
Maturitné skúšky v školskom roku 2022/2023 
Maturitná skúška sa riadi: 

• Zákon č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
znení neskorších predpisov 

• Zákon č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov 

• Vyhláška č. 224/2022 Z.z. o strednej škole 

• Vyhláška č. 326 /2008 Z.z. o druhoch a náležitostiach vysvedčení a ostatných školských tlačív vrátane 
spôsobov ich evidencie a uloženia 

Prihlásenie žiaka na maturitnú skúšku 

Žiak posledného ročníka strednej školy do 30. septembra písomne oznámi triednemu učiteľovi predmety, ktoré si 
na maturitnú skúšku zvolil. 

Žiak môže konať maturitnú skúšku len z vyučovacích predmetov (okrem výchovných vyučovacích predmetov, 
najmä hudobná výchova, výtvarná výchova, etická výchova) uvedených v učebnom pláne školy, v ktorých sa 
vzdelával. 

Žiak so zdravotným znevýhodnením oznámi aj spôsob vykonania maturitnej skúšky. 

Zmenu predmetov alebo zmenu spôsobov vykonania maturitnej skúšky písomne oznámi zástupcovi riaditeľa 
školy najneskôr do 15. októbra. 

Maturitnú skúšku na gymnáziu tvoria štyri predmety. 

Predmety maturitnej skúšky pre gymnáziá sú 

a) slovenský jazyk a literatúra, 

b) povinný predmet zo skupiny predmetov cudzí jazyk, 

c) dva voliteľné predmety 

Jeden voliteľný predmet žiaka na maturitnej skúške podľa písmena c) je predmet, v ktorom mal žiak súčet 
týždenných hodinových dotácií počas štúdia na gymnáziu najmenej šesť. Do súčtu týždenných hodinových 
dotácií možno započítať aj hodinovú dotáciu zo seminára alebo z cvičení rovnakého zamerania 

Externú časť maturitnej skúšky, písomnú formu internej časti maturitnej skúšky a ústnu formu internej časti 
maturitnej skúšky z predmetu zo skupiny predmetov cudzí jazyk podľa písmena b) žiak vykoná na úrovni B2 
jazykovej náročnosti Spoločného európskeho referenčného rámca. 

Ak si žiak zvolí zo skupiny predmetov voliteľné predmety podľa písmena c) druhý cudzí jazyk, z tohto predmetu 
koná iba ústnu formu internej časti maturitnej skúšky a zvolí si úroveň B1 alebo B2 jazykovej náročnosti 
Spoločného európskeho referenčného rámca. 

Predmety, ktoré majú externú časť maturitnej skúšky, sú 

a) slovenský jazyk a literatúra, 

b) matematika, 

c) cudzí jazyk 

Predmety, ktoré majú písomnú formu internej časti maturitnej skúšky sú 

a)slovenský jazyk a literatúra, 

b) cudzí jazyk, 

Termíny maturitných skúšok v školskom roku 2022/2023: 

Externá časť a písomná forma internej časti: 

• Slovenský jazyk a literatúra – 14. marec 2023 

• Cudzie jazyky – 15. marec 2023 

• Matematika – 16. marec 2023 

Ústna forma internej časti: 

• 22. máj – 26. máj 2023 

 


