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Vec 
Metodické usmernenie k hodnoteniu a klasifikácii maturitnej skúšky a k opravným 
skúškam externej časti, písomnej formy internej časti a ústnej formy internej časti 
maturitnej skúšky – nové znenie 
 

V záujme jednotného výkladu týkajúceho sa hodnotenia a klasifikácie maturitnej skúšky      
a opravnej maturitnej skúšky uvádzame nasledovné informácie a odporúčania: 

 
 
Všeobecné informácie 
 
1. Podrobnosti hodnotenia a klasifikácie maturitnej skúšky sú uvedené v § 15 vyhlášky MŠ 

SR č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení vyhlášky č. 209/2011 Z. z. 
 
2. Ústnu formu internej časti maturitnej skúšky (ďalej len „UFIČ“) z predmetov, ktoré majú 

externú časť maturitnej skúšky (ďalej len „EČ“) a písomnú formu internej časti maturitnej skúšky 
(ďalej len „PFIČ“) alebo len EČ, na ktoré sa žiak prihlásil, môže žiak vykonať v riadnom termíne 
bez ohľadu na jeho výsledky z EČ alebo PFIČ z týchto predmetov. 

 
3. Žiak, ktorý nesplnil podmienky na úspešné vykonanie maturitnej skúšky z predmetu 

maturitnej skúšky, požiada školskú maturitnú komisiu (ďalej len „ŠMK“) o opravnú skúšku z tohto 
predmetu. Vo svojej žiadosti špecifikuje, ktorú časť resp. formu maturitnej skúšky chce opravovať. 

 
4. Termín konania UFIČ je september alebo február nasledujúceho školského roka. 

Opravnú skúšku z EČ a PFIČ môže žiak vykonať v mimoriadnom skúšobnom období v septembri 
nasledujúceho školského roka alebo v riadnom skúšobnom období nasledujúceho školského roka 
podľa čl. III ods. 1 zákona č. 125/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 36/2005 Z. z. 
o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 125/2013 Z. z.“) a podľa § 88 ods. 4 zákona    
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č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“). 

 
5. Na opravnú skúšku EČ a PFIČ 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 podľa čl. III ods. 2 zákona č. 125/2013 Z. z. Tomuto prihláseniu 
predchádza žiadosť o opravnú skúšku v zmysle bodu 3. 

 
 
Odporúčaný postup pre konanie opravnej maturitnej skúšky 
 
 
1. Predmet, ktorý má EČ a PFIČ (vyučovacie jazyky a cudzie jazyky) 
 
 
1.1. Ak žiak získal z PFIČ 25 % z celkového počtu bodov alebo menej a súčasne z EČ 

získal 33 % z celkového počtu bodov alebo menej a súčasne bol na UFIČ hodnotený 
stupňom prospechu nedostatočný, požiada ŠMK o opravnú skúšku PFIČ, EČ a UFIČ.  

Ak mu bola povolená opravná skúška, opravnú skúšku UFIČ vykoná v septembri alebo vo 
februári nasledujúceho školského roka a opravnú skúšku PFIČ a EČ vykoná v septembri alebo 
v riadnom skúšobnom období (v termíne konania PFIČ a EČ) nasledujúceho školského roka.  

 
Žiak úspešne vykoná maturitnú skúšku, ak 
 
a) z opravnej skúšky UFIČ bude hodnotený stupňom prospechu nie horším ako 3                   

a z opravnej skúšky PFIČ získa viac ako 25 % z celkového počtu bodov, 
 
b) z opravnej skúšky UFIČ bude hodnotený stupňom prospechu nie horším ako 3                   

a z opravnej skúšky EČ získa viac ako 33 % z celkového počtu bodov, 
                
c) z opravnej skúšky UFIČ bude hodnotený stupňom prospechu 4 a z opravnej skúšky 

PFIČ získa viac ako 25 % z celkového počtu bodov a súčasne z opravnej skúšky EČ získa viac 
ako 33 % z celkového počtu bodov. 

 
 
1.2. Ak žiak získal z PFIČ 25 % z celkového počtu bodov alebo menej a súčasne z EČ 

získal viac ako 33 % z celkového počtu bodov a súčasne bol na UFIČ hodnotený stupňom 
prospechu nedostatočný, požiada ŠMK o opravnú skúšku UFIČ alebo o opravnú skúšku 
PFIČ a UFIČ.  

