
 

 

 

 

 

 

Spôsob, podmienky ukončovania výchovy a vzdelávania  

a vydávanie dokladu o získanom vzdelaní na  

Gymnáziu P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne 

bilingválne štúdium 

(Smernica č.2/2020) 
 
 



Riaditeľ Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne v súlade s §7 a §74 zákona č.245/2008 Z. z. v znení 

neskorších zmien a predpisov ustanovuje: 

Článok 1 

Predmet úpravy 

Smernica č.2/2020 o spôsobe, podmienkach ukončovania výchovy a vzdelávania a vydávania dokladu 

o získanom vzdelaní ustanovuje spôsob ukončovania bilingválneho štúdia na Gymnáziu P. O. Hviezdoslava 

(ďalej len gymnázium), zoznam predmetov maturitnej skúšky, podrobnosti o forme konania maturitnej 

skúšky, jej hodnotenia a klasifikácie, vydávanie dokladov o získanom vzdelaní a ďalšie podmienky 

ukončovania výchovy a vzdelávania. 

Článok 2 

Ukončovanie štúdia 

Bilingválne štúdium na Gymnáziu P. O. Hviezdoslava sa ukončuje maturitnou skúškou. 

Článok 3 

Maturitná skúška 

(1) Cieľom maturitnej skúšky je overenie vedomostí, znalostí a zručností žiakov v rozsahu učiva určeného 

cieľovými požiadavkami štátneho a školského vzdelávacieho programu pre jednotlivé predmety 

učebného plánu gymnázia a cieľovými požiadavkami na maturitnú skúšku a overenie toho, ako sú žiaci 

pripravení používať získané kompetencie v ďalšom štúdiu. 

(2) Žiak môže konať maturitnú skúšku len z vyučovacích predmetov uvedených v učebnom pláne gymnázia 

a v ktorých sa vzdelával. 

(3) Z výchovných vyučovacích predmetov uvedených v učebnom pláne gymnázia nie je možné konať 

maturitnú skúšku. 

(4) Maturitná skúška z jednotlivých predmetov môže pozostávať z externej časti a internej časti. Externá 

časť maturitnej skúšky má písomnú formu, interná časť maturitnej skúšky má písomnú a ústnu formu 

alebo len ústnu formu. 

(5) Žiak môže konať aj dobrovoľnú maturitnú skúšku z jedného alebo dvoch predmetov. Vykonaním 

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

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

Článok 4 

Predmety maturitnej skúšky 

(1) Predmety maturitnej skúšky na gymnáziu sú 

a) slovenský jazyk a literatúra, 

b) anglický jazyk 

c) voliteľný predmet zo skupiny prírodovedných alebo spoločenskovedných alebo ostatných 

predmetov, 

d) jeden voliteľný predmet až štyri voliteľné predmety podľa článku 5. 

(2) a) Externú časť maturitnej skúšky a písomnú formu internej časti maturitnej skúšky zo slovenského 

jazyka a literatúry žiak vykoná po ukončení prvého polroka štvrtého ročníka štúdia. Ústnu formu 

internej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry žiak vykoná po ukončení štvrtého 

ročníka štúdia a ak vykonal externú časť maturitnej skúšky a písomnú formu internej časti 

maturitnej skúšky. 



b) Externú časť maturitnej skúšky a písomnú formu internej časti maturitnej skúšky z anglického 

jazyka, ktorú zadáva Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (ďalej len NÚCEM), žiak 

vykoná po ukončení prvého polroka piateho ročníka štúdia. Ústnu formu internej časti maturitnej 

skúšky z anglického jazyka žiak vykoná po ukončení piateho ročníka štúdia a ak vykonal externú časť 

maturitnej skúšky a písomnú formu internej časti maturitnej skúšky. 

c) Externú časť maturitnej skúšky z voliteľného predmetu zo skupiny predmetov podľa odseku 1 písm. 

c) žiak vykoná po ukončení prvého polroka piateho ročníka štúdia. Ústnu formu internej časti 

maturitnej skúšky z voliteľného predmetu zo skupiny predmetov podľa odseku 1 písm. c) žiak 

vykoná po ukončení piateho ročníka štúdia a ak vykonal externú časť maturitnej skúšky.  

d) Ústnu formu internej časti maturitnej skúšky z voliteľných predmetov zo skupiny cudzích jazykov 

žiak vykoná po ukončení piateho ročníka. Ústnu formu internej časti maturitnej skúšky z voliteľného 

predmetu zo skupiny prírodovedných alebo spoločenskovedných alebo ostatných predmetov podľa 

odseku 1 písm. d) žiak vykoná po ukončení piateho ročníka štúdia. 

