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Abstrakt  
 

Príspevok v krátkosti vysvetľuje a opisuje maturitnú skúšku. Bližšie rozoberá jej 
priebeh a realizáciu na stredných pedagogických školách podľa aktuálnej vyhlášky 
o stredných školách. Analyzuje a porovnáva maturitu na uvedenom type škôl od roku 1991 do 
roku 2011. Cieľom práce je poukázať na zmeny, ktoré zasiahli maturitnú skúšku v dôsledku 
vývoja a pokroku doby.  
 
Kľúčové slová: maturitná skúška, stredná pedagogická škola, Národný ústav certifikovaných 
meraní vzdelávania,model maturitnej skúšky. 
 
Abstract 
 

The article briefly explains and describes a Maturita exam. It analyzes its course and 
organization at teacher-training secondary schools with regard to the latest Regulation on 
secondary schools. The article analyzes and compares a Maturita exam at this type of school 
between 1991 and 2011. The aim of the article is to point to the changes that a Maturita exam 
underwent due to the development and progress in the time period concerned. 
 
Key words: Maturita exam, teacher-training secondary school, National Institute for 
Certified Educational Measurements, a model of a maturita exam. 
 
 

1. ÚVOD  
 

„Maturita je ako plot, ak ho nepreskočíš, prehodia ťa.“ „Maturita – formalita.“ 
Aj s takýmito výrokmi sa stretávame v bežnej realite. Pre väčšinu maturantov je 

to jedna z najťažších a najnáročnejších skúšok počas stredoškolského života sprevádzaná 
obrovským stresom. 

Maturita stredoškolákov je aktuálnou témou takmer vo všetkých médiách, 
v mesiacoch marec a máj až jún, kedy sa „skúška dospelosti“ realizuje. V posledných rokoch 
zasiahlo maturitnú skúšku niekoľko zmien. Aj z tohto dôvodu sme sa rozhodli pre 
spracovanie tejto problematiky so zameraním sa na maturitnú skúšku na stredných 
pedagogických školách, nakoľko sme sami absolventmi daného typu školy a tejto 
problematike sa budeme venovať aj v dizertačnej práci. 

Cieľom príspevku je na základe obsahovej analýzy poukázať na zmeny v tejto 
záverečnej skúške. Našou snahou je porovnať maturitnú skúšku podľa vyhlášok a zákonov 
platných od roku 1991, po aktuálne platné  vyhlášky , čiže porovnať tzv. „starú maturitu“ 
s „novou maturitou“. 
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2. MATURITNÁ SKÚŠKA 
 

Samotný pojem maturitná skúška vyvoláva u jednotlivých ľudí rôzne predstavy 
a asociácie. Pre maturantov je to slovo plné hrôzy, strachu a očakávania. Tí, ktorí majú 
„maturitu“ už dávno za sebou, ju považujú za formalitu. Maturitnou skúškou sa preverujú 
vedomosti žiakov získané počas štúdia na strednej škole. Úspešné zvládnutie tejto záverečnej 
skúšky je zároveň vstupnou bránou pre prijatie na vysokú školu.  

 
Podľa Pedagogickej encyklopédie Slovenska (Pavlík, 1984) je maturitná skúška 

odvodená z lat. slova maturitas, čo v preklade znamená zrelosť, dospelosť. Pojem maturity 
zvyčajne nahrádzame aj synonymami - skúšky zrelosti či dospelosti. Touto záverečnou 
skúškou žiak ukončuje štúdium na škole poskytujúcej úplne stredné vzdelanie. J. Průcha 
(1995) a Z. Obdržálek a kol. (2004) uvádzajú, že žiaci môžu k maturite pristúpiť po úspešnom 
absolvovaní posledného ročníka štúdia. Zvládnutím tejto prestížnej skúšky, ako ju nazýva J. 
Průcha (1995), sú žiaci oprávnení pokračovať na vyššom stupni vzdelávania -  na vysokej 
škole a rovnako sú pripravení aj na povolanie vo svojom odbore. Dokladom vykonania 
maturitnej skúšky je maturitné vysvedčenie. Ako popisuje spomínaná encyklopédia (Pavlík, 
1984) na území nášho štátu sa maturitné skúšky vykonávajú už viac ako 150 rokov, zásluhou 
Leva Thuna, ktorý ich v roku 1851 zaviedol do organizačného poriadku gymnázií. Maturita 
na gymnáziu bola dokonca počas prvej Československej republiky podmienkou imatrikulácie 
na vysokú školu, čo však neplatilo pre žiakov na stredných odborných školách. Neskôr sa táto 
„diskriminácia“ odstránila a šancu na ďalšie vzdelávanie dostali všetci. Obsah, formu 
a organizáciu maturít určovali (a dodnes určujú) rôzne úpravy a smernice v jednotlivých 
rokoch. 