Ak mu bola povolená opravná skúška, opravnú skúšku UFIČ vykoná v septembri alebo vo 
februári nasledujúceho školského roka a opravnú skúšku PFIČ vykoná v septembri alebo 
v riadnom skúšobnom období (v termíne konania PFIČ) nasledujúceho školského roka.  

 
Ak sa žiak prihlási iba na opravnú skúšku UFIČ, úspešne vykoná maturitnú skúšku, ak        

z opravnej skúšky UFIČ bude hodnotený stupňom prospechu nie horším ako 3. 
 
Ak sa žiak prihlási na opravnú skúšku PFIČ a UFIČ, úspešne vykoná maturitnú skúšku, ak 
 
a) z opravnej skúšky UFIČ bude hodnotený stupňom prospechu nie horším ako 3, 
                
b) z opravnej skúšky UFIČ bude hodnotený stupňom prospechu 4 a z opravnej skúšky 

PFIČ získa viac ako 25 % z celkového počtu bodov.  
 



3 

 

 
1.3. Ak žiak získal z PFIČ viac ako 25 % z celkového počtu bodov a súčasne z EČ 

získal 33 % z celkového počtu bodov alebo menej a súčasne bol na UFIČ hodnotený 
stupňom prospechu nedostatočný, požiada ŠMK o opravnú skúšku UFIČ alebo o opravnú 
skúšku EČ a UFIČ.  

Ak mu bola povolená opravná skúška, opravnú skúšku UFIČ vykoná v septembri alebo vo 
februári nasledujúceho školského roka a opravnú skúšku EČ vykoná v septembri alebo v riadnom 
skúšobnom období (v termíne konania EČ) nasledujúceho školského roka.  

 
Ak sa žiak prihlási iba na opravnú skúšku UFIČ, úspešne vykoná maturitnú skúšku, ak        

z opravnej skúšky UFIČ bude hodnotený stupňom prospechu nie horším ako 3. 
 
Ak sa žiak prihlási na opravnú skúšku EČ a UFIČ, úspešne vykoná maturitnú skúšku, ak 
 
a) z opravnej skúšky UFIČ bude hodnotený stupňom prospechu nie horším ako 3, 
                
b) z opravnej skúšky UFIČ bude hodnotený stupňom prospechu 4 a z opravnej skúšky EČ 

získa viac ako 33 % z celkového počtu bodov.  
 
 
1.4. Ak žiak získal z PFIČ viac ako 25 % z celkového počtu bodov a súčasne z EČ 

získal viac ako 33 % z celkového počtu bodov a súčasne bol na UFIČ hodnotený stupňom 
prospechu nedostatočný, požiada ŠMK o opravnú skúšku UFIČ. 

Ak mu bola povolená opravná skúška, opravnú skúšku UFIČ vykoná v septembri alebo vo 
februári nasledujúceho školského roka.  

 
Žiak úspešne vykoná maturitnú skúšku, ak z opravnej skúšky UFIČ nebude hodnotený 

stupňom prospechu nedostatočný. 
 
 
1.5. Ak žiak získal z PFIČ 25 % z celkového počtu bodov alebo menej a súčasne z EČ 

získal 33 % z celkového počtu bodov alebo menej a súčasne bol na UFIČ hodnotený 
stupňom prospechu dostatočný, požiada ŠMK o opravnú skúšku PFIČ a EČ alebo                
o opravnú skúšku PFIČ a UFIČ alebo o opravnú skúšku EČ a UFIČ alebo o opravnú skúšku 
PFIČ, EČ a UFIČ. 

Ak mu bola povolená opravná skúška, opravnú skúšku UFIČ vykoná v septembri alebo vo 
februári nasledujúceho školského roka a opravnú skúšku PFIČ a EČ vykoná v septembri alebo 
v riadnom skúšobnom období (v termíne konania PFIČ a EČ) nasledujúceho školského roka.  

 
Ak sa žiak prihlási na opravnú skúšku PFIČ a EČ, úspešne vykoná maturitnú skúšku, ak      

z opravnej skúšky PFIČ získa viac ako 25 % z celkového počtu bodov a súčasne z opravnej 
skúšky EČ získa viac ako 33 % z celkového počtu bodov. 

 
Ak sa žiak prihlási na opravnú skúšku PFIČ a UFIČ, úspešne vykoná maturitnú skúšku, ak 

z opravnej skúšky PFIČ získa viac ako 25 % z celkového počtu bodov a súčasne z opravnej 
skúšky UFIČ bude hodnotený stupňom prospechu nie horším ako 3. 

