
 
 

 

Informácie o opravnej skúške EČ MS, PFIČ MS a ÚFIČ MS 

 

 

Ak žiak nesplnil podmienky pre úspešné vykonanie maturitnej skúšky uvedené v § 15, odsek 7 a 8 

vyhlášky č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov v 

predmetoch, ktoré majú okrem ÚFIČ MS aj EČ a PFIČ MS alebo len EČ MS, platia nasledujúce 

informácie: 

Ak žiak strednej školy neúspešne vykonal maturitnú skúšku z niektorých, najviac však dvoch 

predmetov, môže mu školská maturitná komisia (ďalej len ŠMK) povoliť konať opravnú skúšku z 

týchto predmetov alebo časti skúšky z týchto predmetov (školský zákon, § 88, odsek 1 a 2).  

 

Žiak, ktorý nevykonal úspešne maturitnú skúšku z predmetu, požiada školskú maturitnú komisiu o 

opravnú skúšku z tohto predmetu. Vo svojej žiadosti špecifikuje, ktorú časť alebo formu maturitnej 

skúšky chce opravovať (školský zákon, § 88, odsek 1 a 2 ).  

 

Termín konania opravnej skúšky ÚFIČ MS je september alebo február nasledujúceho školského roka. 

Opravnú skúšku EČ a PFIČ MS môže žiak vykonať v mimoriadnom skúšobnom období v septembri 

nasledujúceho školského roka alebo v riadnom termíne EČ a PFIČ MS nasledujúceho školského roka 

(školský zákon, § 77, odsek 5 a § 88, odsek 4), pričom nasledujúcim školským rokom sa rozumie 

školský rok nasledujúci po školskom roku, v ktorom žiak konal maturitnú skúšku v riadnom termíne 

(napr. žiak, ktorý neúspešne vykonal maturitnú skúšku v riadnom termíne roka 2022, môže vykonať 

opravnú skúšku v septembri 2022).  

 

Na opravnú skúšku EČ a PFIČ MS sa žiak prihlási riaditeľovi školy do 30. júna, ak chce opravnú 

skúšku konať v septembri nasledujúceho školského roka, alebo do 30. septembra nasledujúceho 

školského roka, ak chce opravnú skúšku konať v riadnom termíne nasledujúceho školského roka 

(školský zákon, § 77, odsek 7). Tomuto prihláseniu predchádza žiadosť o opravnú skúšku v zmysle 

bodu 3.  

Žiaka, ktorý žiada o opravný termín v riadnom termíne nasledujúceho školského roka, prihlási na EČ a 

PFIČ MS riaditeľ školy prostredníctvom informačného systému pre EČ a PFIČ MS zároveň so žiakmi, 

ktorých bude v danom školskom roku prihlasovať na riadny termín maturitnej skúšky.  

  

Ak žiak neúspešne vykoná  ÚFIČ MS požiada školskú maturitnú komisiu (ďalej len „ŠMK“) o 

opravnú skúšku z tohto predmetu. Vo svojej žiadosti špecifikuje, ktorú časť resp. formu maturitnej 

skúšky chce opravovať. 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. 


