
Ing. Iveta Marcinčinová
riaditeľka školy

§ 89, ods. 2 zákona č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon): Žiak, ktorý pre vážne, najmä zdravotné dôvody, sa nezúčastní
na maturitnej skúške, je povinný sa ospravedlniť riaditeľovi školy spravidla do troch dní od term ínu konania skúšky. Ak ho riaditeľ školy ospravedlní,
žiaka nemožno klasifikovať. Žiak súčasne predloží aj žiadosť o konanie skúšky v náhradnom term íne.

Prajem Vám úspešné zvládnutie maturitnej skúšky.

Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Plzenská 1, Prešov

Úroveň

Dobrovoľné predmety:

M iestnosťDátum Čas začiatkuPovinné predmety:

oznamujem Vám term íny ústnej m aturitnej skúšky z jednotlivých predmetov:

Vážený študent

Antal Jozef - IV.B

Slovenský jazyk a literatúra

Anglický jazyk

Teoretická časť odbornej zložky

Praktická časť odbornej zložky

B1

31.5.2022

30.5.2022

31.5.2022

08:20

11:10

11:00

I.B (209)

OUC (117)

OUD (210)

Ing. Iveta Marcinčinová
riaditeľka školy

§ 89, ods. 2 zákona č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon): Žiak, ktorý pre vážne, najmä zdravotné dôvody, sa nezúčastní
na maturitnej skúške, je povinný sa ospravedlniť riaditeľovi školy spravidla do troch dní od term ínu konania skúšky. Ak ho riaditeľ školy ospravedlní,
žiaka nemožno klasifikovať. Žiak súčasne predloží aj žiadosť o konanie skúšky v náhradnom term íne.

Prajem Vám úspešné zvládnutie maturitnej skúšky.

Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Plzenská 1, Prešov

Úroveň

Dobrovoľné predmety:

M iestnosťDátum Čas začiatkuPovinné predmety:

oznamujem Vám term íny ústnej m aturitnej skúšky z jednotlivých predmetov:

Vážený študent

Babinský Oliver - IV.B

Slovenský jazyk a literatúra

Anglický jazyk

Teoretická časť odbornej zložky

Praktická časť odbornej zložky

B1

31.5.2022

30.5.2022

31.5.2022

08:00

14:40

15:00

I.B (209)

OUC (117)

OUD (210)



Ing. Iveta Marcinčinová
riaditeľka školy

§ 89, ods. 2 zákona č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon): Žiak, ktorý pre vážne, najmä zdravotné dôvody, sa nezúčastní
na maturitnej skúške, je povinný sa ospravedlniť riaditeľovi školy spravidla do troch dní od term ínu konania skúšky. Ak ho riaditeľ školy ospravedlní,
žiaka nemožno klasifikovať. Žiak súčasne predloží aj žiadosť o konanie skúšky v náhradnom term íne.

Prajem Vám úspešné zvládnutie maturitnej skúšky.

Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Plzenská 1, Prešov

Úroveň

Dobrovoľné predmety:

M iestnosťDátum Čas začiatkuPovinné predmety:

oznamujem Vám term íny ústnej m aturitnej skúšky z jednotlivých predmetov:

Vážený študent

Berecký Kamil - IV.B

Slovenský jazyk a literatúra

Anglický jazyk

Teoretická časť odbornej zložky

Praktická časť odbornej zložky

B2

30.5.2022

1.6.2022

30.5.2022

09:20

13:20

14:30

I.B (209)

OUC (117)

OUD (210)

Ing. Iveta Marcinčinová
riaditeľka školy

§ 89, ods. 2 zákona č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon): Žiak, ktorý pre vážne, najmä zdravotné dôvody, sa nezúčastní
na maturitnej skúške, je povinný sa ospravedlniť riaditeľovi školy spravidla do troch dní od term ínu konania skúšky. Ak ho riaditeľ školy ospravedlní,
žiaka nemožno klasifikovať. Žiak súčasne predloží aj žiadosť o konanie skúšky v náhradnom term íne.

Prajem Vám úspešné zvládnutie maturitnej skúšky.

Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Plzenská 1, Prešov

Úroveň

Dobrovoľné predmety:

M iestnosťDátum Čas začiatkuPovinné predmety:

oznamujem Vám term íny ústnej m aturitnej skúšky z jednotlivých predmetov:

Vážený študent

Bujňák Samuel - IV.B

Slovenský jazyk a literatúra

Anglický jazyk

Teoretická časť odbornej zložky

Praktická časť odbornej zložky

B1

31.5.2022

30.5.2022

30.5.2022

13:40

12:30

11:00

I.B (209)

OUC (117)

OUD (210)

Matematika 31.5.2022 15:20 OUA (113)



Ing. Iveta Marcinčinová
riaditeľka školy

§ 89, ods. 2 zákona č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon): Žiak, ktorý pre vážne, najmä zdravotné dôvody, sa nezúčastní
na maturitnej skúške, je povinný sa ospravedlniť riaditeľovi školy spravidla do troch dní od term ínu konania skúšky. Ak ho riaditeľ školy ospravedlní,
žiaka nemožno klasifikovať. Žiak súčasne predloží aj žiadosť o konanie skúšky v náhradnom term íne.

Prajem Vám úspešné zvládnutie maturitnej skúšky.

Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Plzenská 1, Prešov

Úroveň

Dobrovoľné predmety:

M iestnosťDátum Čas začiatkuPovinné predmety:

oznamujem Vám term íny ústnej m aturitnej skúšky z jednotlivých predmetov:

Vážený študent

Citor Matúš - IV.B

Slovenský jazyk a literatúra

Anglický jazyk

Teoretická časť odbornej zložky

Praktická časť odbornej zložky

B2

30.5.2022

1.6.2022

30.5.2022

13:40

13:40

09:00

I.B (209)

OUC (117)

OUD (210)

Matematika 1.6.2022 09:30 OUA (113)

Ing. Iveta Marcinčinová
riaditeľka školy

§ 89, ods. 2 zákona č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon): Žiak, ktorý pre vážne, najmä zdravotné dôvody, sa nezúčastní
na maturitnej skúške, je povinný sa ospravedlniť riaditeľovi školy spravidla do troch dní od term ínu konania skúšky. Ak ho riaditeľ školy ospravedlní,
žiaka nemožno klasifikovať. Žiak súčasne predloží aj žiadosť o konanie skúšky v náhradnom term íne.

Prajem Vám úspešné zvládnutie maturitnej skúšky.

Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Plzenská 1, Prešov

Úroveň

Dobrovoľné predmety:

M iestnosťDátum Čas začiatkuPovinné predmety:

oznamujem Vám term íny ústnej m aturitnej skúšky z jednotlivých predmetov:

Vážený študent

Čandík Šimon - IV.B

Slovenský jazyk a literatúra

Anglický jazyk

Teoretická časť odbornej zložky

Praktická časť odbornej zložky

B2

31.5.2022

1.6.2022

30.5.2022

11:10

10:50

15:00

I.B (209)

OUC (117)

OUD (210)



Ing. Iveta Marcinčinová
riaditeľka školy

§ 89, ods. 2 zákona č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon): Žiak, ktorý pre vážne, najmä zdravotné dôvody, sa nezúčastní
na maturitnej skúške, je povinný sa ospravedlniť riaditeľovi školy spravidla do troch dní od term ínu konania skúšky. Ak ho riaditeľ školy ospravedlní,
žiaka nemožno klasifikovať. Žiak súčasne predloží aj žiadosť o konanie skúšky v náhradnom term íne.

Prajem Vám úspešné zvládnutie maturitnej skúšky.

Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Plzenská 1, Prešov

Úroveň

Dobrovoľné predmety:

M iestnosťDátum Čas začiatkuPovinné predmety:

oznamujem Vám term íny ústnej m aturitnej skúšky z jednotlivých predmetov:

Vážený študent

Čarný Peter - IV.B

Slovenský jazyk a literatúra

Anglický jazyk

Teoretická časť odbornej zložky

Praktická časť odbornej zložky

B2

30.5.2022

1.6.2022

30.5.2022

11:30

14:00

14:00

I.B (209)

OUC (117)

OUD (210)

Matematika 31.5.2022 14:20 OUA (113)

Ing. Iveta Marcinčinová
riaditeľka školy

§ 89, ods. 2 zákona č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon): Žiak, ktorý pre vážne, najmä zdravotné dôvody, sa nezúčastní
na maturitnej skúške, je povinný sa ospravedlniť riaditeľovi školy spravidla do troch dní od term ínu konania skúšky. Ak ho riaditeľ školy ospravedlní,
žiaka nemožno klasifikovať. Žiak súčasne predloží aj žiadosť o konanie skúšky v náhradnom term íne.

