
  

NARIADENIE RIADITEĽA ŠKOLY  

K ADMINISTRATÍVNEMU NAHRADENIU INTERNEJ ČASTI  MATURITNEJ SKÚŠKY  

NA SPŠ DOPRAVNEJ V TRNAVE  V ŠKOLSKOM ROKU 2020-2021 

 

 

Na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 

2021/11902:1-A1810 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 školskom roku 2020/2021 

vydávam nariadenie k internej časti maturitnej skúšky na SPŠ dopravnej v Trnave : 

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 predmetov 

Slovenský jazyk a literatúra a Seminár zo slovenského jazyka a literatúry (tí, ktorí ho absolvovali).  

 

 

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 predmetov 

Anglický jazyk a Odborná angličtina. Administratívny výpočet známky sa týka žiakov, ktorí sa do 

30.9.2020 prihlásili na maturitnú skúšku na úrovni B1.    



 

Praktická 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): 

2675 M elektrotechnika : 

Ročníkový projekt  

3739 M elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách (denné štúdium): 

Ročníkový projekt  

3760 M prevádzka a ekonomika dopravy : 

Prax, Aplikovaná informatika, Cvičenia z účtovníctva, Cvičenia z logistiky, Cvičenia z prepravy 

a zasielateľstva 

3765 M technika a prevádzka dopravy : 

Prax 

3917 M 09 technické a informatické služby – zasielateľstvo : 

Cvičenia z účtovníctva, Prax, Aplikovaná informatika, Cvičenia z prepravy a zasielateľstva, Cvičenia z 

ekonomiky 

 

 Týka sa to všetkých žiakov bez ohľadu na formu praktickej časti odbornej zložky (PČOZ), teda 

aj tých, čo robili projekt. Žiaci končiacich ročníkov, ktorí robili v rámci PČOZ prácu formou 

obhajoby vlastného projektu odovzdajú prácu do 26.4.2021 konzultantovi a známka 

z projektu bude započítaná nasledovne : 

o v študijných odboroch elektrotechnika a elektrotechnika v doprave 

a telekomunikáciách je výslednou známkou za druhý polrok predmetu ročníkový 

projekt, v externom štúdiu v študijnom odbore elektrotechnika v doprave 

a telekomunikáciách je výslednou známkou za 2.polrok  predmetu prax 

o v študijnom odbore technika a prevádzka dopravy je výslednou známkou za druhý 

polrok predmetu prax 

o  v študijných odboroch prevádzka a ekonomika dopravy a technické a informatické 

služby - zasielateľstvo bude s výrazne vyššou váhou započítaná do predmetu, ktorý je 

súčasťou administratívneho výpočtu známky z PČOZ a ktorého sa spracovávaná téma 

najviac týkala 

 

 



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): 

2675 M elektrotechnika : 

Elektrotechnika, Elektronika, Komunikačné technológie, Sieťové technológie, Multimédiá, 

Komunikačné a sieťové technológie v doprave  

3739 M elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách (denné štúdium)  : 

Elektrotechnika, Elektronika, Telekomunikačná technika, Zabezpečovacia technika, Sieťové 

technológie, Multimédiá  

3760 M prevádzka a ekonomika dopravy : 

Logistika, Preprava a zasielateľstvo, Ekonomika, Tovaroznalectvo, Účtovníctvo 

3765 M technika a prevádzka dopravy : 

Elektrotechnika, Strojárska technológia, Mechanika, Cestné vozidlá, Elektronika, Cestná doprava, 

Autoelektronika, Časti strojov 

3917 M 09 technické a informatické služby – zasielateľstvo : 

Ekonomika, Preprava a zasielateľstvo, Účtovníctvo  

 

Externé štúdium : 

3739 M elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách : 

Známka bude určená priemerom známok z vysvedčenia na polroku i na konci roku z nasledujúcich 

predmetov  : 

Praktická časť odbornej zložky : 

Prax – pre školský rok 2020-2021 mimoriadne bude tento projekt klasifikovaný v 2.polroku známkou 

z projektu, ktorý bol určený  na praktickú časť odbornej zložky maturitnej skúšky formou obhajoby 

vlastného projektu a odovzdajú ho svojmu konzultantovi do 26.4.2021   

Teoretická časť odbornej zložky : 

Elektrotechnika, Elektronika, Elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách  

 

Prípadné zmeny, ktoré by vyplývali z aktuálnych legislatívnych zmien budú oznámené. 

 

V Trnave 7.4.2021       Ing. Peter Papík, riaditeľ školy 

 

 

 


