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§74 

Maturitná skúška 

 

(1) Cieľom maturitnej skúšky 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) Maturitná skúška v strednej odbornej škole a konzervatóriu pozostáva z teoretickej časti 

maturitnej skúšky a odbornej zložky maturitnej skúšky. Odborná zložka maturitnej skúšky sa 

člení na teoretickú časť odbornej zložky maturitnej skúšky a praktickú časť odbornej zložky 

maturitnej skúšky. Cieľom odbornej zložky maturitnej skúšky je overenie vedomostí 

a zručností v rozsahu učiva odborných vyučovacích predmetov určených vzdelávacími 

štandardmi. V nadstavbovom štúdiu sa v odbornej zložke maturitnej skúšky zohľadňuje 

nadväznosť na príslušný učebný odbor. 

(3) Maturitná skúška z jednotlivých predmetov môže pozostávať z externej časti a internej 

časti. 

(4) Žiak môže vykonať internú časť maturitnej skúšky okrem jej písomnej formy podľa § 76 

ods. 5 a praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky, ak úspešne ukončil príslušný ročník 

štúdia vzdelávacieho programu študijného odboru a ak vykonal externú časť maturitnej skúšky 

a písomnú formu internej časti maturitnej skúšky podľa § 76 ods. 1 a 5 a praktickú časť 

odbornej zložky maturitnej skúšky; v zdravotníckych odboroch vzdelávania môže žiak vykonať 

praktickú časť odbornej zložky maturitnej skúšky až po ukončení posledného ročníka štúdia 

vzdelávacieho programu študijného odboru. 

(5) Žiak môže konať maturitnú skúšku len z vyučovacích predmetov okrem výchovných 

vyučovacích predmetov, najmä hudobná výchova, výtvarná výchova, etická výchova, 

uvedených v učebnom pláne školy, v ktorých sa vzdelával. 

(6) Maturitnú skúšku z cudzích jazykov vykoná žiak podľa úrovní jazykovej náročnosti 

Spoločného európskeho referenčného rámca. 

(7) Žiak môže dobrovoľne konať maturitnú skúšku aj z ďalších predmetov. Vykonaním 

dobrovoľnej maturitnej skúšky sa rozumie aj absolvovanie len externej časti maturitnej skúšky, 

internej časti maturitnej skúšky, jednej z foriem internej časti maturitnej skúšky alebo ich 

kombinácie. V riadnom skúšobnom období môže žiak dobrovoľne konať maturitnú skúšku 

najviac z dvoch predmetov. 

 

§75 

Prihlásenie žiaka na maturitnú skúšku 

 

(1) Žiak posledného ročníka príslušného vzdelávacieho programu študijného odboru v strednej 

škole alebo štvrtého ročníka vzdelávacieho programu šesťročného študijného odboru v 

konzervatóriu do 30.septembra písomne oznámi triednemu učiteľovi predmety, ktoré si na 

maturitnú skúšku zvolil. Žiak so zdravotným znevýhodnením oznámi aj spôsob vykonania 

maturitnej skúšky. 

 

§76 

Externá a interná časť maturitnej skúšky 

 

(1) Externú časť maturitnej skúšky tvorí písomný test, ktorý zadáva a vyhodnocuje Národný 

ústav certifikovaných meraní vzdelávania podľa § 154 ods. 5 písm. a). Externá časť maturitnej 

skúšky sa vykonáva v rovnakom čase na celom území Slovenskej republiky. Dozor pri 

vykonávaní externej časti maturitnej skúšky a oprave testov vykonáva pedagogický 
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zamestnanec, ktorý nie je zamestnancom školy, na ktorej sa externá časť maturitnej skúšky 

koná. 

(3) Externú časť maturitnej skúšky a písomnú formu internej časti maturitnej skúšky z predmetu 

cudzí jazyk podľa odsekov 1 a 5 vykoná žiak len z jedného cudzieho jazyka, ktorý si určí pri 

prihlasovaní na maturitnú skúšku podľa § 75 ods. 1. 

