
Súkromná stredná odborná škola, Pod Kalváriou 36,  
080 01 Prešov 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Organizácia maturitnej skúšky  
v školskom roku 2017/2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MATURITA 2018 

 

Organizáciu maturitnej skúšky (MS) v školskom roku 2017/2018 upravuje zákon č. 245/2008 Z. z. 

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

neskorších predpisov (§ 72 – § 93) a vyhláška č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných 

školách v znení neskorších predpisov.   

Súkromná stredná odborná škola, Pod Kalváriou 36, 080 01 Prešov 

Kód školy : 673039 

Termín administrácie externej časti (EČ MS) a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky 
(PFIČ MS) z jednotlivých predmetov, ktoré budú administrované v školskom roku 2017/2018 

13. marec 2018  (utorok)  – slovenský jazyk a literatúra 

14. marec 2018  (streda)  – anglický jazyk - úroveň B1 

  nemecký jazyk - úroveň B1  

  ruský jazyk – úroveň B1  

Náhradný termín EČ a PFIČ maturitnej skúšky : 

Náhradný termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej 
skúšky sa uskutoční v školskom roku 2017/2018 v dňoch  10. – 13. apríla 2018 v závislosti od 
počtu žiakov prihlásených na náhradný termín.  

 
Opravný termín EČ a PFIČ maturitnej skúšky: 

Opravný  termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej 
skúšky sa uskutoční v školskom roku 2017/2018  
v dňoch  04. – 07. septembra 2018. 

Termín ústnej formy internej časti maturitnej skúšky :  

04.06.-08.06.2018 

TERMÍN A FORMA PRAKTICKEJ ČASTI MATURITNEJ SKÚŠKY:  

Trieda: IV.C, IV.E, V.A 

Študijný odbor:  6323 K hotelová akadémia 

   6444 K čašník, servírka  

   6445 K kuchár 

Termín: apríl - máj 2018 (podľa rozpisu)  

 

Forma PČOZ: praktická realizácia a predvedenie komplexnej úlohy 

 

PREDMETY MS: 

 

Žiak strednej odbornej školy s vyučovacím jazykom slovenským koná MS zo štyroch predmetov: 

1. slovenský jazyk a literatúra,  



2. povinný predmet zo skupiny cudzích jazykov,  

3. teoretická časť odbornej zložky,  

4. praktická časť odbornej zložky.  

 

Teoretická a praktická časť odbornej zložky je súbor odborných vyučovacích predmetov podľa 

vzdelávacieho programu študijného odboru školy. 

 

Skupiny predmetov MS: 

Skupina cudzích jazykov: anglický, nemecký, ruský. 

 

Dobrovoľný predmet  

 

 Žiak môže dobrovoľne konať MS aj z ďalších predmetov, ktoré sú súčasťou vzdelávacieho 

programu školy, v ktorých sa vzdelával. Vykonaním dobrovoľnej MS sa rozumie aj absolvovanie 

len externej časti MS, internej časti MS, jednej z foriem internej časti MS alebo ich kombinácie. V 

riadnom skúšobnom období môže žiak vykonať dobrovoľnú skúšku najviac z dvoch predmetov.   

  

Cudzí jazyk  

 

 Externú časť MS a písomnú formu internej časti MS vykoná žiak len z jedného cudzieho 

jazyka.  Žiak strednej odbornej školy vykoná MS z povinného predmetu zo skupiny cudzích 

jazykov na úrovni B1. Ak chce žiak maturovať z ďalšieho cudzieho jazyka, môže si ho vybrať ako 

dobrovoľný predmet, pričom vykoná iba ÚFIČ MS na úrovni B1 alebo B2 podľa vlastného výberu.   

 

ČASTI MS JEDNOTLIVÝCH PREDMETOV 

 

 MS z jednotlivých predmetov môže pozostávať z externej časti (EČ) a internej časti (IČ). EČ 

MS je písomný test zadávaný Národným ústavom certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) a 

vykonáva sa z predmetu slovenský jazyk a literatúra, povinného predmetu zo skupiny cudzích 

jazykov v rovnakom čase na celom území Slovenskej republiky. Zadania úloh testov vychádzajú z 

platných cieľových požiadaviek na vedomosti a zručnosti maturantov z príslušného predmetu. EČ 

MS nie je verejná. IČ MS sa môže konať formou písomnou (PFIČ), ústnou (ÚFIČ), praktickou, 

predvedením komplexnej úlohy, obhajobou komplexnej odbornej práce, projektu alebo úspešnej 

súťažnej práce, realizácie a obhajoby experimentu alebo kombináciou týchto foriem.  PFIČ MS 

tvorí súbor tém alebo zadaní, ktorý zadáva NÚCEM. Vyhodnocuje sa priamo v škole. Vykonáva sa 

z predmetu slovenský jazyk a literatúra a povinného predmetu zo skupiny cudzích jazykov v 

rovnakom čase na celom území Slovenskej republiky, v ten istý deň ako EČ MS z daného 

predmetu. PFIČ MS nie je verejná. ÚFIČ MS je ústna odpoveď pred predmetovou maturitnou 

komisiou. Súčasťou IČ MS je aj teoretická časť odbornej zložky a praktická časť odbornej zložky.   

 

Externá časť a písomná forma internej časti MS EČ MS zo slovenského jazyka a literatúry je 

centrálne zadaný písomný test obsahujúci osem ukážok. Ku každej ukážke sa viaže päť úloh s 

výberom odpovede zo štyroch možností a tri úlohy s krátkou odpoveďou. Čas na vypracovanie 

úloh testu je 100 minút. Po prestávke nasleduje PFIČ MS. K nej je pripravený súbor štyroch tém. 

Žiak si vyberie jednu tému a k nej určenú žánrovú formu. Čas na vypracovanie je 150 minút. Žiak 

môže počas PFIČ MS používať určenú literatúru (pravidlá pravopisu a slovníky), ktorá bude 

pripravená v učebni. EČ MS zo skupiny cudzích jazykov je centrálne zadaný písomný test, ktorý 

overuje komunikačné kompetencie v častiach počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením 



a použitie gramatiky a lexiky. Čas na vypracovanie 36 úloh s výberom odpovede a 24 úloh s 

krátkou odpoveďou na úrovni B1 je 100 minút, čas na vypracovanie 46 úloh s výberom odpovede 

a 34 úloh s krátkou odpoveďou na úrovni B2 je 120 minút. Po prestávke nasleduje PFIČ MS, ku 

ktorej je centrálne pripravené zadanie so štruktúrovaným obsahom v určenej žánrovej forme, 

preložené do každého cudzieho jazyka, ktoré vypracujú všetci žiaci. Čas na vypracovanie je 60 

minút.  

 

Ústna forma internej časti MS Na ÚFIČ MS si žiak z každého predmetu (okrem teoretickej a 

praktickej časti odbornej zložky) žrebuje jedno zo schválených maturitných zadaní. Maturitné 

zadania pripravuje príslušná predmetová komisia školy. Schvaľuje ich riaditeľ školy na základe 

odporučenia predsedu predmetovej komisie školy do 31. marca príslušného školského roka a 

následne aj predseda príslušnej predmetovej maturitnej komisie do 30. apríla školského roka. 

Minimálny počet zadaní v jednom predmete je 30, pričom každé zadanie sa použije iba jedenkrát 

v danom dni. Zadania vychádzajú z cieľových požiadaviek na vedomosti a zručnosti maturanta z 

príslušného predmetu a ich obsah zohľadňuje aj predpísaný čas určený na trvanie skúšky a jej 

prípravu. Maturitné zadanie obsahuje dve alebo tri samostatné úlohy, ktoré sú podľa možností a 

charakteru predmetu z viacerých tematických okruhov. Maturitné zadania sa nezverejňujú! Žiak 

má 20 minút na prípravu svojej odpovede a následne 20 minút na odpoveď. V nej prostredníctvom 

monológu alebo dialógom s členmi maturitnej komisie žiak prezentuje svoje vedomosti a zručnosti. 

