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1  HLAVNÉ ZISTENIA 

Cieľom tematickej inšpekcie (TI) bolo zistiť stav realizácie externej časti (EČ) a písomnej formy internej 

časti maturitnej skúšky (PFIČ MS) na gymnáziu (GYM) a strednej odbornej škole (SOŠ) v predmetoch 

slovenský jazyk a literatúra (SJL), slovenský jazyk a slovenská literatúra (SJSL), maďarský jazyk 

a literatúra (MJL), anglický jazyk (ANJ), nemecký jazyk (NEJ), ruský jazyk (RUJ) a realizáciu externej časti 

maturitnej skúšky v predmete matematika (MAT).  

1.1  Základné údaje o kontrolovaných školách 

Školskí inšpektori (ŠI) vykonali kontrolu EČ a PFIČ MS na 41 GYM a 57 SOŠ, z toho bolo 13 cirkevných 

a 12 súkromných škôl. Bilingválne boli dve gymnáziá. Prehľad o počtoch vykonaných TI na stredných 

uvádzame v Tabuľke 1. 

TABUĽKA 1 Prehľad o vykonaných tematických inšpekciách na stredných školách 

Vykonané TI GYM SOŠ Spolu 

celkový počet škôl 41 57 98 

            z toho cirkevných  10 3 13 

                     súkromných  4 8 12 

počet škôl s VJS 35 54 89 

Počet škôl s VJN 6 3 9 

            z toho s VJS/VJM  3 1 4 

                       s VJM 3 2 5 

1.2  Pripravenosť škôl na externú časť a písomnú formu internej časti maturitnej skúšky 

Školy v prípravnej fáze dodržiavali pokyny Maturita 2022 pre školských koordinátorov, 

administrátorov a predsedov školských a predmetových maturitných komisií vydané Národným 

ústavom certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM). O organizácii testovania informovali žiakov 

a ich zákonných zástupcov včas. Pri kontrole zásielky č. 1 konštatovali komplexnosť doručených 

písomností, niektoré školy použili odpoveďové hárky (OH) „krížik“ a „pero“ z MS 2020 v súlade 

s pokynmi NÚCEM. Školskí koordinátori pripravili potrebné materiály, žiaci boli rozdelení do skupín pri 

dodržaní povoleného počtu, v 3 subjektoch boli vytvorené spoločné skupiny žiakov z viacerých škôl, 

prípadne z viacerých organizačných zložiek, a to v predmetoch ANJ1 a NEJ2. Školy mali vypracované 

3 zoznamy žiakov okrem jednej školy3 (tretí zoznam neobsahoval požadované údaje)  

a v príslušných dňoch vyvesené na pripravených učebniach. V každej škole bol určený zapisovateľ tém 

PFIČ MS z vyučovacích jazykov, korektný bol výber a zaškolenie administrátorov, pomocného dozoru, 

ako aj pomocných hodnotiteľov. Pre žiakov so ZZ bola zaistená úprava podmienok vyčlenením 

samostatnej miestnosti a predĺženým časom testovania, v jednej škole4 konal žiak so ZZ spolu 

                                                           
1 Spojená škola sv. Jána Bosca, Trenčianska 66/22, Nová Dubnica, organizačné zložky: Stredná odborná škola informačných technológií sv. 

Jána Bosca a Gymnázium sv. Jána Bosca; Stredná odborná škola obchodu a služieb, Jilemnického 1282, Žiar nad Hronom,   

v 1 skupine konali EČ a PFIČ MS z ANJ aj 7 žiaci Súkromnej strednej odbornej školy, Kopaničná 237, Hliník nad Hronom 
2 Stredná odborná škola technická, Dukelských hrdinov 2, Lučenec, v 1 skupine konal EČ a PFIČ MS z NEJ na úrovni B1 aj 1 žiak Strednej 

odbornej  školy-Szakközépiskola, J. Kalinčiaka 1584/8, Fiľakovo  
3 Gymnázium, Slovenská 5, Bardejov org. zložka Spojenej školy J. Henischa, Slovenská 5, Bardejov  
4 Stredná priemyselná škola technická, Hviezdoslavova 6, Spišská Nová Ves  
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s intaktnými žiakmi maturitnú skúšku z MAT, upravené podmienky boli dodržané. Väčšina predsedov 

ŠMK a predsedov PMK bola vymenovaná v stanovenom termíne príslušnými Regionálnymi úradmi 

školskej správy (RÚŠS), v 5 školách5  z dôvodu choroby po dohode s RÚŠS plnili úlohu predsedov 

riaditelia škôl, v jednej škole6 bola nová predsedníčka vymenovaná v náhradnom termíne.  