(3) Maturitnú skúšku z predmetu podľa odseku 1 písm. b) tohto článku žiak vykoná na úrovni C1 jazykovej 

náročnosti Spoločného európskeho referenčného rámca. 

(4) Ústnu formu internej časti maturitnej skúšky z predmetu zo skupiny predmetov cudzí jazyk žiak vykoná 

na úrovni B1 alebo B2 jazykovej náročnosti Spoločného európskeho referenčného rámca. 

(5) Voliteľný predmet podľa odseku 1 písm. c) je každý predmet podľa odseku tohto vykonávacieho 

protokolu, v ktorom mal žiak súčet týždenných hodinových dotácií počas štúdia na Gymnáziu 

P. O. Hviezdoslava, najmenej šesť. Do súčtu týždenných hodinových dotácií sa započítavajú aj týždenné 

hodinové dotácie zo seminárov, cvičení alebo vyučovacích predmetov rovnakého zamerania alebo 

konverzácií v príslušnom jazyku. 

Článok 5 

Zoznam predmetov maturitnej skúšky 

(1) Skupiny predmetov maturitnej skúšky tvoria 

a) cudzie jazyky, 

b) spoločenskovedné predmety, 

c) prírodovedné predmety, 

d) ostatné predmety. 

(2) Cudzie jazyky tvoria predmety 

e) francúzsky jazyk, 

f) nemecký jazyk, 

g) ruský jazyk. 

(3) Spoločenskovedné predmety sú predmety 

h) dejepis, 

i) geografia, 

j) občianska náuka. 

(4) Prírodovedné predmety sú predmety 

k) biológia, 

l) fyzika, 

m) chémia, 

n) informatika, 

o) matematika. 

(5) Ostatné predmety je predmet 

p) umenie a kultúra. 



Článok 6 

Externá časť maturitnej skúšky 

(1) Externá časť maturitnej skúšky má formu písomného testu, ktorý zadáva a vyhodnocuje Národný ústav 

certifikovaných meraní. Externá časť maturitnej skúšky sa vykonáva v rovnakom čase na celom území 

Slovenskej republiky. 

(2) Dozor pri vykonávaní externej časti maturitnej skúšky a oprave testových položiek s krátkou 

odpoveďou testov vykonáva predseda predmetovej maturitnej komisie. 

(3) Predmety, ktoré majú externú časť maturitnej skúšky sú 

a) slovenský jazyk a literatúra, 

b) anglický jazyk, 

c) matematika. 

(4) Externá časť maturitnej skúšky v predmete matematika sa vykonáva v slovenskom jazyku.   

Článok 7 

Interná časť maturitnej skúšky 

(1) Interná časť maturitnej skúšky v jednotlivých predmetoch maturitnej skúšky sa môže konať 

a) písomnou a ústnou formou, 

b) ústnou formou. 

(2) Predmety, ktorých písomnú formu internej časti maturitnej skúšky zadáva Národný ústav 

certifikovaných meraní vzdelávania, sú 

a) slovenský jazyk a literatúra, 

b) anglický jazyk. 

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

Slovenskej republiky. Písomnú formu internej časti maturitnej skúšky tvorí súbor tém alebo zadaní. 

(3) Predmety, ktorých sa interná časť maturitnej skúšky vykonáva len v ústnej forme, sú 

a) dejepis, 

b) geografia, 

c) informatika, 

d) biológia, 

e) fyzika, 

f) chémia, 

g) občianska náuka 

h) umenie a kultúra. 

(4) V predmetoch zo zoznamu predmetov podľa článku 7 odseku 3 písm. a) až h), ktoré sa počas štúdia 

vyučovali v anglickom jazyku, môže žiak vykonať internú časť maturitnej skúšky v slovenskom alebo 

anglickom jazyku. 

(5) Ústna forma internej časti maturitnej skúšky v predmete matematika sa vykonáva v slovenskom jazyku 

alebo v anglickom jazyku.   

(6) Žiak môže vykonať v jeden deň ústnu formu internej časti maturitnej skúšky najviac z troch predmetov. 

(7) Žiak vykoná ústnu formu internej časti maturitnej skúšky v priebehu najviac piatich po sebe idúcich 

pracovných dní. 

(8) Pred začiatkom konania ústnej formy internej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry 

sa žiak 4. ročníka päť po sebe nasledujúcich dní nezúčastňuje na vyučovaní. Tieto dni sú určené na 

prípravu žiaka na skúšku. 