J. Průcha (1995) a Z. Obdržálek a kol. (2004) ďalej popisujú, že úspešnosť kognitívnej 
úrovne jednotlivých žiakov a ich praktické zručnosti posudzuje skúšobná komisia s externým 
predsedom a internými členmi komisie. Maturitné témy z jednotlivých predmetov určuje 
v Slovenskej republike učiteľ daného predmetu a schvaľuje riaditeľ školy. V Českej republike 
určuje témy priamo riaditeľ a v zahraničí sa stanovujú externe.  

Koncepcia maturitnej skúšky sa neustále prispôsobuje požiadavkám doby a reaguje na 
nové trendy a vývoj vo svete. V Českej republike bola zmena maturitnej skúšky uzákonená už 
v roku 2004, podľa Vyhlásenia Ministerstva školstva, mládeže a telovýchovy sa až v tomto 
roku realizovalo Pokusné overovanie novej formy a organizácie maturitnej skúšky. Keďže 
našim cieľom v príspevku nie je spracovať aj maturitnú skúšku v Českej republike, tomuto 
pohľadu sa nebudeme bližšie venovať.  
 

3. POROVNANIE MATURITNEJ SKÚŠKY 
 

Na základe nižšie uvedených vyhlášok a zákonov, uvádzame skutočnosti líšiace sa 
v maturitách na stredných pedagogických školách v jednotlivých rokoch. Do úvahy sme brali 
len školy s vyučovacím jazykom slovenským a s cudzími jazykmi anglickým a nemeckým, 
a zároveň  žiaka bez akýchkoľvek znevýhodnení, keďže tieto školy tvoria väčšinu na našom 
území. 

a) Vyhláška MŠMaŠ SR č. 102/1991 Zb. o ukončovaní štúdia na stredných školách a o 
ukončovaní prípravy v odborných učilištiach a učilištiach v znení vyhlášky č. 97/1994 
Z.z. 

b) Vyhláška MŠ SR č. 510/2004 Z.z. o ukončovaní štúdia na stredných školách a o 
ukončovaní prípravy v odborných učilištiach, učilištiach a praktických školách v znení 
vyhlášky č. 390/2007 Z.z. 

c) Vyhláška MŠ SR č. 318/2008 Z.z. o ukončovaní štúdia na stredných školách. 
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d) Zákon NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

e) Vyhláška MŠ SR č. 405/2009 Z.z., ktorou sa dopĺňa Vyhláška MŠ SR č.319/2008 Z.z. 
o uznávaní náhrady maturitnej skúšky z cudzieho jazyka v znení vyhlášky č.269/2009 
Z.z. 

 
Podľa J. Galbavého (2000) patrilo k najväčším zmenám, tzv. Novej koncepcie 

maturitnej skúšky v roku 2004: 
– zavedenie cudzieho jazyka ako povinného maturitného predmetu, 
– zavedenie externej maturity a rozšírenie písomnej formy maturitnej skúšky, 
– zvýšenie počtu externých skúšajúcich v internej časti, 
– zvýšenie časovej dotácie pri ústnych skúškach. 

Novinkou bolo podľa Vyhlášky MŠ SR č. 510/2004 Z.z. rovnako aj zavedenie troch 
úrovní maturitnej skúšky – A – vyššia úroveň, B – základná úroveň a C – nižšia úroveň. 

Školský zákon v roku 2008 následne podľa § 74 ods. 6 ustanovil iba dve úrovne 
z cudzieho jazyka B1 a B2 a v ostatných predmetoch sa jednotlivé úrovne zrušili. Veľký 
význam mal vznik novej inštitúcie – Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania 
(ďalej len NÚCEM), ktorého hlavnou náplňou je „uskutočňovanie monitorovania 
a hodnotenia kvality výchovy a vzdelávania na  úrovni  štátnych vzdelávacích programov“. 
(Kanovská, 2008, s.26). Primárnymi úlohami NÚCEM sú podľa zriaďovacej listiny: 

a) zabezpečovať maturitnú skúšku – jej externú časť a písomnú  formu internej časti 
b) zabezpečovať externé testovanie deviatakov na základných školách 
c) zabezpečovať rôzne medzinárodné merania podľa programov, do ktorých sa zapája 

náš štát. 
 