Prajem Vám úspešné zvládnutie maturitnej skúšky.

Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Plzenská 1, Prešov

Úroveň

Dobrovoľné predmety:

M iestnosťDátum Čas začiatkuPovinné predmety:

oznamujem Vám term íny ústnej m aturitnej skúšky z jednotlivých predmetov:

Vážený študent

Dinis Matej - IV.B

Slovenský jazyk a literatúra

Anglický jazyk

Teoretická časť odbornej zložky

Praktická časť odbornej zložky

B2

30.5.2022

1.6.2022

30.5.2022

11:10

14:20

12:30

I.B (209)

OUC (117)

OUD (210)

Matematika 31.5.2022 14:00 OUA (113)



Ing. Iveta Marcinčinová
riaditeľka školy

§ 89, ods. 2 zákona č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon): Žiak, ktorý pre vážne, najmä zdravotné dôvody, sa nezúčastní
na maturitnej skúške, je povinný sa ospravedlniť riaditeľovi školy spravidla do troch dní od term ínu konania skúšky. Ak ho riaditeľ školy ospravedlní,
žiaka nemožno klasifikovať. Žiak súčasne predloží aj žiadosť o konanie skúšky v náhradnom term íne.

Prajem Vám úspešné zvládnutie maturitnej skúšky.

Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Plzenská 1, Prešov

Úroveň

Dobrovoľné predmety:

M iestnosťDátum Čas začiatkuPovinné predmety:

oznamujem Vám term íny ústnej m aturitnej skúšky z jednotlivých predmetov:

Vážený študent

Iľko Marek - IV.B

Slovenský jazyk a literatúra

Anglický jazyk

Teoretická časť odbornej zložky

Praktická časť odbornej zložky

B1

30.5.2022

30.5.2022

1.6.2022

08:20

11:30

07:30

I.B (209)

OUC (117)

OUD (210)

Ing. Iveta Marcinčinová
riaditeľka školy

§ 89, ods. 2 zákona č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon): Žiak, ktorý pre vážne, najmä zdravotné dôvody, sa nezúčastní
na maturitnej skúške, je povinný sa ospravedlniť riaditeľovi školy spravidla do troch dní od term ínu konania skúšky. Ak ho riaditeľ školy ospravedlní,
žiaka nemožno klasifikovať. Žiak súčasne predloží aj žiadosť o konanie skúšky v náhradnom term íne.

Prajem Vám úspešné zvládnutie maturitnej skúšky.

Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Plzenská 1, Prešov

Úroveň

Dobrovoľné predmety:

M iestnosťDátum Čas začiatkuPovinné predmety:

oznamujem Vám term íny ústnej m aturitnej skúšky z jednotlivých predmetov:

Vážený študent

Izsóf Brian - IV.B

Slovenský jazyk a literatúra

Anglický jazyk

Teoretická časť odbornej zložky

Praktická časť odbornej zložky

B1

30.5.2022

31.5.2022

30.5.2022

11:50

10:30

09:30

I.B (209)

OUC (117)

OUD (210)

Matematika 31.5.2022 14:40 OUA (113)



Ing. Iveta Marcinčinová
riaditeľka školy

§ 89, ods. 2 zákona č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon): Žiak, ktorý pre vážne, najmä zdravotné dôvody, sa nezúčastní
na maturitnej skúške, je povinný sa ospravedlniť riaditeľovi školy spravidla do troch dní od term ínu konania skúšky. Ak ho riaditeľ školy ospravedlní,
žiaka nemožno klasifikovať. Žiak súčasne predloží aj žiadosť o konanie skúšky v náhradnom term íne.