Pred začiatkom konania ústnej formy internej časti maturitnej skúšky z anglického jazyka 

a z voliteľných predmetov podľa článku 4 odseku 1 písm. c) a d) sa žiak 5. ročníka päť po sebe 

nasledujúcich dní nezúčastňuje na vyučovaní. Tieto dni sú určené na prípravu žiaka na skúšku. 

Článok 8 

Prihlásenie žiaka na maturitnú skúšku 

(1) Žiak 4. ročníka gymnázia do 30. septembra písomne oznámi triednemu učiteľovi prihlásenie sa na 

maturitnú skúšku zo slovenského jazyka a literatúry. Žiak so zdravotným znevýhodnením oznámi aj 

spôsob vykonania maturitnej skúšky. Žiak zároveň oznámi, či chce vykonať maturitnú skúšku 

z voliteľných predmetov v slovenskom alebo v druhom vyučovacom jazyku. 

(2) Žiak 5. ročníka gymnázia do 30. septembra písomne oznámi triednemu učiteľovi predmety, ktoré si 

zvolil na maturitnú skúšku a to v súlade s článkom 4 ods. 1 až 5 a článkom 11 ods. 1 a 5 tohto 

usmernenia. Žiak so zdravotným znevýhodnením oznámi aj spôsob vykonania maturitnej skúšky. Žiak 

zároveň oznámi, či chce vykonať maturitnú skúšku z voliteľných predmetov v slovenskom alebo 

v druhom vyučovacom jazyku.  

(3) Žiak 5. ročníka gymnázia do konca februára môže požiadať Štátnu jazykovú školu Žilina o uznanie 

všeobecnej štátnej jazykovej skúšky na úrovni C1. Podmienky získania vysvedčenia o štátnej jazykovej 

skúške sú bližšie špecifikované v prílohe 2 tohto usmernenia. 

(4) Zmenu predmetov alebo zmenu spôsobov vykonania maturitnej skúšky alebo dodatočné prihlásenie 

podľa odseku 1 alebo odseku 2 písomne oznámi triednemu učiteľovi najneskôr do 15. októbra. Riaditeľ 

školy môže v osobitých prípadoch, najmä ak ide o zdravotné problémy alebo štúdium v zahraničí, 

povoliť aj iný termín, najneskôr do 31. januára. 

(5) Žiak, ktorému riaditeľ Gymnázia P. O. Hviezdoslava povolil štúdium na škole obdobného typu vo 

4.ročníku, sa prihlasuje na konanie maturitnej skúšky podľa odseku 1. 

(6) Žiak, ktorému riaditeľ Gymnázia P. O. Hviezdoslava povolil štúdium na škole obdobného typu v 

5.ročníku, sa prihlasuje na konanie maturitnej skúšky podľa odseku 2. 

(7) Ak sa žiak z dôvodu štúdia na škole obdobného typu nezúčastní na maturitnej skúške, je povinný sa 

písomne ospravedlniť riaditeľovi Gymnázia P. O. Hviezdoslava najneskôr do troch dní od termínu 

konania skúšky a zároveň predložiť žiadosť o konanie maturitnej skúšky v náhradnom termíne.  

(8) Ak žiak podľa odseku 6 svoju neúčasť na maturitnej skúške neospravedlní alebo ak jeho ospravedlnenie 

nebude uznané, posudzuje sa, akoby dňom nasledujúcim po termíne konania maturitnej skúšky 

štúdium zanechal. 

Článok 9 

Organizácia maturitnej skúšky 

(1) Čas vyčlenený pre jednotlivé časti formy maturitnej skúšky z jednotlivých predmetov je uvedený 

v prílohe 1. 

(2) Pri konaní maturitnej skúšky sa za jednu hodinu maturitnej skúšky považuje čas 60 minút. 

(3) EČ MS a PFIČ MS sa zadáva pre všetkých žiakov z daného predmetu v rovnakom čase a administráciu 

vykonávajú pedagogickí zamestnanci Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne. 

(4) Administrátorom EČ MS a PFIČ MS z predmetu je spravidla pedagogický zamestnanec s aprobáciou 

iného predmetu.  

(5) Písomná forma internej časti sa vyhodnocuje podľa pokynov a kľúča správnych odpovedí vždy dvomi 



hodnotiteľmi – pedagogickými zamestnancami s danou aprobáciou a pri zachovaní anonymity žiaka. 