                    
Ak sa žiak prihlási na opravnú skúšku EČ a UFIČ, úspešne vykoná maturitnú skúšku, ak    

z opravnej skúšky EČ získa viac ako 33 % z celkového počtu bodov a súčasne z opravnej skúšky 
UFIČ bude hodnotený stupňom prospechu nie horším ako 3. 

 
Ak sa žiak prihlási na opravnú skúšku PFIČ, EČ a UFIČ, úspešne vykoná maturitnú skúšku, 

ak 
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a) z opravnej skúšky UFIČ bude hodnotený stupňom prospechu nie horším ako 3                   
a z opravnej skúšky PFIČ získa viac ako 25 % z celkového počtu bodov, 

 
b) z opravnej skúšky UFIČ bude hodnotený stupňom prospechu nie horším ako 3                   

a z opravnej skúšky EČ získa viac ako 33 % z celkového počtu bodov, 
                
c) z opravnej skúšky UFIČ bude hodnotený stupňom prospechu 4 a z opravnej skúšky 

PFIČ získa viac ako 25 % z celkového počtu bodov a súčasne z opravnej skúšky EČ získa viac 
ako 33 % z celkového počtu bodov. 

 
 
1.6. Ak žiak získal z PFIČ 25 % z celkového počtu bodov alebo menej a súčasne z EČ 

získal viac ako 33 % z celkového počtu bodov a súčasne bol na UFIČ hodnotený stupňom 
prospechu dostatočný, požiada ŠMK o opravnú skúšku PFIČ alebo o opravnú skúšku UFIČ 
alebo o opravnú skúšku PFIČ a UFIČ.  

Ak mu bola povolená opravná skúška, opravnú skúšku UFIČ vykoná v septembri alebo vo 
februári nasledujúceho školského roka a opravnú skúšku PFIČ vykoná v septembri alebo 
v riadnom skúšobnom období (v termíne konania PFIČ) nasledujúceho školského roka.  

 
Ak sa žiak prihlási iba na opravnú skúšku PFIČ, úspešne vykoná maturitnú skúšku, ak        

z opravnej skúšky PFIČ získa viac ako 25 % z celkového počtu bodov.     
 
Ak sa žiak prihlási iba na opravnú skúšku UFIČ, úspešne vykoná maturitnú skúšku, ak        

z opravnej skúšky UFIČ bude hodnotený stupňom prospechu nie horším ako 3. 
 
Ak sa žiak prihlási na opravnú skúšku PFIČ a UFIČ, úspešne vykoná maturitnú skúšku, ak  
 
a) z opravnej skúšky UFIČ bude hodnotený stupňom prospechu nie horším ako 3, 
                
b) z opravnej skúšky UFIČ bude hodnotený stupňom prospechu 4 a z opravnej skúšky 

PFIČ získa viac ako 25 % z celkového počtu bodov.  
 
 
1.7. Ak žiak získal z PFIČ viac ako 25 % z celkového počtu bodov a súčasne z EČ 

získal 33 % z celkového počtu bodov alebo menej a súčasne bol na UFIČ hodnotený 
stupňom prospechu dostatočný, požiada ŠMK o opravnú skúšku EČ alebo o opravnú 
skúšku UFIČ alebo o opravnú skúšku EČ a UFIČ. 

Ak mu bola povolená opravná skúška, opravnú skúšku UFIČ vykoná v septembri alebo vo 
februári nasledujúceho školského roka a opravnú skúšku EČ vykoná v septembri alebo v riadnom 
skúšobnom období (v termíne konania EČ) nasledujúceho školského roka.  

 
Ak sa žiak prihlási iba na opravnú skúšku EČ, úspešne vykoná maturitnú skúšku, ak           

z opravnej skúšky EČ získa viac ako 33 % z celkového počtu bodov.     
 
Ak sa žiak prihlási iba na opravnú skúšku UFIČ, úspešne vykoná maturitnú skúšku, ak        

z opravnej skúšky UFIČ bude hodnotený stupňom prospechu nie horším ako 3. 
 
