
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

Berdis Maroš - IV.SA

Slovenský jazyk a literatúra

Anglický jazyk

Teoretická časť odbornej zložky

Praktická časť odbornej zložky

B2

1.6.2022

1.6.2022

30.5.2022

09:20

10:30

16:00

I.B (209)

I.C (220)

OUF (216)

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

Demko Daniel - IV.SA

Slovenský jazyk a literatúra

Anglický jazyk

Teoretická časť odbornej zložky

Praktická časť odbornej zložky

B1

1.6.2022

31.5.2022

1.6.2022

10:50

09:20

15:30

I.B (209)

I.C (220)

OUF (216)



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

Drobný Samuel - IV.SA

Slovenský jazyk a literatúra

Anglický jazyk

Teoretická časť odbornej zložky

Praktická časť odbornej zložky

B2

1.6.2022

2.6.2022

2.6.2022

10:30

11:20

09:30

I.B (209)

I.C (220)

OUF (216)

Matematika 1.6.2022 08:30 OUE (212)

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

Gira Dalibor - IV.SA

Slovenský jazyk a literatúra

Anglický jazyk

Teoretická časť odbornej zložky

Praktická časť odbornej zložky

B1

2.6.2022

31.5.2022

30.5.2022

09:20

11:30

11:30

I.B (209)

I.C (220)

OUF (216)



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

Greš Filip - IV.SA

Slovenský jazyk a literatúra

Anglický jazyk

Teoretická časť odbornej zložky

Praktická časť odbornej zložky

B2

31.5.2022

30.5.2022

30.5.2022

14:00

14:40

11:00

I.B (209)

I.C (220)

OUF (216)

Matematika 31.5.2022 08:40 OUE (212)

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

Hajzuš Timotej - IV.SA

Slovenský jazyk a literatúra

Anglický jazyk

Teoretická časť odbornej zložky

Praktická časť odbornej zložky

B2

1.6.2022

31.5.2022

2.6.2022

11:30

08:00

08:30

I.B (209)

I.C (220)

OUF (216)

Matematika 31.5.2022 10:50 OUE (212)



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

Halčišák Filip - IV.SA

Slovenský jazyk a literatúra

Anglický jazyk

Teoretická časť odbornej zložky

Praktická časť odbornej zložky

B2

1.6.2022

1.6.2022

2.6.2022

11:50

08:20

07:30

I.B (209)

I.C (220)

OUF (216)

Matematika 31.5.2022 09:20 OUE (212)

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

Horváth Marek - IV.SA

Slovenský jazyk a literatúra

Anglický jazyk

Teoretická časť odbornej zložky

Praktická časť odbornej zložky

B2

1.6.2022

1.6.2022

30.5.2022

14:00

11:10

14:30

I.B (209)

I.C (220)

OUF (216)

Matematika 31.5.2022 08:20 OUE (212)



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

Hovančák Marek - IV.SA

Slovenský jazyk a literatúra

Anglický jazyk

Teoretická časť odbornej zložky

Praktická časť odbornej zložky

B2

1.6.2022

1.6.2022

2.6.2022

08:20

11:30

11:00

I.B (209)

I.C (220)

OUF (216)

Matematika 31.5.2022 14:00 OUE (212)

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

Kopčan Róbert - IV.SA

Slovenský jazyk a literatúra

Anglický jazyk

Teoretická časť odbornej zložky

Praktická časť odbornej zložky

B1

1.6.2022

31.5.2022

1.6.2022

14:40

11:10

10:30

I.B (209)

I.C (220)

OUF (216)

Matematika 31.5.2022 13:40 OUE (212)



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

Koscelník Matej - IV.SA

Slovenský jazyk a literatúra

Anglický jazyk

Teoretická časť odbornej zložky

Praktická časť odbornej zložky

B2

1.6.2022

30.5.2022

30.5.2022

09:00

09:20

12:30

I.B (209)

I.C (220)

OUF (216)

Matematika 31.5.2022 15:40 OUE (212)

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

Kušnír Filip - IV.SA

Slovenský jazyk a literatúra

Anglický jazyk

Teoretická časť odbornej zložky

Praktická časť odbornej zložky

B2

1.6.2022

2.6.2022

1.6.2022

12:10

11:00

14:00

I.B (209)

I.C (220)

OUF (216)



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

Lesný Adrián - IV.SA

Slovenský jazyk a literatúra

Anglický jazyk

Teoretická časť odbornej zložky

Praktická časť odbornej zložky

B1

1.6.2022

31.5.2022

1.6.2022

08:40

10:30

12:30

I.B (209)

I.C (220)

OUF (216)

Matematika 31.5.2022 12:30 OUE (212)

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

Mihalčin Dávid - IV.SA

Slovenský jazyk a literatúra

Anglický jazyk

Teoretická časť odbornej zložky

Praktická časť odbornej zložky

B2

31.5.2022

1.6.2022

30.5.2022

14:20

08:40

08:30

I.B (209)

I.C (220)

OUF (216)

Matematika 31.5.2022 11:30 OUE (212)



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

Mika Matúš - IV.SA

Slovenský jazyk a literatúra

Anglický jazyk

Teoretická časť odbornej zložky

Praktická časť odbornej zložky

B1

2.6.2022

31.5.2022

1.6.2022

08:40

10:50

12:00

I.B (209)

I.C (220)

OUF (216)