(6) Ústnu formu internej časti maturitnej skúšky tvorí ústna odpoveď žiaka pred predmetovou maturitnou 

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

(7) Riaditeľ školy na návrh predmetovej komisie schvaľuje do 31. marca maturitné zadania jednotlivých 

predmetov ústnej formy internej časti maturitnej skúšky, ktorých súčasťou je aj zoznam učebných 

pomôcok, ktoré môže žiak používať. Maturitné zadania a úlohy v nich vychádzajú z cieľových 

požiadaviek na vedomosti a zručnosti pre daný predmet a úroveň maturitnej skúšky. Obsah 

maturitných zadaní zohľadňuje aj predpísaný čas určený na trvanie skúšky a jej prípravu. Maturitné 

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

(8) Počet zadaní jedného predmetu je 30. Každé zadanie sa použije iba jedenkrát v danom dni. 

(9) Znenia maturitných zadaní sa žiakom nezverejňujú. 

(10) Pre každý maturitný predmet má žiak k dispozícii počas konania ústnej skúšky a v prípade predmetu 

slovenský jazyk a literatúra aj v priebehu PFIČ pomôcky, ktoré priamo súvisia s príslušným zadaním. 

(11) Maturitné skúšky z jednotlivých predmetov, okrem externej časti a písomnej formy internej časti, sa 

konajú pred predmetovou maturitnou komisiou. V jednom dni môže predmetová maturitná komisia 

vyskúšať najviac 24 žiakov. 

(12) Ústna forma maturitnej skúšky je verejná. 

(13) Nerušený priebeh ústnej formy internej časti maturitnej skúšky zabezpečujú členovia školskej 

maturitnej komisie. 

(14) Obsah a charakteristika ÚFIČ MS z jednotlivých predmetov sú uvedené v prílohe vyhlášky č.318/2008 

Z. z. Vyhlášky MŠ Slovenskej republiky o ukončovaní štúdia na stredných školách, v znení neskorších 

predpisov, III. časť Podrobnosti o spôsobe konania a obsahu ústnej formy internej časti maturitnej 

skúšky. 

Článok 10 

Maturitné komisie 

(1) Organizáciu a priebeh maturitnej skúšky zabezpečujú tieto maturitné komisie: 

a) školská maturitná komisia, 

b) predmetová maturitná komisia. 

(2) Školskú maturitnú komisiu tvorí: 

a) predseda, 

b) riaditeľ školy, 

c) predsedovia predmetových maturitných komisií. 

(3) Predmetovú maturitnú komisiu tvoria: 

a) predseda, 

b) dvaja skúšajúci. 

V jednom skúšobnom období môže byť na gymnáziu ustanovených aj viac predmetových maturitných 

komisií pre daný predmet. 

(4) Predseda školskej maturitnej komisie vykonáva dohľad nad priebehom maturitných skúšok. 

(5) Predsedu školskej maturitnej komisie a predsedu predmetovej maturitnej komisie vymenúva do 

1. marca Okresný úrad, Žilina odbor školstva na základe návrhu riaditeľa školy na obdobie jedného roka 

odo dňa vymenovania. Predseda predmetovej maturitnej komisie môže súčasne vykonávať aj funkciu 

predsedu školskej maturitnej komisie. 



(6) Maturitné skúšky sa z jednotlivých vyučovacích predmetov konajú pred predmetovými maturitnými 

komisiami. 

(7) Skúšajúcich predmetovej maturitnej komisie vymenúva do 30. apríla riaditeľ Gymnázia 

P. O. Hviezdoslava z pedagogických zamestnancov Gymnázia P. O. Hviezdoslava. V osobitých 

prípadoch, najmä ak Gymnázium P. O. Hviezdoslava nemá dostatočný počet skúšajúcich predmetovej 

maturitnej komisie, môže skúšajúcich vymenovať aj z pedagogických zamestnancov inej školy s ich 

súhlasom a po dohode s riaditeľom inej školy. 

(8) Predsedami predmetových maturitných komisií môžu byť len pedagogickí zamestnanci, ktorí spĺňajú 

kvalifikačné predpoklady a majú aspoň 4 roky pedagogickej praxe. 

(9) Predsedovia predmetových maturitných komisií v predmetoch, z ktorých sa maturitná skúška koná 

v anglickom jazyku, môžu byť len pedagogickí zamestnanci, ktorí 

a) vykonali štátnu jazykovú skúšku alebo 

b) anglický jazyk je ich materinský jazyk. 

(10) Obaja skúšajúci predmetovej maturitnej komisie musia spĺňať kvalifikačné predpoklady na vyučovanie 

predmetu, z ktorého sa maturitná skúška koná. Aspoň jeden zo skúšajúcich má štátnu jazykovú skúšku 

z anglického jazyka alebo anglický jazyk je jeho materinský jazyk. 

(11) Predsedovia maturitných komisií vykonávajú svoje povinnosti a práva v súlade s ustanoveniami § 82 

školského zákona. 