Podrobnejšie spracovanie jednotlivých zmien v maturitnej skúške na stredných 
pedagogických školách sme zaznamenali do nasledovnej prehľadnej tabuľky 1 a 2 pomocou 
metód  porovnávania a analýzy. 
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Tabuľka 1 
Porovnanie maturitnej skúšky v jednotlivých rokoch 

Zmeny v oblastiach Maturita v rokoch 1991- 2003 Maturita v rokoch 2004 - 2006 Maturita v rokoch 2007 - 2011 

Skladba predmetov na 
pedagogickej škole 

a) Vyučovací jazyk a literatúra 
(ústna a písomná časť) 
b) 1 všeobecnovzdelávací 
predmet (ústna skúška) 
c) odborné predmety - 
pedagogika - psychológia (ústna 
skúška) 
d) 1 esteticko-výchovný predmet. 

a) Slovenský jazyk a literatúra 
(písomná a ústna časť) 
b) cudzí jazyk (písomná a ústna 
časť) 
c) teoretická časť (ústna skúška) 
d) praktická časť – len z jedného 
esteticko-výchovného predmetu, 
ktorý si žiak zvolil za 
špecializáciu. 

a) Slovenský jazyk a literatúra 
(písomná práca , test a ústna 
časť) 
b) cudzí jazyk (písomná a ústna 
časť) 
c) teoretická časť (ústna skúška) 
d) praktická časť – len z jedného 
esteticko-výchovného predmetu, 
ktorý si žiak zvolil za 
špecializáciu. 

Maturita z cudzieho jazyka 
Maturita z cudzieho jazyka 
nebola povinná. 

Cudzí jazyk je povinný maturitný 
predmet. Žiak si mohol vybrať 
z troch úrovni – A, B, C. 

Žiak si na maturitu z cudzieho 
jazyka vyberá úroveň B1 alebo 
B2. 

Maturita z jednotlivých 
predmetov 

Maturita z jednotlivých 
predmetov sa nedelila na úrovne. 
Všetci maturovali podľa jednej 
úrovne. 

Žiak si z jednotlivých predmetov 
volil úroveň A, B alebo C. 

Žiak vykonáva maturitu 
z jednotlivých predmetov na 
jednej úrovni. 

Členenie maturity 
Neexistovalo delenie na externú 
a internú časť maturity. 

Zaviedla sa externá a interná časť 
maturít. Externá časť sa týkala 
cudzieho jazyka a matematiky. 

Externá maturitná skúška sa 
realizovala už aj z predmetu 
slovenský jazyk a literatúra. 

Písomná práca (sloh) zo 
slovenského jazyka  
a literatúry (interná časť) 

4 témy na písomnú časť 
schvaľoval riaditeľ školy 
a vyhodnocoval učiteľ 
príslušného predmetu. 

Témy na písomnú zložku internej 
časti zo SJL zadáva ministerstvo 
školstva a hodnotenie je interné.  

Témy zadáva NÚCEM, 
hodnotenie prebieha interne. 
 

Písomná práca z cudzieho 
jazyka (interná časť) 

Nerealizovala sa. 
Písomnú prácu internej časti 
(sloh) zadáva ministerstvo 
školstva. Hodnotí sa interne. 

Písomnú prácu zadáva NÚCEM 
a práca sa hodnotí interne. 
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Test zo slovenského jazyka 
a literatúry (externá časť) 

Nerealizoval sa. 
 
Nerealizoval sa. 
 

Písomný test zadáva aj 
vyhodnocuje NÚCEM. 

Obdobie trvania maturitnej 
skúšky 

Apríl až jún. Marec až jún. Marec až jún. 
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Zmeny v oblastiach Maturita v rokoch 1991- 2003 Maturita v rokoch 2004 - 2006 Maturita v rokoch 2007 - 2011 

Test z cudzieho jazyka 
(externá časť) 

Nerealizoval sa. 
Písomný test externej časti 
zadáva Ministerstvo školstva SR 
a opravuje sa externe. 