Nedostatky sa vyskytli pri vymenovaní predsedov v dvoch krajoch. V Prešovskom kraji v 1 škole7 

predsedu PMK z MAT nevymenoval RÚŠS v stanovenom termíne. Viacero pochybení sa vyskytlo 

v Košickom kraji, kde v 1 GYM8 RÚŠS nevymenoval predsedu PMK pre predmet SJSL, a preto ho zastúpil 

riaditeľ školy a v 6 GYM9 a 12 SOŠ10 menovacie dekréty pre predsedov ŠMK a PMK  boli vyhotovené 

s dátumom 31. 01. 2022 a distribuované prostredníctvom riaditeľov škôl až pri vydaní testov. Zároveň 

menovacie dekréty v jednom GYM11 vykazovali chybovosť v menách, čo bolo v priebehu testovania 

opravené. V ďalšom GYM12 riaditeľ školy zastúpil predsedníčku ŠMK na základe poverenia RÚŠS, 

súčasne však vykonával funkciu predsedníčky PMK (RUJ), o čom už RÚŠS neinformoval a počas 

administrácie MS nebol po celý čas v škole prítomný. Ostatní vymenovaní predsedovia ŠMK a PMK 

plnili úlohy pri príprave EČ a PFIČ MS korektne.  

1.3  Priebeh a organizácia administrácie testov externej časti maturitnej skúšky 

Štátna školská inšpekcia (ŠŠI) realizovala súhrnne v jednotlivých dňoch 98 kontrol EČ a PFIČ MS 
z VUJ, CUJ a EČ MS v predmete MAT. V predmete SJL sa uskutočnilo 35 inšpekcií (16 GYM, 19 SOŠ), 
v predmete SJSL 5 (3 GYM, 2 SOŠ), CUJ boli kontrolované v 40 školách (9 GYM, 31 SOŠ), MAT  
bola kontrolovaná v 15 (11 GYM, 4 SOŠ) a predmet MJL v 3 školách (2 GYM, 1 SOŠ). Traja žiaci SOŠ 
so ZZ požiadali o úľavu MS z cudzieho jazyka, títo žiaci EČ a PFIČ MS nekonali. Traja žiaci sa nezúčastnili 
EČ a PFIČ MS pre chorobu, z toho 1 žiak GYM nekonal skúšku zo SJL, 1 žiak GYM z MAT a 1 žiak SOŠ 
z ANJ. Prehľad o počtoch žiakov konajúcich EČ a PFIČ MS v jednotlivých predmetoch uvádzame 
v Tabuľke 2. 

  

                                                           
5 Arcibiskupské gymnázium biskupa P. Jantauscha, J. Hollého 9, Trnava; Stredná priemyselná škola, Slov. partizánov 1132/52, Považská 

Bystrica; Stredná odborná škola služieb, Košická 20, Prešov; Stredná zdravotnícka škola sv. Bazila Veľkého, Kmeťovo  stromoradie 1, Prešov; 
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 
6 Súkromné bilingválne gymnázium BESST, Limbová 6051/3, Trnava 
7 Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Plzenská 1, Prešov 
8 Gymnázium – Gimnázium, Horešská 18, Kráľovský Chlmec 
9 Gymnázium Milana Rastislava Štefánika, Nám. L. Novomeského 4, Košice; Gymnázium, Park mládeže 5, Košice; Gymnázium – Gimnázium, 

