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URČENIE SKUPÍN PRÍBUZNÝCH PREDMETOV, KTORÝCH ZNÁMKY SA ZAPOČÍTAJÚ DO 
HODNOTENIA MATURITNÝCH PREDMETOV  

Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače 

 

1. Rozhodnutím ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o termínoch 

a organizácii internej časti maturitnej skúšky v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 

2019/2020 sa na  stredných odborných školách interná časť maturitnej skúšky vrátane 

teoretickej časti a praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky vykonáva 

administratívne. 

2. Vyučovanie sa pre posledné ročníky v stredných školách končí 7. mája 2020. 

3. Hodnotenie v predmete internej časti maturitnej skúšky sa získa ako aritmetický priemer 

známok z tohto predmetu alebo skupiny príbuzných predmetov. 

4. Do aritmetického priemeru známok sa započítajú koncoročné známky zo všetkých 

ročníkov a polročné známky z posledných dvoch ročníkov. 

5. Aritmetický priemer známok sa zaokrúhľuje na celé číslo, pričom 1,5 sa zaokrúhľuje na 1; 

2,5 sa zaokrúhľuje na 2; 3,5 sa zaokrúhľuje na 3 a 4,5 sa zaokrúhľuje na 4. Aritmetický 

priemer s desatinnou časťou do 0,50 sa zaokrúhľuje na celé číslo smerom nadol a nad 0,50 

sa zaokrúhľuje na celé číslo smerom nahor. 

6. Aritmetický priemer a výslednú známku v predmete internej časti maturitnej skúšky 

kontrolujú dvaja skúšajúci členovia predmetovej maturitnej komisie a schvaľuje ho 

predseda školskej maturitnej komisie do 11. mája 2020. 

7. Výsledné známky sprístupní škola plnoletému žiakovi alebo zákonnému zástupcovi 

neplnoletého žiaka do 12. mája 2020 (utorok) cez EduPage (každý žiak má svoje heslo) 

alebo cez svojho triedneho učiteľa. 

8. Ak plnoletý žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka do 15. mája 2020 (piatok) 

nevyjadrí svoj nesúhlas s výslednou známkou z niektorého predmetu internej časti 

maturitnej skúšky, stredná škola vystaví žiakovi maturitné vysvedčenie. Dátum vystavenia 

maturitného vysvedčenia je potom 15. mája 2020. 

9. Ak plnoletý žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka nesúhlasí s výslednou 

známkou z niektorého predmetu maturitnej skúšky a do 15. mája 2020 písomne oznámi 

nesúhlas strednej škole, žiak vykoná internú časť maturitnej skúšky z tohto predmetu v 

termíne od 25. mája do 13. júna 2020. 

10. URČENIE SKUPÍN PRÍBUZNÝCH PREDMETOV, KTORÝCH ZNÁMKY SA ZAPOČÍTAJÚ DO 

HODNOTENIA MATURITNÝCH PREDMETOV PODĽA ŠTUDIJNÝCH ODBOROV (Skupiny 

predmetov sú určené z učebného plánu a podľa obsahovej stránky všetkých maturitných 

tém pre jednotlivé predmety maturitnej skúšky v každom odbore.) 

11. Predmet Odborný výcvik v 4. ročníku v druhom polroku sa neklasifikuje na vysvedčení sa 

píše („absolvoval/absolvovala“).   
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a) Študijné odbory štátneho systému vzdelávania 

 

ŠTUDIJNÝ ODBOR 
2426 K PROGRAMÁTOR OBRÁBACÍCH 
A ZVÁRACÍCH STROJOV A ZARIADENÍ 

MATURITNÝ  PREDMET predmet alebo skupina príbuzných predmetov  
pre hodnotenie 

Slovenský jazyk a literatúra Slovenský jazyk a literatúra 

Anglický jazyk Anglický jazyk 

Ruský jazyk Ruský jazyk 

Praktická časť odbornej zložky MS 
(PČOZ MS) 

Odborný výcvik 
Cvičenia z technického kreslenia 
Cvičenia z technických meraní 

Teoretická časť odbornej zložky MS 
(TČOZ MS) 

Ekonomika a podnikanie 
Technické kreslenie 
Strojárska technológia 
Strojníctvo 
Stroje a zariadenia 
Technológia 
Programovanie strojov a zariadení 
Základy elektrotechniky 
Automatizácia a robotizácia 
Počítačová grafika 

ŠTUDIJNÝ ODBOR 2413 K MECHANIK STROJOV A ZARIADENÍ 

MATURITNÝ  PREDMET predmet alebo skupina príbuzných predmetov  
pre hodnotenie 

Slovenský jazyk a literatúra Slovenský jazyk a literatúra 

Anglický jazyk Anglický jazyk 

Ruský jazyk Ruský jazyk 

Praktická časť odbornej zložky MS 
(PČOZ MS) 

