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Ústna forma internej časti MS 

Na ÚFIČ MS si žiak z každého predmetu (okrem teoretickej a praktickej časti odbornej 

zložky) žrebuje jedno zo schválených maturitných zadaní. Maturitné zadania pripravuje 

príslušná predmetová komisia školy. Schvaľuje ich riaditeľ školy na základe odporučenia 

predsedu predmetovej komisie školy do 31. marca príslušného školského roka a následne aj 

predseda príslušnej predmetovej maturitnej komisie do 30. apríla školského roka. Minimálny 

počet zadaní v jednom predmete je 30, pričom každé zadanie sa použije iba jedenkrát 

v danom dni. Zadania vychádzajú z cieľových požiadaviek na vedomosti a zručnosti 

maturanta z príslušného predmetu a ich obsah zohľadňuje aj predpísaný čas určený 

na trvanie skúšky a jej prípravu. Maturitné zadanie obsahuje dve alebo tri samostatné úlohy, 

ktoré sú podľa možností a charakteru predmetu z viacerých tematických okruhov. Maturitné 

zadania sa nezverejňujú! Žiak má 20 minút na prípravu svojej odpovede (výnimkou je 

informatika a deskriptívna geometria, v ktorých je na prípravu určených 30 minút) a následne 

20 minút na odpoveď. V nej prostredníctvom monológu alebo dialógu s členmi maturitnej 

komisie žiak prezentuje svoje vedomosti a zručnosti. Obsah a charakteristika ÚFIČ MS 

z jednotlivých predmetov sú uvedené v prílohe vyhlášky č. 318/2008 Z. z. v znení neskorších 

predpisov, III. časť Podrobnosti o spôsobe konania a obsahu ústnej formy internej časti 

maturitnej skúšky. 

Na ÚFIČ MS z teoretickej časti odbornej zložky si žiak žrebuje jednu z 25 schválených tém. 

Maturitné témy sa nezverejňujú!  

Žiak má 30 minút na prípravu svojej odpovede a následne 

30 minút na odpoveď. Počas odpovede sa hodnotí porozumenie téme, používanie odbornej 

terminológie, samostatnosť prejavu, schopnosť aplikácie, správnosť a vecnosť odpovede. 

Obsah a charakteristika ÚFIČ MS z predmetu teoretická časť odbornej zložky sú uvedené 

v prílohe vyhlášky č. 318/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov, IV. časť Podrobnosti 
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o spôsobe konania a obsahu teoretickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky a praktickej 

časti odbornej zložky maturitnej skúšky, oddiel Teoretická časť odbornej zložky. 

Na praktickú časť odbornej zložky sa určí podľa náročnosti a špecifík odboru 1 až 15 tém, 

ktoré zahŕňajú charakteristické činnosti, na ktorých výkon sa žiaci pripravujú. Témy sa 

nezverejňujú! Formu praktickej časti odbornej zložky určí riaditeľ školy na návrh predsedu 

predmetovej komisie. Môže to byť praktická realizácia a predvedenie komplexnej úlohy, 

obhajoba vlastného projektu, realizácia a obhajoba experimentu, obhajoba úspešnej 

súťažnej práce, predvedenie umeleckého výkonu. Praktická časť odbornej zložky (príprava 

a realizácia) trvá podľa povahy študijného odboru najviac 24 hodín (v študijnom odbore 

zubný technik, ortopedický technik najviac 33 hodín), v jednom dni najviac 8 hodín. 

V odboroch, v ktorých to charakter skúšky vyžaduje, môže skúška trvať až štyri týždne. 

Praktická časť odbornej zložky môže byť individuálna a skupinová. Žiak na nej môže 

používať pomôcky uvedené v zadaní témy práce. Obsah a charakteristika IČ MS z predmetu 

praktická časť odbornej zložky sú uvedené v prílohe vyhlášky č. 318/2008 Z. z. v znení 

neskorších predpisov, IV. časť Podrobnosti o spôsobe konania a obsahu teoretickej časti 

odbornej zložky maturitnej skúšky a praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky, oddiel 

Praktická časť odbornej zložky. 

V jeden deň môže žiak vykonať ÚFIČ MS (okrem praktickej časti odbornej zložky) najviac 

z troch predmetov. 

ÚFIČ MS zo všetkých predmetov (okrem praktickej časti odbornej zložky) 

žiak vykoná v priebehu najviac piatich pracovných dní. ÚFIČ MS je verejná. 

Žiak si na každú časť MS prinesie občiansky preukaz alebo iný doklad totožnosti a vypne 

mobilný telefón 
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