Horešská 18, Kráľovský Chlmec; Súkromné gymnázium FUTURUM, Grešákova 1, Košice; Gymnázium sv. Tomáša Akvinského, Zbrojničná  3, 
Košice; Cirkevné gymnázium sv. Jána Krstiteľa, M. R. Štefánika 9, Trebišov 
10 Konzervatórium Jozefa Adamoviča, Exnárova 8, Košice; Stredná odborná škola veterinárna, Námestie mladých poľnohospodárov 2, Košice; 

Stredná odborná škola technická a ekonomická Jozefa Szakkayho - Szakkay József Szakközépiskola, Grešákova 1, Košice; Stredná zdravotnícka 
škola, Kukučínova 40, Košice; Stredná odborná škola beauty služieb, Gemerská 1, Košice; Škola umeleckého priemyslu, Jakobyho 15, Košice; 
Spojená škola, Kollárova 17, Sečovce, organizačná zložka Stredná odborná škola techniky a služieb, Kollárova 17, Sečovce; Stredná odborná 
škola automobilová, Moldavská cesta 2, Košice; Stredná priemyselná škola technická, Hviezdoslavova 6, Spišská Nová Ves; Súkromná škola 
umeleckého priemyslu, Petzvalova 2, Košice; Súkromná pedagogická a sociálna akadémia, Požiarnická 1, Košice; Súkromná hotelová 
akadémia – Dufincova, Komenského 1, Michalovce 
11 Súkromné gymnázium FUTURUM, Grešákova 1, Košice 
12 Cirkevné gymnázium sv. Jána Krstiteľa, M. R. Štefánika 9, Trebišov 



6 
 

TABUĽKA 2 Prehľad počtov žiakov podľa druhov škôl a predmetov, z ktorých vykonali EČ/PFIČ MS 

Druh školy Počet žiakov, ktorí vykonali EČ MS z  predmetov z 
nich ZZ SJL SJSL ANJ NEJ RUJ FRJ ŠNJ TLJ MAT MJL UJL 

GYM    802   71    556   0   4 0 0 0 293 67 0   26 

SOŠ 1 115   41 1 459 42 29 0 0 0 168   0 0   99 

Spolu 1 917 112 2 015 42 33 0 0 0 461 67 0 125 

V príslušných dňoch administrácie testov školskí koordinátori prevzali zásielku č. 2 od riaditeľa školy 

a v súčinnosti s predsedami ŠMK a PMK konštatovali jej neporušenosť a doručenie potrebných 

materiálov.  

Predsedovia ŠMK a PMK po odpečatení bezpečnostných obálok kvalitu a úplnosť výtlačkov testov 

prekontrolovali aj s administrátormi vo všetkých školách okrem jednej13. Školskí koordinátori 

nedodržali pokyny pri príprave materiálov k EČ MS v jednej škole14, kde predsedovi PMK nebol 

predložený úplný zoznam administrátorov a pomocný dozor sa nezúčastnil úvodných pokynov, v ďalšej 

škole15  neboli skontrolované materiály a funkčnosť CD prehrávačov podľa pokynov a zároveň boli 

tlačivá určené na PFIČ MS rozdané administrátorom už pred EČ MS. V ostatných subjektoch príprava 

materiálov a úvodné stretnutie prebehlo podľa pokynov. Administrátori boli poučení o korektnej 

administrácii testov a školskí koordinátori po začatí administrácie EČ MS vyzbierali v stanovenom čase 

nepoužité testy a odpoveďové hárky (OH) v triedach. 

Vo väčšine kontrolovaných subjektoch sa uskutočnila administrácia testov podľa pokynov NÚCEM. 
Pomocný dozor na chodbách bol zabezpečený. Čas administrácie testu z ANJ bol posunutý o 10 minút 
z dôvodu technickým problémov s CD prehrávačom v jednej škole16 v jednej skupine. Pri samotnej 
administrácii sa nedostatky vyskytli v 5 subjektoch. Týkali sa neoverenia totožnosti žiakov na základe 
platných dokladov a príslušného zoznamu žiakov17, ako aj neposkytnutia informácie žiakom, ako 
postupovať v prípade ukončenia práce pred stanoveným časom18, tiež v dvoch školách19 nedôslednej 
kontroly vyplnenia záhlaví v OH a nezabezpečením zákazu vstupu nepovolaným osobám do učebne20. 
V jednom kontrolovanom subjekte21 na MAT nebola prerušená MS v dôsledku nevhodného správania 
žiakov a súčasne nebolo zabezpečené dôsledné vykonávanie dozoru na chodbe. Po ukončení 
administrácie testov činnosť školských koordinátorov a administrátorov pri prevzatí materiálov, 
oddeľovaní OH od kópií a zabezpečení a uložení OH v osobitných obálkach prebiehala pod dohľadom 
predsedov ŠMK a PMK dôsledne. Pre predmet MAT bola EČ MS v tejto časti ukončená podpísaním 
príslušného protokolu.    