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

Milev Daniel - IV.SA

Slovenský jazyk a literatúra

Anglický jazyk

Teoretická časť odbornej zložky

Praktická časť odbornej zložky

B2

1.6.2022

1.6.2022

30.5.2022

14:20

09:00

14:00

I.B (209)

I.C (220)

OUF (216)

Matematika 31.5.2022 09:00 OUE (212)



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

Pavuk Matúš - IV.SA

Slovenský jazyk a literatúra

Anglický jazyk

Teoretická časť odbornej zložky

Praktická časť odbornej zložky

B2

1.6.2022

30.5.2022

1.6.2022

13:40

14:20

11:00

I.B (209)

I.C (220)

OUF (216)

Matematika 31.5.2022 16:00 OUE (212)

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

Peko Andrej - IV.SA

Slovenský jazyk a literatúra

Anglický jazyk

Teoretická časť odbornej zložky

Praktická časť odbornej zložky

B1

2.6.2022

31.5.2022

30.5.2022

10:30

13:00

08:00

I.B (209)

I.C (220)

OUF (216)

Matematika 31.5.2022 14:40 OUE (212)



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

Petrisko Jaroslav - IV.SA

Slovenský jazyk a literatúra

Anglický jazyk

Teoretická časť odbornej zložky

Praktická časť odbornej zložky

B2

2.6.2022

1.6.2022

1.6.2022

09:00

13:20

11:30

I.B (209)

I.C (220)

OUF (216)

Matematika 31.5.2022 12:10 OUE (212)

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:

Vážená študentka

Petrová Natália - IV.SA

Slovenský jazyk a literatúra

Anglický jazyk

Teoretická časť odbornej zložky

Praktická časť odbornej zložky

B1

1.6.2022

31.5.2022

30.5.2022

13:20

13:40

15:30

I.B (209)

I.C (220)

OUF (216)

Matematika 31.5.2022 15:00 OUE (212)



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

Piroh Maximilián - IV.SA

Slovenský jazyk a literatúra

Anglický jazyk

Teoretická časť odbornej zložky

Praktická časť odbornej zložky

B2

1.6.2022

30.5.2022

2.6.2022

08:00

14:00

09:00

I.B (209)

I.C (220)

OUF (216)

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:

Vážená študentka

Renčková Margaréta - IV.SA

Slovenský jazyk a literatúra

Anglický jazyk

Teoretická časť odbornej zložky

Praktická časť odbornej zložky

B1

1.6.2022

30.5.2022

30.5.2022

11:10

08:20

12:00

I.B (209)

I.C (220)

OUF (216)

Matematika 1.6.2022 07:50 OUE (212)



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

Rezák Filip - IV.SA

Slovenský jazyk a literatúra

Anglický jazyk

Teoretická časť odbornej zložky

Praktická časť odbornej zložky

B2

31.5.2022

1.6.2022

1.6.2022

14:40

11:50

16:00

I.B (209)

I.C (220)

OUF (216)

Matematika 31.5.2022 11:10 OUE (212)

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

Stanko Branislav - IV.SA

Slovenský jazyk a literatúra

Anglický jazyk

Teoretická časť odbornej zložky

Praktická časť odbornej zložky

B2

2.6.2022

31.5.2022

30.5.2022

12:10

09:00

09:30

I.B (209)

I.C (220)

OUF (216)

Matematika 31.5.2022 15:20 OUE (212)



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

Szilágyi Matúš - IV.SA

Slovenský jazyk a literatúra

Anglický jazyk

Teoretická časť odbornej zložky

Praktická časť odbornej zložky

B2

2.6.2022

1.6.2022

1.6.2022

08:20

10:50

15:00

I.B (209)

I.C (220)

OUF (216)

Matematika 31.5.2022 08:00 OUE (212)

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

Štoff Hugo - IV.SA

Slovenský jazyk a literatúra

Anglický jazyk

Teoretická časť odbornej zložky

Praktická časť odbornej zložky

B2

2.6.2022

30.5.2022

1.6.2022

11:10

12:30

14:30

I.B (209)

I.C (220)

OUF (216)

Matematika 31.5.2022 11:50 OUE (212)



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

Štutika Filip - IV.SA

Slovenský jazyk a literatúra

Anglický jazyk

Teoretická časť odbornej zložky

Praktická časť odbornej zložky

B1

2.6.2022

30.5.2022

30.5.2022

11:30

12:10

09:00

I.B (209)

I.C (220)

OUF (216)

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

Tchir Samuel Gabriel - IV.SA

Slovenský jazyk a literatúra

Anglický jazyk

Teoretická časť odbornej zložky

Praktická časť odbornej zložky

B2

2.6.2022

30.5.2022

30.5.2022

08:00

13:40

15:00

I.B (209)

I.C (220)

OUF (216)

Matematika 31.5.2022 14:20 OUE (212)



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

Vargoško Tomáš - IV.SA

Slovenský jazyk a literatúra

Anglický jazyk

Teoretická časť odbornej zložky

Praktická časť odbornej zložky

B2

2.6.2022

1.6.2022

1.6.2022

10:50

08:00

10:00

I.B (209)

I.C (220)

OUF (216)

Matematika 31.5.2022 09:40 OUE (212)

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

Vateha Benjamín - IV.SA

Slovenský jazyk a literatúra

Anglický jazyk

Teoretická časť odbornej zložky

Praktická časť odbornej zložky

B2

2.6.2022

1.6.2022

2.6.2022

11:50

09:20

08:00

I.B (209)

I.C (220)

OUF (216)

Matematika 1.6.2022 08:10 OUE (212)