Obsah a charakteristika ÚFIČ MS z jednotlivých predmetov je uvedená v prílohe vyhlášky č. 

318/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov, III. časť Podrobnosti o spôsobe konania a obsahu 

ústnej formy internej časti maturitnej skúšky.  

 

 Na ÚFIČ MS teoretickej časti odbornej zložky si žiak žrebuje jednu z 25 schválených tém. 

Maturitné témy sa nezverejňujú! Žiak má 30 minút na prípravu svojej odpovede a následne 30 

minút na odpoveď. Počas odpovede sa hodnotí porozumenie téme, používanie odbornej 

terminológie, samostatnosť prejavu, schopnosť aplikácie, správnosť a vecnosť odpovede. Obsah 

a charakteristika ÚFIČ MS z predmetu teoretická časť odbornej zložky je uvedená v prílohe 

vyhlášky č. 318/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov, IV. časť Podrobnosti o spôsobe konania 

a obsahu teoretickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky a praktickej časti odbornej zložky 

maturitnej skúšky, oddiel Teoretická časť odbornej zložky.  

 

 Na praktickú časť odbornej zložky sa určí podľa náročnosti a špecifík odboru 1 až 15 tém, 

ktoré zahŕňajú charakteristické činnosti, na ktorých výkon sa žiaci pripravujú. Témy sa 

nezverejňujú! Formu praktickej časti odbornej zložky určí riaditeľ školy na návrh predsedu 

predmetovej komisie. Môže to byť praktická realizácia a predvedenie komplexnej úlohy, obhajoba 

vlastného projektu, realizácia a obhajoba experimentu, obhajoba úspešnej súťažnej práce. 

Praktická časť odbornej zložky (príprava a realizácia) trvá podľa povahy študijného odboru najviac 

24 hodín, v jednom dni najviac 8 hodín. V odboroch, v ktorých to charakter skúšky vyžaduje, môže 

skúška trvať až štyri týždne. Praktická časť odbornej zložky môže byť individuálna a skupinová. 

Žiak na nej môže používať pomôcky uvedené v zadaní témy práce. Obsah a charakteristika IČ MS 

z predmetu praktická časť odbornej zložky je uvedená v prílohe vyhlášky č. 318/2008 Z. z. v znení 

neskorších predpisov, IV. časť Podrobnosti o spôsobe konania a obsahu teoretickej časti odbornej 

zložky maturitnej skúšky a praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky, oddiel Praktická časť 

odbornej zložky. V jeden deň môže žiak vykonať ÚFIČ MS (okrem praktickej časti odbornej 

zložky) najviac z troch predmetov. ÚFIČ MS zo všetkých predmetov (okrem praktickej časti 

odbornej zložky) žiak vykoná v priebehu najviac piatich pracovných dní. ÚFIČ MS je verejná. Žiak 



si na každú časť MS prinesie občiansky preukaz alebo iný doklad totožnosti a vypne mobilný 

telefón.  

  

PRIHLÁSENIE NA MS  

Žiak posledného ročníka študijného odboru v strednej odbornej škole a štvrtého ročníka 

šesťročného študijného odboru v konzervatóriu do 30. septembra 2017 písomne oznámi 

triednemu učiteľovi predmety, ktoré si zvolil na MS. Zároveň oznámi aj predmety, z ktorých chce 

vykonať dobrovoľnú skúšku. Z predmetu zo skupiny cudzích jazykov oznámi aj zvolenú úroveň B1 

alebo B2. Z predmetu, ktorý má viac častí MS, oznámi aj zvolenú časť/časti alebo formu internej 

časti MS. Žiak so zdravotným znevýhodnením oznámi aj spôsob konania MS. Zmenu predmetov, 

spôsobu vykonania alebo dodatočné prihlásenie na MS žiak písomne oznámi triednemu učiteľovi 

najneskôr do 15. októbra 2017. V osobitných prípadoch (dlhodobý pobyt v zahraničí, zdravotný 

stav žiaka) môže riaditeľ školy povoliť iný termín, najneskôr do 31. januára 2018. Žiak môže 

vykonať IČ MS, ak úspešne ukončil príslušný ročník štúdia vzdelávacieho programu študijného 

odboru a ak vykonal EČ a PFIČ MS (bez ohľadu na výsledok týchto častí, ktoré žiak koná ešte 

pred ukončením posledného ročníka štúdia) a praktickú časť odbornej zložky. Žiak môže vykonať 

MS do troch rokov odo dňa, keď úspešne skončil posledný ročník strednej školy.   

 

TERMÍNY KONANIA MS  

 

 MS sa koná v riadnom skúšobnom období (marec až jún príslušného školského roka) alebo 

v mimoriadnom skúšobnom období (apríl až máj príslušného školského roka, alebo september, 

alebo február nasledujúceho školského roka).  

  

Riadne skúšobné obdobie  

 

Termín EČ a PFIČ MS určuje MŠVVaŠ SR.  

V tomto školskom roku určilo riadny termín EČ a PFIČ MS nasledovne:  

– slovenský jazyk a literatúra  

– anglický jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk   

 

Termín IČ MS (okrem PFIČ MS) určí na návrh riaditeľa školy odbor školstva okresného úradu v 

sídle kraja (OŠ OÚ). Riadnym termínom je jeden týždeň v druhej polovici mája až začiatkom júna 

príslušného školského roka. Pred začiatkom konania IČ MS sa žiak päť po sebe nasledujúcich 

pracovných dní nezúčastňuje vyučovania („akademický týždeň“). Tieto dni sú určené na prípravu 

žiaka na skúšku.   

  

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 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 10. – 13. 

apríla 2018) 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), 

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.  

 

MATURITNÉ KOMISIE  

 

Organizáciu a priebeh MS zabezpečujú: 

 

 

 

 

 Školskú maturitnú komisiu (ŠMK) tvorí predseda (z inej školy a s pedagogickou praxou 

minimálne štyri roky), riaditeľ školy a predsedovia predmetových maturitných komisií. Predseda 

ŠMK vykonáva dohľad nad priebehom MS.  Predmetovú maturitnú komisiu (PMK) tvorí predseda 

(z inej školy a s pedagogickou praxou minimálne štyri roky) a dvaja skúšajúci (učitelia školy, v 

osobitných prípadoch učitelia inej školy), všetci s aprobáciou v danom predmete. PMK pre 

teoretickú a praktickú časť odbornej zložky tvorí predseda a skúšajúci učitelia odborných 

predmetov (v študijnom odbore, v ktorom sa vykonáva odborná výchova, aj skúšajúci majster 

odbornej výchovy). Počet skúšajúcich učiteľov určí riaditeľ školy podľa náročnosti a špecifík 

príslušného študijného odboru. Riaditeľ školy po súhlase predsedu PMK môže do PMK prizvať aj 

odborníka z praxe (môže žiakovi klásť otázky, ale žiaka nehodnotí). Predsedov komisií 

vymenováva OŠ OÚ (do 1. marca školského roka), skúšajúcich vymenováva riaditeľ školy (do 30. 

apríla školského roka). Ak predseda ŠMK alebo PMK nemôže z vážnych dôvodov vykonávať 

svoju funkciu, zastúpi ho riaditeľ školy (v prípade predsedu PMK to môže byť aj zástupca riaditeľa 

školy), kým nebude vymenovaný nový predseda. Predseda PMK zodpovedá za priebeh a 

hodnotenie EČ MS, skontroluje hodnotenie PFIČ MS a podieľa sa na klasifikácii a hodnotení žiaka 

na ÚFIČ MS.  PMK môže za jeden deň vyskúšať maximálne 24 žiakov. V škole môže byť 

ustanovených súčasne aj viac PMK pre daný predmet.  