                                                           
13 Spojená škola, organizačná zložka Stredná odborná škola informatiky a služieb s vyučovacím jazykom maďarským – Informatikai és 

Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda – Dunaszerdahely 
14 Gymnázium, Slovenská 5, Bardejov org. zložka Spojenej školy J. Henischa, Slovenská 5, Bardejov 
15 Spojená škola, organizačná zložka Stredná odborná škola informatiky a služieb s vyučovacím jazykom maďarským – Informatikai és 

Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda – Dunaszerdahely  
16 Hotelová akadémia, Hlinská 31, Žilina 
17 Cirkevné gymnázium sv. Jána Krstiteľa, M. R. Štefánika 9, Trebišov 
18 Spojená škola, organizačná zložka Stredná odborná škola informatiky a služieb s vyučovacím jazykom maďarským – Informatikai és   

Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda – Dunaszerdahely 
19 Stredná odborná škola technická, Levočská 4, Stará Ľubovňa; Stredná zdravotnícka  škola sv. Bazila Veľkého, Kmeťovo stromoradie 1, 

Prešov 
20 Stredná odborná škola technická, Levočská 4, Stará Ľubovňa 
21 Gymnázium, Slovenská 5, Bardejov org. zložka Spojenej školy J. Henischa, Slovenská 5, Bardejov 
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1.4  Priebeh administrácie písomnej formy internej časti maturitnej skúšky z vyučovacích, druhých 

vyučovacích a cudzích jazykov a slovenského jazyka a slovenskej literatúry 

Školskí koordinátori v úvode administrácie PFIČ z VUJ a CUJ rozdali potrebný počet tlačív a ostatných 

materiálov administrátorom, časový harmonogram pri zadávaní pokynov žiakom k PFIČ MS bol 

dodržaný. Školskí koordinátori zabezpečili zápis a potrebný počet/rozmnoženie zadaní pod dohľadom 

predsedov PMK a ŠMK. Počas zverejňovania zadaní a administrácie PFIČ sa v kontrolovaných 

subjektoch nevyskytli rušivé momenty. Harmonogram administrácie PFIČ MS a vyzbieranie 

prebytočných tlačív boli dodržané okrem jednej školy22, kde na ANJ školský koordinátor v stanovenom 

čase nevyzbieral od administrátorov nepoužité tlačivá PFIČ MS. Predsedovia ŠMK a PMK dohliadali na 

odovzdanie tlačív po ukončení PFIČ MS a ostatných materiálov riaditeľom škôl, ich kontrola bola 

zodpovedná a korektná. Administrácia PFIČ sa vo väčšine škôl uskutočnila v súlade s pokynmi zo strany 

administrátorov, ako aj školských koordinátorov a predsedov ŠMK a PMK. 

1.5  Hodnotenie úloh s krátkou odpoveďou 

Na hodnotenie úloh s krátkou odpoveďou (ÚKO) EČ MS z CUJ/druhých vyučovacích jazykov školskí 

koordinátori pripravili zoznamy pomocných hodnotiteľov a spolu  so zabezpečenou obálkou 

s originálmi OH druh „pero“ ich odovzdali predsedom PMK. Preberanie Kľúča správnych odpovedí 

k ÚKO EČ MS (Kľúč) z daných predmetov (CUJ) z internetu sa uskutočnilo bez problémov. Predsedovia 

PMK skontrolovali neporušenosť obálky OH „pero“ a poučili pomocných hodnotiteľov o spôsobe 

hodnotenia, dohliadali na priebeh hodnotenia ÚKO EČ MS z administrovaných predmetov podľa 

Pokynov na hodnotenie ÚKO EČ MS (Pokyny) a Kľúča, dohliadali na korektnosť a správnosť hodnotenia, 

skontrolovali počet ohodnotených a podpísaných originálov OH a odovzdali ich riaditeľom škôl.  

