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Jozefa Vuruma 1224/1,  949 01 Nitra 

 

 

 

   

Všetkým stredným školám v územnej 

pôsobnosti RÚŠS v Nitre 

   

 

 
Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje/linka Nitra 

 2022/RUSS/743              PaedDr. Hrnčárová/406 12.07.2022 
 

 

Vec 

Opravný termín  externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky a externá 

časť MS z cudzích jazykov v septembri 2022 – určenie miesta konania 

 

 

Regionálny úrad školskej správy v Nitre určil miesta konania opravného termínu externej časti 

maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky a externej časti MS z cudzích 

jazykov v Nitrianskom kraji na základe dohovoru s riaditeľmi vybraných stredných škôl.  

 

 

Opravný termín v septembri 2022 sa bude konať v nasledovných určených termínoch: 

 

 

 

  

 

Dátum a deň Predmet 

6. september 2022 (utorok) 
slovenský jazyk a literatúra,  

maďarský jazyk a literatúra 

7. september 2022 (streda) 

 

anglický jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk 

 

8. september 2022 (štvrtok) 
matematika, slovenský jazyk a slovenská literatúra, 

ukrajinský jazyk a literatúra 
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Opravný termín v septembri 2022 v Nitrianskom kraji sa bude konať v nasledovných určených 

školách: 

 

Súkromná stredná odborná škola polytechnická DSA, Novozámocká 220, Nitra  SJL 

Spojená škola - Gymnázium, Slančíkovej 2, Nitra   AJ 

Stredná odborná škola techniky a služieb, Cintorínska 4, Nitra      NJ+ RJ 

Gymnázium, Párovská 1, Nitra  MAT 

Spojená škola - Stredná priemyselná škola elektrotechnická S. A. Jedlika - Jedlik 

Ányos Elektrotechnikai Szakközépiskola, Komárňanská 28, Nové Zámky SJaSL 

 

Distribúcia zásielok: Zásielky s testami budú doručené na jedno distribučné miesto: Regionálny 

úrad školskej správy v Nitre, Jozefa Vuruma 1224/1, Nitra. 

 

 SŠ - SPŠ elektrotechnická S. A. Jedlika, Komárňanská 28, 940 75 Nové Zámky nebude zásielku 

preberať na distribučnom mieste, ale zásielku pre nich prinesie zamestnanec NÚCEM-u 

priamo až do školy.  

 

Základné informácie k septembrovému (opravnému a náhradnému) termínu externej časti a písomnej 

formy internej časti maturitnej skúšky Maturita 2022 https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-

merania/maturita . 

 

Preberanie  zásielky v distribučnom mieste: 

1. Súkromná stredná odborná škola polytechnická DSA Novozámocká 220, 949 05 Nitra 6. 9. 

2022 (v utorok) zásielku prevezme riaditeľka školy v RÚŠS v Nitre (J. Vuruma č. 1, 2. 

poschodie č. dverí 202) 

2. SŠ - Stredná športová škola, Slančíkovej 2, 950 50 Nitra  a Stredná odborná škola techniky 

a služieb, Cintorínska 4, 950 50 Nitra 7. 9. 2022 (v stredu) zásielku prevezmú riaditelia škôl v 

RÚŠS v Nitre (J. Vuruma č. 1, 2. poschodie č. dverí 202) 

3. Gymnázium, Párovská 1, 950 50 Nitra  8. 9. 2022 zásielku prevezme riaditeľ školy v RÚŠS v 

Nitre (J. Vuruma č. 1, 2. poschodie č. dverí 202) 

 

Riaditelia škôl resp. poverené osoby prevezmú protokolárne zásielku v distribučnom mieste v  čase             

od 7:00 do 7:30.  

 

Harmonogram EČ MS a PFIČ MS v opravnom termíne je rovnaký ako v riadnom termíne MS 2022, 

teda zásielka musí byť doručená do školy najneskôr do 9:00.  

 

 Dovoľujeme si Vám pripomenúť, že predsedami predmetových maturitných komisií                  

na opravnú MS z EČ MS a PFIČ MS na jednotlivé dni a predmety sú už vymenovaní predsedovia 

https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/maturita
https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/maturita
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PMK pre príslušný predmet na určených školách, kde sa bude konať opravný termín. Prípadné 

nevyhnutné zmeny nahláste elektronicky na adresu: bohuslava.morova@russ-nr.sk. 

 

Účasť predsedu školskej maturitnej komisie je na opravnom termíne nevyhnutná. 

 

  

Žiadame riaditeľov škôl, aby oznámili najneskôr do 24. júla 2022 prihláseným žiakom na opravný 

termín miesto konania EČ MS a PFIČ MS, čas, kedy sa majú dostaviť do určenej školy a upozornili 

žiakov na povinnosť priniesť si so sebou občiansky preukaz na overenie totožnosti.  

 

 

Ďakujeme za doterajšiu spoluprácu a veríme v úspešný priebeh opravného termínu maturitnej skúšky 

v Nitrianskom kraji. 

  

 S pozdravom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prílohy : č.  1 Opravný termín Maturita 2022 Nitriansky kraj organizácia podľa predmetov 

    č.   2 Zoznam žiakov 

 

 

 

 

 

Ing. Štefánia Babková  

riaditeľka RÚŠS 