(4) Interná časť maturitnej skúšky v jednotlivých predmetoch maturitnej skúšky 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, 

f) kombinácie foriem podľa písmen a) až e). 

(5) Písomnú formu internej časti maturitnej skúšky tvorí súbor tém alebo zadaní, ktoré zadáva 

Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania podľa § 154 ods. 5 písm. a). Písomná forma 

internej časti maturitnej skúšky sa vykonáva v rovnakom čase na celom území Slovenskej 

republiky. 

(6) Interná časť maturitnej skúšky je verejná okrem jej písomnej formy podľa odseku 5. 

(7) Žiak môže vykonať v jeden deň internú časť maturitnej skúšky okrem písomnej formy 

internej časti maturitnej skúšky podľa odseku 5 a praktickej časti odbornej zložky najviac z 

troch predmetov. 

(8) Žiak vykoná internú časť maturitnej skúšky okrem písomnej formy a praktickej časti 

odbornej zložky v priebehu najviac piatich pracovných dní. 

(9) Žiak vykoná maturitnú skúšku v jazyku, v ktorom sa predmet vyučoval. Ak si žiak 

bilingválneho vzdelávania zvolí vykonanie externej časti maturitnej skúšky, vykoná ju 

rovnakým spôsobom a v rovnakom jazyku ako žiak štúdia, ktoré sa uskutočňuje v slovenskom 

jazyku. Ak sa v bilingválnom vzdelávaní vyučuje predmet súčasne v dvoch vyučovacích 

jazykoch, žiak vykoná maturitnú skúšku v jazyku v súlade so školským vzdelávacím 

programom. 

 

§77 

Termíny konania maturitnej skúšky 

 

(1) Maturitná skúška 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 externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky 

podľa § 76 ods. 1 a 5 určí ministerstvo školstva.  

(3) Termín internej časti maturitnej skúšky, okrem jej písomnej formy podľa § 76 ods. 5, určí 

na návrh riaditeľa strednej školy príslušný orgán miestnej štátnej správy v školstve. 

(4) 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. 

(5) Náhradná maturitná skúška z externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej 

časti maturitnej skúšky podľa § 76 ods. 1 a 5 sa koná v apríli až máji príslušného školského 

roka alebo v riadnom skúšobnom období nasledujúceho školského roka. Opravný termín 

maturitnej skúšky z externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej 

skúšky podľa § 76 ods. 1 a 5 sa koná v mimoriadnom skúšobnom období v septembri 

nasledujúceho školského roka alebo v riadnom skúšobnom období nasledujúceho školského 
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roka. Náhradná maturitná skúška a opravná maturitná skúška z internej časti maturitnej skúšky 

okrem jej písomnej formy podľa § 76 ods. 5 sa koná v septembri alebo vo februári 

nasledujúceho školského roka 

(6) Deň konania náhradnej maturitnej skúšky a deň konania opravnej maturitnej skúšky 

externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky podľa § 76 

ods. 1 a 5 určí ministerstvo školstva. 

(7) Na opravnú skúšku externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti 

maturitnej skúšky podľa odsekov 1 a 5 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 skúšobnom období 

nasledujúceho školského roka. 

(8) Miesto konania náhradnej maturitnej skúšky a opravnej maturitnej skúšky externej časti 

maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky podľa odsekov 1 a 5 určí 

žiakovi príslušný orgán miestnej štátnej správy v školstve do 30 dní pred konaním maturitnej 

skúšky. 

 

§86 

Klasifikácia a hodnotenie ukončovania štúdia 

 

(1) Klasifikácia žiaka na maturitnej skúške alebo na záverečnej pomaturitnej skúške sa 

vyjadruje percentom úspešnosti, stupňom prospechu alebo percentom úspešnosti s príslušným 

percentilom. 

(2) Výsledky klasifikácie externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti 

maturitnej skúšky podľa § 76 ods. 1 a 5 oznámi riaditeľ školy žiakovi najneskôr desať dní pred 

termínom konania internej časti maturitnej skúšky, ak ju koná v riadnom skúšobnom období. 