Článok 11 

Termíny konania maturitnej skúšky 

(1) Žiaci Gymnázia P. O. Hviezdoslava konajú maturitnú skúšku v posledných dvoch rokoch štúdia v súlade 

so školským vzdelávacím programom, ktorý je tvorený na základe štátneho vzdelávacieho programu pre 

gymnáziá. 

(2) Žiaci 4. ročníka vykonávajú maturitnú skúšku zo slovenského jazyka a literatúry v externej časti 

a písomnej forme internej časti, ktorú zadáva Národný ústav certifikovaných meraní a ústnej forme 

internej časti. 

(3) Žiaci 5. ročníka vykonajú maturitnú skúšku z anglického jazyka na úrovni C1 v externej časti a písomnej 

forme internej časti, ktorú zadáva Národný ústav certifikovaných meraní a v ústnej časti internej formy 

a z dvoch až štyroch voliteľných predmetov. Maturitnú skúšku z voliteľného predmetu matematika 

vykonajú v externej časti a ústnej forme internej časti. 

(4) Žiaci 5. ročníka môžu 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. 

(5) Maturitná skúška sa koná v riadnom alebo mimoriadnom skúšobnom období. Riadne skúšobné 

obdobie je v marci až júni príslušného školského roku. Mimoriadne skúšobné obdobie je v apríli až máji 

príslušného školského roku alebo v septembri alebo vo februári nasledujúceho školského roku. 

(6) Termíny externých častí maturitnej skúšky a písomných foriem internej časti maturitnej skúšky, ktoré 

zadáva Národný ústav certifikovaných meraní, určuje ministerstvo školstva a zverejňuje ich 

v Sprievodcovi školským rokom pre príslušný školský rok. 

(7) Termíny interných častí ústnej formy maturitnej skúšky určí na návrh riaditeľa gymnázia príslušný 

orgán miestnej štátnej správy. 



(8) Mimoriadne skúšobné obdobie slúži žiakom na vykonanie 

a) náhradnej maturitnej skúšky, 

b) opravnej maturitnej skúšky. 

(9) Náhradná maturitná skúška je určená pre žiaka: 

a) ktorý úspešne ukončil 4. ročník štúdia najneskôr k 15. septembru, 

b) ktorý úspešne ukončil 5. ročník štúdia najneskôr k 15. septembru, 

c) ktorý sa pre vážne, najmä zdravotné dôvody, nezúčastní na maturitnej skúške, svoju neúčasť 

najneskôr do troch dní ospravedlní a zároveň požiada o konanie maturitnej skúšky v náhradnom 

termíne. 

(10) Náhradná maturitná skúška sa koná: 

a) z externej časti maturitnej skúšky a z písomnej formy internej časti maturitnej skúšky, ktorú zadáva 

Národný ústav certifikovaných meraní, v apríli až máji príslušného školského roku alebo v riadnom 

skúšobnom období nasledujúceho školského roku, 

b) z ústnej formy internej časti maturitnej skúšky v septembri alebo februári nasledujúceho školského 

roku. 

(11) Opravná maturitná skúška sa koná: 

a) z predmetov, ktoré si žiak zvolil školskom roku, v ktorom sa konal riadny termín MS, 

b) z externej časti maturitnej skúšky a z písomnej formy internej časti maturitnej skúšky, ktorú zadáva 

Národný ústav certifikovaných meraní, v mimoriadnom skúšobnom období v septembri 

nasledujúceho školského roku alebo v riadnom skúšobnom období nasledujúceho školského roku, 

c) z ústnej formy internej časti maturitnej skúšky v septembri alebo februári nasledujúceho školského 

roku. 

(12) Deň konania náhradnej maturitnej skúšky a deň konania opravnej maturitnej skúšky externej časti a 

písomnej formy internej časti, ktorú zadáva Národný ústav certifikovaných meraní, určí ministerstvo 

školstva. 

(13) Na opravnú maturitnú skúšku sa žiak prihlási riaditeľovi gymnázia do 30. júna, ak sa opravná skúška 

koná v septembri nasledujúceho školského roku, alebo do 30. septembra nasledujúceho školského 

roku, ak sa opravná skúška koná v riadnom skúšobnom období nasledujúceho školského roku. 

(14) Miesto konania náhradného termínu a opravného termínu maturitnej skúšky externej časti a písomnej 

formy internej časti, ktorú zadáva Národný ústav certifikovaných meraní, určí žiakovi príslušný orgán 

miestnej štátnej správy v školstve do 30 dní pred konaním maturitnej skúšky. 

