
 

Časový harmonogram MS v šk. roku 2022/2023 

1) Prihlásenie žiaka na maturitnú skúšku 

• 30. september 2022 

najneskorší termín, dokedy si musia maturanti zvoliť predmety, z ktorých chcú maturovať 
a nahlásiť úroveň náročnosti spolu so špeciálnymi potrebami. 

• 15. október 2022 

najneskorší termín, dokedy môže žiak písomne oznámiť triednemu učiteľovi zmenu 
predmetov, ich úrovne alebo špeciálnych potrieb.  

• 31. január 2023 

najneskorší termín, dokedy môže riaditeľ školy v osobitných prípadoch, najmä ak ide o žiaka, 

ktorý má dlhodobý pobyt v zahraničí alebo mu to nedovoľuje jeho zdravotný stav, povoliť iný 
termín na zmenu predmetov, ich úrovne alebo špeciálnych potrieb. 
  

  

2) Termíny konania externej časti (EČ) a písomnej formy internej časti (PFIČ) 

maturitnej skúšky 

 

Testovanie Termín Predmet 

riadny termín 

14. 3. 2023 slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra 

15. 3. 2023 cudzie jazyky 

16. 3. 2023 matematika 

náhradný 

termín 

3. – 5. 4. 2023 

a 

12. 4. 2023 

slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra, cudzie 

jazyky, matematika, slovenský jazyk a slovenská literatúra, ukrajinský 

jazyk a literatúra 

opravný 

termín 
5. – 8. 9. 2023 

slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra, cudzie 

jazyky, matematika, slovenský jazyk a slovenská literatúra, ukrajinský 

jazyk a literatúra 

Dni konania opravného termínu pre jednotlivé predmety určí NIVAM na základe počtu prihlásených žiakov a 

zverejní ich najneskôr 1. augusta 2023. 

3) Termíny konania praktickej časti maturitnej skúšky  

Praktická časť odbornej zložky MS - IV. B_mov  03. apríla 2023 

Praktická časť odbornej zložky MS - IV. B_sps - informatická časť 13. apríla 2023 

Praktická časť odbornej zložky MS - IV. B_sps - ekonomická časť 14. apríla 2023 

Praktická časť odbornej zložky MS - IV. M  18. apríla 2023 

Praktická časť odbornej zložky MS - IV. A  20. - 21. apríla 2023 

Praktická časť odbornej zložky MS - II. N   20. apríla 2023  

 



 

4) Termíny konania ústnej formy internej časti maturitnej skúšky (ÚFIČ) 

od 22. mája 2022 do 26. mája 2023 

Príprava na vykonanie MS - akademický týždeň 16. až 20. mája 2023 

 

 


