
 
NARIADENIE RIADITEĽA ŠKOLY  

K ADMINISTRATÍVNEMU VYKONANIU INTERNEJ ČASTI  MATURITNEJ SKÚŠKY  

NA SOŠPASV  V TRNAVE V ČASE PRERUŠENIA VYUČOVANIA NA ŠKOLÁCH  

V ŠKOLSKOM ROKU 2019-2020 

  

Na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 150 ods. 8 
zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) o termínoch a organizácii internej časti maturitnej 
skúšky v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020 vydávam nariadenie k internej časti 
maturitnej skúšky na SOŠPaSV v Trnave : 
Základná podmienka : 
V zmysle § 74 ods. 3 školského zákona, žiak musí úspešne ukončiť posledný ročník štúdia, aby mohol 
vykonať internú časť maturitnej skúšky. To platí aj v tomto prípade, maturitné vysvedčenie môže dostať 
iba žiak, ktorý úspešne ukončil posledný ročník štúdia do 4.5.2020.  Ak túto podmienku nespĺňa musí byť 
najskôr komisionálne preskúšaný dňa 6.5.2020. Ak nevyhovie môže požiadať o opravnú skúšku, ktorá sa 
uskutoční v posledný augustový týždeň. Ak opravnú skúšku urobí bude maturovať v septembrovom 
termíne, ak nie môže požiadať o opakovanie ročníka. Opravná skúška sa môže konať maximálne z dvoch 
predmetov. 
Predmety na určenie známok na maturitnom vysvedčení : 
  
Slovenský jazyk a literatúra : 
Známka na maturitnom vysvedčení sa určí ako aritmetický priemer známok z vysvedčení za 1. a 2. ročník 
na konci roka a za 3. a 4. ročník na pol roka a na konci roka z predmetov Slovenský jazyk a literatúra. 
  
  
Anglický jazyk/ Nemecký jazyk : 
Známka na maturitnom vysvedčení sa určí ako aritmetický priemer známok z vysvedčení za 1. a 2. ročník 
na konci roka a za 3. a 4. ročník na pol roka a na konci roka z predmetu Anglický jazyk, Seminár 
z anglického jazyka/ Nemecký jazyk, Seminár z nemeckého jazyka. Úroveň bude uvedená B1. Ak chce 
mať žiak úroveň B2, musí sa zúčastniť ústnej maturitnej skúšky (túto zmenu uviedlo MŠVVaŠ SR 
dňa 4.5.2020) 

  
Praktická časť odbornej zložky : 
Žiaci budú mať známku určenú priemerom známok z predmetu odborná prax  (berie sa do úvahy známka 
na vysvedčení za 1. a 2. ročník na konci roka a 3. a 4. ročník na polroka a aj na konci roka): 

  
  
Týka sa to všetkých žiakov bez ohľadu na formu praktickej časti odbornej zložky (PČOZ), teda aj tých, čo 
robili KOP. Žiaci maturitných ročníkov, ktorí robili v rámci PČOZ prácu formou obhajoby vlastného 
projektu odovzdajú prácu konzultantovi a známka z projektu bude započítaná do predmetu, z ktorého sa 
bude vypočítavať známka z PČOZ na maturitné vysvedčenie. 
  
  
Teoretická časť odbornej zložky : 
Žiaci budú mať známku určenú priemerom známok z nasledujúcich predmetov  (pri každom predmete sa 
berie do úvahy známka na vysvedčení za 1. a 2. ročník na konci roka a 3. a 4. ročník na polroka a aj na 
konci roka): 



  
 
4221 M O8 poľnohospodársky manažment : 
Pestovanie rastlín, Chov hospodárskych zvierat, Ekonomika, Podnikanie a služby, Účtovníctvo, 
Manažment, Ekonomika výrobných odvetví 
  
4221 M 18 kynológia : 
Chov hospodárskych zvierat, Hygiena a prevencia, Chov psov, Plemená psov, Výcvik psov, Ekonomika, 
Podnikanie a služby, Účtovníctvo, 
 
4336 M 01 chov hospodárskych zvierat : 
Anatómia a fyziológia, Asanácia, Základy patológie, Veterinárna starostlivosť, Reprodukcia 
hospodárskych zvierat, Hygiena a technológia chovu zvierat, Ekonomika a podnikanie 
  
4336 M 03 chov cudzokrajných zvierat : 
Anatómia a fyziológia, Základy patológie, Veterinárna starostlivosť, Choroby cudzokrajných zvierat, 
Špeciálna zoológia a etológia, Špeciálna výživa a dietetika, Hygiena a technológia chovu zvierat, 
Ekonomika a podnikanie 
 
 
Aritmetický priemer a výslednú známku v predmetoch  IČ MS budú kontrolovať 2 skúšajúci PMK 
a schváli ho PŠMK dňa 11. mája 2020.  
 

 
Výsledné známky sprístupní naša škola žiakom do 12. 05. 2020.  
Ak žiak vysloví súhlas z danou známkou, škola mu vystaví maturitné vysvedčenie s dátumom 15. mája 
2020. V prípade nesúhlasu žiak vykoná IČ MS. Tá bude prebiehať v termíne od 25. mája do 13. júna 
2020 
Vysvedčenie posledného ročníka spolu s maturitným vysvedčením vydá škola najneskôr do 30. júna 
2020. 
 
 
V Trnave, 06. 05. 2020       Ing. Ivan Tománek 

      riaditeľ školy 


