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CVTI-SR- Školské výpočtové stredisko Banská Bystrica  zabezpečuje  tvorbu 

a prevádzku IS- Maturita  externej časti (EČ) a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky  

(PFIČ).  

„Cieľom maturitnej skúšky je overenie vedomostí a zručností žiakov v rozsahu učiva 

určeného katalógom cieľových požiadaviek a overenie toho, ako sú žiaci pripravení používať 

získané kompetencie v ďalšom štúdiu alebo pri výkone povolaní a odborných činností, na ktoré 

sa pripravujú. 

Maturitná skúška z jednotlivých predmetov pozostáva z externej časti a internej časti. 

Prihlásenie žiaka na maturitnú skúšku z povinných a voliteľných predmetov sa realizuje 

v zmysle  nasledovného paragrafu: 

„Žiak posledného ročníka príslušného vzdelávacieho programu študijného odboru v strednej 

škole alebo štvrtého ročníka vzdelávacieho programu šesťročného študijného odboru v 

konzervatóriu do 30.septembra písomne oznámi triednemu učiteľovi predmety, ktoré si na 

maturitnú skúšku zvolil. Žiak so zdravotným znevýhodnením oznámi aj spôsob vykonania 

maturitnej skúšky.“ 

Od roku 2006 Školské výpočtové stredisko v Banskej Bystrici  pod  odborným 

a metodickým gestorstvom Národného ústavu certifikovaných meraní v Bratislave, realizuje a 

prevádzkuje  za podpory digitálnych technológií ,zber údajov o zvolených predmetoch , 

úrovniach , ktoré si žiaci posledného ročníka strednej školy zvolili, na vykonanie maturitnej 

skúšky v externej časti a písomnej formy internej časti. V začiatkoch sme to realizovali za 

pomoci tabuliek na báze  Excelu. Následne bol vytvorený portálový  informačný systém  (IS) 

Maturita https://maturita.svsbb.sk/ . Naše pracovisko ako jedno z prvých na Slovensku začalo 

používať  v roku 1993 otvorený bezplatný systém LINUX. V tejto filozofii  používania  

otvorených , finančne nenáročných systémových a vývojových prostriedkov, sme pokračovali 

aj pri príprave  a použití nástrojov na vývoj a prevádzku informačného systému Maturita. Ako 

systémový nástroj sme si zvolili Linux a vývoj, databázu sme postavili na Open Source PHP 

a MY SQL. 

 V rámci IS Maturita zbierame , spracúvame , vyhodnocujeme údaje v rámci riadneho, 

náhradného a opravného termínu. V  školskom roku 2015/2016 sme mali na maturitu 

prihlásených viac ako 46 tisíc žiakov z celého Slovenska. 

https://maturita.svsbb.sk/


UNINFOS 2016  BANSKÁ BYSTRICA 

 2 

 Portál Maturita sa skladá z verejnej a internej časti. Vo verejnej časti sa nachádzajú: 

1. Základné informácie 

2. Kontakty 

3. Štatistiky 

4. Linky 

Základné informácie- obsahuje zoznam + linky na  zákony, vyhlášky, usmernenia, ktoré sa 

dotýkajú maturity. 

Kontakty- kontakty na NUCEM a CVTI-SR- ŠVS Banská Bystrica. 

 

Štatistiky – obsahuje štatistiky za aktuálny (riadny, náhradný alebo opravný termín) podľa 

jednotlivých krajov, škôl a sumár za celé Slovensko. 

 

Detailné štatistiky (indikátor bilingválnej sekcie školy, indikátor zdravotného znevýhodnenia) 

sú prístupné učiteľom, žiakov a laickej verejnosti. 



UNINFOS 2016  BANSKÁ BYSTRICA 

 3 

Údaje do systému zadávajú  jednotlivé školy manuálne, alebo formou exportu z interných  

školských informačných systémov (ASC agenda, Doklady...).  

Informačný systém externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky je 

využívaný zo strany škôl počas celého školského roka. Jeho hlavnú funkciu tvoria 2 produkčné 

línie. 

Hlavná produkčná línia: 
Prihlasovanie žiakov na riadny termín / 

opravný termín II. 

Prihlasovanie žiakov na náhradný termín 

Výsledky z písomnej formy internej časti Prihlasovanie žiakov na opravný termín I. 

Vedľajšia produkčná línia: 

Distribúcia výsledkov externej časti Zverejňovanie tém/zadaní a kľúčov 

Primárnym účelom IS EČ a PFIČ MS bol štatistický zber počtov testov jednotlivých 

maturitných predmetov za účelom ich distribúcie. 

Základné údaje o škole: 

 ID školy. 

 Názov školy. 

 Adresa (mesto, ulica, psč). 

 Riaditeľ. 

 Koordinátor. 

 E-mail. 

 Telefón. 

 Web. 

Základné údaje o žiakovi: 

 ID žiaka. 

 ID školy. 

 Predmet. 

 Úroveň testu. 

 Mutácia testu. 

Postupne sa k základným údajom o školách a žiakoch pridali: 

 Druh školy (SOŠ, Gymnáziá, ...). 

 Vyučovacie jazyky na škole (z dôvodu prípravy jednotlivých jazykových mutácií 

testov). 

 Bilingválne sekcie na škole. 

 Zriaďovateľ školy. 

 Termín (RT, NT, OT). 

 Dĺžka štúdia. 

 Forma štúdia (denná, externá, kombinovaná). 

 Časť MS (EČ, PFIČ, EČ + PFIČ). 

 Druh, skupina zdravotného znevýhodnenia žiaka a úpravy testu. 

 Kód študijného odboru. 
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 Atribút „Žiak zo sociálne znevýhodneného prostredia“. 

 Atribút „Cudzinec“ a dĺžka jeho vzdelávania na území SR. 

 Koncoročná známka žiaka z posledného vysvedčenia. 

Dátová mohutnosť v školskom roku 2015/2016: 

 Počet škôl Počet žiakov 

Riadny termín 726 46 152 

Náhradný termín 94 142 

Opravný termín 331 1220 

Vzhľadom na uvedené čísla sa IS rozšíril o možnosť prijímania potrebných údajov priamo zo 

školských informačných systémov. 

V budúcnosti je plánované: 

 Rozšírenie IS o komunikáciu s rezortným informačným systémom. 

 Presun produkčného prostredia do rezortného dátového centra/cloudu. 

 Spolupráca s IS na vysokých školách 

Použité skratky: 

CVTI SR Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej Republiky 

IS  Informačný systém 

EČ  Externá časť 

PFIČ  Písomná forma internej časti 

RT  Riadny termín 

NT  Náhradný termín 

OT  Opravný termín 

Autori :Mgr.Stanislav Slačka- vedúci  IT pracoviska CVTI-SR 

 Bc.Peter Homola- programátor IT pracoviska CVTI-SR  

Kontakt: stanislav slacka@svsbb.sk , http://sslacka.webnode.sk/ . 

  Peter.homola@svsbb.sk   
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