
STANOVISKO RIADITEĽA ŠKOLY K ZRUŠENIU MATURITNÝCH SKÚŠOK 

 

Minister školstva svojím rozhodnutím zo dňa 22.marca 2021 zrušil aj v tomto roku maturitné skúšky. 

Ako štatutár školy samozrejme toto rozhodnutie rešpektujem a pripravím také rozhodnutia na 

administratívnu náhradu známok na maturitnom vysvedčení, aby čo najlepšie zohľadňovali výsledky 

každého študenta počas štúdia podľa profilu absolventa jednotlivých študijných odborov.  

No ako dlhoročný učiteľ odborných predmetov a riaditeľ strednej odbornej školy, ktorý cíti 

zodpovednosť za kvalitu absolventov, ktorí vychádzajú z našej školy, cítim povinnosť vyjadriť, že toto 

rozhodnutie považujem za nesprávne. Dôvodov je veľa. Maturitná skúška je overenie a obhájenie 

vedomostí a zručností absolventa školy. Nepoznám relevantný a uznávaný certifikát odborný, alebo 

jazykový, ktorý by sa dával za dochádzku a priebežné výsledky, ale vydáva sa iba po obhájení 

požadovaných kompetencií na skúške. I na našej škole akreditované certifikáty (CISCO, alebo 

elektrotechnická spôsobilosť) sa dajú vydať len po absolvovaní skúšky, ani „vodičák“, či certifikát 

v akreditovanej jazykovej škole sa nedá získať bez skúšky. Podľa môjho názoru je to i nenaplnenie 

legislatívnych (národných i medzinárodných) požiadaviek predpísaných na získanie stupňa klasifikácie 

vzdelania a Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazykové znalosti (pri úrovni B1, lebo na 

získanie úrovne B2 sa musí ísť maturovať). 

Nie som s týmto názorom osamotený. Práve naopak. Svoj dôrazný nesúhlas vyjadrujú zamestnávatelia 

a zamestnávateľské zväzy. Klub 500 najväčších zamestnávateľov na Slovensku dokonca požaduje 

zrušenie tohto rozhodnutia. Protestujú významní predstavitelia kvalitných vysokých škôl. 

Viem a je to pochopiteľné, že mnohí študenti 4. ročníkov (už ich nemôžem oslovovať maturanti, o tento 

status prišli) toto rozhodnutie privítali. No mali by to byť hlavne oni, ktorí protestujú. Oni sú tí, ktorým 

toto rozhodnutie najviac ublížilo. A tých čo chcú ísť študovať na zahraničné univerzity, kde sa maturita 

nerušila, to poškodilo. 

Škoda. Riešenia boli a bol čas na určenie toho najlepšieho. Hovorí sa, že nedá sa urobiť rovnakú chybu 

dvakrát. Pretože druhýkrát to nie je chyba ale voľba. 

 

        Ing. Peter Papík, riaditeľ školy 

       


