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11. Manažérske zhrnutie: 
krátka anotácia: 

- Sedenie zamerané na legislatívne zmeny - Usmernenie k termínom konania, organizácii a 

hodnoteniu záverečnej skúšky v školskom roku 2021/2022, schválený harmonogram 

maturitnej skúšky predložený Národným ústavom certifikovaných meraní vzdelávania pre 

školský rok 2021/2022.  

1. januára 2022 nadobudla účinnosť novela školského zákona č. 415/2021 Z. z., ktorá 

upravuje určovanie termínov konania záverečnej skúšky a upravuje časti záverečnej skúšky. 

- V zmysle uvedenej novely školského zákona a v súlade s § 161k školského zákona určuje a 

zverejňuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR termíny riadneho a 

mimoriadneho skúšobné obdobia konania záverečnej skúšky nasledovne: 

- 1. Riadny termín konania záverečnej skúšky od 15. júna 2022 do 30. júna 2022. Ak si to 

vyžadujú odborné činnosti, ktoré sa overujú záverečnou skúškou, praktickú časť záverečnej 

skúšky možno vykonať aj pred 15. júnom, najskôr však vo februári tohto školského roka. 

- 2. Mimoriadny termín konania záverečnej skúšky od 19. septembra 2022 do 30. septembra 

2022 alebo od 6. februára 2023 do 17. februára 2023. 

Podľa § 73 ods. 3 sa záverečná skúška člení na teoretickú časť a praktickú časť. Praktická 

časť záverečnej skúšky sa vykoná pred teoretickou časťou záverečnej skúšky. Praktická 

časť záverečnej skúšky žiaka, ktorý sa pripravoval v systéme duálneho vzdelávania, sa koná 

na pracovisku praktického vyučovania, ak sa stredná odborná škola a zamestnávateľ, u 

ktorého sa tento žiak pripravoval, nedohodnú inak. 

V teoretickej časti záverečnej skúšky sa overujú vedomosti žiakov vo vyžrebovanej téme. 

Témy na teoretickú časť záverečnej skúšky sa vypracúvajú v spolupráci učiteľa odborných 

predmetov a majstra odbornej výchovy. Na teoretickú časť záverečnej skúšky sa určuje 

najmenej 25 tém. 

http://www.sostechga.edupage.org/
http://www.trnava-vuc.sk/


Teoretická časť záverečnej skúšky trvá najviac 15 minút. Príprava žiaka na teoretickú časť 

záverečnej skúšky trvá 15 minút až 30 minút. 

Teoretická časť záverečnej skúšky sa organizuje tak, aby ju žiak ukončil v jednom dni. V 

jednom dni možno jednou skúšobnou komisiou pre záverečnú skúšku vyskúšať najviac 30 

žiakov. 

Interná časť maturitnej skúšky sa bude konať v čase od 23. mája 2022 do 10. júna 2022, 

termíny určia jednotlivým stredným školám vo svojej pôsobnosti príslušné RÚŠS. Opravný 

termín pre internú časť maturitnej skúšky je september 2022, alebo február nasledujúceho 

šk. roka. 

Na základe záverov zo zasadnutia Ústrednej maturitnej komisie riaditelia stredných škôl 

tiež zabezpečia: 

 14. marca 2022 vyplnenie dotazníkov s informáciou o počte žiakov maturitného ročníka, 

ktorí sa nezúčastnia maturitnej skúšky zo zdravotných alebo iných dôvodov, s cieľom 

optimálneho zabezpečenia podmienok pre náhradný termín externej časti a písomnej formy 

internej časti maturitnej skúšky v závislosti od počtu žiakov, 

 úpravu zadaní ústnej formy internej časti maturitnej skúšky a praktickej časti odbornej 

zložky maturitnej skúšky v súvislosti s dištančnou formou vyučovania, 

 epidemiologické opatrenia v školách počas konania maturitných skúšok v školskom roku 

2021/2022; v prípade ak na školách budú maturovať aj žiaci iných škôl je potrebné 

postupovať v zmysle opatrení pre hromadné podujatia, 

 za účelom zníženia rizika šírenia ochorenia Covid-19 sa odporúča školám realizovať v čase 

konania EČ MS a PFIČ MS dištančné vzdelávanie pre žiakov ostatných ročníkov. 

 

kľúčové slová: 

- Maturitná skúška, záverečné skúšky, legislatívne zmeny,  prehodnotenie otázok, priebeh 

a termíny skúšok 

12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:  
 

1. Legislatíva k maturitným a záverečným skúškam v školskom roku 2021/2022. 

2. Diskusia k termínom a legislatívnym zmenám. 

3. Prehodnotenie a príprava nových otázok maturitných a záverečných skúšok. 

 



Odporúčania: 
 

Každý člen klubu v rámci svojich odborných predmetov prehodnotí a doplní otázky a témy 

k záverečným skúškam a maturitám. 

 

 

 

Záver: 

Preštudovanie legislatívy pre záverečné a maturitné skúšky v školskom roku 2021/2022. 

Prehodnotenie a zapracovanie nových otázok a tém k záverečným skúškam a maturitám. 

Navrhnutie časového harmonogramu a rozdelenie a rozpis žiakov do jednotlivých skupín 

podľa schválených termínov.  
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Príloha: 

Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu 
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PREZENČNÁ LISTINA 

 

Miesto konania stretnutia: 

- SOŠtechnická, Esterházyovcov 712, Galanta - miestnosť/učebňa:- učebňa  0/1 

Dátum konania stretnutia: 21.04.2022 

Trvanie stretnutia: od 15:30..........hod do: 18:30.........hod  

 

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1 Ing. Ladislav Kostoláni  SOŠtechnická Galanta 

2 Ing. Zoltán Komlosi  SOŠtechnická Galanta 

3 Ing. Gábor Rusznák  SOŠtechnická Galanta 

4 Ing. Peter Herczog  SOŠtechnická Galanta 

5 Ing. Angela Javorová, PhD.  SOŠtechnická Galanta 

 


