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Prijímačky niekde nahradí maturita 
Na to, aby sa človek dostal na vysokú školu, bude stačiť, aby dobre zvládol maturitu. Niektoré 
školy budú od budúceho roka zohľadňovať jej externú časť. Rektor Univerzity Komenského 
je presvedčený, že pedagógom tak ubudne práca s prijímacími skúškami. 

Na to, aby sa človek dostal na vysokú školu, bude stačiť, aby dobre zvládol maturitu. Niektoré 
školy budú od budúceho roka zohľadňovať jej externú časť. Potvrdil to minister školstva 
Martin Fronc. Prísľub prijímania bez skúšok podľa neho študentov podnecuje, aby maturovali 
na náročnejšej úrovni. "Len z matematiky sa na úroveň A prihlásilo takmer o 40 percent viac 
študentov ako minulý rok." Zohľadňovať maturitu bude napríklad Filozofická fakulta či 
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave. Rektor 
univerzity František Gahér upozorňuje, že akceptovať jej výsledky je možné, len ak sa 
maturuje z profilových predmetov týchto fakúlt (matematika, cudzie jazyky, pozn. red.). 
Filozofi do celkového hodnotenia uchádzača na prijímačkách započítavajú body získané za 
maturitnú úroveň (za úroveň A 10 bodov, za B 5). Prijímačkami vôbec nemusia prejsť 
záujemcovia o štúdium na informatike - stačí absolvovať maturitnú úroveň A z profilových 
predmetov. Ostatné fakulty UK čakajú, kým k maturitným predmetom pribudne aj dejepis, 
chémia či fyzika. "Ak sa maturita v tomto smere dotvorí, budem aj im odporúčať, aby 
akceptáciu zaviedli." Gahér je presvedčený, že pedagógom tak ubudne práca s prijímacími 
skúškami.  

Rektor Slovenskej technickej univerzity Vladimír Báleš avizuje, že Fakulta architektúry a 
Fakulta informatiky a informačných technológií STÚ na výsledky maturít prihliadať nebude. 
Dôvod? "O tieto smery je veľký záujem." Minister Fronc avizoval, že ani umelecky zamerané 
školy sa maturitami riadiť nebudú. "Prijímanie sa tu deje na základe talentových skúšok, preto 
ich postoj chápem." Prekvapil ho nezáujem Technickej univerzity vo Zvolene. Škola, naopak, 
tvrdí, že rezort má mylné informácie, lebo maturity zohľadňuje. Referentka pre pedagogickú 
prácu Jarmila Šarinová uviedla ako príklad Ekonomiku a manažment obnoviteľných 
prírodných zdrojov - odbor, ktorý prijíma na základe maturitnej skúšky na úrovni A. V 
prípade Ekonomickej univerzity v Bratislave zase ministerstvo uviedlo, že maturity 
zohľadňuje. Prorektorka univerzity pre vzdelávanie Kajetána Hontyová to vyvrátila. "Maturita 
môže znamenať chvíľkové nasadenie študenta, preto pri výbere študentov prihliadame na 
výsledky práce v 1. až 3. ročníku." Hovorkyňa rezortu školstva Monika Murová tvrdí, že 
chybné musia byť podklady, ktoré dostali od Slovenskej rektorskej konferencie. "Školy 
pravdepodobne nepristupovali k ich vypracovaniu zodpovedne." 

Maturita 2006: 

− v školskom roku 2005/2006 bude maturovať 64 585 študentov zo 762 škôl, čo je v 
porovnaní s predchádzajúcim rokom o 2 430 viac 

− externá maturita sa rozšírila aj o francúzsky, ruský, španielsky či taliansky jazyk - doteraz 
bola len z matematiky, angličtiny a nemčiny 

− najobľúbenejšie voliteľné maturitné predmety sú náuka o spoločnosti a geografia  
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