Prajem Vám úspešné zvládnutie maturitnej skúšky.

Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Plzenská 1, Prešov

Úroveň

Dobrovoľné predmety:

M iestnosťDátum Čas začiatkuPovinné predmety:

oznamujem Vám term íny ústnej m aturitnej skúšky z jednotlivých predmetov:

Vážený študent

Jakab Martin - IV.B

Slovenský jazyk a literatúra

Anglický jazyk

Teoretická časť odbornej zložky

Praktická časť odbornej zložky

B1

31.5.2022

30.5.2022

30.5.2022

08:40

10:30

12:00

I.B (209)

OUC (117)

OUD (210)

Ing. Iveta Marcinčinová
riaditeľka školy

§ 89, ods. 2 zákona č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon): Žiak, ktorý pre vážne, najmä zdravotné dôvody, sa nezúčastní
na maturitnej skúške, je povinný sa ospravedlniť riaditeľovi školy spravidla do troch dní od term ínu konania skúšky. Ak ho riaditeľ školy ospravedlní,
žiaka nemožno klasifikovať. Žiak súčasne predloží aj žiadosť o konanie skúšky v náhradnom term íne.

Prajem Vám úspešné zvládnutie maturitnej skúšky.

Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Plzenská 1, Prešov

Úroveň

Dobrovoľné predmety:

M iestnosťDátum Čas začiatkuPovinné predmety:

oznamujem Vám term íny ústnej m aturitnej skúšky z jednotlivých predmetov:

Vážený študent

Kilian Dávid - IV.B

Slovenský jazyk a literatúra

Anglický jazyk

Teoretická časť odbornej zložky

Praktická časť odbornej zložky

B1

30.5.2022

30.5.2022

31.5.2022

12:10

08:00

12:00

I.B (209)

OUC (117)

OUD (210)



Ing. Iveta Marcinčinová
riaditeľka školy

§ 89, ods. 2 zákona č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon): Žiak, ktorý pre vážne, najmä zdravotné dôvody, sa nezúčastní
na maturitnej skúške, je povinný sa ospravedlniť riaditeľovi školy spravidla do troch dní od term ínu konania skúšky. Ak ho riaditeľ školy ospravedlní,
žiaka nemožno klasifikovať. Žiak súčasne predloží aj žiadosť o konanie skúšky v náhradnom term íne.

Prajem Vám úspešné zvládnutie maturitnej skúšky.

Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Plzenská 1, Prešov

Úroveň

Dobrovoľné predmety:

M iestnosťDátum Čas začiatkuPovinné predmety:

oznamujem Vám term íny ústnej m aturitnej skúšky z jednotlivých predmetov:

Vážený študent

Kostelník Peter - IV.B

Slovenský jazyk a literatúra

Anglický jazyk

Teoretická časť odbornej zložky

Praktická časť odbornej zložky

B2

30.5.2022

1.6.2022

30.5.2022

14:20

11:10

11:30

I.B (209)

OUC (117)

OUD (210)

Ing. Iveta Marcinčinová
riaditeľka školy

§ 89, ods. 2 zákona č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon): Žiak, ktorý pre vážne, najmä zdravotné dôvody, sa nezúčastní
na maturitnej skúške, je povinný sa ospravedlniť riaditeľovi školy spravidla do troch dní od term ínu konania skúšky. Ak ho riaditeľ školy ospravedlní,
žiaka nemožno klasifikovať. Žiak súčasne predloží aj žiadosť o konanie skúšky v náhradnom term íne.

Prajem Vám úspešné zvládnutie maturitnej skúšky.

Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Plzenská 1, Prešov

Úroveň

Dobrovoľné predmety:

M iestnosťDátum Čas začiatkuPovinné predmety:

oznamujem Vám term íny ústnej m aturitnej skúšky z jednotlivých predmetov:

Vážený študent

Košč Jonatán - IV.B

Slovenský jazyk a literatúra

Anglický jazyk

Teoretická časť odbornej zložky

Praktická časť odbornej zložky

B1

31.5.2022

30.5.2022

31.5.2022

09:20

08:40

10:30

I.B (209)

OUC (117)

OUD (210)



Ing. Iveta Marcinčinová
riaditeľka školy

§ 89, ods. 2 zákona č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon): Žiak, ktorý pre vážne, najmä zdravotné dôvody, sa nezúčastní
na maturitnej skúške, je povinný sa ospravedlniť riaditeľovi školy spravidla do troch dní od term ínu konania skúšky. Ak ho riaditeľ školy ospravedlní,
žiaka nemožno klasifikovať. Žiak súčasne predloží aj žiadosť o konanie skúšky v náhradnom term íne.

Prajem Vám úspešné zvládnutie maturitnej skúšky.

Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Plzenská 1, Prešov

Úroveň

Dobrovoľné predmety:

M iestnosťDátum Čas začiatkuPovinné predmety:

oznamujem Vám term íny ústnej m aturitnej skúšky z jednotlivých predmetov:

Vážený študent

Kovalčín Jozef - IV.B

Slovenský jazyk a literatúra

Anglický jazyk

Teoretická časť odbornej zložky

Praktická časť odbornej zložky

B2

30.5.2022

1.6.2022

1.6.2022

10:30

12:10

09:30

I.B (209)

OUC (117)

OUD (210)

Matematika 31.5.2022 12:10 OUA (113)

Ing. Iveta Marcinčinová
riaditeľka školy

§ 89, ods. 2 zákona č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon): Žiak, ktorý pre vážne, najmä zdravotné dôvody, sa nezúčastní
na maturitnej skúške, je povinný sa ospravedlniť riaditeľovi školy spravidla do troch dní od term ínu konania skúšky. Ak ho riaditeľ školy ospravedlní,
žiaka nemožno klasifikovať. Žiak súčasne predloží aj žiadosť o konanie skúšky v náhradnom term íne.

Prajem Vám úspešné zvládnutie maturitnej skúšky.

Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Plzenská 1, Prešov

Úroveň

Dobrovoľné predmety:

M iestnosťDátum Čas začiatkuPovinné predmety:

oznamujem Vám term íny ústnej m aturitnej skúšky z jednotlivých predmetov:

Vážený študent

Kropuch Teodor - IV.B

Slovenský jazyk a literatúra

Anglický jazyk

Teoretická časť odbornej zložky

Praktická časť odbornej zložky

B1

31.5.2022

30.5.2022

1.6.2022

11:50

10:50

09:00

I.B (209)

OUC (117)

OUD (210)



Ing. Iveta Marcinčinová
riaditeľka školy

§ 89, ods. 2 zákona č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon): Žiak, ktorý pre vážne, najmä zdravotné dôvody, sa nezúčastní
na maturitnej skúške, je povinný sa ospravedlniť riaditeľovi školy spravidla do troch dní od term ínu konania skúšky. Ak ho riaditeľ školy ospravedlní,
žiaka nemožno klasifikovať. Žiak súčasne predloží aj žiadosť o konanie skúšky v náhradnom term íne.

Prajem Vám úspešné zvládnutie maturitnej skúšky.

Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Plzenská 1, Prešov

Úroveň

Dobrovoľné predmety:

M iestnosťDátum Čas začiatkuPovinné predmety:

oznamujem Vám term íny ústnej m aturitnej skúšky z jednotlivých predmetov:

Vážený študent

Kuchár Adam - IV.B

Slovenský jazyk a literatúra

Anglický jazyk

Teoretická časť odbornej zložky

Praktická časť odbornej zložky

B2

30.5.2022

1.6.2022

30.5.2022

10:50

10:30

08:30

I.B (209)

OUC (117)

OUD (210)

Ing. Iveta Marcinčinová
riaditeľka školy

§ 89, ods. 2 zákona č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon): Žiak, ktorý pre vážne, najmä zdravotné dôvody, sa nezúčastní
na maturitnej skúške, je povinný sa ospravedlniť riaditeľovi školy spravidla do troch dní od term ínu konania skúšky. Ak ho riaditeľ školy ospravedlní,
žiaka nemožno klasifikovať. Žiak súčasne predloží aj žiadosť o konanie skúšky v náhradnom term íne.