 
Písomný test zadáva aj 
vyhodnocuje NÚCEM. 
 

Maturitná komisia 

Skúšobná  komisia:  
a) stáli členovia – predseda 
(externý učiteľ), podpredseda, 
triedny učiteľ, b) nestáli členovia 
– pre každý predmet - skúšajúci 
učitelia, prísediaci. 

Maturity zabezpečujú tri 
maturitné komisie: 
1. Ústredná komisia 
2. Školská komisia 
3. Predmetová komisia. 

Maturity zabezpečujú tri 
maturitné komisie: 
1. Ústredná komisia 
2. Školská komisia 
3. Predmetová komisia. 

 
Obdobie trvania maturitnej 
skúšky 

Apríl až jún. Marec až jún. Marec až jún. 

 
Nahlásenie maturitných 
predmetov triednemu 
učiteľovi 

Do konca februára príslušného 
roka. 

Do konca septembra a v šk. roku 
2004/2005 do 15. októbra. 

Do konca septembra. 

Počet vyskúšaných 
maturantov v jednom dni 

Žiak mal v jednom dni ukončiť 
ústnu aj teoretickú časť maturít 
a komisia mohla vyskúšať 
najviac 9 žiakov. 

Predmetová komisia mohla 
vyskúšať 24 maturantov. 

Predmetová komisia môže 
vyskúšať najviac 24 žiakov. 

Uznávanie náhrady 
maturitnej skúšky z cudzieho 
jazyka 

Nerealizovalo sa to, keďže cudzí 
jazyk nebol povinný maturitný 
predmet. 

Neuznávala sa. 

Od roku 2008 do roku 2010sa 
rozšíril zoznam inštitúcií, ktoré 
sú oprávnené vydávať jazykový 
certifikát. 
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Tabuľka 2 
Porovnanie maturitnej skúšky v jednotlivých rokoch 

Časové trvanie externých 
a interných častí 

Písomná časť – 240 min. 
Ústna – príprava 15-30 min. 
odpoveď 10-30 min. 

Písomná forma internej časti 
z cudzích jazykov – 45 min. 
Písomná skúška externej 
a internej časti dokopy nesmie 
presiahnuť 240 min. 
Ústna skúška – príprava – 15-30 
min., odpoveď – 15-20 min. 
v závislosti od úrovne maturity.  

Písomná forma internej časti 
z cudzích jazykov – 60 min. 
Písomná skúška externej 
a internej časti dokopy nesmie 
presiahnuť 240 min. 
Ústna skúška – príprava – 20-30 
min. odpoveď – 20-30 min. 

Mimoriadne termíny skúšky 
September alebo február 
nasledujúci šk. rok 

Máj, september príslušný šk. rok 
alebo február nasledujúci šk.  rok.

Apríl – máj príslušný šk. rok, 
alebo september, február 
nasledujúci šk. rok. 
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Už pri prvom pohľade na tabuľky môžeme vidieť výrazné zmeny v maturitnej skúške 
od roku 1991 do roku 2006 a len jemnejšie odchýlky v rokoch 2006 až 2011. Nová koncepcia 
maturitnej skúšky, ktorú priniesla hore uvedená Vyhláška MŠ SR č. 510/2004 Z.z nastolila 
inovácie vo viacerých oblastiach. Pre žiakov boli niektoré zmeny takmer nepatrné, iných sa 
výrazne obávali. Týkalo sa to hlavne zavedenia cudzieho jazyka ako povinného maturitného 
predmetu. Keďže sme na vlastnej koži v šk. roku 2004/2005 zažili maturitnú skúšku prvýkrát 
podľa Novej koncepcie, môžeme z vlastnej skúsenosti povedať, že na takúto zmenu neboli 
dostatočne pripravení nielen žiaci, ale ani učitelia a prispôsobené tomu neboli ani učebné 
osnovy. Tento inovatívny prvok však považujeme za prínosný, nakoľko patrí znalosť aspoň 
jedného cudzieho jazyka k jednej z kľúčových kompetencií človeka. 

