy, v ktorej bol neúspešný.  

4. Termín konania opravnej skúšky ÚFIČ MS je september alebo február nasledujúceho 

školského roka. Opravnú skúšku EČ a PFIČ MS môže žiak vykonať v mimoriadnom 

skúšobnom období v septembri nasledujúceho školského roka alebo v riadnom 

termíne EČ a PFIČ MS nasledujúceho školského roka (školský zákon, § 77, odsek 5 a 

§ 88, odsek 4), pričom nasledujúcim školským rokom sa rozumie školský rok nasledujúci 

po školskom roku, v ktorom žiak konal MS v riadnom termíne (napr. žiak, ktorý neúspešne 

vykonal MS v riadnom termíne roku 2022, môže vykonať opravnú skúšku v septembri 2022 

alebo v marci 2023).  

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 

nasledujúceho školského roka, ak chce opravnú skúšku konať v riadnom termíne 

nasledujúceho školského roka (školský zákon, § 77, odsek 7). 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 MS, ale v IS uvedie informáciu, že ide o opravný termín.  O opravný termín EČ MS 

a PFIČ MS môže požiadať iba žiak, ktorý má ukončenú celú maturitnú skúšku, absolvoval 

všetky vybrané maturitné predmety a všetky časti maturitnej skúšky týchto maturitných 

predmetov a nesplnil podmienky pre úspešné vykonanie maturitnej skúšky.   

 

Mimoriadne skúšobné obdobie slúži žiakom na vykonanie náhradnej maturitnej skúšky 

alebo opravnej maturitnej skúšky. Náhradná maturitná skúška je určená pre žiaka, ktorý 

úspešne ukončil posledný ročník štúdia najneskôr k 15. septembru, a pre žiaka podľa § 

89 ods. 2 školského zákona.   

  

Maturitnú skúšku môže žiak vykonať do troch rokov odo dňa, keď úspešne skončil posledný 

ročník strednej školy.  

  

Žiak, ktorý pre vážne, najmä zdravotné dôvody, sa nezúčastní na  maturitnej skúške, 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 maturitnej skúške  neospravedlní alebo ak jeho 

ospravedlnenie nebude uznané, posudzuje sa, akoby dňom nasledujúcim po termíne 

konania skúšky štúdium zanechal.  

  

Dňom nasledujúcim po dni, keď žiak vykonal úspešne maturitnú skúšku, prestáva byť žiakom 

školy.  

Ak žiak strednej školy nevykonal v určenom termíne maturitnú skúšku 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.  

  

Slávnostné vyhodnotenie maturitných skúšok bude v jedálni školy a predpokladá sa 

dňa 30. 05. 2022 o 10.00 h.   

  

Vydávanie vysvedčení o maturitnej skúške po skončení slávnostného vyhodnotenia 

MS sa uskutoční v učebniach nasledovne:  

  

IV.AP – A 307 

IV.BP – A 022 

IV.AM – A 304 

IV.BM – A 101/2 

II.AN – A 020  

 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

  

Prílohy:   

➢ kritériá hodnotenia TČOZ MS  

➢ časový harmonogram pre ÚFIČ MS  

 

 

 

 



 

 

Kritériá hodnotenia TČOZ MS 

Porozumenie témy 

Počet bodov Kritériá hodnotenia 

2 Žiak porozumel téme úplne 

1 Žiak porozumel téme čiastočne 

0 Žiak neporozumel téme vôbec 

 

Používanie odbornej terminológie 

Počet bodov Kritériá hodnotenia 

3 Žiak používal bezchybne odbornú terminológiu 

2 
Žiak používal miestami nesprávnu odbornú terminológiu, ktorú dokázal 

opraviť s pomocou skúšajúceho 

1 
Žiak používal miestami nesprávnu odbornú terminológiu, ktorú nedokázal 

opraviť ani s pomocou skúšajúceho 

0 Žiak nepoužíval správnu odbornú terminológiu 

 

Samostatnosť prejavu 

Počet bodov Kritériá hodnotenia 

5 - 4 Žiak sa vyjadroval úplne samostatne 

3 - 2 Žiak sa vyjadroval čiastočne s pomocou skúšajúceho 

1 - 0 Žiak sa vyjadroval len s pomocou skúšajúceho 

 

Schopnosť aplikácie v praxi 

Počet bodov Kritériá hodnotenia 

5 - 4 Žiak bol schopný logicky a správne aplikovať teoretické vedomosti na prax 

3 - 2 Žiak bol čiastočne schopný aplikovať teoretické vedomosti na prax 

1 - 0 
Žiak mal závažnejšie nedostatky pri aplikácii teoretických vedomostí na 

prax 

 

Správnosť a vecnosť odpovede 

Počet bodov Kritériá hodnotenia 

15 - 13 
Žiak prezentoval svoje vedomosti  celistvo, vecne, presne a úplne tak, ako 

to vyžadujú výkonové a obsahové štandardy ŠkVP 

12 - 10 
Žiak prezentoval svoje vedomosti v podstate celistvo, vecne, presne a úplne 

tak, ako to vyžadujú výkonové a obsahové štandardy ŠkVP 

9 - 7 
Žiak mal v celistvosti, vecnosti, presnosti a úplnosti prezentovaných 

vedomostí nepodstatné medzery 

6 - 4 

Žiak mal v celistvosti, vecnosti, presnosti a úplnosti prezentovaných 

vedomostí závažné medzery, v logickosti myslenia sa vyskytovali závažné 

chyby, ktoré bol žiak schopný opraviť s pomocou skúšajúceho 

3 - 1 

Žiak mal v celistvosti, vecnosti, presnosti a úplnosti prezentovaných 

vedomostí závažné medzery, v logickosti myslenia sa vyskytovali závažné 

chyby, ktoré bol žiak schopný čiastočne opraviť s pomocou skúšajúceho 

0 

Odpoveď nezodpovedala po správnej a vecnej stránke zadanej téme, 

vyskytli sa v nej závažné obsahové nedostatky, ktoré žiak nedokázal 

opraviť ani s pomocou skúšajúceho 
 

 


