
Mgr. M iroslav Tóth
riaditeľ 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.

Súkromná stredná odborná škola DSA, Komenského 12, 07501 Trebišov

Úroveň

Dobrovoľné predmety:

M iestnosťDátum Čas začiatkuPovinné predmety:

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

Vážená študentka

Čuchranová Adriana - IV.G

Slovenský jazyk a literatúra

Ruský jazyk

Teoretická časť odbornej zložky

Praktická časť odbornej zložky

B1

22.5.2019

21.5.2019

20.5.2019

16.4.2019

07:30

07:30

11:15

10:30 Hudobnej výchovy 1.

Mgr. M iroslav Tóth
riaditeľ 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.

Súkromná stredná odborná škola DSA, Komenského 12, 07501 Trebišov

Úroveň

Dobrovoľné predmety:

M iestnosťDátum Čas začiatkuPovinné predmety:

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

Vážená študentka

Hudáková Adriana - IV.G

Slovenský jazyk a literatúra

Ruský jazyk

Teoretická časť odbornej zložky

Praktická časť odbornej zložky

B1

22.5.2019

21.5.2019

20.5.2019

16.4.2019

07:50

07:50

11:45

11:00 Hudobnej výchovy 1.



Mgr. M iroslav Tóth
riaditeľ 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.

Súkromná stredná odborná škola DSA, Komenského 12, 07501 Trebišov

Úroveň

Dobrovoľné predmety:

M iestnosťDátum Čas začiatkuPovinné predmety:

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

Vážená študentka

Kašická Lenka - IV.G

Slovenský jazyk a literatúra

Anglický jazyk

Teoretická časť odbornej zložky

Praktická časť odbornej zložky

B1

22.5.2019

20.5.2019

20.5.2019

16.4.2019

08:10

07:30

12:15

11:30 Hudobnej výchovy 1.

Mgr. M iroslav Tóth
riaditeľ 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.

Súkromná stredná odborná škola DSA, Komenského 12, 07501 Trebišov

Úroveň

Dobrovoľné predmety:

M iestnosťDátum Čas začiatkuPovinné predmety:

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

Vážená študentka

Kučerová Viktória - IV.G

Slovenský jazyk a literatúra

Anglický jazyk

Teoretická časť odbornej zložky

Praktická časť odbornej zložky

B1

22.5.2019

20.5.2019

20.5.2019

16.4.2019

08:30

07:50

13:35

12:00 Hudobnej výchovy 1.



Mgr. M iroslav Tóth
riaditeľ 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.

Súkromná stredná odborná škola DSA, Komenského 12, 07501 Trebišov

Úroveň

Dobrovoľné predmety:

M iestnosťDátum Čas začiatkuPovinné predmety:

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

Vážená študentka

Lukičová Katarína - IV.G

Slovenský jazyk a literatúra

Nemecký jazyk

Teoretická časť odbornej zložky

Praktická časť odbornej zložky

B1

22.5.2019

22.5.2019

20.5.2019

16.4.2019

14:35

07:50

14:05

13:00 Hudobnej výchovy 1.

Mgr. M iroslav Tóth
riaditeľ 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.

Súkromná stredná odborná škola DSA, Komenského 12, 07501 Trebišov

Úroveň

Dobrovoľné predmety:

M iestnosťDátum Čas začiatkuPovinné predmety:

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

Vážená študentka

Malá Veronika - IV.G

Slovenský jazyk a literatúra

Anglický jazyk

Teoretická časť odbornej zložky

Praktická časť odbornej zložky

B1

22.5.2019

20.5.2019

20.5.2019

16.4.2019

08:50

08:10

14:35

13:30 Hudobnej výchovy 1.



Mgr. M iroslav Tóth
riaditeľ 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.

Súkromná stredná odborná škola DSA, Komenského 12, 07501 Trebišov

Úroveň

Dobrovoľné predmety:

M iestnosťDátum Čas začiatkuPovinné predmety:

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

Vážená študentka

Marcinová Katarína - IV.G

Slovenský jazyk a literatúra

Anglický jazyk

Teoretická časť odbornej zložky

Praktická časť odbornej zložky

B1

22.5.2019

20.5.2019

20.5.2019

16.4.2019

09:10

08:30

15:05

14:00 Hudobnej výchovy 1.

Mgr. M iroslav Tóth
riaditeľ 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.

Súkromná stredná odborná škola DSA, Komenského 12, 07501 Trebišov

Úroveň

Dobrovoľné predmety:

M iestnosťDátum Čas začiatkuPovinné predmety:

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

Vážená študentka

Szabová Alexandra - IV.G

Slovenský jazyk a literatúra

Ruský jazyk

Teoretická časť odbornej zložky

Praktická časť odbornej zložky

B1

22.5.2019

21.5.2019

20.5.2019

16.4.2019

09:30

08:10

15:35

15:00 Hudobnej výchovy 1.



Mgr. M iroslav Tóth
riaditeľ 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.

Súkromná stredná odborná škola DSA, Komenského 12, 07501 Trebišov

Úroveň

Dobrovoľné predmety:

M iestnosťDátum Čas začiatkuPovinné predmety:

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

Vážená študentka

Šandorová Barbora - IV.G

Slovenský jazyk a literatúra

Anglický jazyk

Teoretická časť odbornej zložky

Praktická časť odbornej zložky

B1

22.5.2019

20.5.2019

20.5.2019

16.4.2019

10:25

08:50

16:05

15:30 Hudobnej výchovy 1.

Mgr. M iroslav Tóth
riaditeľ 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.

Súkromná stredná odborná škola DSA, Komenského 12, 07501 Trebišov

Úroveň

Dobrovoľné predmety:

M iestnosťDátum Čas začiatkuPovinné predmety:

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

Vážená študentka

Timková Barbara - IV.G

Slovenský jazyk a literatúra

Nemecký jazyk

Teoretická časť odbornej zložky

Praktická časť odbornej zložky

B1

22.5.2019

22.5.2019

20.5.2019

16.4.2019

14:55

08:10

16:35

16:00 Hudobnej výchovy 1.