Článok 12 

Hodnotenie a klasifikácia maturitnej skúšky 

(1) Klasifikácia žiaka na maturitnej skúške na Gymnáziu P. O. Hviezdoslava sa vyjadruje 

a) percentom úspešnosti, 

b) percentom úspešnosti s príslušným percentilom, 

c) stupňom prospechu. 

(2) Percentom úspešnosti sa vyjadruje písomná forma internej časti maturitnej skúšky z predmetu skúšky. 

(3) Percentom úspešnosti s príslušným percentilom sa vyjadruje externá časť maturitnej skúšky 

z predmetu skúšky. 

(4) Stupňom prospechu sa vyjadruje ústna forma internej časti maturitnej skúšky z predmetu skúšky. Žiak 

úspešne vykonal maturitnú skúšku, ak úspešne vykonal maturitnú skúšku zo všetkých predmetov 

maturitnej skúšky. 



(5) 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. 

(6) Každá časť maturitnej skúšky v predmete sa hodnotí osobitne. Výsledné hodnotenie sa neurčuje. Určuje 

sa, či v príslušnom predmete žiak zmaturoval alebo nezmaturoval. 

(7) Každá časť maturitnej skúšky v predmete sa hodnotí osobitne. Výsledné hodnotenie sa neurčuje. Určuje 

sa, či v príslušnom predmete žiak zmaturoval alebo nezmaturoval. 

(8) Z predmetu, ktorý má EČ MS a PFIČ MS (slovenský jazyk a literatúra, 2. vyučovací jazyk), žiak úspešne 

vykoná MS, ak 

a) jeho hodnotenie ÚFIČ MS nie je horšie ako 3 (dobrý) a v PFIČ MS získa úspešnosť vyššiu ako 25 % 

alebo v EČ MS získa úspešnosť vyššiu ako 33 %, alebo 

b) jeho hodnotenie ÚFIČ MS je 4 (dostatočný) a v PFIČ MS získa úspešnosť vyššiu ako 25 % a súčasne v 

EČ MS získa úspešnosť vyššiu ako 33 %. 

(9) Z predmetu, ktorý má EČ MS a nemá PFIČ MS (matematika), žiak úspešne vykoná MS, ak 

a) jeho hodnotenie ÚFIČ MS nie je horšie ako 3 (dobrý) a v EČ MS získa úspešnosť vyššiu ako 25 %, 

alebo 

b) jeho hodnotenie ÚFIČ MS je 4 (dostatočný) a v EČ MS získa úspešnosť vyššiu ako 33 %. 

(10) 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). 

(11) Žiak úspešne vykoná MS, ak úspešne vykoná MS zo všetkých predmetov, na ktoré bol prihlásený. 

(12) Ak žiak neúspešne vykoná MS z predmetu (nesplní vyššie uvedené požiadavky hodnotenia  z niektorej 

časti MS z tohto 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. 

(13) Žiak neúspešne vykoná MS z dobrovoľného predmetu, ak v EČ MS nezíska úspešnosť vyššiu ako 33 %, v 

PFIČ MS nezíska úspešnosť vyššiu 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. 

Článok 13 

Oznámenie výsledkov maturitnej skúšky 

Námietky voči hodnoteniu 

(1) Riaditeľ gymnázia oznámi výsledky externej časti maturitnej skúšky a písomných foriem internej časti 

maturitnej skúšky najneskôr 10 dní pred termínom konania ústnej formy internej časti maturitnej 

skúšky prostredníctvom triednych učiteľov alebo predmetových vyučujúcich. 

(2) Žiak alebo zákonný zástupca žiaka (ďalej len žiadateľ) môže požiadať riaditeľa gymnázia 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. 



(3) Žiadateľ môže poslať prostredníctvom riaditeľa gymnázia písomné námietky voči hodnoteniu 

a) písomnej formy internej časti maturitnej skúšky do ôsmich dní odo dňa, keď sa dozvedel o jej 

výsledku, štátnej školskej inšpekcii, 

b) ústnej formy internej časti maturitnej skúšky do ôsmich dní od jej vykonania štátnej školskej 

inšpekcii. 

(4) Ak je námietka žiadateľa voči hodnoteniu opodstatnená 

a) v prípade písomnej formy internej časti maturitnej skúšky, môže štátna školská inšpekcia uložiť 

záväzný pokyn na odstránenie zistených nedostatkov, 

b) v prípade ústnej formy internej časti maturitnej skúšky, môže štátna školská inšpekcia nariadiť 

komisionálne preskúšanie pri zistení nedostatkov pri klasifikácii za prítomnosti školského 

inšpektora. Komisionálne preskúšanie sa koná pred predmetovou maturitnou komisiou v 

pôvodnom zložení. 