  

 

 

 



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 percentom úspešnosti (pomer počtu správnych odpovedí k počtu všetkých odpovedí) a 

percentilom (vyjadruje, koľko percent všetkých žiakov dosiahlo horší výsledok v danom predmete 

v danom roku ako hodnotený žiak). PFIČ MS sa hodnotí percentom úspešnosti. 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 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 viac ako 25 % z 

celkového počtu bodov alebo v EČ MS získa viac ako 33 % z celkového počtu bodov, alebo  

b) jeho hodnotenie ÚFIČ MS je 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.  

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 

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 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 viac ako 33 % z celkového počtu bodov, v PFIČ MS nezíska viac ako 25 % z celkového 

počtu bodov, 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. 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.  

  

ŽIACI SO ZDRAVOTNÝM ZNEVÝHODNENÍM  

 

Žiaci so zdravotným znevýhodnením (ZZ) môžu mať upravené podmienky na vykonanie MS. 

Podľa upravených podmienok môže maturovať žiak špeciálnej školy, žiak špeciálnej triedy a žiak 

so ZZ vzdelávaný podľa individuálneho vzdelávacieho programu (IVP) spolu s ostatnými žiakmi.  

Úpravy sa vzťahujú na jednotlivé časti MS, na cieľové požiadavky na vedomosti a zručnosti 

maturantov z jednotlivých predmetov, na externé testy, písomné práce a maturitné zadania. 

Úpravy sa týkajú predĺženia časového limitu pri riešení úloh testov EČ MS, úpravy alebo 

nahradenia niektorých úloh, grafickej úpravy testov EČ MS (zväčšenie písma, iná grafická úprava 

a formát úloh testu, iný spôsob záznamu odpovede). Uvedené sú v V. časti prílohy vyhlášky č. 

318/2008 Z. z. v znení vyhlášky č. 209/2011 Z. z. Žiaci so ZZ, na ktorých sa úpravy vzťahujú, sú 

žiaci so sluchovým postihnutím, so zrakovým postihnutím, s telesným postihnutím, chorí a 

zdravotne oslabení, s vývinovými poruchami učenia, s poruchami aktivity a pozornosti, s 

poruchami správania, s narušenou komunikačnou schopnosťou, s autizmom alebo ďalšími 

pervazívnymi vývinovými poruchami, s viacnásobným postihnutím.  Žiak so ZZ pri prihlasovaní na 

MS v prílohe oznámi spôsob vykonania MS. V prílohe sú uvedené osobné údaje žiaka, 

požadované úpravy a odborný posudok odborníka (lekára, špeciálneho pedagóga alebo 

psychológa) z CPPP a P alebo CŠPP a P, ktorý má žiaka so ZZ vo svojej odbornej starostlivosti.  

Žiak s vývinovými poruchami učenia alebo so sluchovým postihnutím môže z predmetu zo skupiny 

cudzích jazykov konať len ÚFIČ MS.  Žiak so sluchovým postihnutím si môže do 30. septembra 

2019 namiesto predmetu zo skupiny cudzích jazykov zvoliť jeden z predmetov matematika, náuka 

o spoločnosti alebo občianska náuka.  Test EČ MS z cudzieho jazyka pre žiaka so sluchovým 

postihnutím neobsahuje úlohy na počúvanie s porozumením. V prípade, že žiak napriek 

sluchovému postihnutiu chce, aby test z EČ MS z druhého vyučovacieho jazyka obsahoval aj časť 



počúvanie s porozumením, je potrebné túto požiadavku uviesť pri prihlasovaní žiaka na MS do 

maturitnej databázy.   

 

CIEĽOVÉ POŽIADAVKY NA MATURITNÚ SKÚŠKU 

 

Slovenský jazyk a literatúra, cudzí jazyk 

 Maturitná skúška z predmetov slovenský jazyk a literatúra a povinné predmety zo skupiny 

predmetov cudzí jazyk (anglický jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk) pozostáva : 

1. z externej časti a písomnej formy internej časti 

2. z ústnej formy internej časti 

Pre tieto predmety Štátny pedagogický ústav vypracoval : 

- cieľové požiadavky na vedomosti a zručnosti maturantov zo slovenského jazyka a literatúry 

- cieľové požiadavky na vedomosti a zručnosti maturantov z cudzieho jazyka pre jednotlivé úrovne 

(úroveň B1, B2) 

 Cieľové požiadavky sú dostupné na stránke Národného ústavu certifikovaných meraní. 

PODROBNOSTI O SPÔSOBE KONANIA EXTERNEJ ČASTI A PÍSOMNEJ FORMY 

INTERNEJ ČASTI MATURITNEJ SKÚŠKY 

 

Slovenský jazyk a literatúra: 

Externú časť maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry tvorí centrálne vypracovaná, vo 

všetkých školách v rovnakom čase zadaná, pod externým dozorom konaná a externe 

vyhodnotená písomná skúška – test. Test sa skladá len z úloh s výberom odpovede a z úloh s 

krátkou odpoveďou. 

Písomnou formou internej časti sú centrálne pripravené súbory štyroch tém alebo východiskové 

texty a určené žánrové formy. Žiak si vyberie a vypracuje iba jednu tému. Žiak má preukázať 

komplexnosť ovládania spisovného jazyka, mieru tvorivosti v písomnom prejave a celkovú 

vzdelanosť a kultúrnosť v miere vychádzajúcej z cieľových požiadaviek. 

Písomná práca sa vo všetkých školách zadáva v rovnakom čase, koná sa pod externým dozorom 

a vyhodnocuje sa interne na základe centrálnych pokynov. 

 

Charakteristika úloh písomnej práce: 

 

a) analýza a interpretácia umeleckého diela alebo vecného textu (jeho obsahová, kompozičná a 

štylistická analýza, argumentácia a hodnotenie), 

b) vypracovanie zvolenej témy v určenej žánrovej forme, 

c) porovnanie dvoch textov podľa zadania, 

d) štýlová a žánrová transformácia textov. 

 

Cudzí jazyk – anglický jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk. 

Cudzí jazyk obsahom a úrovňou náročnosti zodpovedá jazykovej úrovni B1 Spoločného 

európskeho referenčného rámca. Voliteľný predmet cudzí jazyk obsahom a úrovňou náročnosti 

zodpovedá jazykovej úrovni B1 Spoločného európskeho referenčného rámca. 

 

Externá časť maturitnej skúšky z cudzieho jazyka pozostáva z centrálne vypracovanej, vo 

všetkých školách v rovnakom čase zadanej, pod externým dozorom konanej a externe 

vyhodnotenej písomnej skúšky – testu. Test overuje komunikačné kompetencie na úrovni B1  



Spoločného európskeho referenčného rámca pre cudzie jazyky v častiach počúvanie s 

porozumením, čítanie s porozumením a použitie gramatiky a lexiky. Test obsahuje len úlohy s 

výberom odpovede a úlohy s krátkou odpoveďou. 

 

Úpravy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením: 

Test z cudzieho jazyka pre žiakov so sluchovým postihnutím nebude obsahovať úlohy na 

počúvanie s porozumením. 

 

Písomnou formou internej časti maturitnej skúšky je vypracovanie centrálne zadanej témy v 

určenej žánrovej forme. Písomná forma internej časti maturitnej skúšky sa zadáva vo všetkých 

školách v rovnakom čase, koná sa pod externým dozorom a vyhodnocuje sa interne na základe 

centrálnych pokynov. 

 

Charakteristika témy písomnej formy internej časti maturitnej skúšky pre úroveň B2: 

a) napísať jasný a detailný text na rôzne témy, ktoré žiaka zaujímajú, 

b) podrobne, štylisticky a jazykovo správne písať o udalostiach, reálnych alebo fiktívnych 

zážitkoch, 

c) napísať dobre zrozumiteľný príbeh, 

d) napísať pozdrav, pozvanie, odkaz, blahoželanie, telegram, 

e) napísať súkromný a formálny list, žiadosť, životopis, sťažnosť, reklamáciu, inzerát, 

f) opísať osobu, predmet, miesto, činnosť, situáciu, 

g) napísať súvislý text, v ktorom vyjadrí svoje názory, postoje, myšlienky, city, 

h) napísať referát, diskusný príspevok, správu, rozprávanie. 