Pri porovnaní maturitnej skúšky od roku 2004 do roku 2011 si žiaci mohli z cudzieho 
jazyka najskôr vybrať z troch úrovní a potom už len z dvoch. Táto zmena postihla najmä 
žiakov, ktorí v cudzom jazyku neexcelovali. Títo slabší žiaci tak získali samozrejme horšie 
výsledky a gymnazisti túto zmenu ani nepocítili. O uvedených skutočnostiach informovali 
v Učiteľských novinách aj I. Pichaničová a K. Brestovská (2009), ktoré konštatujú, že úroveň 
B1 svojou náročnosťou zaskočila mnohých žiakov. Títo žiaci už pri pohľade na písomnú časť 
pravdepodobne nadobudli pocit, že nebudú môcť byť úspešní. Tretia zo zásad preverovania 
a hodnotenia podľa F. P. Schimunka (1994), t.j. umožniť žiakom byť úspešní, v tomto prípade 
nenašla svoje uplatnenie. Rozdelenie na tri úrovne sa nám zdalo spravodlivejšie. Rozdiel 
medzi úrovňami B1 a B2 spočíva hlavne v počte úloh (čo sa týka testu) za rovnaký čas, 
pričom je otázne, či musí byť šikovnejší žiak hneď aj rýchly. 

Slabší žiaci boli znevýhodnení aj pri jednotlivých predmetoch, kde sa zaviedla len 
jedna úroveň pre všetkých žiakov stredných škôl, pričom sa ponechala práve náročnejšia 
z úrovní. 

Zavedením externých maturít sa mala okrem iného odstrániť aj neobjektívnosť. Do 
istej miery sa to možno podarilo, ale či sa dá hovoriť o objektívnom hodnotení na základe 
jedného testu vyplňovaného pod obrovským stresom, by sme nepovažovali za signifikantné. 
Okrem toho, sa pri externých maturitách nedodržiava ďalšia zo zásad hodnotenia – hodnotiť 
a klasifikovať hneď po výkone, ktorú vyzdvihuje I. Turek (2008). Uvedomujeme si náročnosť 
naplnenia tejto zásady, ale na druhej strane sa nám zdajú 3 mesiace čakania na výsledky 
z testov, príliš dlhou dobou. 

Založenie inštitúcie NÚCEM do istej miery odbremenilo učiteľov od vyhodnocovania 
testov z cudzích jazykov a v šk. roku 2008/2009 už aj zo slovenského jazyka.  

Čo sa týka testov zo slovenského jazyka, súhlasíme s názorom A. Mentela: „... 
vytvoriť dobrý test vôbec nie je jednoduché“. (In: Pichaničová, Repovský, 2009, s. 3).  

V rozšírení mimoriadnych termínov vidíme na jednej strane plusy a zároveň mínusy. 
Pozitíva sa týkajú žiakov, ktorí majú možnosť pristúpiť k maturite len o čosi neskôr ako ich 
ostatní spolužiaci. Do roku 2003 mali žiaci túto možnosť až v septembri v nasledujúcom 
školskom roku. Väčšiu záťaž však zažívajú práve učitelia na stredných odborných školách, 
ktorí musia popri externých maturitách a písomnej časti interných maturít v riadnom termíne, 
zvládnuť prijímacie skúšky, následne mimoriadne termíny maturitných skúšok a čoskoro 
ústne maturity. Popri tom sa na školách realizujú rôzne súťaže, projekty, do ktorých sa žiaci 
zapájajú a učitelia musia mať o týchto aktivitách prehľad. 

Za veľké pozitívum považujeme uznávanie náhrady maturitnej skúšky z cudzieho 
jazyka a rozšírenie inštitúcií, ktoré sú oprávnené tieto certifikáty vydávať. Žiak, ktorý takýto 
certifikát získa, prežíva o jeden stres menej ako jeho spolužiaci.  

Žiaci mali oproti roku 2004 už od roku 2007 viac času na písomnú formu internej 
časti. Písomná skúška externej a internej časti z cudzieho jazyka a slovenského jazyka 
a literatúry (a ostatných vyučovacích jazykov) sa však realizuje počas jedného dňa a pre 
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psychiku žiakov je to veľký nápor. Zásady psychohygieny sa v tomto prípade vôbec 
nedodržujú. 

Pred uzákonením novej maturitnej skúšky žiaci v apríli napísali slohovú prácu zo 
slovenského jazyka počas max. 4 hodín a v júni zmaturovali počas dvoch dní z ústnej skúšky, 
teoretickej časti a praktickej časti. Vyhláška MŠ SR č. 318/2008 Z.z už presne nevymedzuje, 
že žiak má v jednom dni ukončiť teoretickú časť odbornej zložky a ústnu maturitu. Súčasní 
maturanti tak maturujú viac dní ako maturanti pre tzv. novou maturitou. 
 