Na 7 školách23 boli z ANJ problematické odpovede konzultované s NÚCEM-om. Riaditelia škôl spolu 

so školskými koordinátormi pod dohľadom predsedov ŠMK a PMK v príslušných dňoch podpísaný 

Protokol o administrácii testov externej časti a písomnej forme internej časti maturitne skúšky spolu 

s ohodnotenými a prepočítanými OH uloženými v bezpečnostnej obálke a ostatnými materiálmi 

pripravili na odoslanie. V deň konania MS zo SJL nebolo v jednej škole24 zabezpečené odoslanie zásielky 

z dôvodu opravy v záhlaví OH, riaditeľka školy mala na základe telefonických pokynov z NÚCEM-om 

zabezpečiť opravu v záhlaví OH, zabaliť OH do bezpečnostných obálok, ktoré škole poskytol RÚŠS. 

1.6  Iné zistenia 

 Kontrolované súkromné GYM25 od 01. 09. 2021 sídlilo na adrese Letná 42, Košice v budove 
podnikateľského centra, pričom na jej vonkajšom priečelí nebol osadený názov školy. Zmena 
sídla školy nebola zadokumentovaná v zriaďovacej listine a ani v Sieti škôl a školských 
zariadení, štatutár zriaďovateľa školy o to nepožiadal v zmysle zákona. Z uvedeného dôvodu 
menovacie dekréty predsedov PMK a ŠMK boli vyhotovené s uvedením neaktuálnej adresy 
sídla školy. Zároveň bolo zistené, že v zriaďovacej listine bol nesprávne uvedený vyučovací 
jazyk, povinné vyučovacie predmety sa v škole vyučovali okrem slovenského aj v anglickom 
jazyku.  

                                                           
22 Cirkevné gymnázium sv. Jána Krstiteľa, M. R. Štefánika 9, Trebišov  
23 SŠ, Pankúchova 6, Bratislava, o. z. Gymnázium Pankúchova 6, Bratislava; Gymnázium Jána Papánka, Vazovova6, Bratislava – Staré Mesto; 

SOŠ drevárska a stavebná, Krásno nad Kysucou 1642; SOŠ podnikania a služieb, Hattalova 968/33, Námestovo; SOŠ pedagogická sv. Márie 
Goretti, Horná 137, Čadca; Gymnázium Boženy Slančíkovej Timravy, Haličská cesta č. 9, Lučenec; Stredná odborná škola obchodu a služieb, 
Jilemnického 1282, Žiar nad Hronom  
24 Stredná zdravotnícka škola sv. Bazila Veľkého, Kmeťovo stromoradie 1, Prešov 
25 Súkromné gymnázium FUTURUM, Grešákova 1, Košice 
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 Na základe predložených dokladov o získanom vzdelaní pedagogických zamestnancov v jednej 
škole26 bolo zistené, že riaditeľ školy nespĺňal kvalifikačné predpoklady na  výkon pracovnej 
činnosti v príslušnej kategórii a v podkategórii – učiteľ strednej školy, čím nespĺňal ani 
požiadavky na výkon činnosti vedúceho pedagogického zamestnanca a na uvedenú skutočnosť 
bol upozornený zriaďovateľ školy. 

 V jednom kontrolovanom subjekte27 na základe podnetu bolo skontrolované nad rámec 
tematickej inšpekcie aj dodržanie Pokynov NÚCEM na určenie administrátorov a pomocného 
dozoru na EČ a PFIČ MS zo SJL aj spätne v školskom roku 2018/2019. V školskom 
roku 2021/2022 boli administrátori aj pomocný dozor určení v súlade s pokynmi NÚCEM-u. 