Prajem Vám úspešné zvládnutie maturitnej skúšky.

Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Plzenská 1, Prešov

Úroveň

Dobrovoľné predmety:

M iestnosťDátum Čas začiatkuPovinné predmety:

oznamujem Vám term íny ústnej m aturitnej skúšky z jednotlivých predmetov:

Vážený študent

Lichvar Lukáš - IV.B

Slovenský jazyk a literatúra

Anglický jazyk

Teoretická časť odbornej zložky

Praktická časť odbornej zložky

B1

31.5.2022

30.5.2022

31.5.2022

13:20

09:20

08:30

I.B (209)

OUC (117)

OUD (210)



Ing. Iveta Marcinčinová
riaditeľka školy

§ 89, ods. 2 zákona č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon): Žiak, ktorý pre vážne, najmä zdravotné dôvody, sa nezúčastní
na maturitnej skúške, je povinný sa ospravedlniť riaditeľovi školy spravidla do troch dní od term ínu konania skúšky. Ak ho riaditeľ školy ospravedlní,
žiaka nemožno klasifikovať. Žiak súčasne predloží aj žiadosť o konanie skúšky v náhradnom term íne.

Prajem Vám úspešné zvládnutie maturitnej skúšky.

Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Plzenská 1, Prešov

Úroveň

Dobrovoľné predmety:

M iestnosťDátum Čas začiatkuPovinné predmety:

oznamujem Vám term íny ústnej m aturitnej skúšky z jednotlivých predmetov:

Vážený študent

Olearník Tibor - IV.B

Slovenský jazyk a literatúra

Anglický jazyk

Teoretická časť odbornej zložky

Praktická časť odbornej zložky

B1

30.5.2022

30.5.2022

31.5.2022

14:00

08:20

09:00

I.B (209)

OUC (117)

OUD (210)

Ing. Iveta Marcinčinová
riaditeľka školy

§ 89, ods. 2 zákona č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon): Žiak, ktorý pre vážne, najmä zdravotné dôvody, sa nezúčastní
na maturitnej skúške, je povinný sa ospravedlniť riaditeľovi školy spravidla do troch dní od term ínu konania skúšky. Ak ho riaditeľ školy ospravedlní,
žiaka nemožno klasifikovať. Žiak súčasne predloží aj žiadosť o konanie skúšky v náhradnom term íne.

Prajem Vám úspešné zvládnutie maturitnej skúšky.

Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Plzenská 1, Prešov

Úroveň

Dobrovoľné predmety:

M iestnosťDátum Čas začiatkuPovinné predmety:

oznamujem Vám term íny ústnej m aturitnej skúšky z jednotlivých predmetov:

Vážený študent

Pješčák Juraj - IV.B

Slovenský jazyk a literatúra

Anglický jazyk

Teoretická časť odbornej zložky

Praktická časť odbornej zložky

B1

30.5.2022

31.5.2022

31.5.2022

09:00

11:50

07:30

I.B (209)

OUC (117)

OUD (210)



Ing. Iveta Marcinčinová
riaditeľka školy

§ 89, ods. 2 zákona č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon): Žiak, ktorý pre vážne, najmä zdravotné dôvody, sa nezúčastní
na maturitnej skúške, je povinný sa ospravedlniť riaditeľovi školy spravidla do troch dní od term ínu konania skúšky. Ak ho riaditeľ školy ospravedlní,
žiaka nemožno klasifikovať. Žiak súčasne predloží aj žiadosť o konanie skúšky v náhradnom term íne.

Prajem Vám úspešné zvládnutie maturitnej skúšky.

Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Plzenská 1, Prešov

Úroveň

Dobrovoľné predmety:

M iestnosťDátum Čas začiatkuPovinné predmety:

oznamujem Vám term íny ústnej m aturitnej skúšky z jednotlivých predmetov:

Vážený študent

Redžepovič Fabián - IV.B

Slovenský jazyk a literatúra

Anglický jazyk

Teoretická časť odbornej zložky

Praktická časť odbornej zložky

B1

30.5.2022

30.5.2022

31.5.2022

08:40

14:20

14:00

I.B (209)

OUC (117)

OUD (210)

Ing. Iveta Marcinčinová
riaditeľka školy

§ 89, ods. 2 zákona č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon): Žiak, ktorý pre vážne, najmä zdravotné dôvody, sa nezúčastní
na maturitnej skúške, je povinný sa ospravedlniť riaditeľovi školy spravidla do troch dní od term ínu konania skúšky. Ak ho riaditeľ školy ospravedlní,
žiaka nemožno klasifikovať. Žiak súčasne predloží aj žiadosť o konanie skúšky v náhradnom term íne.