4. TEORETICKÁ A PRAKTICKÁ ČASŤ MATURITNEJ SKÚŠKY 
NA STREDNÝCH PEDAGOGICKÝCH ŠKOLÁCH  

 
Pri pohľade na tabuľku 1 sa skladba predmetov na stredných pedagogických školách 

v priebehu rokov takmer vôbec nezmenila. Na každej odbornej škole zohrávajú veľký význam 
práve „teoretické a praktické maturity“, ktoré si v tejto podkapitole podrobnejšie rozoberieme. 

Podľa § 7 ods. 2 vyhlášky MŠ SR č. 318/2008 Z.z. o ukončovaní štúdia na stredných 
školách, maturujú žiaci na strednej odbornej škole zo 4 predmetov – slovenský jazyk 
a literatúra, cudzí jazyk, teoretická a praktická časť odbornej zložky. 

IV. časť uvedeného zákona nás bližšie informuje o všeobecných pokynoch týkajúcich 
sa teoretickej aj praktickej časti odbornej zložky.  

Na teoretickej časti môže byť prítomný ktokoľvek, nakoľko ide o verejnú záležitosť. 
Predmetová komisia školy vychádzajúc z cieľových požiadaviek na vedomosti a zručnosti pre 
príslušný predmet, zostavuje 25 maturitných tém z teoretickej a rovnako praktickej časti. 
Maturitné témy sa  nezverejňujú.  Žiak si z celkového počtu ťahá jednu tému z teoretickej aj 
praktickej časti, na ktorú sa písomne pripraví. Pri ústnej odpovedi má skúšajúci prejaviť 
citlivý prístup, poskytnúť žiakovi dostatok času a viesť ho k správnej argumentácií. Pri 
celkovom hodnotení teoretickej časti vychádzajú skúšajúci z kritérií hodnotenia, t.j. ako žiak 
porozumel danej téme, či sa vyjadroval odborne, či bol samostatný, vedel uplatniť vyššie 
myšlienkové operácie a do úvahy sa berie celková správnosť a vecnosť odpovede. 

Na Pedagogickej a sociálnej akadémii v Prešove (ďalej len PaSA PO) patrí 
k teoretickým odborným predmetom – pedagogika, psychológia a špeciálna pedagogika. 
V rámci teoretickej časti odbornej zložky Vyhláška MŠ SR č. 318/2008 Z.z., v IV. časti, 
presne vymedzuje cieľové požiadavky z teoretickej časti odbornej zložky a rovnako 
z praktickej časti pre odbor  76 – Učiteľstvo: 

 
5. TEORETICKÁ ČASŤ ODBORNEJ ZLOŽKY 
 

Žiak má ovládať základy pedagogických a psychologických disciplín, má mať prehľad 
v trendoch výchovy doma i v zahraničí, má poznať zákonitosti psychohygieny, zásady etiky, 
bezpečnosti a pod.  

V rámci podmienok vymedzí predmetová komisia materiálne podmienky aj pomôcky 
podľa toho, akú tému si žiak vytiahol. Maturita sa vykonáva priamo v triede. 

 
6. PRAKTICKÁ ČASŤ ODBORNEJ ZLOŽKY 
 

Žiak vie uplatniť zásady profesijnej etiky, vie aplikovať metodiku činností, získané 
vedomosti a pod. 

Podmienky realizácie sú rovnaké ako pri teoretickej časti s výnimkou priestoru, 
ktorým môže byť okrem triedy aj pracovisko praxe. 
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Žiak si môže podľa uvedenej vyhlášky vybrať z jednotlivých foriem realizácie 
praktickej časti odbornej zložky: 

 
a) Praktická realizácia a predvedenie komplexnej úlohy 

Žiak má aplikovať teoretické vedomosti a zručnosti získané praktickými zložkami 
výučby podľa konkrétneho odboru. Na PaSA v PO spracováva žiak tému, ktorú si vytiahne 
v rámci hudobnej, výtvarnej, telesnej alebo dramatickej výchovy podľa jeho výberu. 