 

 

Charakteristika témy písomnej formy internej časti maturitnej skúšky pre úroveň B1: 

a) jednoducho a jasne písať o témach, ktoré sú žiakovi známe a zaujímajú ho, 

b) vyjadriť svoj názor na témy, ktoré ho zaujímajú, 

c) vyjadriť svoje pocity (ľútosť, radosť, záujem, súcit a pod.), 

d) zvládnuť základné formy korešpondencie, 

e) napísať pozdrav, pozvanie, odkaz, blahoželanie, telegram, 

f) napísať súkromný a formálny list, žiadosť, životopis 

 

PODROBNOSTI O SPÔSOBE KONANIA A OBSAHU ÚSTNEJ FORMY INTERNEJ ČASTI 

MATURITNEJ SKÚŠKY 

 

VŠEOBECNÉ POKYNY 

 

1. Ústnu formu internej časti maturitnej skúšky tvorí ústna odpoveď žiaka pred predmetovou 

maturitnou komisiou, pričom si žiak žrebuje jedno zo schválených maturitných zadaní. 

2. Ústna forma internej časti maturitnej skúšky je verejná. 

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

pre príslušný predmet maturitnej skúšky. 

4. Každé maturitné zadanie tvoria dve alebo tri samostatné úlohy, podľa možností a charakteru 

predmetu z viacerých tematických okruhov. 

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

prípravu. 



6. Maturitné zadania ústnej formy internej časti maturitnej skúšky pripravuje príslušná predmetová 

komisia školy. Maturitné zadania sa nezverejňujú. 

7. Minimálny počet zadaní je 30. Každé zadanie sa použije iba jedenkrát v danom dni. 

8. Učebné pomôcky sa členia do dvoch skupín – všeobecné a konkrétne. Pod všeobecnými 

rozumieme pomôcky, ktoré má každý žiak na každej škole k dispozícii počas konania príslušnej 

časti alebo zložky skúšky. Konkrétne sú tie pomôcky, ktoré priamo súvisia s príslušným zadaním. 

9. Škola zabezpečí žiakovi prístup k všeobecným pomôckam v príslušnom predmete maturitnej 

skúšky. 

10. Súčasťou príslušného maturitného zadania je aj uvedenie konkrétnej učebnej pomôcky. 

11. Skúšajúci citlivo riadi rozhovor so žiakom, kladie pomocné a stimulačné otázky, vyjadruje 

súhlas alebo nesúhlas s tvrdeniami žiaka, pričom ho vedie k tomu, aby svoje názory podopieral 

argumentmi a využíval pri tom písomnú prípravu a tiež vlastné poznatky získané počas prípravy 

na maturitnú skúšku. 

12. Členovia predmetovej maturitnej komisie dbajú na to, aby žiak mohol na ich podnety reagovať 

plynulo a mal dosť času a pokoja na vyjadrenie svojich myšlienok. 

 

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA 

 

 Každé maturitné zadanie obsahuje dve úlohy a súvisiace východiskové texty. Prvá úloha 

obsahuje učivo zo slovenského jazyka. Druhá úloha obsahuje učivo z literatúry.  

Charakteristika úloh maturitných zadaní:  

 Úloha č. 1 - Úloha je zameraná tak, aby žiak pri odpovedi prejavil pripravenosť 

komunikovať v štátnom jazyku, schopnosť jazykovo, kompozične a štylisticky analyzovať a 

interpretovať text a znalosť teoretického systému slovenského jazyka v rozsahu určenom 

katalógom cieľových požiadaviek a vzdelávacím štandardom. Zároveň má žiak preukázať 

schopnosť pohotovo reagovať na podnety, argumentovať a kriticky hodnotiť text; uplatňuje sa 

forma dialógu s členmi predmetovej maturitnej komisie.  

  

 Úloha č. 2 - Úloha je zameraná na schopnosť analyzovať, interpretovať a esteticky hodnotiť 

umelecký text a pritom uplatňovať vedomosti z literárnej teórie a literárnej histórie; uplatňuje sa 

forma dialógu s členmi predmetovej maturitnej komisie.  

 Zastúpenie jednotlivých tematických okruhov v úlohách maturitných zadaní je takéto:  

 Úlohy z jazyka  

 zvuková rovina jazyka a pravopis,  

 významová/lexikálna rovina jazyka,  

 tvarová/morfologická rovina jazyka,  

 skladobná/syntaktická rovina jazyka,  

 sloh, 

 jazykoveda, 

 jazyk a reč,  

 učenie sa,  

 práca s informáciami,  

 jazyková kultúra,  

 komunikácia. 

 Úlohy z literatúry  

 všeobecné pojmy,  

 literárne obdobia a smery,  

 literárne druhy,  



 literárne žánre,  

 štruktúra literárneho diela,  

 štylizácia textu,  

 metrika. 

 Všeobecné pomôcky  

 Krátky slovník slovenského jazyka  

 Synonymický slovník slovenčiny  

 Pravidlá slovenského pravopisu  

 

 Hodnotenie  

 

a) Predmetová maturitná komisia hodnotí obsahovú kvalitu a úroveň jazykovej kultúry, t.j. jazykovú 

a gramatickú správnosť odpovede, rozsah slovnej zásoby, štylistickú pôsobivosť a stupeň rečovej 

pohotovosti.  

b) Každá úloha maturitného zadania sa hodnotí stupňom prospechu 1 až 5.  

c) Váha hodnotenia jednotlivých úloh  1: 1. Pri výpočte stupňa prospechu sa používa vzorec  

     z1 + z2  

z = ---------, 

        2   

pričom z je po zaokrúhlení výsledný stupeň prospechu, z1 je známka za úlohu č. 1 a z2 je známka 

za úlohu č. 2. Príslušný vzorec je určený predmetovou komisiou pre jednotlivé triedy podľa 

formulácie maturitných zadaní.  

 

 Úpravy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením  

 Trvanie skúšky: 30 minút  

 Čas na prípravu: 40 minút.  

 

 Každé zadanie obsahuje dve úlohy a východiskový literárny text. Jedna z úloh musí 

obsahovať učivo zo slovenského jazyka. Ak by literárny text neobsahoval vhodné podnety pre 

úlohu z jazyka, môže byť k tejto úlohe pripojený ešte špecifický text. 

Pomocná tabuľka : 

 

MATURITNÉ SKÚŠKY 2017/2018 

HODNOTENIE ZO SLOVENSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY 

 

Trieda: IV.C, IV.E, V.A    

Študijný odbor:  6323 K hotelová akadémia 

   6444 K čašník, servírka  

   6445 K kuchár 
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Cudzí jazyk 

 

 Každé zadanie pre obidve úrovne náročnosti sa skladá z troch úloh. Tematické okruhy sú 

uvedené v cieľových požiadavkách z anglického jazyka. 

 

Charakteristika úloh maturitných zadaní pre jazykové úrovne B2 a B1 Spoločného európskeho 

referenčného rámca 

 

Úloha č. 1 – Vizuálny podnet (napr. obrázok, fotografia, komiks, graf, schéma a pod.) Žiak opíše 

predložený obrázok a hľadá súvislosti medzi obrázkom a príslušnou maturitnou úlohou. Komisia 

hodnotí súvislosť opisu predloženého podnetu, lineárnosť (postupnosť) vo vyjadrovaní a 

adekvátne jazykové prostriedky zodpovedajúce danej úrovni žiaka. 

Úloha č. 2 – Tematický okruh 

Úlohou žiaka je zaujať stanovisko k téme a odôvodniť ho v rozhovore so skúšajúcimi, ktorí vedú 

rozhovor podľa zásad uvedených v metodických pokynoch pre predmetové maturitné komisie. 

Komisia hodnotí, ako žiak dokáže zdôvodniť a vysvetliť svoje názory na príslušnú tému a 

argumentovať k problematike, výber faktov a informácií, gramatiku. 