2  ZÁVER 

Na väčšine kontrolovaných škôl sa EČ a PFIČ MS uskutočnila v súlade s právnymi predpismi a Pokynmi 

NÚCEM, ojedinele sa vyskytli menšie nedostatky. Značná časť školských koordinátorov, 

administrátorov, predsedov školských a predmetových maturitných komisií, administrátorov 

a pomocného dozoru si plnila svoje úlohy zodpovedne. Predsedovia ŠMK a PMK zabezpečili regulárny 

priebeh EČ a PFIČ MS a v závere dohliadli na vyplnenie Protokolu o administrácii testov externej časti 

a písomnej forme internej časti maturitnej skúšky a tlačiva Zoznam OH na vyhodnotenie a zabalenie 

zásielky určenej na centrálne spracovanie školským koordinátorom.  

V niektorých kontrolovaných subjektoch však boli nedostatky kumulované, realizácia MS nebola 

pripravená a dôsledná. K porušovaniu platnej legislatívy prišlo v Košickom a Prešovskom kraji pri 

vymenovaní predsedov ŠMK a PMK, v dôsledku čoho kontrolované školy, externý dozor, ako 

aj vysielajúca škola nedisponovali žiadnym relevantným dokumentom potvrdzujúcim delegovanie 

predsedov na výkon ich činnosti pri zabezpečení EČ a PFIČ MS. Zistené porušenia Pokynov Maturita 

2022 vydaných NÚCEM sa týkali:  

 neinformovania príslušného RÚŠS o neprítomnosti predsedu PMK;  

 neprítomnosti predsedu ŠMK počas celého priebehu EČ MS;  

 nevypracovania kompletného tretieho zoznamu žiakov pre predsedu PMK;  

 nepredloženia kompletného zoznamu administrátorov s ich aprobáciami;  

 nedôslednej spoločnej kontroly testov, CD nahrávok a prehrávačov;  

 nedodržania podmienok rozdania materiálov na PFIČ MS až pred jej konaním a ich 
nevyzbierania v stanovenom čase;  

 neoverenia totožnosti žiakov na základe platných dokladov predsedami ŠMK a PMK; 

 neposkytnutia komplexných informácií žiakom o priebehu administrácie testov; 

 nedôslednej kontroly vyplnenia záhlaví OH žiakov;  

 nezabezpečenia dôsledného vykonávania pomocného dozoru;  

 nezabezpečenia samostatnej práce žiakov a neprerušenia MS žiakov, ktorí sa správali 
nevhodným spôsobom;  

 nezabezpečenia zákazu vstupu na MS nepovolaným osobám. 

Naďalej pretrváva stav, že viac nedostatkov sa vyskytuje v stredných odborných školách ako 

na gymnáziách (aj vzhľadom na pomer kontrolovaných subjektov). 

Štátna školská inšpekcia pri kontrole realizácie EČ a PFIČ MS uložila 3 odporúčania a 14 opatrení, ktoré 

sa týkali nedodržania Pokynov NÚCEM a porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov. 

                                                           
26 Súkromné gymnázium DSA, Komenského 40, Sabinov 
27 Súkromná SOŠ  automobilová DA, J. Jonáša 5, Bratislava 
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3 ODPORÚČANIA A PODNETY  

3.1  Odporúčania na úrovni školy 

 oznamovať neprítomnosť predsedov ŠMK orgánu miestnej štátnej správy v školstve;  

 dôsledne dodržiavať Pokyny vydané NÚCEM k maturitnej skúške.  

3.2  Odporúčania na úrovni systému 

 po zmene zákona vydať aj vykonávací predpis, ktorým sa zabezpečí plynulý priebeh MS 
v súlade s právnym stavom. 

 zosúladiť pokyny pre školských koordinátorov s pokynmi pre administrátorov EČ MS 
pre predmet matematika v časovom harmonograme. 

 vymenovať predsedov ŠMK a PMK do 1. marca a zabezpečiť včasnú distribúciu menovacích 
dekrétov príslušným predsedom.  

 

4  ZOZNAMY 

4.1  Tabuľky 

TABUĽKA 1 Prehľad o vykonaných tematických inšpekciách na stredných školách ............................... 4 

TABUĽKA 2 Prehľad počtov žiakov podľa druhov škôl a predmetov, z ktorých vykonali EČ/PFIČ MS .... 6 

 


