
Základné informácie o maturitných skúškach 

v školskom roku 2012/2013 

 
Platná legislatíva: 

 zákon NR SR č. 245/2008 /nový školský zákon/ 

 vyhláška MŠVVaŠ SR č. 318/2008 o ukončovaní štúdia na stredných 

školách v znení vyhlášky č.209/2011 Z.z. 

 vyhláška MŠVVaŠ SR č. 319/2008 o uznávaní náhrady maturitnej skúšky z 

cudzieho jazyka v znení vyhlášky č.269/2009 a vyhlášky č. 208/2011 Z.z. 

 

Podľa platnej legislatívy sa žiak 4. ročníka písomne prihlási na maturitnú skúšku 

do 30. septembra 2012. Žiak so zdravotným znevýhodnením oznámi aj spôsob 

vykonania maturitnej skúšky. Zmenu predmetov alebo zmenu spôsobov vykonania 

maturitnej skúšky môže uskutočniť do 15. októbra 2012. 

 

Maturitnú skúšku na gymnáziu v školskom roku 2012/2013 tvoria 4 predmety: 

 slovenský jazyk a literatúra, 

 cudzí jazyk /na jazykovej úrovni B2 Spoločného európskeho referenčného 

      rámca/, 

 voliteľný predmet zo skupiny prírodovedných /BIO,FYZ,CHE,INF,MAT/ , 

    spoločenskovedných /DEJ,GEG,OBN/ alebo ostatných predmetov, 

      v ktorom mal žiak súčet týždenných hodinových dotácií počas štúdia na 

      gymnáziu najmenej 6 

 ďalší voliteľný predmet zo skupiny predmetov v učebnom pláne školy, 

    ktorý žiak študoval /môže byť aj cudzí jazyk - úroveň B1 alebo B2 - ústna 

      forma internej časti/ 

Maturitná skúška môže pozostávať z externej časti /EČ/ a písomnej formy 

internej časti /PFIČ/ a ústnej internej časti. 

 

Žiak môže dobrovoľne konať maturitnú skúšku aj z ďalších najviac dvoch 

predmetov, ktoré sú súčasťou študijného plánu, ktorý žiak študuje na gymnáziu. 

Pod vykonaním dobrovoľnej skúšky sa myslí aj absolvovanie len EČ, alebo len IČ. 

 

Termíny konania EČ a PFIČ maturitnej skúšky 2013: 

-  slovenský jazyk a literatúra 12. marec 2013 

-  cudzie jazyky /ANJ,NEJ,FRJ,RUJ/ 13. marec 2013 

Termín konania EČ z matematiky: 14. marec 2013 

 

Žiak, ktorý získa jazykový certifikát uvedený v prílohe č. 1 vyhlášky č. 269/2009 

Z.z. a vo vyhláške č. 208/2011 Z.z môže požiadať riaditeľa školy o uznanie 



jazykového certifikátu ako náhrady maturitnej skúšky z cudzieho jazyka. 

Žiak, ktorý získal jazykový certifikát a nie je starší ako 2 roky od vydania, 

do 15.9.2012 predloží riaditeľovi školy žiadosť (vzor nájdete na stránke 

školy) o uznanie náhrady MS z cudzieho jazyka. 

Žiak, ktorý získa certifikát v tomto školskom roku, môže požiadať o náhradu 

maturitnej skúšky z cudzieho jazyka v termíne do 1.marca 2013. 

 

KŠÚ určia termíny ústnej maturitnej skúšky jednotlivým stredným školám v 

ich územnej pôsobnosti v čase od 20. mája 2013 do 7. júna 2013. 

 

Žiaci budú maturovať podľa nových cieľových požiadaviek platných od školského 

roka 2011/2012 zverejnených na www.statpedu.sk . 