Úloha č. 3 – Situačná úloha, dialóg s rozdelenými úlohami (rôzne modelové situácie zohľadňujúce 

príslušný študijný odbor). Žiak dostane za úlohu vyriešiť konkrétnu situáciu.  

 

Všeobecné pomôcky 

Obojstranný prekladový slovník obsahujúci najmenej 15 000 hesiel. 

 

Hodnotenie 

a) Základom hodnotenia je rozsah slovnej zásoby, používanie gramatických štruktúr, stupeň 

jazykovej pohotovosti, obsahová stránka prejavu a pod. 



b) Predmetová maturitná komisia hodnotí obsahovú a jazykovú správnosť odpovede, štruktúru – 

začiatok, vedenie a skončenie rozhovoru. 

c) Každá úloha maturitného zadania sa hodnotí stupňom prospechu 1 až 5. 

d) Hodnotenie úlohy č. 1 sa skladá z dvoch samostatných hodnotení. Hodnotí sa 

1. obsahová primeranosť, 

2. jazyková správnosť. 

e) Hodnotenie úlohy č. 2 sa skladá zo šiestich samostatných hodnotení. Hodnotí sa 

1. plynulosť vyjadrovania, 

2. výslovnosť a intonácia, 

3. obsah – náročnosť spracovania/kvalita rozhovoru, 

4. lexikálny rozsah, 

5. argumentácia, 

6. gramatická presnosť. 

f) Hodnotenie úlohy č. 3 sa skladá z dvoch samostatných hodnotení. Hodnotí sa 

1. obsahová a jazyková správnosť, 

2. pohotovosť vyjadrovania. 

g) Váha hodnotenia jednotlivých úloh ústnej zložky je 1 : 2 : 1. Pri výpočte váženého priemeru pre 

obe úrovne sa používa vzorec 

 

z=1.z+2.z+1.z  

            4, 

pričom z je po zaokrúhlení výsledný stupeň prospechu. 

 

Úpravy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením 

Úloha č. 1 

a) Ak ide o žiakov so zrakovým postihnutím, obrázky sa nahradia slovným opisom príslušnej 

situácie vo vyučovacom jazyku; grafy a schémy sa vynechajú. 

b) Ak ide o žiakov so sluchovým postihnutím, nehodnotí sa jazyková správnosť. 

Úloha č. 2 

Ak ide o žiakov so sluchovým postihnutím, nehodnotí sa výslovnosť, intonácia a gramatická 

správnosť. 

Trvanie skúšky: 30 minút 

Čas na prípravu: 30 minút 

 

Pomocná tabuľka: 

 

MATURITNÉ SKÚŠKY 2017/2018 

HODNOTENIE Z CUDZIEHO JAZYKA (ANJ, NEJ, RUJ) 

 

Trieda: IV.C, IV.E, V.A    

Študijný odbor:  6323 K hotelová akadémia 

   6444 K čašník, servírka  

   6445 K kuchár 

 

 

P.č

. 

Meno 

a priezvisk

o žiaka 

Číslo 

zadani

a 

Úloha č.1 Úloha č.2 Úloha č.3 Výsledn

á 

známka 

1 2 Prieme

r za 

1 2 3 4 5 6 Prieme

r za 

1 2 Prieme

r za 



úlohu 

č.1 

úlohu 

č.2 

úlohu 

č.3 

                 

                 

                 

 

Vysvetlivky: 

Hodnotenie úlohy č. 1 sa skladá z dvoch samostatných hodnotení.  

Hodnotí sa: 

1. obsahová primeranosť, 

2. jazyková správnosť. 

Hodnotenie úlohy č. 2 sa skladá zo šiestich samostatných hodnotení.  

Hodnotí sa: 

1. plynulosť vyjadrovania, 

2. výslovnosť a intonácia, 

3. obsah – náročnosť spracovania/kvalita rozhovoru, 

4. lexikálny rozsah, 

5. argumentácia, 

6. gramatická presnosť. 

Hodnotenie úlohy č. 3 sa skladá z dvoch samostatných hodnotení.  

Hodnotí sa: 

1. obsahová a jazyková správnosť, 

2. pohotovosť vyjadrovania. 

 

PODROBNOSTI O SPÔSOBE KONANIA A OBSAHU TEORETICKEJ ČASTI ODBORNEJ 

ZLOŽKY MATURITNEJ SKÚŠKY A PRAKTICKEJ ČASTI ODBORNEJ ZLOŽKY MATURITNEJ 

SKÚŠKY 

 

VŠEOBECNÉ POKYNY 

 

1. Teoretická časť odbornej zložky maturitnej skúšky je verejná. 

2. V predmete teoretická časť odbornej zložky maturitnej skúšky a v predmete praktická časť 

odbornej zložky maturitnej skúšky si žiak žrebuje jednu z 25 schválených tém. 

3. Maturitné témy vychádzajú z cieľových požiadaviek na vedomosti a zručnosti pre príslušný 

predmet maturitnej skúšky príslušného študijného odboru v oblasti odborného vzdelávania. 

4. Maturitné témy pre teoretickú časť odbornej zložky maturitnej skúšky a praktickú časť odbornej 

zložky maturitnej skúšky pripravuje príslušná predmetová komisia školy. Maturitné témy sa 

nezverejňujú. 

5. Skúšajúci citlivo riadi rozhovor so žiakmi, kladie pomocné a stimulačné otázky, vyjadruje súhlas 

alebo nesúhlas s tvrdeniami žiaka, pričom ho vedie k tomu, aby svoje názory podopieral 

argumentmi a využíval pri tom písomnú prípravu a tiež vlastné poznatky získané počas prípravy 

na maturitnú skúšku. 

6. Členovia predmetovej maturitnej komisie dbajú na to, aby žiak mohol na ich podnety reagovať 

plynulo a mal dosť času a pokoja na vyjadrenie svojich myšlienok. 

 

TEORETICKÁ ČASŤ ODBORNEJ ZLOŽKY 

 

Kritériá hodnotenia 



 

a) porozumenie téme, 

b) používanie odbornej terminológie, 

c) samostatnosť prejavu, 

d) schopnosť aplikácie, 

e) správnosť a vecnosť odpovede. 

 

Cieľové požiadavky 

 

Žiak má 

a) aktívne používať ekonomické pojmy a ovládať ich súvislosti, 

b) chápať príčiny a dôsledky stavu a vývoja ekonomických javov a procesov, 

c) poznať podstatu a princípy výrobného podniku, podniku spoločného stravovania a cestovného 

ruchu a podnikateľskej činnosti, 

d) mať poznatky z ekonomiky a riadenia podnikovej činnosti a poznať základné spôsoby 

dosiahnutia podnikateľských cieľov organizácie, 

e) ovládať podstatu a princípy finančného hospodárenia, 

f) orientovať sa v základných právnych normách, predpisoch a ustanoveniach obchodného, 

živnostenského, občianskeho a pracovného práva, 

g) mať poznatky z oblasti osobnej aj prevádzkovej hygieny a bezpečnosti a ochrany zdravia pri 

práci, 

h) dbať na estetickú úroveň pracovného prostredia, 

i) mať osvojené základy spoločenského správania, komunikácie, 

j) mať vedomosti o potravinách, nápojoch, surovinách, o ich zložení, akosti, poznať princípy 

technológie ich výroby a spracovania v súlade s uplatnením vedomostí o normovaní prípravy 

pokrmov a nápojov, 

k) chápať význam správneho skladovania a manipulácie s potravinami, posúdiť vhodnosť ich 

použitia s ohľadom na zdravie človeka, 

l) poznať gastronomickú techniku, strojové a technické vybavenie prevádzok hotelov a zariadení 

spoločného stravovania, vedieť ich efektívne využívať a ošetrovať, 

m) mať vedomosti o výžive človeka v jednotlivých vekových kategóriách a uplatňovať zásady 

správnej výživy, 

n) poznať problematiku cestovného ruchu, 

o) mať zodpovedajúce poznatky a návyky z oblasti osobnej a prevádzkovej hygieny, bezpečnosti 

a ochrany zdravia pri práci a ochrany životného prostredia. 