Prajem Vám úspešné zvládnutie maturitnej skúšky.

Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Plzenská 1, Prešov

Úroveň

Dobrovoľné predmety:

M iestnosťDátum Čas začiatkuPovinné predmety:

oznamujem Vám term íny ústnej m aturitnej skúšky z jednotlivých predmetov:

Vážený študent

Rusnák Daniel - IV.B

Slovenský jazyk a literatúra

Anglický jazyk

Teoretická časť odbornej zložky

Praktická časť odbornej zložky

B2

31.5.2022

1.6.2022

1.6.2022

11:30

11:30

08:00

I.B (209)

OUC (117)

OUD (210)

Matematika 31.5.2022 13:40 OUA (113)



Ing. Iveta Marcinčinová
riaditeľka školy

§ 89, ods. 2 zákona č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon): Žiak, ktorý pre vážne, najmä zdravotné dôvody, sa nezúčastní
na maturitnej skúške, je povinný sa ospravedlniť riaditeľovi školy spravidla do troch dní od term ínu konania skúšky. Ak ho riaditeľ školy ospravedlní,
žiaka nemožno klasifikovať. Žiak súčasne predloží aj žiadosť o konanie skúšky v náhradnom term íne.

Prajem Vám úspešné zvládnutie maturitnej skúšky.

Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Plzenská 1, Prešov

Úroveň

Dobrovoľné predmety:

M iestnosťDátum Čas začiatkuPovinné predmety:

oznamujem Vám term íny ústnej m aturitnej skúšky z jednotlivých predmetov:

Vážený študent

Šebest Jakub - IV.B

Slovenský jazyk a literatúra

Anglický jazyk

Teoretická časť odbornej zložky

Praktická časť odbornej zložky

B1

31.5.2022

30.5.2022

30.5.2022

10:50

12:50

08:00

I.B (209)

OUC (117)

OUD (210)

Ing. Iveta Marcinčinová
riaditeľka školy

§ 89, ods. 2 zákona č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon): Žiak, ktorý pre vážne, najmä zdravotné dôvody, sa nezúčastní
na maturitnej skúške, je povinný sa ospravedlniť riaditeľovi školy spravidla do troch dní od term ínu konania skúšky. Ak ho riaditeľ školy ospravedlní,
žiaka nemožno klasifikovať. Žiak súčasne predloží aj žiadosť o konanie skúšky v náhradnom term íne.

Prajem Vám úspešné zvládnutie maturitnej skúšky.

Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Plzenská 1, Prešov

Úroveň

Dobrovoľné predmety:

M iestnosťDátum Čas začiatkuPovinné predmety:

oznamujem Vám term íny ústnej m aturitnej skúšky z jednotlivých predmetov:

Vážený študent

Šimoňak Nikodém - IV.B

Slovenský jazyk a literatúra

Anglický jazyk

Teoretická časť odbornej zložky

Praktická časť odbornej zložky

B1

31.5.2022

30.5.2022

31.5.2022

12:10

11:50

14:30

I.B (209)

OUC (117)

OUD (210)



Ing. Iveta Marcinčinová
riaditeľka školy

§ 89, ods. 2 zákona č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon): Žiak, ktorý pre vážne, najmä zdravotné dôvody, sa nezúčastní
na maturitnej skúške, je povinný sa ospravedlniť riaditeľovi školy spravidla do troch dní od term ínu konania skúšky. Ak ho riaditeľ školy ospravedlní,
žiaka nemožno klasifikovať. Žiak súčasne predloží aj žiadosť o konanie skúšky v náhradnom term íne.

Prajem Vám úspešné zvládnutie maturitnej skúšky.

Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Plzenská 1, Prešov

Úroveň

Dobrovoľné predmety:

M iestnosťDátum Čas začiatkuPovinné predmety:

oznamujem Vám term íny ústnej m aturitnej skúšky z jednotlivých predmetov:

Vážený študent

Škurla Kamil - IV.B

Slovenský jazyk a literatúra

Anglický jazyk

Teoretická časť odbornej zložky

Praktická časť odbornej zložky

B1

31.5.2022

30.5.2022

31.5.2022

10:30

14:00

13:30

I.B (209)

OUC (117)

OUD (210)

Ing. Iveta Marcinčinová
riaditeľka školy

§ 89, ods. 2 zákona č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon): Žiak, ktorý pre vážne, najmä zdravotné dôvody, sa nezúčastní
na maturitnej skúške, je povinný sa ospravedlniť riaditeľovi školy spravidla do troch dní od term ínu konania skúšky. Ak ho riaditeľ školy ospravedlní,
žiaka nemožno klasifikovať. Žiak súčasne predloží aj žiadosť o konanie skúšky v náhradnom term íne.

Prajem Vám úspešné zvládnutie maturitnej skúšky.

Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Plzenská 1, Prešov

Úroveň

Dobrovoľné predmety:

M iestnosťDátum Čas začiatkuPovinné predmety:

oznamujem Vám term íny ústnej m aturitnej skúšky z jednotlivých predmetov:

Vážený študent

Šlosár Daniel - IV.B

Slovenský jazyk a literatúra

Anglický jazyk

Teoretická časť odbornej zložky

Praktická časť odbornej zložky

B2

31.5.2022

1.6.2022

1.6.2022

09:00

11:50

08:30

I.B (209)

OUC (117)

OUD (210)

Matematika 31.5.2022 15:00 OUA (113)



Ing. Iveta Marcinčinová
riaditeľka školy

§ 89, ods. 2 zákona č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon): Žiak, ktorý pre vážne, najmä zdravotné dôvody, sa nezúčastní
na maturitnej skúške, je povinný sa ospravedlniť riaditeľovi školy spravidla do troch dní od term ínu konania skúšky. Ak ho riaditeľ školy ospravedlní,
žiaka nemožno klasifikovať. Žiak súčasne predloží aj žiadosť o konanie skúšky v náhradnom term íne.

Prajem Vám úspešné zvládnutie maturitnej skúšky.

Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Plzenská 1, Prešov

Úroveň

Dobrovoľné predmety:

M iestnosťDátum Čas začiatkuPovinné predmety:

oznamujem Vám term íny ústnej m aturitnej skúšky z jednotlivých predmetov:

Vážený študent

Terez Michal - IV.B

Slovenský jazyk a literatúra

Anglický jazyk

Teoretická časť odbornej zložky

Praktická časť odbornej zložky

B1

30.5.2022

30.5.2022

31.5.2022

12:30

09:00

11:30

I.B (209)

OUC (117)

OUD (210)

Ing. Iveta Marcinčinová
riaditeľka školy

§ 89, ods. 2 zákona č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon): Žiak, ktorý pre vážne, najmä zdravotné dôvody, sa nezúčastní
na maturitnej skúške, je povinný sa ospravedlniť riaditeľovi školy spravidla do troch dní od term ínu konania skúšky. Ak ho riaditeľ školy ospravedlní,
žiaka nemožno klasifikovať. Žiak súčasne predloží aj žiadosť o konanie skúšky v náhradnom term íne.

Prajem Vám úspešné zvládnutie maturitnej skúšky.

Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Plzenská 1, Prešov

Úroveň

Dobrovoľné predmety:

M iestnosťDátum Čas začiatkuPovinné predmety:

oznamujem Vám term íny ústnej m aturitnej skúšky z jednotlivých predmetov:

Vážený študent

Vaško Peter - IV.B

Slovenský jazyk a literatúra

Anglický jazyk

Teoretická časť odbornej zložky

Praktická časť odbornej zložky

B1

30.5.2022

30.5.2022

31.5.2022

08:00

12:10

08:00

I.B (209)

OUC (117)

OUD (210)