Ak sa žiak prihlási na opravnú skúšku EČ a UFIČ, úspešne vykoná maturitnú skúšku, ak  
 
a) z opravnej skúšky UFIČ bude hodnotený stupňom prospechu nie horším ako 3, 
                
b) z opravnej skúšky UFIČ bude hodnotený stupňom prospechu 4 a z opravnej skúšky EČ 

získa viac ako 33 % z celkového počtu bodov.  
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1.8. Ak žiak získal z PFIČ 25 % z celkového počtu bodov alebo menej a súčasne z EČ 

získal 33 % z celkového počtu bodov alebo menej a súčasne bol na UFIČ hodnotený 
stupňom prospechu nie horším ako 3, požiada ŠMK o opravnú skúšku EČ alebo o opravnú 
skúšku PFIČ alebo o opravnú skúšku EČ a PFIČ. 

Ak mu bola povolená opravná skúška, opravnú skúšku PFIČ a EČ vykoná v septembri 
alebo v riadnom skúšobnom období (v termíne konania PFIČ a EČ) nasledujúceho školského roka.  

 
Ak sa žiak prihlási iba na opravnú skúšku EČ, úspešne vykoná maturitnú skúšku, ak           

z opravnej skúšky EČ získa viac ako 33 % z celkového počtu bodov.     
 
Ak sa žiak prihlási iba na opravnú skúšku PFIČ, úspešne vykoná maturitnú skúšku, ak        

z opravnej skúšky PFIČ získa viac ako 25 % z celkového počtu bodov.     
 
Ak sa žiak prihlási na opravnú skúšku EČ a PFIČ, úspešne vykoná maturitnú skúšku, ak      

z opravnej skúšky EČ získa viac ako 33 % z celkového počtu bodov alebo z opravnej skúšky PFIČ 
získa viac ako 25 % z celkového počtu bodov.     

 
 
 
2. Predmet, ktorý má iba EČ (matematika) 
 
 
2.1. Ak žiak získal z EČ 25 % z celkového počtu bodov alebo menej a súčasne bol na 

UFIČ hodnotený stupňom prospechu nedostatočný, požiada ŠMK o opravnú skúšku UFIČ   
a EČ.  

Ak mu bola povolená opravná skúška, opravnú skúšku UFIČ vykoná v septembri alebo vo 
februári nasledujúceho školského roka a opravnú skúšku EČ vykoná v septembri alebo v riadnom 
skúšobnom období (v termíne konania EČ) nasledujúceho školského roka.  

 
Žiak úspešne vykoná maturitnú skúšku, ak 
 
a) z opravnej skúšky UFIČ bude hodnotený stupňom prospechu nie horším ako 3                   

a z opravnej skúšky EČ získa viac ako 25 % z celkového počtu bodov, 
                
b) z opravnej skúšky UFIČ bude hodnotený stupňom prospechu 4 a z opravnej skúšky EČ 

získa viac ako 33 % z celkového počtu bodov.                
 
 

2.2. Ak žiak získal z EČ 25 % z celkového počtu bodov alebo menej a súčasne bol na 
UFIČ hodnotený stupňom prospechu dostatočný, požiada ŠMK o opravnú skúšku EČ alebo 
o opravnú skúšku UFIČ a EČ.   

Ak mu bola povolená opravná skúška, opravnú skúšku UFIČ vykoná v septembri alebo vo 
februári nasledujúceho školského roka a opravnú skúšku EČ vykoná v septembri alebo v riadnom 
skúšobnom období (v termíne konania EČ) nasledujúceho školského roka.  
 

Ak sa žiak prihlási iba na opravnú skúšku EČ, úspešne vykoná maturitnú skúšku, ak           
z opravnej skúšky EČ získa viac ako 33 % z celkového počtu bodov. 
 

Ak sa žiak prihlási na opravnú skúšku UFIČ a EČ, úspešne vykoná maturitnú skúšku, ak 
 

a) z opravnej skúšky UFIČ bude hodnotený stupňom prospechu nie horším ako 3                   
a z opravnej skúšky EČ získa viac ako 25 % z celkového počtu bodov, 
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b) z opravnej skúšky UFIČ bude hodnotený stupňom prospechu 4 a z opravnej skúšky EČ 
získa viac ako 33 % z celkového počtu bodov.                

 
 
2.3. Ak žiak získal z EČ 25 % z celkového počtu bodov alebo menej a súčasne bol na 

UFIČ hodnotený stupňom prospechu nie horším ako 3, požiada ŠMK o opravnú skúšku EČ. 
Ak mu bola povolená opravná skúška, opravnú skúšku EČ vykoná v septembri alebo 

v riadnom skúšobnom období (v termíne konania EČ) nasledujúceho školského roka.  
 