Článok 14 

Opravná skúška 

(1) Ak žiak gymnázia na maturitnej skúške z predmetov, najviac však z dvoch, neúspešne vykonal 

maturitnú skúšku, školská maturitná komisia môže žiakovi povoliť konať opravnú skúšku 

a) z predmetu, 

b) z časti skúšky z predmetu, 

c) z formy internej časti maturitnej skúšky z predmetu, 

d) z kombinácie častí a foriem maturitnej skúšky z predmetu. 

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

ročníka gymnázia. 

(3) Opravnú skúšku z ústnej formy internej časti maturitnej skúšky žiak koná na Gymnáziu 

P. O. Hviezdoslava 

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

zo všetkých častí, potom ústnu formu internej časti maturitnej skúšky môže konať v riadnom termíne. 

(5) Školská maturitná komisia môže žiakovi povoliť konať druhú opravnú skúšku, ak žiak na opravnej 

skúške z niektorého predmetu alebo predmetov neúspešne vykonal maturitnú skúšku alebo bol 

klasifikovaný stupňom 5 – nedostatočný. Žiak môže druhú opravnú skúšku konať na jeho žiadosť 

najneskôr do troch rokov od ukončenia piateho ročníka Gymnázia P. O. Hviezdoslava. 

(6) Žiakovi, ktorý neúspešne vykonal maturitnú skúšku z viac ako dvoch predmetov alebo neúspešne 

vykonal maturitnú skúšku na niektorej opravnej skúške, môže školská maturitná skúšky povoliť 

opakovať celú maturitnú skúšku. Opakovať maturitnú skúšku môže žiak konať iba raz v riadnom 

skúšobnom období, najneskôr do troch rokov od ukončenia piateho ročníka Gymnázia 

P. O. Hviezdoslava. 

Článok 15 

Prerušenie maturitnej skúšky 

(1) Ak sa žiak správa na maturitnej skúške nevhodným spôsobom, predseda predmetovej maturitnej 

komisie alebo dozerajúci učiteľ skúšku preruší. 

(2) Dozerajúci učiteľ je pedagogický zamestnanec gymnázia, ktorého riaditeľ gymnázia určil za 

administrátora a vykonáva činnosti súvisiace s realizáciou externej časti maturitnej skúšky alebo 

písomnej formy internej časti maturitnej skúšky. 

(3) Ak skúšku preruší predseda predmetovej maturitnej komisie, žiak opakuje skúšku, jej časť alebo formu 



v riadnom termíne nasledujúceho roka. 

(4) Ak skúšku preruší dozerajúci učiteľ a predseda predmetovej maturitnej komisie nedovolí žiakovi 

v skúške pokračovať, žiak opakuje skúšku, jej časť alebo formu v riadnom termíne nasledujúceho 

školského roku. 

Článok 16 

Vysvedčenie. Zánik práv a povinností žiaka. 

(1) Žiakovi, ktorý úspešne vykonal maturitnú skúšku, sa vydá vysvedčenie o maturitnej skúške. 

Vysvedčenie sa žiakovi vydá najneskôr do piatich dní od konania poslednej časti maturitnej skúšky. 

Žiakovi, ktorý úspešne vykonal maturitnú skúšku z externej časti v septembri nasledujúceho školského 

roku, vysvedčenie o maturitnej skúške sa vydá najneskôr do desiatich dní od jej konania. 

(2) Na vysvedčení o maturitnej skúške sa uvedie 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. 

(3) Žiakovi, ktorý úspešne vykonal maturitnú skúšku sa vydá vysvedčenie o maturitnej skúške 

v slovenskom a aj v anglickom jazyku.  

(4) Dňom nasledujúcim po dni, keď žiak vykonal úspešne maturitnú skúšku, prestáva byť žiakom gymnázia. 

(5) Ak žiak Gymnázia P. O. Hviezdoslava nevykonal v určenom termíne maturitnú skúšku a bola mu 

povolená opravná skúška alebo jej opakovanie, zachovávajú sa mu práva a povinnosti žiaka Gymnázia 

P. O. Hviezdoslava do konca školského roku, v ktorom mal štúdium skončiť. 

(6) Zánikom práv a povinností žiaka podľa odsekov 4 a 5 nie je dotknutá možnosť vykonať maturitnú 

skúšku. 



