
  
Spojená škola 

Jarmočná 108,  064 01 Stará Ľubovňa 
Organizačná zložka SOŠ hotelových služieb a remesiel, 

Jarmočná 108, Stará Ľubovňa 
  

  Č.j.: SL-2021/4-SŠJ-004                                                            V Starej Ľubovni, 15.04.2021 

 
 

Rozhodnutie 
 

 

Riaditeľ Spojenej školy, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa ako príslušný správny orgán podľa § 5 

ods. 4 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v zmysle Rozhodnutia 

o termínoch a organizácii internej časti maturitnej skúšky v čase mimoriadnej situácie 
v školskom roku 2020/2021 vydané MŠVVaŠ SR zo dňa 22.marca 2021 podľa bodu 5.4 

určujem skupiny príbuzných predmetov, ktorých známky sa započítavajú do hodnotenia 

maturitného predmetu na maturitných skúškach v školskom roku 2020/2021 vykonávaných 

administratívnym spôsobom. 

 

Určenie skupín: 
 

skupiny príbuzných predmetov, ktorých známky sa započítavajú do hodnotenia maturitného 

predmetu maturitnej skúšky  v jednotlivých študijných odboroch nasledovne: 
 

I. slovenský jazyk a literatúra : bez príbuzných predmetov  
 

II. povinný predmet zo skupiny predmetov cudzí jazyk :   

 

Študijný odbor 6323 K hotelová akadémia 

Príbuzné predmety: 

 Anglický jazyk: Komunikácia v cudzom jazyku   

 Nemecký jazyk: Komunikácia v cudzom jazyku   

 Ruský jazyk: Komunikácia v cudzom jazyku   

 

Študijný odbor 3659  L stavebníctvo, 6426 L vlasová kozmetika, 6421 L spoločné 

stravovanie 
Príbuzné predmety: 

 Anglický jazyk: Konverzácia v cudzom jazyku   

 Nemecký jazyk: Konverzácia v cudzom jazyku   

 Ruský jazyk: Konverzácia v cudzom jazyku   

 

III. Teoretická časť odbornej zložky 

 

Študijný odbor 6323 K hotelová akadémia 

Príbuzné predmety: 

Ekonomika, Hotelový a gastronomický manažment, Marketing, Účtovníctvo a dane, 

Technológia prípravy pokrmov, Technika obsluhy, Služby cestovného ruchu, Finančná 

matematika 

 

Študijný odbor 3659  L stavebníctvo  
Príbuzné predmety:  

Ekonomika,  Konštrukčné cvičenia, Príprava a realizácia stavieb, Technológia, Geodézia 
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Študijný odbor 6426 L vlasová kozmetika 

Príbuzné predmety: 

Ekonomika,  Účtovníctvo, Marketing a manažment, Vlasová a pleťová kozmetika, 

Zdravoveda 

 

Študijný odbor 6421 L spoločné stravovanie 
Príbuzné predmety: 

Ekonomika, Účtovníctvo, Manažment v spoločnom stravovaní, Marketing, Hotelové služby, 

Cestovný ruch, Technika prevádzky 

 

IV. Praktická časť odbornej zložky 

 

Študijný odbor 6323 K hotelová akadémia 

Príbuzné predmety: 

Odborný výcvik, Administratíva  a korešpondencia, Informatika v hotelierstve a gastronómii, 

Simulátor fiktívnej firmy 

 

Študijný odbor 3659  L stavebníctvo  
Príbuzné predmety:  

Odborná prax, Aplikovaná informatika, Grafické informačné systémy, Simulátor fiktívnej 

firmy 

 

Študijný odbor 6426 L vlasová kozmetika 

Príbuzné predmety: 

Odborná prax, Aplikovaná informatika, Administratíva a korešpondencia, Estetická 

a výtvarná výchova, Simulátor fiktívnej firmy 

 

Študijný odbor 6421 L spoločné stravovanie 
Príbuzné predmety: 

Odborná prax, Aplikovaná informatika, Administratíva a korešpondencia, Simulátor fiktívnej 

firmy 

 

Odôvodnenie: 

Rozhodnutie riaditeľa školy bolo vydané v zmysle Rozhodnutia o termínoch a organizácii 

internej časti maturitnej skúšky v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2020/2021 

vydané MŠVVaŠ SR zo dňa 22.marca 2021. 

 

 

 

                 PaedDr. Vladimír Buvalič 

              poverený vedením školy 

Rozhodnutie sa doručí: 

Mgr. Ján Bondra – zástupca riaditeľa pre teoretické vyučovanie 

Ing. Mgr. Miroslav Knap – zástupca riaditeľa pre praktické vyučovanie 

Toto rozhodnutie bude sprístupnené aj žiakom školy na webovom portáli školy : 

www.ssjsl.edupage.org 

http://www.ssjsl.edupage.org/