Odborný výcvik 
Cvičenia z technického kreslenia 
Cvičenia z technických meraní 

Teoretická časť odbornej zložky MS 
(TČOZ MS) 

Ekonomika a podnikanie 
Technické kreslenie 
Strojárska technológia 
Strojníctvo 
Stroje a zariadenia 
Technická mechanika 
Základy elektrotechniky 
Technológia montáže 
Automatizácia a robotizácia 
Počítačová grafika 
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b) Študijné odbory duálneho systému vzdelávania 

ŠTUDIJNÝ ODBOR 
2426 K PROGRAMÁTOR OBRÁBACÍCH 
A ZVÁRACÍCH STROJOV A ZARIADENÍ 

(duálne vzdelávanie) 

MATURITNÝ  PREDMET predmet alebo skupina príbuzných predmetov  
pre hodnotenie 

Slovenský jazyk a literatúra Slovenský jazyk a literatúra 

Anglický jazyk Anglický jazyk 

Ruský jazyk Ruský jazyk 

Praktická časť odbornej zložky MS 
(PČOZ MS) 

Odborný výcvik 

Teoretická časť odbornej zložky MS 
(TČOZ MS) 

Ekonomika  
Technické kreslenie 
Grafické systémy 
Strojárska technológia 
Strojníctvo 
Technológia 
Programovanie  
Technická mechanika 
Technické merania 

 

ŠTUDIJNÝ ODBOR 
2697 K MECHANIK ELEKTROTECHNIK 

(duálne vzdelávanie) 

MATURITNÝ  PREDMET predmet alebo skupina príbuzných predmetov  
pre hodnotenie 

Slovenský jazyk a literatúra Slovenský jazyk a literatúra 

Anglický jazyk Anglický jazyk 

Ruský jazyk Ruský jazyk 

Praktická časť odbornej zložky MS 
(PČOZ MS) 

Odborný výcvik 

Teoretická časť odbornej zložky MS 
(TČOZ MS) 

Elektrotechnika 
Elektrotechnológia 
Technické kreslenie 
Elektronika 
Elektrické merania 
Elektrotechnická spôsobilosť 
Ekonomika 
Automatizácia 
Grafické systémy v automatizačnej technike 
Merania v automatizačnej technike 
Elektrické zariadenia 
Riadiace systémy 
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c) Odbory nadstavbového štúdia 

ŠTUDIJNÝ ODBOR 2414 L STROJÁRSTVO 

MATURITNÝ  PREDMET predmet alebo skupina príbuzných predmetov  
pre hodnotenie 

Slovenský jazyk a literatúra Slovenský jazyk a literatúra 

Anglický jazyk Anglický jazyk 

Ruský jazyk Ruský jazyk 

Praktická časť odbornej zložky MS 
(PČOZ MS) 

Odborná prax 
Cvičenia z technického kreslenia 
Cvičenia z technických meraní 

Teoretická časť odbornej zložky MS 
(TČOZ MS) 

Ekonomika a podnikanie 
Stroje a zariadenia 
Technická mechanika 
Technológia montáže 
Automatizácia a robotizácia 
Počítačová grafika 

 

d) Odbory pomaturitného štúdia 

ŠTUDIJNÝ ODBOR 
2426 N PROGRAMÁTOR OBRÁBACÍCH 
A ZVÁRACÍCH STROJOV A ZARIADENÍ 

MATURITNÝ  PREDMET predmet alebo skupina príbuzných predmetov  
pre hodnotenie 

Praktická časť odbornej zložky MS 
(PČOZ MS) 

Odborný výcvik 
Cvičenia z technického kreslenia 
Cvičenia z technických meraní 

Teoretická časť odbornej zložky MS 
(TČOZ MS) 

Ekonomika a podnikanie 
Technické kreslenie 
Strojárska technológia 
Strojníctvo 
Stroje a zariadenia 
Technológia 
Programovanie strojov a zariadení 
Základy elektrotechniky 
Počítačová grafika 

 

ŠTUDIJNÝ ODBOR 2697 N MECHANIK ELEKTROTECHNIK 

MATURITNÝ  PREDMET predmet alebo skupina príbuzných predmetov  
pre hodnotenie 

Praktická časť odbornej zložky MS 
(PČOZ MS) 

Odborný výcvik 
Cvičenia z elektrických meraní 
Elektrotechnická spôsobilosť 



Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače 
Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre zváranie a nedeštruktívne technológie 

 

Teoretická časť odbornej zložky MS 
(TČOZ MS) 

Ekonomika a podnikanie 
Technické kreslenie 
Základy elektrotechniky 
Elektrotechnické materiály 
Technológia 
Automatizácia 
Základy elektroniky 
Číslicová technika 
Elektronické zariadenia 
Počítačová grafika 
Organizačná a výpočtová technika 
Riadiace systémy 

 

V Tlmačoch dňa 5. 5. 2020     

 

        Ing. Jana Mrázová v.r. 

                                      riaditeľka školy  SOŠt, Tlmače 

 