Príloha 1 
 

FORMY MATURITNEJ SKÚŠKY Z JEDNOTLIVÝCH PREDMETOV 
 

 predmet jazyk úroveň 
externá 

časť 

Interná časť 

písomná forma ústna forma 

1 2 3 spolu príprava odpoveď 

1 
slovenský jazyk a 
literatúra 

  100´ 
 

150´ 
  150´ 20´ 20´ 

2 anglický jazyk  C1 150´ 90´      

3 matematika 

EČ MS: 
slovenský 

ÚFIČ:  
slovenský 

alebo 
anglický 

 150´     20´ 20´ 

4 dejepis 
slovenský 

alebo 
anglický 

      20´ 20´ 

5 geografia 
slovenský 

alebo 
anglický 

      20´ 20´ 

6 informatika 
slovenský 

alebo 
anglický 

      30´ 20´ 

7 fyzika        20´ 20´ 

8 chémia        20´ 20´ 

9 biológia        20´ 20´ 

10 občianska náuka        20´ 20´ 

11 umenie a kultúra        20´ 20´ 

12 francúzsky jazyk  
B2 
B1 

     20´ 20´ 

13 nemecký jazyk  
B2 
B1 

     20´ 20´ 

14 ruský jazyk  
B2 
B1 

     20´ 20´ 



Príloha 2 

Uznanie všeobecnej štátnej jazykovej skúšky C1 

Žiakovi, ktorý vopred požiadal o uznanie všeobecnej štátnej jazykovej skúšky na úrovni C1, podľa článku 8, 

bod (3), bude vyhovené za predpokladu splnenia nasledovných podmienok: 

1. Žiak získa z EČ MS v anglickom jazyku min. 70% z celkového počtu získaných bodov.  

Výsledky EČ MS z anglického jazyka na úrovni C1  sa podľa usmernenia jazykovej školy hodnotia nasledovnými 

stupňami prospechu: 

100 % - 90 % stupeň 1 – výborný  

89 % - 80 % stupeň 2 – veľmi dobrý 

79 % - 70 %  stupeň 3 – dobrý 

69 % a menej stupeň 4 – nevyhovel  

2. Žiak získa z PFIČ MS v anglickom jazyku min. 70% z celkového počtu získaných bodov.  

Výsledky PFIČ MS z anglického jazyka na úrovni C1  sa podľa usmernenia jazykovej školy hodnotia 

nasledovnými stupňami prospechu: 

100 % - 90 % stupeň 1 – výborný  

89 % - 80 % stupeň 2 – veľmi dobrý 

79 % - 70 %  stupeň 3 – dobrý 

69 % a menej stupeň 4 – nevyhovel  

3. Žiak získa z ÚFIČ MS v anglickom jazyku aspoň stupeň „dobrý“.  

Výsledky ÚFIČ z anglického jazyka na úrovni C1  sa podľa usmernenia jazykovej školy hodnotia nasledovnými 

stupňami prospechu: 

stupeň 1 – výborný 

stupeň 2 – veľmi dobrý 

stupeň 3 – dobrý 

stupeň 4 – nevyhovel  

4. Žiak získa z prekladu vykonaného na úrovni C1 aspoň stupeň „dobrý“. 

Výsledky prekladu C1 sa podľa usmernenia jazykovej školy hodnotia nasledovnými stupňami prospechu: 

1 až 7 zlých bodov – výborný 

8 až 16 zlých bodov – veľmi dobrý 

17 až 25 zlých bodov – dobrý 

viac než 25 zlých bodov – nevyhovel 

 

Pozn.: Preklad na úrovni C1 doručí jazyková škola. Na časť prekladu sa určuje 10 minút na úvodnú inštruktáž 

a 60 minút na vykonanie prekladu zo slovenského jazyka do cudzieho jazyka.  Pri preklade žiak používa 

knižný slovník.  

Preklad kontrolujú a hodnotia dvaja členovia  komisie pre štátne jazykové skúšky, alebo dvaja pedagogickí 

zamestnanci Gymnázia P. O. Hviezdoslava, členovia predmetovej maturitnej komisie.  

Pri určení celkového výsledku písomnej časti štátnej jazykovej  skúšky sa prihliada na  výsledok z PFEČ MS, 

z PFIČ MS – úroveň C1 a prekladu – úroveň C1. Celkové hodnotenie písomnej časti skúšky je priemerom 

hodnotení všetkých troch zložiek (bod 1,2,4). Ak žiak nevyhovel z jednej časti písomnej skúšky, tak 

nevyhovel pri písomnej časti skúšky. Hodnotenie uvedené na vysvedčení o Štátnej jazykovej skúške je 

priemerom hodnotenia z celej písomnej časti a ÚFIČ MS.  

 

Prerokované v pedagogickej rade dňa: 9.11.2020 

 

Schválil:  RNDr.Peter Strežo, riaditeľ školy  


