
Riaditeľ školy Rozhodnutím zo dňa 28. 04. 2021 určil skupiny príbuzných predmetov, ktorých 

známky sa započítajú do hodnotenia maturitného predmetu a určil skupiny príbuzných 

predmetov, ktorých známky sa započítajú do hodnotenia jednotlivých častí záverečnej 

skúšky: 

 

Študijný odbor 8221 M 05 dizajn – priemyselný dizajn 

Maturitný predmet Skupina príbuzných predmetov 

Slovenský jazyk a literatúra Slovenský jazyk a literatúra 

Anglický jazyk 
Anglický jazyk 
Konverzácia v anglickom jazyku 

Teoretická časť odbornej zložky 

Počítačová grafika a umelecká 
prezentácia 
Dejiny výtvarnej kultúry 
Technológia 

Praktická časť odbornej zložky 

Odborná prax 
Výtvarná príprava 
Navrhovanie 
Figurálne kreslenie 
Modelovanie 

 

Študijný odbor 8260 M propagačné výtvarníctvo 

Maturitný predmet Skupina príbuzných predmetov 

Slovenský jazyk a literatúra Slovenský jazyk a literatúra 

Anglický jazyk 
Anglický jazyk 
Konverzácia v anglickom jazyku 

Teoretická časť odbornej zložky 

Počítačová grafika a umelecká 
prezentácia 
Dejiny výtvarnej kultúry 
Technológia 
Interiérová tvorba 

Praktická časť odbornej zložky 

Odborná prax 
Výtvarná príprava 
Navrhovanie 
Figurálne kreslenie 

 

 

 

 

 

 



Študijný odbor 8279 M dizajn a tvarovanie dreva 

Maturitný predmet Skupina príbuzných predmetov 

Slovenský jazyk a literatúra Slovenský jazyk a literatúra 

Anglický jazyk 
Anglický jazyk 
Konverzácia v anglickom jazyku 

Teoretická časť odbornej zložky 

Počítačová grafika a umelecká 
prezentácia 
Dejiny výtvarnej kultúry 
Technológia 

Praktická časť odbornej zložky 

Odborná prax 
Výtvarná príprava 
Navrhovanie 
Figurálne kreslenie 
Modelovanie 

 

Študijný odbor 8297 M fotografický dizajn 

Maturitný predmet Skupina príbuzných predmetov 

Slovenský jazyk a literatúra Slovenský jazyk a literatúra 

Anglický jazyk 
Anglický jazyk 
Konverzácia v anglickom jazyku 

Teoretická časť odbornej zložky 

Videotvorba 
Počítačová grafika a umelecká 
prezentácia 
Dejiny výtvarnej kultúry 
Technológia 

Praktická časť odbornej zložky 

Odborná prax 
Výtvarná príprava 
Fotografická tvorba 
Figurálne kreslenie 

 

Študijný odbor 3349 K technik drevostavieb 

Maturitný predmet Skupina príbuzných predmetov 

Slovenský jazyk a literatúra Slovenský jazyk a literatúra 

Anglický jazyk 
Anglický jazyk 
Konverzácia v anglickom jazyku 

Teoretická časť odbornej zložky 
Materiály 
Technológia 
Drevostavby 

Praktická časť odbornej zložky 
Technické kreslenie 
Konštrukčné cvičenia 
Odborný výcvik 

 

 



Študijný odbor 2682 K mechanik počítačových sietí 

Maturitný predmet Skupina príbuzných predmetov 

Slovenský jazyk a literatúra Slovenský jazyk a literatúra 

Anglický jazyk 
Anglický jazyk 
Konverzácia v anglickom jazyku 

Občianska náuka Občianska náuka 

Teoretická časť odbornej zložky 

Ekonomika 
Základy elektrotechniky 
Elektronika 
Programové vybavenie počítačov 
Technické vybavenie počítačov 
a počítačové siete 

Praktická časť odbornej zložky Odborný výcvik 
 

Študijný odbor 6403 L podnikanie v remeslách a službách 

Maturitný predmet Skupina príbuzných predmetov 

Slovenský jazyk a literatúra Slovenský jazyk a literatúra 

Anglický jazyk 
Anglický jazyk 
Konverzácia v anglickom jazyku 

Ruský jazyk 
Ruský jazyk 
Konverzácia v ruskom jazyku 

Teoretická časť odbornej zložky 

Ekonomika 
Účtovníctvo 
Manažment a marketing 
Technika administratívy 

Praktická časť odbornej zložky 

Ekonomické cvičenia 
Hospodárska korešpondencia 
Aplikované účtovníctvo 
Podnikateľské praktikum 

 

Učebný odbor 3355 H stolár 

Časť záverečnej skúšky Skupina príbuzných predmetov 

Písomná časť Odborné kreslenie 

Praktická časť Odborný výcvik 

Ústna časť 

Ekonomika 
Materiály 
Technológia 
Výrobné zariadenia 

 


