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Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy, 

Zvolenská cesta č. 83, 984 01  Lučenec 

  

 

Usmernenie k hodnoteniu internej časti maturitnej skúšky pre školský rok 

2019/2020 podľa Rozhodnutia MŠ zo dňa 23.4.2020 o Organizácii internej 

časti maturitnej skúšky v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 

2019/2020 KORONAVÍRUS COVID 19. 

 

1. Rozhodnutím MŠ vedy, výskumu a športu SR o termínoch a organizácii 

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. Dátum 

vystavenia vysvedčenia z posledného ročníka strednej školy je 7. máj 2020. 

 

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

priemer známok z tohto predmetu alebo skupiny príbuzných predmetov. Do 

aritmetického priemeru známok sa započítajú koncoročné známky zo všetkých 

ročníkov a polročné známky z posledných dvoch ročníkov.  

 

4. Určenie skupín príbuzných predmetov, ktorých známky sa započítajú do hodnotenia 

maturitných predmetov podľa študijných predmetov. Skupiny predmetov sú určené 

z učebného plánu  a podľa obsahovej stránky všetkých maturitných tém pre jednotlivé 

predmety maturitnej skúšky v každom odbore: 

 

 

 

Študijný odbor 6323 K hotelová akadémia 

maturitný predmet predmet alebo skupina predmetov pre 

hodnotenie 

slovenský jazyk a literatúra slovenský jazyk a literatúra, literárny 

seminár  

anglický jazyk anglický jazyk, komunikácia v anglickom 

jazyku 

nemecký jazyk nemecký jazyk, komunikácia 

v nemeckom jazyku  

teoretická časť odbornej zložky hotelový a gastronomický manažment, 

účtovníctvo, ekonomika, marketing, 

právo, geografia cestovného ruchu, 
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technika obsluhy, teória potravín, svet 

práce 

praktická časť odbornej zložky odborná prax, informatika v gastronómii, 

informatika v hotelierstve, technológia 

prípravy pokrmov 

 

 

Študijný odbor 6362 M kozmetička a vizážistka 

maturitný predmet predmet alebo skupina predmetov pre 

hodnotenie 

slovenský jazyk a literatúra slovenský jazyk a literatúra  

anglický jazyk anglický jazyk 

nemecký jazyk nemecký jazyk  

teoretická časť odbornej zložky materiály, kozmetika, dermatológia, 

zdravoveda, estetická výchova a vizáž, 

ekonomika, účtovníctvo, právo v 

podnikaní 

praktická časť odbornej zložky odborná prax, techniky líčenia a úpravy 

vlasov, prístroje a zariadenia  

 

 

Študijný odbor 6444 K čašník, servírka 

maturitný predmet predmet alebo skupina predmetov pre 

hodnotenie 

slovenský jazyk a literatúra slovenský jazyk a literatúra  

anglický jazyk anglický jazyk 

nemecký jazyk nemecký jazyk  

teoretická časť odbornej zložky technika obsluhy, potraviny a výživa, 

ekonomika, účtovníctvo 

praktická časť odbornej zložky odborný výcvik 

 

 

Študijný odbor 6405 K pracovník marketingu 

maturitný predmet predmet alebo skupina predmetov pre 

hodnotenie 

slovenský jazyk a literatúra slovenský jazyk a literatúra  

anglický jazyk anglický jazyk 

nemecký jazyk nemecký jazyk  

teoretická časť odbornej zložky marketing, ekonomika, účtovníctvo, 

služby a cestovný ruch, manažment 

podnikov cestovného ruchu 

praktická časť odbornej zložky odborný výcvik 
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Študijný odbor 6421 L spoločné stravovanie 

maturitný predmet predmet alebo skupina predmetov pre 

hodnotenie 

slovenský jazyk a literatúra slovenský jazyk a literatúra  

anglický jazyk anglický jazyk 

nemecký jazyk nemecký jazyk  

teoretická časť odbornej zložky ekonomika, účtovníctvo, manažment, 

marketing 

praktická časť odbornej zložky odborná prax 

 