Kritériami hodnotenia sú: pochopenie úlohy, analýza úlohy, voľba postupu, voľba a 
použitie pomôcok, špeciálnych zariadení, prístrojov, materiálov, organizácia práce na 
pracovisku, dodržiavanie zásad bezpečnosti a ochrany zdravia, ochrana životného prostredia, 
výsledok práce. 

 
b) Obhajoba vlastného projektu 

Spočíva v tom, že žiak rieši individuálne alebo v tíme odbornú prácu alebo projekt 
počas štúdia, ktorý na maturitách potom obháji. Obsah práce zodpovedá odboru, ktorý žiak 
študuje.  

Kritériá hodnotenia: odborná úroveň projektu, grafická úroveň projektu, vlastná 
obhajoba autora – úroveň prezentácie, používanie odbornej terminológie, využitie odbornej 
literatúry. 

 
c) Realizácia a obhajoba experimentu 

Táto forma sa týka skôr odborov na iných stredných odborných školách ako 
pedagogických. Rozsah textu by mal mať 20 strán a mal by obsahovať tabuľky, nákresy, 
grafy, obrazový a fotografický materiál. 

 
d) Obhajoba úspešných súťažných prác 

Ak sa žiak s odbornou prácou umiestnil na 1. až 3. mieste v krajskom kole alebo na 1. 
až 5. mieste v celoštátnom kole súťaže žiakov stredných škôl v Slovenskej republike 
registrovanej MŠ SR, na praktických maturitách prácu predvedie a obháji. 

Kritériá hodnotenia: správna voľba postupu, využitie zariadení a materiálov, 
používanie odbornej terminológie, samostatnosť prejavu, schopnosť aplikácie, možnosť 
využitia v odbore. 

 
e) Predvedenie umeleckého výkonu 

Týka sa hudobného, hudobno-dramatického, výtvarného a tanečného odboru, kde ide 
o formu predvedenia v závislosti od odboru. 

 
Na základe uvedených faktov a informácií sme vytvorili prehľadný model maturitnej 

skúšky s jej základnými zložkami ako ukazuje schéma 1.  
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Schéma 1  
Model maturitnej skúšky na stredných pedagogických školách: 
 
 

                                     MATURITNÁ SKÚŠKA 
 
             Externá časť                                                      Interná časť 
                          
 

PÍSOMNÁ ČASŤ                         PÍSOMNÁ ČASŤ       ÚSTNA ČASŤ 
test  z CJ a SJL                   písomná práca (sloh) z CJ            
(zadáva a opravuje              a SJL (zadáva NÚCEM,  
NÚCEM)                           opravuje sa interne) 

 
         teoretická časť odbornej zložky 
                                               ústna časť z pedagogiky, psychológie  
                                               a špeciálnej pedagogiky 

 
                                                                                                  PRAKTICKÁ ČASŤ  
                                                                                                a) praktická realizácia 
                b) obhajoba projektu 
                 c) obhajoba úspešných  

                                                                                                          súťažných prác 
 

7. ZÁVER  
 

Nová koncepcia maturitnej skúšky priniesla svoje pozitíva aj negatíva. V rámci 
teoretickej a praktickej časti maturitnej skúšky, ktoré zohrávajú na stredných pedagogických 
školách podstatnú rolu k výrazným zmenám nedošlo. Ostatné oblasti však zasiahli rôzne 
inovácie. Rozčlenenie maturity na externú a internú časť, zavedenie úrovní a pod. Zavedením 
povinnej maturitnej skúšky z cudzieho jazyka v šk. roku 2004/2005, reagovalo naše školstvo 
na štandardné požiadavky európskej kultúry a aj na potreby našej spoločnosti. Znalosť 
cudzieho jazyka by mala patriť ku kompetenciám každého človeka. Za veľké pozitívum 
považujeme uznávanie náhrady maturitnej skúšky z cudzieho jazyka. Realizovaním tzv. 
maturity po novom sa každoročne dopĺňajú a upravujú vyhlášky, týkajúce sa ukončovania 
stredoškolského vzdelávania. Každým rokom sa prichádza na určité nedostatky a chyby, ktoré 
sa v priebehu niekoľkých rokov môžu odstrániť. Dôležité je, aby boli žiaci primerane 
pripravovaní už od prvého ročníka základnej školy a aby sa zabezpečila plynulosť 
a postupnosť medzi jednotlivými stupňami vzdelávania.  
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