
Súkromná stredná odborná škola hotelierstva a gastronómie Mladosť, 

Pod Kalváriou 36, 080 01 Prešov 

MATURITA 2022 

Kód školy: 673039 

Termín a čas administrácie externej časti (EČ MS) a písomnej 
formy internej časti maturitnej skúšky (PFIČ MS) z jednotlivých 

predmetov, ktoré budú administrované v školskom roku 2021/2022: 

15. marec 2022  (utorok)  – slovenský jazyk a literatúra 

EČ MS 2022     9:45 hod – 11:25 hod 

PFIČ 2022   13:00 hod – 15:30 hod 

16. marec 2022  (streda)  – anglický jazyk - úroveň B1 

anglický jazyk - úroveň B2 

EČ MS 2022     9:45 hod – 11:25 hod úroveň B1 

EČ MS 2022     9:45 hod – 11:45 hod úroveň B2 

PFIČ 2022   13:00 hod – 14:00 hod úroveň B1, B2 

Náhradný termín EČ a PFIČ maturitnej skúšky: 

Náhradný termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej 
skúšky sa uskutoční v školskom roku 2021/2022 v dňoch  5. apríla – 8. apríla 2022  v závislosti od 

počtu žiakov prihlásených na náhradný termín. 
 

Opravný termín EČ a PFIČ maturitnej skúšky: 
 

Opravný termín EČ a PFIČ MS sa koná v mimoriadnom skúšobnom období v septembri nasledujúceho 
školského roka (žiak sa naň prihlási do 30. júna riaditeľovi školy) alebo v riadnom skúšobnom období 
nasledujúceho školského roka (žiak sa naň prihlási riaditeľovi školy do 30. septembra nasledujúceho 

školského roka).  
Miesto konania náhradnej a opravnej EČ a PFIČ MS určí žiakovi príslušný OŠ OÚ. 

 

Termín ústnej formy internej časti maturitnej 
skúšky: 06.06.-10.06.2022 

 

Náhradný a opravný termín ÚFIČ MS sa koná v septembri alebo vo februári nasledujúceho školského roka. 
Opravnú skúšku z ÚFIČ MS vykoná žiak v škole, v ktorej konal MS, pred predmetovou maturitnou komisiou 

v pôvodnom zložení. Ak žiak koná opravnú skúšku z predmetu, ktorý má EČ aj IČ MS, a koná ju zo 
všetkých častí (z EČ a PFIČ MS vykoná opravnú skúšku v mimoriadnom alebo v riadnom skúšobnom 

období nasledujúceho školského roka), potom aj opravnú skúšku z ÚFIČ MS môže vykonať v čase 
riadneho termínu MS (nasledujúceho školského roka). 


