
Zmena termínov MS 2020 

Riadny termín EČ a PFIČ MS  

• 31. marec 2020 (utorok) – slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a 
literatúra 

• 1. apríl 2020 (streda) – anglický jazyk, francúzsky jazyk, nemecký jazyk, ruský 
jazyk, španielsky jazyk, taliansky jazyk 

• 2. apríl  2020 (štvrtok) – matematika 
• 3. apríl  2020 (piatok) – slovenský jazyk a slovenská literatúra, ukrajinský 

jazyk a literatúra 

Náhradný termín EČ a PFIČ MS sa uskutoční 15. až 20. apríla 2020. 

Pokyny a harmonogram organizácie maturitných skúšok v zmenených 
termínoch budú zverejnené do 20. 3. 2020 v časti Dokumenty na stiahnutie ► 
Organizačné pokyny a sprievodná dokumentácia. 

Externá časť a písomná forma internej časti maturitnej skúšky v školskom roku 

2019/2020 sa presúva na obdobie od 31. marca 2020 do 3. apríla 2020. Náhradný termín 

pre žiakov, ktorí sú v tomto období práceneschopní alebo boli v karanténe v zmysle 

rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR publikované Verejnou vyhláškou č. 

SHHSRVSU/2448/2020 zo dňa 9. 3. 2020, sa presúva na obdobie od 15. apríla 2020 do 20. 

apríla 2020. Týmto usmernením sa mení termín externej časti a písomnej formy internej časti 

maturitnej skúšky uvedený v Pedagogicko-organizačných pokynoch na školský rok 

2019/2020 v časti 1.4. Maturitná skúška v bodoch 1. a 2. Pokyny a harmonogram 

organizácie maturitných skúšok budú zverejnené na webovom sídle Národného ústavu 

certifikovaných meraní vzdelávania www.nucem.sk. 

     V nadväznosti na túto skutočnosť sa mení aj termín uvedený v Pedagogicko-

organizačných pokynoch na školský rok 2019/2020 v časti 1.4. Maturitná skúška v bode 3 

týkajúci sa termínov internej časti maturitnej skúšky. Termín konania internej časti 

maturitnej skúšky sa presúva na obdobie od 1. júna 2020 do 19. júna 2020. 

   V nadväznosti na posuny termínov maturitnej skúšky sa vysokým školám odporúča zvážiť 

úpravu termínov prijímacieho konania na bakalárske študijné programy a študijné programy 

spojeného prvého a druhého stupňa, prípadne využiť možnosť podmienečného prijatia. 

http://www.nucem.sk/

