
MATURITA 2022 
  

Externá časť a písomná forma internej časti maturitnej skúšky    

(EČ a PFIČ MS)  

  

Organizáciu maturitnej skúšky v školskom roku 2021/2022 upravuje zákon č. 

245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláška č. 318/2008 Z. z. o 

ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov.  

  

Základné informácie o Maturite 2022 v školskom roku 2021/2022 boli 

zverejnené na webovej stránke školy.  

Predseda školskej maturitnej komisie – Ing. Krišandová Dagmar 

 

Externú časť a písomnú formu internej časti maturitnej skúšky zabezpečuje 

Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM).  

 

EČ a PFIČ MS nie je verejná. Vstup do učebne, v ktorej prebieha EČ a PFIČ MS, 

majú povolený iba: žiaci danej skupiny, riaditeľ, školský koordinátor, administrátor, 

pomocný dozor, predseda ŠMK, predseda PMK, zamestnanec Štátnej školskej 

inšpekcie (ŠŠI), zamestnanec RÚŠS a poverený zamestnanec NÚCEM. Do učebne, 

v ktorej prebieha EČ a PFIČ MS majú vstup zakázaný nepovolané osoby, napr. 

novinári, televízne štáby, rodičia žiakov, učitelia školy, ktorí sa nepodieľajú na 

organizácií EČ a PFIČ MS, atď.   

  

EČ a PFIČ riadneho termínu MS budú na našej škole administrované 

nasledovne:  

  

• 15. 03. 2022 (utorok) EČ a PFIČ MS – slovenský jazyk a literatúra 

(SJL) dve časti oddelené prestávkou v čase 11:25 – 12:20 h.  

 

• 16. 03. 2022 (streda) EČ a PFIČ MS 

      – cudzie jazyky (úroveň B1 – AJ, NJ)  

         dve časti oddelené prestávkou v čase 11:25–12:30 h  

      – cudzí jazyk (úroveň B2 – AJ)  

          dve časti oddelené prestávkou v čase 11:45–12:30h. 

 



Prestávka pre žiakov je určená na obed a na oddych v budove školy!  

 

Zmena termínu na iný deň alebo zmena času testovania sú neprípustné – všetci 

žiaci školy musia písať testy EČ a PFIČ MS v rovnakom čase a z predmetov a ich 

úrovní, na ktoré sa písomne prihlásili do 30. 09. 2021.  

 

Žiaci sú povinní priniesť si občiansky preukaz!  

 

Príchod žiakov je:  

 

• 15. 03. 2022 (utorok)  –  do 9:00 h  

• 16. 03. 2022 (streda)  –  do 9:00 h.  

 

Pri vstupe do budovy každý žiak prejde ranným filtrom (dezinfekcia rúk, kontrola 

telesnej teploty a prekrytia horných dýchacích ciest na terminály). 

Budova školy sa zamyká o 9:05 h.  

  

Administrácie testov: 

 

slovenský jazyk a literatúra           EČ v čase     09:30 – 11:25 h  

                         PFIČ v čase    13:00 – 15:45 h  

 

cudzí jazyk, úroveň B1                     EČ v čase   

                                                            

  09:30 – 11:25 h  

   PFIČ v čase  

  
  13:00 – 14:15 h  

cudzí jazyk, úroveň B2                     EČ v čase     09:30 – 11:45 h  

   PFIČ v čase  

 

  13:00 – 14:15 h  

   

 

  



Úvodné pokyny pred administráciou EČ a PFIČ MS: 
 

Dátum Predmet MS 
Úvodné pokyny 

EČ 

Úvodné pokyny 

PFIČ  

15. 03. 2022 SJL od 9.10 h od 12.20 h 

16. 03. 2022 CJ (AJ, NJ) od 9.10 h od 12.30 h 
 

Žiaci sú povinní byť počas úvodných pokynov v určených učebniach pod dozorom 

administrátora. 

 

V prípade, že sa v priebehu EČ alebo PFIČ MS žiak správa nevhodným 

spôsobom (odpisuje, používa nepovolené pomôcky, mobilný telefón alebo iné 

elektronické zariadenie, komunikuje s inými žiakmi, vyrušuje) a aj po opätovnom 

upozornení pokračuje v nevhodnom správaní, administrátor preruší činnosť žiaka 

a prevezme jeho test a OH (alebo tlačivo PFIČ MS, témy PFIČ MS), pomocné papiere 

(koncept PFIČ MS) pričom žiak zostane v učebni. Administrátor požiada 

pomocný dozor, aby ihneď privolal predsedu PMK. Administrátor zostáva po celý 

čas prítomný v učebni a zabezpečuje, aby ostatní žiaci mohli nerušene pracovať. 

Privolaný predseda PMK (ďalej predseda) po zvážení situácie rozhodne, či boli 

naplnené dôvody na prerušenie časti MS žiaka. Ak predseda predmetovej 

maturitnej komisie preruší žiakovi skúšku, žiak musí opustiť učebňu, skúška 

je neplatná a bude ju musieť opakovať v riadnom termíne nasledujúceho 

školského roka.   

 

Za nevhodné správanie žiaka na maturitnej skúške škola považuje  najmä 

tieto porušenia:  

 

▪ žiak javí známky požitia alkoholu (odmietne sa podrobiť dychovej skúške), 

omamných látok prípadne iných prekurzorov,  

▪ žiak porušuje morálne a etické princípy správania (používa vulgarizmy, narúša 

iných žiakov) a iné porušenia, ktoré sú v rozpore so školským poriadkom,  

▪ žiak opakovane neuposlúchne (2x a viac) upozornenia pedagogického dozoru 

alebo inej osoby, ktorá má oprávnenie vstupu do miestnosti pre výkon MS,  

▪ žiak používa nedovolené pomôcky (mobil, písomnú prípravu tzv. ťaháky, rôznu 

nepovolenú literatúru ...),  

▪ žiak sa správa hlučne a obťažuje spolužiakov.  

 

 