Materiálne podmienky 

 

Prístroje, nástroje, stroje, zariadenia, reštauračný inventár, pomôcky, suroviny a materiály, počítač 

s nutným aplikačným softvérom, prístup na internet, spätný projektor, tlačiareň, elektronické 

médiá. 

Priestorové podmienky 

 

Trieda, odborné učebne, učebňa informatiky. 

 

Pomôcky 

 



Pracovný odev, štatistické tabuľky, normatívy, odborná literatúra a časopisy, právne predpisy, 

dátové súbory na elektronických nosičoch, dokumenty evidenčného charakteru v tlačenej a 

elektronickej podobe, kalkulačka. 

 

Pomocná tabuľka: 

 

MATURITNÉ SKÚŠKY 2017/2018 

HODNOTENIE TČOZ 

 

Trieda: IV.C, IV.E, V.A    

Študijný odbor:  6323 K hotelová akadémia 

   6444 K čašník, servírka  

   6445 K kuchár 

 

 

P.č. 

Meno 

a priezvisko 

žiaka 

Číslo 

zadania 
1. 2. 3. 4. 5. 

Výsledné 

hodnotenie 

         

         

         

         

         

         

 

 

Vysvetlivky: 

1. porozumenie téme, 
2. používanie odbornej terminológie, 
3. samostatnosť prejavu, 
4. schopnosť aplikácie, 
5. správnosť a vecnosť odpovede. 

 

PRAKTICKÁ ČASŤ ODBORNEJ ZLOŽKY 

Témy sú v súlade s cieľovými požiadavkami na absolventa príslušného študijného odboru v oblasti 

odborného vzdelania. 

 

Odbor: 6444 K čašník, servírka 

   6445 K kuchár 

   6323 K hotelová akadémia 

    

 

PRAKTICKÁ REALIZÁCIA A PREDVEDENIE KOMPLEXNEJ ÚLOHY 

 

Rozsah a obsah úloh: aplikácia teoretických vedomostí a zručností získaných praktickými 

zložkami výučby podľa konkrétneho odboru. 

Kritériá hodnotenia 

a) pochopenie úlohy, 

b) analýza úlohy, 



c) voľba postupu, 

d) voľba a použitie pomôcok, špeciálnych zariadení, prístrojov, materiálov, 

e) organizácia práce na pracovisku, 

f) dodržiavanie zásad bezpečnosti a ochrany zdravia, 

g) ochrana životného prostredia, 

h) výsledok práce. 

 

Pomocná tabuľka: 

 

MATURITNÉ SKÚŠKY 2017/2018 

HODNOTENIE Z PRAKTICKEJ ČASTI ODBORNEJ ZLOŽKY 

PRAKTICKÁ REALIZÁCIA A PREDVEDENIE KOMPLEXNEJ ÚLOHY 

 

Trieda: IV.C, IV.E, V.A    

Študijný odbor:  6323 K hotelová akadémia 

   6444 K čašník, servírka  

   6445 K kuchár 

 

P.č. 

Meno 

a priezvisko 

žiaka 

Číslo 

zadania 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

Výsledné 

hodnotenie 

            

            

            

            

            

            

            

 

Vysvetlivky: 

1. pochopenie úlohy, 
2. analýza úlohy, 
3. voľba postupu, 
4. voľba a použitie pomôcok, špeciálnych zariadení, prístrojov, materiálov, 
5. organizácia práce na pracovisku, 
6. dodržiavanie zásad bezpečnosti a ochrany zdravia, 
7. ochrana životného prostredia, 
8. výsledok práce. 

Témy maturitnej skúšky 

 
 MS pozostáva z komplexných tém vytvorených z cieľových požiadaviek vychádzajúcich zo 

štátneho vzdelávacieho programu. Je zásadným vzdelávacím výstupom absolventov študijných 

odborov stredných odborných škôl, ktorí vykonaním maturitnej skúšky získajú na jednej strane 

hlavne odbornú kvalifikáciu a kompetenciu vykonávať pracovné činnosti v danom povolaní a na 

druhej strane možnosť ďalšieho vzdelávania. Získané maturitné vysvedčenie, vrátane výučného 



listu na stredných odborných školách s odborným výcvikom, potvrdzuje v plnom rozsahu ich 

dosiahnuté kompetencie.  

 Pri teoretickej a praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky má žiak využívať 

a aplikovať vedomostí a schopností z rôznych odborných predmetov komplexne, uplatňovať rôzne 

matematické a  prírodovedné hľadiská. Pri skúške sa sleduje nielen jeho schopnosť využívať 

integrované a aplikačné medzipredmetové vzťahy v oblasti všeobecnej a odbornej zložky 

vzdelávania, ale aj úroveň jeho ústneho prejavu a  to z jazykovednej stránky a  správneho 

uplatňovania odbornej terminológie na základne kriteriálneho hodnotenia výkonov. Takto sa 

overuje nielen kvalita odbornej prípravy žiakov na povolanie, ale aj  ich schopnosti potrebné pre 

ďalšie štúdium na vysokej škole.  

 Štátny vzdelávací program je jedinečným vzdelávacím štandardom,  ktorý určuje súbor 

požiadaviek na žiaka vymedzujúcich stupeň dosiahnutých vedomostí, zručností, postojov a 

hodnotovej orientácie a špecifikuje to, čo by mal žiak vedieť, dosiahnuť, vykonať a preukázať, aby 

získal certifikát – maturitné vysvedčenie, požadovanú kvalifikáciu alebo postúpil na vyšší stupeň 

vzdelania.  Vzdelávacie štandardy zahŕňajú výkonové a obsahové štandardy. Výkonový štandard 

je svojím zameraním cieľovou požiadavkou. Je zároveň vstupným a výstupným štandardom 

(vstupné a výstupné požiadavky). Identifikuje merateľnosť vyučovacieho procesu. Popisuje 

produkt výučby, nie jej proces. Skompletizovanie maturitných tém teda znamená identifikáciu 

sumatívneho vzdelávacieho výstupu. .  

 Maturitná téma je konkrétny odborný problém alebo problémová situácia komplexného 

charakteru, ktorý má žiak v priebehu maturitnej skúšky riešiť. V odbornej zložke maturitnej skúšky 

by mala smerovať k napodobeniu určitých odborných úloh, činností alebo situácii, ktoré sa 

uplatňujú na pracovisku v rámci povolania, pre ktoré sa žiaci pripravujú.  

 Maturitná téma je integratívna. Má svoju profilovú a aplikačnú časť. Preto sa skladá 

z podtém.   

Každá téma má: 

 vychádzať z výkonových štandardov pre odborné vzdelávanie (hodnotenie absolútneho 
výkonu na základe kritérií) a zabezpečiť, aby výkonové štandardy uvedené v profile 
absolventa komplexne pokryli všetky témy MS,   

 uplatňovať hľadisko akumulácie vedomostí viacerých odborných predmetov obsahovo 
príbuzných  

 vychádzať  z  rozsiahlejších tematických celkov viacerých odborných predmetov 
(komplexnosť odborného vzdelávania na základe obsahových štandardov), 

 umožniť a podporiť využitie všetkých podporných učebných zdrojov (pomôcky, písomné 
materiály, informácie a údaje, atď.) pre splnenie danej témy,  

 umožniť preverenie schopnosti žiaka využívať vedomosti a intelektuálne schopnosti 
získané počas štúdia na posúdenie konkrétneho odborného problému, ktorý je daný v téme 
MS, 

 dodržiavať pravidlo zrozumiteľnosti, konzistentnosti a komplexnosti tak, aby náročnosť, 
vecný a časový  rozsah tém boli pre žiaka optimálne, primerané a zvládnuteľné na danom 
stupni vzdelania.  
 