Ak sa hodnotenie internej časti maturitnej skúšky okrem jej písomnej formy podľa § 76 ods. 5 

výrazne odlišuje od dosiahnutých výsledkov žiaka počas jeho štúdia z predmetu maturitnej 

skúšky, pri výslednej známke internej časti maturitnej skúšky sa prihliada na stupne prospechu 

žiaka z tohto predmetu počas jeho štúdia. 

(3) 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 

a) písomnej formy internej časti maturitnej skúšky podľa § 76 ods. 5 do ôsmich dní odo dňa, 

keď sa dozvedel o jej výsledku, Štátnej školskej inšpekcii, 

b) ďalších foriem internej časti maturitnej skúšky alebo praktickej časti odbornej zložky 

maturitnej skúšky do ôsmich dní od jej vykonania Štátnej školskej inšpekcii, 

 (4) Ak je opodstatnená námietka voči hodnoteniu 

a) písomnej formy internej časti maturitnej skúšky podľa § 76 ods. 5, môže Štátna školská 

inšpekcia uložiť záväzný pokyn na odstránenie zistených nedostatkov, 

b) ďalších foriem internej časti maturitnej skúšky alebo praktickej časti odbornej zložky 

maturitnej skúšky, môže Štátna školská inšpekcia nariadiť komisionálne preskúšanie pri zistení 

nedostatkov pri klasifikácii za prítomnosti školského inšpektora, 

(5) Skúška sa koná pred predmetovou maturitnou komisiou v pôvodnom zložení. 

(6) Žiak úspešne vykonal maturitnú skúšku, ak úspešne vykonal maturitnú skúšku zo 

všetkých predmetov maturitnej skúšky. 

(7) Ak žiak neuspel na maturitnej skúške z dobrovoľného predmetu maturitnej skúšky, táto 

skutočnosť nemá vplyv na úspešné vykonanie maturitnej skúšky a na vysvedčení o maturitnej 

skúške sa neuvádza. 
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§88 

Opravná skúška 

 

(2) Ak žiak strednej odbornej školy na maturitnej skúške alebo záverečnej pomaturitnej skúške 

z niektorých, najviac však z dvoch predmetov, vrátane praktickej časti a teoretickej časti 

odbornej zložky skúšky, neúspešne vykonal maturitnú skúšku, školská maturitná komisia môže 

žiakovi povoliť konať opravnú skúšku z týchto predmetov, časti skúšky z týchto predmetov, 

foriem internej časti maturitnej skúšky alebo ich kombinácie. 

 (4) Žiak môže opravnú skúšku konať na jeho žiadosť najneskôr do troch rokov od ukončenia 

posledného ročníka strednej školy. Opravnú skúšku internej časti maturitnej skúšky okrem jej 

písomnej formy podľa § 76 ods.5 žiak koná na strednej škole, na ktorej konal maturitnú skúšku. 

Ak žiak koná opravnú skúšku z predmetu, ktorý má externú časť maturitnej skúšky a internú 

časť maturitnej skúšky, a koná ju zo všetkých častí, potom ústnu formu internej časti maturitnej 

skúšky môže konať v riadnom termíne. 

(5) Ak žiak na opravnej skúške z niektorých predmetov neúspešne vykonal maturitnú skúšku 

alebo bol na opravnej skúške klasifikovaný stupňom 5 – nedostatočný, školská maturitná 

komisia, skúšobná komisia pre záverečnú skúšku alebo skúšobná komisia pre absolventskú 

skúšku môže žiakovi povoliť konať druhú opravnú skúšku z týchto predmetov. 

(6) Žiak môže druhú opravnú skúšku konať na jeho žiadosť najneskôr do troch rokov od 

ukončenia posledného ročníka príslušnej strednej školy. 

(7) Žiakovi strednej školy, ktorý neúspešne vykonal maturitnú skúšku z viac ako dvoch 

predmetov alebo neúspešne vykonal maturitnú skúšku na niektorej opravnej skúške, môže 

školská maturitná komisia povoliť opakovať celú maturitnú skúšku. 

