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Na základe rozhodnutia Ministra školstva, vedy, výskumu a športu o termínoch 
a organizácii internej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2020/2021 podľa § 150 
ods. 8 a 161k zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podľa bodu 5.4 
určuje riaditeľka Strednej odbornej školy elektrotechnickej v Trnave skupiny 
príbuzných predmetov, ktorých známky sa započítavajú do hodnotenia maturitného 
predmetu.  

 
 
Základná podmienka : V zmysle § 74 odst. 3 školského zákona, žiak musí 

úspešne ukončiť posledný ročník štúdia, aby mohol vykonať internú časť maturitnej 
skúšky. To platí aj v tomto prípade, administratívne maturitné vysvedčenie môže 
dostať iba žiak, ktorý úspešne ukončil posledný ročník štúdia najneskôr do 14.5.2021 
v zmysle Nariadenia riaditeľa školy ku koncoročnej klasifikácii končiacich ročníkov v 
školskom roku 2020-2021. 
 
  



Predmety na určenie známok na administratívnom maturitnom 
vysvedčení :  
 
Slovenský jazyk a literatúra : Známka na administratívnom 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 Slovenský jazyk a literatúra. 
 
Anglický jazyk : Známka na administratívnom 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. Administratívny 
výpočet známky sa týka žiakov, ktorí sa do 30.9.2020 prihlásili na maturitnú skúšku na 
úrovni B1. 
 
Nemecký jazyk : Známka na administratívnom 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 Nemecký jazyk. Administratívny 
výpočet známky sa týka žiakov, ktorí sa do 30.9.2020 prihlásili na maturitnú skúšku na 
úrovni B1. 
 
Teoretická a praktická časť odbornej zložky : Žiaci v jednotlivých odborov budú 
mať určené známky určenú priemerom známok z predmetov v nasledujúcich 
tabuľkách:  
 
 

 

  



     2697 K mechanik elektrotechnik  blok automatizačná technika DUÁL 

     Odborné predmety 1. ročník 2.ročník 3.ročník 4. ročník 

Ekonomika - -   1.  aj 2. polrok 

Elektrotechnika koncoročné - - - 

Elektrotechnológia koncoročné - - - 

Technické kreslenie  koncoročné - - - 

Elektroniky - koncoročné 1.  aj 2. polrok - 

Elektrické merania  - koncoročné - - 

Elektrotechnická spôsobilosť - - - 1.  aj 2. polrok 

Automatizácia - koncoročné - - 

Grafické systémy v automatizačnej technike - koncoročné - - 

Merania v automatizačnej technike - - 1.  aj 2. polrok 1.  aj 2. polrok 

Elektrické zariadenia - - 1.  aj 2. polrok 1.  aj 2. polrok 

Riadiace systémy - - 1.  aj 2. polrok 1.  aj 2. polrok 

     
     Praktická príprava 1. ročník 2.ročník 3.ročník 4. ročník 

Odborný výcvik p) koncoročné koncoročné 1.  aj 2. polrok 1.  aj 2. polrok 

      

  



     2697 K mechanik elektrotechnik blok silnoprúdová technika DUÁL 

     Odborné predmety 1. ročník 2.ročník 3.ročník 4. ročník 

Ekonomika - - 

 

1.  aj 2. polrok 

Elektrotechnika koncoročné - - - 

Elektrotechnológia koncoročné - - - 

Technické kreslenie  koncoročné - - - 

Elektroniky - koncoročné 1.  aj 2. polrok - 

Elektrické merania  - koncoročné - - 

Elektrotechnická spôsobilosť - - - 1.  aj 2. polrok 

Automatizácia - koncoročné - - 

Grafické systémy v silnoprúdovej 

technike - koncoročné - - 

Merania v v silnoprúdovej technike - - 1.  aj 2. polrok 1.  aj 2. polrok 

Rozvod a využitie elektrickej energie  - - 1.  aj 2. polrok 1.  aj 2. polrok 

Elektrické stroje a prístroje - - 1.  aj 2. polrok 1.  aj 2. polrok 

     
     Praktická príprava 1. ročník 2.ročník 3.ročník 4. ročník 

Odborný výcvik p) koncoročné koncoročné 1.  aj 2. polrok 1.  aj 2. polrok 

       



 

 

     2682 K mechanik počítačových sietí 

     Odborné predmety 1. ročník 2.ročník 3.ročník 4. ročník 

Ekonomika - - 1.  aj 2. polrok 2.  aj 2. polrok 

Základy elektrotechniky koncoročné - - - 

Programové vybavenie počítačov koncoročné koncoročné 1.  aj 2. polrok 1.  aj 2. polrok 

Hardvérové vybavenie počítačov koncoročné koncoročné 2.  aj 2. polrok 2.  aj 2. polrok 

Elektrické merania - koncoročné - - 

Elektrotechnická spôsobilosť - - - 1.  aj 2. polrok 

     Praktická príprava 1. ročník 2.ročník 3.ročník 4. ročník 

Odborný výcvik p) koncoročné koncoročné 1.  aj 2. polrok 1.  aj 2. polrok 

Počítačová grafika - koncoročné 1.  aj 2. polrok - 

     
      