 Do 31.marca schválenie maturitných zadaní a maturitných tém riaditeľom školy 

a PMK  na návrh predmetovej komisie: 

 



 pri ústnej forme internej časti maturitnej skúšky okrem ústnej formy internej časti maturitnej 
skúšky z predmetu teoretická časť odbornej zložky si žiak žrebuje jedno zo schválených 
zadaní (počet 25). 

 riaditeľ strednej školy na návrh predmetovej komisie schvaľuje do 31. marca maturitné 
zadania jednotlivých predmetov ústnej formy internej časti maturitných skúšok, ktorých 
súčasťou je aj zoznam učebných pomôcok, ktoré môže žiak používať. 

 témy na jednotlivé časti teoretickej časti odbornej zložky, praktickej časti odbornej zložky 
s uvedením učebných pomôcok, ktoré môže žiak používať, schvaľuje na návrh predmetovej 
komisie riaditeľ školy v termíne do 31.marca. 

 pri ústnej forme internej časti maturitnej skúšky z predmetu teoretická časť odbornej zložky 
si žiak žrebuje jednu z 25 schválených tém. 

 

 Hodnotenie MS ako sumatívneho vzdelávacieho výstupu je proces skompletizovania 
a interpretovania údajov a dôkazov o výkone žiakov. Špecifikuje, aké dôkazy o výkone žiaka sa 
majú vytvoriť, ako majú byť interpretované výstupné informácie a akým spôsobom sa majú 
zaznamenať. Je konečným rozhodnutím o výkone žiaka a ich cieľom je certifikácia. 

 Hodnotenie je jednou z najvýznamnejších činností kontroly vzdelávania, ktorou sa zisťujú 
a posudzujú výsledky vzdelávania.   

Vzdelávacie výstupy  

Predstavujú základ pre kriteriálne hodnotenie vedomostí žiaka. Vymedzenie metód,  prostriedkov 

a kritérií hodnotenia a  by sa malo pripravovať súbežne s formulovaním vzdelávacích výstupov. 

Vzdelávacie výstupy  

 musia odpovedať na otázku čo sa od žiaka očakáva, aby preukázal svoju kompetenciu a 
úspešne ukončil svoje štúdium, 

 musia odpovedať na otázku, ako má žiak vzdelávací výstup zvládnuť. Podtémy pomáhajú 
usporiadať zásadné informácie vo forme výkonov v logickej sekvencii  v rámci danej maturitnej 
témy, 

 sú pre žiakov jasné a konzistentné, 

 majú odsúhlasenú štruktúru, 

 môžu mať vlastné učebné zdroje (pomôcky, prístroje, modely, odborné tabuľky, vlastné práce, 
atď.), 

 predstavujú základ pre kriteriálne hodnotenie vedomostí, zručnosti a kompetencie žiaka. 
Vymedzenie metód a prostriedkov hodnotenia by sa malo pripravovať súbežne s 
formulovaním vzdelávacích výstupov. 

Výber metódy hodnotenia bude závisieť na tom, ako bude ktorá z nich vhodná na overovanie 
konkrétnych vedomostí, zručností a postojov, ktoré sú špecifikované v kľúčových cieľoch. Či je 
vybraná metóda hodnotenia vhodná pre vzdelávací cieľ, závisí od toho: 

 ako by mala daná požadovaná činnosť/výkon byť preukázaná/ný, 

 aké sú podmienky, v ktorých má daná činnosť/výkon prebiehať, 

 aké sú výkonové štandardy, podľa ktorých by sa mala daná činnosť vykonať. 

Odporúčaná norma hodnotenia je forma, ktorou sa porovnáva výkon žiaka s výkonmi iných žiakov. 

Je preto dôležité, aby správne nastavený systém hodnotenia monitoroval a zabezpečil na 

správnom základe dodržiavanie smerníc stanovených činností, preskúmal zabezpečenie ich 

účinnosti a využiteľnosti s aspektom na meniace sa potreby užívateľov, priemyselné a obchodné 

štandardy. 

Presnosť a precíznosť   

Hoci poznáme pestrú paletu metód hodnotenia, ktoré sa používajú na meranie vedomostí, 

základným bodom je fakt, že každé vykonané meranie musí byť presné a precízne. Používa sa 



bez ohľadu na to, aby sa výsledky vytvorili ako základ pre proces ich zaznamenania alebo pre 

certifikáciu vedomostí. Aby boli presné a precízne, merania musia priniesť platná a spoľahlivé 

informácie. 

Platnosť – validita 

Je miera na meranie každého hodnotenia, ktoré má zmysel merať. Kontrola platnosti je zase 

proces, ktorý je kompetentným orgánom schválený a ktorý sa realizuje v inštitúcii zodpovednej za 

tvorbu vzdelávacích programov. Každý systém hodnotenia je platný v rozsahu, v ktorom sa meria 

to, čo si vyžaduje byť zmerané.  

Za účelom zabezpečiť platnosť hodnotenia je preto nevyhnutné : 

 jasne definovať, čo sa má skúšať, 

 vybrať prijateľné metódy na meranie vedomosti. 

 Spoľahlivosť   

 Je miera dôslednosti a zásadovosti, s ktorou sú výsledky akéhokoľvek hodnotenia 
vysvetlené a popísané. Je rovnako dôležité pre účinné hodnotenie.    

Reliabilita metód hodnotenia  má zabezpečiť, aby: 

 všetci žiaci jasne pochopili, čo sa od nich vyžaduje, 

 podmienky hodnotenia boli známe a dodržiavali sa, 

 všetky výsledky boli založené na odsúhlasených vyznačených schémach a postupoch, aby 
hodnotenie zaručovalo obmedzenie účinku pravdepodobných chýb/nepresnosti.   

Spravodlivosť 

 Učitelia a žiaci musia považovať hodnotiaci systém za primeraný cieľom vzdelávania, 

prístupu  vzdelávania a učebnému plánu. To značí, že systém bude otvorený, ak žiaci 

budú plne informovaní o cieľoch vzdelávania a prípravy, výkonových kritériách 

a podmienkach hodnotenia. 

Praktičnosť    

Systém hodnotenia musí byť tesne previazaný na podstatné kvalifikačné štandardy, ktoré 
zabezpečia najefektívnejšie využívanie dostupných zdrojov. Ďalšie praktické hľadiská zahŕňajú 
podiel  času hodnotenia na celkovom vzdelávacom čase, ľahké použitie, administratívnu účinnosť 
a faktory nákladov/výhod. 

 
Kritériá hodnotenia pre teoretickú časť odbornej zložky MS 

1. porozumenie téme,   
2. správne používanie odbornej terminológie v materinskom a cudzom jazyku, 
3. schopnosť správne analyzovať tému, 
4. vecnosť,  správnosť a komplexnosť odpovede, 
5. schopnosť praktickej aplikácie poznatkov,  
6. prezentácia samostatnej, komplexnej a správnej odpovede, 
7. výraznosť a istota prezentácie, 
8. rutinné zmysluplné využívanie nevyhnutných pomôcok a prostriedkov pri odpovedi, 
9. dôslednosť a zodpovednosť pri vypracovaní témy, 
10. istota pri riešení problémových situácií, javov a problémov, 
11. schopnosť predniesť vlastné riešenie. 

Kritériá hodnotenia pre praktickú časť odbornej zložky MS 

1. pochopenie úlohy, 
2. správne analyzovaná téma, 



3. správne používanie odbornej terminológie, 
4. schopnosť teoretickej aplikácie pri praktickom predvedení úlohy,  
5. samostatnosť pri práci, 
6. správna a efektívna voľba metód pri postupe práce, 
7. správny výber náradia, prístrojov, strojov, zariadení, materiálov, surovín a pod., 
8. efektívna organizácii práce na pracovisku, 
9. dodržiavanie noriem, hygieny a pravidiel bezpečnosti práce, 
10. uplatňovanie zásad  ochrany životného prostredia, 
11. dodržanie bezpečnostných, hygienických a protipožiarnych opatrení, 
12. kvalitný výsledok práce. 