(9) Záverečnú skúšku, maturitnú skúšku, záverečnú pomaturitnú skúšku alebo absolventskú 

skúšku môže žiak na jeho žiadosť opakovať iba raz v riadnom skúšobnom období, najneskôr 

do troch rokov od ukončenia posledného ročníka strednej školy. 

 

 

Spoločné ustanovenia 

o ukončovaní štúdia 

 

§89 

 

(1) Záverečnú skúšku, maturitnú skúšku, záverečnú pomaturitnú skúšku alebo absolventskú 

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

strednej školy. 

(2) Žiak, ktorý pre vážne, najmä zdravotné dôvody, sa nezúčastní na záverečnej skúške, 

maturitnej skúške, záverečnej pomaturitnej skúške alebo absolventskej 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. 

(3) Ak žiak svoju neúčasť na záverečnej skúške, maturitnej skúške, záverečnej pomaturitnej 

skúške alebo absolventskej skúške neospravedlní alebo ak jeho ospravedlnenie nebude uznané, 

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

neplatí, ak ide o maturitnú skúšku z predmetu, na ktorý sa žiak dobrovoľne prihlásil. 

(4) Ak sa žiak správa na záverečnej skúške, maturitnej skúške, záverečnej pomaturitnej skúške 

alebo absolventskej skúške nevhodným spôsobom, predseda predmetovej maturitnej komisie, 

predseda skúšobnej komisie pre záverečnú skúšku, predseda skúšobnej komisie pre 

absolventskú skúšku alebo dozerajúci učiteľ jeho skúšku preruší. 
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(5) Ak skúšku preruší predseda predmetovej maturitnej komisie, predseda skúšobnej komisie 

pre záverečnú skúšku alebo predseda skúšobnej komisie pre absolventskú skúšku, žiak opakuje 

skúšku, jej časť alebo formu v riadnom termíne nasledujúceho školského roka. 

(6) Ak skúšku preruší pedagogický zamestnanec, ktorý vykonáva dozor, a predseda 

predmetovej maturitnej komisie, predseda skúšobnej komisie pre záverečnú skúšku alebo 

predseda skúšobnej komisie pre absolventskú skúšku nedovolí žiakovi v skúške pokračovať, 

žiak opakuje skúšku, jej časť alebo formu v riadnom termíne nasledujúceho školského roka. 

(7) Žiak môže skladať maturitnú skúšku z cudzieho jazyka aj ako štátnu jazykovú skúšku. 

 

§90 

 

(1) 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 podľa §76 ods. 5 a koná sa v mimoriadnom skúšobnom období v septembri 

nasledujúceho školského roka, vysvedčenie o maturitnej skúške sa vydá najneskôr do 10 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. 

(2) Žiakovi triedy s bilingválnym vzdelávaním podľa § 74 ods. 8, ktorý úspešne vykonal 

maturitnú skúšku, sa vydá vysvedčenie o maturitnej skúške v obidvoch vyučovacích jazykoch, 

prípadne vysvedčenie v slovenskom jazyku a vysvedčenie v druhom vyučovacom jazyku. 

 

§91 

 

(1) Dňom nasledujúcim po dni, keď žiak vykonal úspešne záverečnú skúšku, maturitnú skúšku, 

záverečnú pomaturitnú skúšku alebo absolventskú skúšku, prestáva byť žiakom školy. 

(3) Ak žiak strednej školy nevykonal v určenom termíne maturitnú skúšku, záverečnú 

pomaturitnú skúšku alebo absolventskú skúšku a bola mu povolená opravná skúška, odklad 

245/2008 Z. z. Zbierka zákonov Slovenskej republiky Strana 69 skúšky alebo jej opakovanie, 

zachovávajú sa mu práva a povinnosti žiaka do konca školského roka, v ktorom mal štúdium 

skončiť. 

(4) Zánikom práv a povinností žiaka podľa odsekov 2 a 3 nie je dotknutá možnosť vykonať 

záverečnú skúšku, maturitnú skúšku, záverečnú pomaturitnú skúšku alebo absolventskú 

skúšku. 

 