Žiak úspešne vykoná maturitnú skúšku, ak z opravnej skúšky EČ získa viac ako 25 %         

z celkového počtu bodov. 
 
 
2.4. Ak žiak získal z EČ viac ako 25 % z celkového počtu bodov, ale nie viac ako 33 %       

z celkového počtu bodov a súčasne bol na UFIČ hodnotený stupňom prospechu 
nedostatočný, požiada ŠMK o opravnú skúšku UFIČ alebo o opravnú skúšku UFIČ a EČ.   

Ak mu bola povolená opravná skúška, opravnú skúšku UFIČ vykoná v septembri alebo vo 
februári nasledujúceho školského roka a opravnú skúšku EČ vykoná v septembri alebo v riadnom 
skúšobnom období (v termíne konania EČ) nasledujúceho školského roka.  

 
Ak sa žiak prihlási iba na opravnú skúšku UFIČ a je z nej hodnotený stupňom prospechu 

nie horším ako 3, úspešne vykoná maturitnú skúšku. 
 
Ak sa žiak prihlási na opravnú skúšku UFIČ a EČ, úspešne vykoná maturitnú skúšku, ak 

 
a) z opravnej skúšky UFIČ bude hodnotený stupňom prospechu nie horším ako 3                   

a z opravnej skúšky EČ získa viac ako 25 % z celkového počtu bodov, 
                
b) z opravnej skúšky UFIČ bude hodnotený stupňom prospechu 4 a z opravnej skúšky EČ 

získa viac ako 33 % z celkového počtu bodov.                
 
 

2.5. Ak žiak získal z EČ viac ako 25 % z celkového počtu bodov, ale nie viac ako 33 %       
z celkového počtu bodov a súčasne bol na UFIČ hodnotený stupňom prospechu 
dostatočný, požiada ŠMK o opravnú skúšku UFIČ alebo o opravnú skúšku EČ alebo             
o opravnú skúšku UFIČ a EČ.   

Ak mu bola povolená opravná skúška, opravnú skúšku UFIČ vykoná v septembri alebo vo 
februári nasledujúceho školského roka a opravnú skúšku EČ vykoná v septembri alebo v riadnom 
skúšobnom období (v termíne konania EČ) nasledujúceho školského roka.  

 
Ak sa žiak prihlási iba na opravnú skúšku UFIČ a je z nej hodnotený stupňom prospechu 

nie horším ako 3, úspešne vykoná maturitnú skúšku. 
 
Ak sa žiak prihlási iba na opravnú skúšku EČ, úspešne vykoná maturitnú skúšku, ak           

z opravnej skúšky EČ získa viac ako 33 % z celkového počtu bodov.                
 
Ak sa žiak prihlási na opravnú skúšku UFIČ a EČ, úspešne vykoná maturitnú skúšku, ak 

 
a) z opravnej skúšky UFIČ bude hodnotený stupňom prospechu nie horším ako 3                   

a z opravnej skúšky EČ získa viac ako 25 % z celkového počtu bodov, 
                
b) z opravnej skúšky UFIČ bude hodnotený stupňom prospechu 4 a z opravnej skúšky EČ 

získa viac ako 33 % z celkového počtu bodov.                
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2.6. Ak žiak získal z EČ viac ako 33 % z celkového počtu bodov a súčasne bol na 

UFIČ hodnotený stupňom prospechu nedostatočný, požiada ŠMK o opravnú skúšku UFIČ.  
Ak mu bola povolená opravná skúška, opravnú skúšku UFIČ vykoná v septembri alebo vo 

februári nasledujúceho školského roka.  
 
Žiak úspešne vykoná maturitnú skúšku, ak z opravnej skúšky UFIČ nebude hodnotený 

stupňom prospechu nedostatočný. 
 
 
 
Žiadame Vás, aby ste o tomto metodickom usmernení informovali všetky stredné školy vo 

Vašej územnej pôsobnosti.                                                                                     
 
 
 
S pozdravom 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Na vedomie: 
Samosprávne kraje 
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania 
Štátna školská inšpekcia 
Štátny pedagogický ústav 
Štátny inštitút odborného vzdelávania 

Mgr. Zdenko Krajčír, v. r. 
generálny riaditeľ 