 

Materiálne a priestorové podmienky pre vykonanie maturitnej skúšky  

Priestory nevyhnutné na realizáciu MS (vo všeobecnosti)  

1. odborné učebne, 
2. učebne, 
3. laboratória,  
4. strediská  odborného výcviku/odbornej praxe  (podľa  konkrétneho študijného odboru) 
5. špeciálne zariadenia, 
6. ostatné priestory podľa potrieb a orientácie študijného odboru. 

Povolené pomôcky pri priebehu MS (vo všeobecnosti) 

1. počítač s nutným aplikačným softwarom, prístup na internet, dátové súbory na elektronických 
nosičoch, 

2. spätný projektor, skener, tlačiareň, elektronické média podľa potreby, 
3. modely, priesvitky, obrazy, 
4. kalkulačka, 
5. odborná literatúra, publikácie, relevantné tabuľky, príručky, právne normy a predpisy, atlasy, 

dokumenty textového a grafického charakteru v tlačenej a elektronickej podobe, 
6. vlastné písomné práce vypracované počas štúdia (ich použitie je podľa rozhodnutia komisie), 
7. nástroje, prístroje, stroje, zariadenia, suroviny, materiál, meradlá, 
8. pracovný odev. 
 

Posledné legislatívne zmeny upravujúce priebeh MS: 

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

predpisov:  

a) účinné od 1. septembra 2018: Zmena spôsobu testovania EČ MS zo slovenského jazyka a 

slovenskej literatúry (školy s vyučovacím jazykom maďarským): EČ MS zo slovenského jazyka a 

slovenskej literatúry bude overovať komunikačné kompetencie v častiach počúvanie s 

porozumením, čítanie s porozumením a jazyk a literatúra. V rámci počúvania s porozumením sa 

bude preverovať, ako vedia žiaci efektívne počúvať hovorený prejav v slovenskom jazyku, 

porozumieť mu a získať z neho informácie, ktoré sú potrebné na splnenie úloh v teste podobne 

ako v cudzom jazyku.  

b) účinné od 1. septembra 2016: Nastavenie času administrácie testov EČ MS:  z druhých 

vyučovacích jazykov úroveň C1 – anglický, francúzsky, nemecký, ruský, španielsky, taliansky 

jazyk (žiaci bilingválnych stredných škôl) zo 120 na 150 minút.  Nastavenie času administrácie 

PFIČ MS:  z druhých vyučovacích jazykov úroveň C1 – anglický, francúzsky, nemecký, ruský, 

španielsky, taliansky jazyk (žiaci bilingválnych stredných škôl) zo 60 na 90 minút.   

c) účinné od 1. septembra 2015: Predĺženie času administrácie testov EČ MS:  i. zo slovenského 

jazyka a literatúry, maďarského jazyka a literatúry, ukrajinského jazyka a literatúry a slovenského 

jazyka a slovenskej literatúry z 90 na 100 minút,  ii. z matematiky zo 120 na 150 minút. 



 

ADMINISTROVANÉ TESTY EČ MS, TÉMY A ZADANIA PFIČ MS  

V školskom roku 2017/2018 budú administrované:  

 testy EČ MS z predmetov slovenský jazyk a literatúra 
 centrálne zadané štyri témy PFIČ MS z vyučovacieho jazyka (slovenský jazyk a literatúra,  
 testy EČ MS z predmetov anglický jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk, úrovne B1 a B2,  
 centrálne vypracované zadania PFIČ MS z predmetov anglický jazyk, francúzsky jazyk, 

nemecký jazyk, ruský jazyk úrovne B1 a B2,   

Poznámka:  

Žiak s vývinovými poruchami učenia alebo so sluchovým postihnutím môže z predmetu zo 

skupiny cudzích jazykov konať len ÚFIČ MS.   

Test EČ MS z cudzieho jazyka pre žiaka so sluchovým postihnutím neobsahuje úlohy na 

počúvanie s porozumením.  

Žiak so sluchovým postihnutím si môže do 30. septembra 2019 namiesto predmetu zo 

skupiny cudzích jazykov zvoliť jeden z predmetov matematika, náuka o spoločnosti alebo 

občianska náuka.    

CHARAKTERISTIKA TESTOV EČ MS, TÉM A ZADANÍ PFIČ MS  

 Slovenský jazyk a literatúra (SJL), maďarský jazyk a literatúra (MJL), ukrajinský jazyk a 
literatúra (UJL) a slovenský jazyk a slovenská literatúra (SJSL)  

Trvanie EČ MS: 100 minút   

Formát úloh: 40 úloh s výberom odpovede, 24 úloh s krátkou odpoveďou  

Trvanie PFIČ MS:  150 minút  

Formát úloh:  1 úloha s dlhou odpoveďou (štyri témy s určenou žánrovou formou, z ktorých si žiak 

vyberie a vypracuje iba jednu)  

 Anglický jazyk (AJB2), nemecký jazyk (NJB2), ruský jazyk (RJB2),    

Obsahom a úrovňou náročnosti zodpovedá test EČ MS a zadanie PFIČ MS úrovni B2 Spoločného 

európskeho referenčného rámca pre jazyky.  

Trvanie EČ MS: 120 minút    

Formát úloh: 46 úloh s výberom odpovede, 34 úloh s krátkou odpoveďou   

Trvanie PFIČ MS: 60 minút Formát úloh: 1 úloha s dlhou odpoveďou (jedno zadanie s určenou 

žánrovou formou)  

 Anglický jazyk (AJB1), francúzsky jazyk (FJB1), nemecký jazyk (NJB1), ruský jazyk (RJB1), 
španielsky jazyk (SJB1) a taliansky jazyk (TJB1)   



Obsahom a úrovňou náročnosti zodpovedá test EČ MS a zadanie PFIČ MS úrovni B1 Spoločného 

európskeho referenčného rámca pre jazyky.  

Trvanie EČ MS:  100 minút   

Formát úloh:  36 úloh s výberom odpovede, 24 úloh s krátkou odpoveďou  

Trvanie PFIČ MS: 60 minút  

Formát úloh: 1 úloha s dlhou odpoveďou (jedno zadanie s určenou žánrovou formou)   

 

JAZYKOVÉ VARIANTY TESTOV EČ MS, TÉM A ZADANÍ PFIČ MS  

Pre školy s vyučovacím jazykom slovenským budú všetky testy, súbory tém a zadania 

vypracované v slovenskom jazyku, s výnimkou testov z cudzích jazykov. Testy a zvukové 

nahrávky z cudzích jazykov budú vytvorené:  

 pre úroveň B2 v príslušnom cudzom jazyku, okrem všeobecných pokynov, ktoré budú v 
slovenskom jazyku,  
 pre úroveň B1 v príslušnom cudzom jazyku, okrem všeobecných pokynov a pokynov k 
jednotlivým častiam testu, ktoré budú v slovenskom jazyku. Pre školy s vyučovacím jazykom 
maďarským budú všetky testy, súbory tém a zadania vypracované v maďarskom jazyku, s 
výnimkou testu zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry a testov z cudzích jazykov. Test zo 
slovenského jazyka a slovenskej literatúry bude vypracovaný v slovenskom jazyku, testy a 
zvukové nahrávky z cudzích jazykov budú vytvorené:  
 pre úroveň B2 v príslušnom cudzom jazyku, okrem všeobecných pokynov, ktoré budú v 
maďarskom jazyku,   
 pre úroveň B1 v príslušnom cudzom jazyku, okrem všeobecných pokynov a pokynov k 
jednotlivým častiam testu, ktoré budú v maďarskom jazyku. Pre školy s vyučovacím jazykom 
ukrajinským budú všetky testy, súbory tém a zadania vypracované v slovenskom jazyku, s 
výnimkou testu a súboru tém z ukrajinského jazyka a literatúry (budú vytvorené v ukrajinskom 
jazyku) a testov z cudzích jazykov (použijú sa testy pre školy s vyučovacím jazykom slovenským).    


