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Vec 

Určenie miesta a termínu konania opravnému termínu EČ a PFIČ maturitnej skúšky v Bratislavskom 

kraji v roku 2017  

 

 Okresný úrad Bratislava, odbor školstva v zmysle § 77 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. (školský 

zákon) určuje termín a miesto konania opravného termínu EČ a PFIČ maturitnej skúšky v roku 2017 pre 

Bratislavský kraj nasledovne: 

 

Utorok 5. september 2017 - SJL a koná sa: 

 Stredná odborná škola pre žiakov so SP, Koceľova 26, Bratislava  – slovenský jazyk 

a literatúra 

Streda  6. september 2017 - AJ, NJ, RJ a koná sa: 

 Súkromné gymnázium, Vážska 32, Bratislava – anglický jazyk – B2 

 Súkromné gymnázium, Vážska 32, Bratislava  - nemecký jazyk B2 

 Súkromné gymnázium, Vážska 32, Bratislava  - ruský jazyk B2 

 Hotelová akadémia, Mikovíniho 1, Bratislava – anglický jazyk – B1 

 Cirkevná stredná odborná škola elektrotechnická P.G. Frassatiho, Vazovova 12, 

Bratislava - nemecký jazyk B1 

Štvrtok 7. september 2017 - MAT a koná sa: 

 Gymnázium A. Einsteina, Einsteinova 35, Bratislava – matematika 

 

 riaditeľ školy oznámi danú skutočnosť svojim žiakom a zverejní danú informáciu o konaní opravného 

termínu na verejne dostupnom mieste, 

 oznámenie o distribučnom mieste, v ktorom si riaditelia škôl prevezmú 2. zásielku (test EČ MS, témy 

a zadania PFIČ MS) pre OT budú zverejnené v  auguste (na niektoré školy ich priamo prinesie 

zamestnanec NÚCEMu) 

 predsedovia PMK a ŠMK pre OT už sú vymenovaní v rámci menovania maturít 2017 pre jeden 

kalendárny rok a ich výkon funkcie je rovnaký ako pri riadnom termíne v plnom rozsahu – riaditeľ 

školy ich vyzve na výkon funkcie pre opravný termín  

 na webovom sídle www.minv.sk  - Okresné úrady – Bratislavský kraj – odbor školstva – oddelenie 

odborných a metodických činností – maturita – maturita 2017 informácie, je zverejnený zoznam škôl 

s prihláseným počtom žiakov podľa predmetu a úrovne. 

 

S pozdravom 

 
Prílohy: podľa textu                             Mgr. Bc. Miriam Valašiková, v. r. 

             vedúca odboru školstva 

Odbor školstva 

Oddelenie odborných a metodických činností  

  Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 3 
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