 

Študijný odbor 2697 K mechanik elektrotechnik 

maturitný predmet predmet alebo skupina predmetov pre 

hodnotenie 

slovenský jazyk a literatúra slovenský jazyk a literatúra  

anglický jazyk anglický jazyk 

nemecký jazyk nemecký jazyk  

teoretická časť odbornej zložky elektropríslušenstvo motorových vozidiel, 

automobilová technika, opravárenstvo 

a diagnostika, ekonomika 

praktická časť odbornej zložky elektrické merania, výpočtová technika, 

odborný výcvik 

 

 

Študijný odbor 4210 M17 agropodnikanie – chov 

koní a jazdectvo 
maturitný predmet predmet alebo skupina predmetov pre 

hodnotenie 

slovenský jazyk a literatúra slovenský jazyk a literatúra  

anglický jazyk anglický jazyk 

nemecký jazyk nemecký jazyk  

teoretická časť odbornej zložky ekonomika, stavby, stroje a zariadenia, 

pestovanie rastlín, chov hospodárskych 

zvierat, právo v podnikaní, účtovníctvo, 

motorové vozidlá, základy veterinárstva, 

dostihový a súťažný poriadok, chov koní, 

teória jazdy na koni, etológia koní, svet 

práce, turistika na vidieku 

praktická časť odbornej zložky odborná prax 
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Študijný odbor 4210 M18 agropodnikanie – 

kynológia 
maturitný predmet predmet alebo skupina predmetov pre 

hodnotenie 

slovenský jazyk a literatúra slovenský jazyk a literatúra  

anglický jazyk anglický jazyk 

nemecký jazyk nemecký jazyk  

teoretická časť odbornej zložky ekonomika, chov hospodárskych zvierat, 

právo v podnikaní, účtovníctvo, základy 

veterinárnej starostlivosti, chov psov, 

plemená psov, etológia psov, základy 

organizácie a riadenia kynologických 

prevádzok, výcvik psov, základy výživy a 

kŕmenia psov, výstavníctvo a úprava 

exteriéru psov, právne normy v kynológii, 

svet práce, rozvoj vidieka a agroturistiky 

praktická časť odbornej zložky odborná prax 

 

 

Študijný odbor 2493 L predaj a servis vozidiel 

maturitný predmet predmet alebo skupina predmetov pre 

hodnotenie 

slovenský jazyk a literatúra slovenský jazyk a literatúra  

anglický jazyk anglický jazyk 

nemecký jazyk nemecký jazyk  

teoretická časť odbornej zložky komunikácia a komunikačná technika, 

prevádzka servisu, právna a ekonomická 

náuka, manažment práce predajcu vozidiel 

praktická časť odbornej zložky odborná prax 

 

 

Študijný odbor 6426 L vlasová kozmetika 

maturitný predmet predmet alebo skupina predmetov pre 

hodnotenie 

slovenský jazyk a literatúra slovenský jazyk a literatúra  

anglický jazyk anglický jazyk 

nemecký jazyk nemecký jazyk  

teoretická časť odbornej zložky psychológia práce a trhu, podnikanie, 

úžitkové výtvarníctvo, vlasová a pleťová 

kozmetika, vlasová kozmetika 

praktická časť odbornej zložky odborná prax 

 

 

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. 
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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 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 

nevyjadrí svoj nesúhlas s výslednou známkou z niektorého predmetu internej časti 

maturitnej skúšky, stredná škola vystaví žiakovi maturitné vysvedčenie. 

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 v termíne 

od 15.5.2020 – 13.6.2020. 

 

 

 

 

 

 

 

V Lučenci dňa 04.05.2020                                                        Mgr. Juraj Vitek 

                                                                                                    riaditeľ školy 

 

 

 

 

 

 