  



 

 

3447 K grafik digitálnych médií 

     Odborné predmety 1. ročník 2.ročník 3.ročník 4. ročník 

Ekonomika - - 1.  aj 2. polrok 1.  aj 2. polrok 

Elektronické publikovanie koncoročné koncoročné 1.  aj 2. polrok 1.  aj 2. polrok 

Spracovanie obrazu a textu koncoročné koncoročné 1.  aj 2. polrok 1.  aj 2. polrok 

Spracovanie sekvencií - koncoročné - - 

Grafický dizajn digitálnych médií koncoročné koncoročné 1.  aj 2. polrok 2.  aj 2. polrok 

     Praktická príprava 1. ročník 2.ročník 3.ročník 4. ročník 

Spracovanie sekvencií koncoročné - 1.  aj 2. polrok 1.  aj 2. polrok 

Odborný výcvik p) koncoročné koncoročné 1.  aj 2. polrok 1.  aj 2. polrok 

      

  



     3778 K technik informačných  a telekomunikačných technológií 

     Odborné predmety 1. ročník 2.ročník 3.ročník 4. ročník 

Ekonomika - - 1.  aj 2. polrok 1.  aj 2. polrok 

Základy elektrotechniky koncoročné koncoročné - - 

Elektronika koncoročné koncoročné 1.  aj 2. polrok - 

Elektrické merania o) - koncoročné - - 

Telekomunikačné zariadenia - - 1.  aj 2. polrok 1.  aj 2. polrok 

Telekomunikačné služby a obchod - - 1.  aj 2. polrok 1.  aj 2. polrok 

Informačné komunikačné 

technológie koncoročné koncoročné 1.  aj 2. polrok 1.  aj 2. polrok 

Elektrotechnická spôsobilosť - - - 1.  aj 2. polrok 

  
    

Praktická príprava 1. ročník 2.ročník 3.ročník 4. ročník 

Písomná a elektronická 

komunikácia j) koncoročné koncoročné 
- - 

Odborný výcvik p) koncoročné koncoročné 1.  aj 2. polrok 1.  aj 2. polrok 

      

  



       3693 K  technik energetických zariadení budov  

     Odborné predmety 1. ročník 2.ročník 3.ročník 4. ročník 

Ekonomika - - 1.  aj 2. polrok 1.  aj 2. polrok 

Základy elektrotechniky    koncoročné koncoročné - - 

Technológia  koncoročné koncoročné 1.  aj 2. polrok 1.  aj 2. polrok 

Technické kreslenie              koncoročné - - - 

Materiály koncoročné - - - 

Stavebné konštrukcie         koncoročné - - - 

Elektrotechnické zariadenia - - 1.  aj 2. polrok 1.  aj 2. polrok 

Energetické zdroje  - koncoročné 1.  aj 2. polrok - 

Meranie a regulácia - - 1.  aj 2. polrok - 

Mechanika              - - - 1.  aj 2. polrok 

Energetické služby a 

poradenstvo 
- - - 

1.  aj 2. polrok 

Elektrické meranie           - koncoročné - - 

Elektrotechnická spôsobilosť - - - 1.  aj 2. polrok 

 
 

      

Praktická príprava 1. ročník 2.ročník 3.ročník 4. ročník 

Konštrukčné cvičenia          - koncoročné 1.  aj 2. polrok - 

Odborný výcvik        koncoročné koncoročné 1.  aj 2. polrok 1.  aj 2. polrok 

     
      

  



 

  2675 L 01  Elektrotechnika - energetika 

   Odborné predmety 1. ročník 2.ročník 

Ekonomika a podnikanie 1.  aj 2. polrok 1.  aj 2. polrok 

Elektronika 1.  aj 2. polrok 1.  aj 2. polrok 

Elektrické meranie 1.  aj 2. polrok 1.  aj 2. polrok 

Automatizácia  1.  aj 2. polrok 1.  aj 2. polrok 

Elektroenergetické zariadenia 1.  aj 2. polrok 1.  aj 2. polrok 

Využitie elektrickej energie 1.  aj 2. polrok 1.  aj 2. polrok 

   Praktická príprava 1. ročník 2.ročník 

Odborná prax 1.  aj 2. polrok 1.  aj 2. polrok 

    

  



 

   2417 L prevádzka strojov a zariadení  

   Odborné predmety 1. ročník 2.ročník 

Ekonomika a podnikanie 1.  aj 2. polrok 1.  aj 2. polrok 

Technická mechanika 1.  aj 2. polrok 1.  aj 2. polrok 

Stroje a zariadenia 1.  aj 2. polrok 1.  aj 2. polrok 

Prevádzkyschopnosť strojov a zariadení 1.  aj 2. polrok 1.  aj 2. polrok 

Automatizácia strojárskej výroby 1.  aj 2. polrok 1.  aj 2. polrok 

Technická príprava výroby 1.  aj 2. polrok 1.  aj 2. polrok 

  

  Praktická príprava 1. ročník 2.ročník 

Odborná prax 1.  aj 2. polrok 1.  aj 2. polrok 

    


