
Ing. Ľubica Pevná
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.

Obchodná akadémia, Veľká okružná 32, Žilina

Úroveň

Dobrovoľné predmety:

M iestnosťDátum Čas začiatkuPovinné predmety:

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

Vážená študentka

Bajcárová Michaela - IV.C

Slovenský jazyk a literatúra

Anglický jazyk

Teoretická časť odbornej zložky

Praktická časť odbornej zložky

B1

22.5.2018

21.5.2018

22.5.2018

12:00

08:30

13:30

u1

IV.C

II.G

Ing. Ľubica Pevná
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.

Obchodná akadémia, Veľká okružná 32, Žilina

Úroveň

Dobrovoľné predmety:

M iestnosťDátum Čas začiatkuPovinné predmety:

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

Vážená študentka

Bieliková Natália - IV.C

Slovenský jazyk a literatúra

Anglický jazyk

Teoretická časť odbornej zložky

Praktická časť odbornej zložky

B2

21.5.2018

25.5.2018

21.5.2018

14:10

08:10

11:00

u1

IV.C

II.G



Ing. Ľubica Pevná
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.

Obchodná akadémia, Veľká okružná 32, Žilina

Úroveň

Dobrovoľné predmety:

M iestnosťDátum Čas začiatkuPovinné predmety:

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

Vážená študentka

Cabadajová Silvia - IV.C

Slovenský jazyk a literatúra

Anglický jazyk

Teoretická časť odbornej zložky

Praktická časť odbornej zložky

B1

21.5.2018

22.5.2018

23.5.2018

13:50

08:30

08:30

u1

IV.C

II.G

Ing. Ľubica Pevná
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.

Obchodná akadémia, Veľká okružná 32, Žilina

Úroveň

Dobrovoľné predmety:

M iestnosťDátum Čas začiatkuPovinné predmety:

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

Vážená študentka

Drndová Veronika - IV.C

Slovenský jazyk a literatúra

Anglický jazyk

Teoretická časť odbornej zložky

Praktická časť odbornej zložky

B1

21.5.2018

22.5.2018

22.5.2018

08:30

07:30

11:30

u1

IV.C

II.G



Ing. Ľubica Pevná
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.

Obchodná akadémia, Veľká okružná 32, Žilina

Úroveň

Dobrovoľné predmety:

M iestnosťDátum Čas začiatkuPovinné predmety:

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

Vážená študentka

Dubcová Mária - IV.C

Slovenský jazyk a literatúra

Anglický jazyk

Teoretická časť odbornej zložky

Praktická časť odbornej zložky

B1

21.5.2018

21.5.2018

21.5.2018

10:20

07:30

14:30

u1

IV.C

II.G

Ing. Ľubica Pevná
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.

Obchodná akadémia, Veľká okružná 32, Žilina

Úroveň

Dobrovoľné predmety:

M iestnosťDátum Čas začiatkuPovinné predmety:

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

Vážená študentka

Ďungelová Alexandra - IV.C

Slovenský jazyk a literatúra

Anglický jazyk

Teoretická časť odbornej zložky

Praktická časť odbornej zložky

B1

21.5.2018

21.5.2018

21.5.2018

13:30

08:10

11:30

u1

IV.C

II.G



Ing. Ľubica Pevná
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.

Obchodná akadémia, Veľká okružná 32, Žilina

Úroveň

Dobrovoľné predmety:

M iestnosťDátum Čas začiatkuPovinné predmety:

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

Vážená študentka

Fujáková Alexandra - IV.C

Slovenský jazyk a literatúra

Anglický jazyk

Teoretická časť odbornej zložky

Praktická časť odbornej zložky

B1

21.5.2018

21.5.2018

21.5.2018

12:00

13:10

10:30

u1

IV.C

II.G

Ing. Ľubica Pevná
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.

Obchodná akadémia, Veľká okružná 32, Žilina

Úroveň

Dobrovoľné predmety:

M iestnosťDátum Čas začiatkuPovinné predmety:

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

Vážená študentka

Habláková Mária - IV.C

Slovenský jazyk a literatúra

Anglický jazyk

Teoretická časť odbornej zložky

Praktická časť odbornej zložky

B2

21.5.2018

24.5.2018

21.5.2018

07:30

14:30

14:00

u1

IV.C

II.G



Ing. Ľubica Pevná
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.

Obchodná akadémia, Veľká okružná 32, Žilina

Úroveň

Dobrovoľné predmety:

M iestnosťDátum Čas začiatkuPovinné predmety:

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

Vážená študentka

Hlaváčová Andrea - IV.C

Slovenský jazyk a literatúra

Anglický jazyk

Teoretická časť odbornej zložky

Praktická časť odbornej zložky

B1

21.5.2018

21.5.2018

23.5.2018

14:50

11:00

07:30

u1

IV.C

II.G

Ing. Ľubica Pevná
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.

Obchodná akadémia, Veľká okružná 32, Žilina

Úroveň

Dobrovoľné predmety:

M iestnosťDátum Čas začiatkuPovinné predmety:

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

Vážená študentka

Horníková Romana - IV.C

Slovenský jazyk a literatúra

Anglický jazyk

Teoretická časť odbornej zložky

Praktická časť odbornej zložky

B1

22.5.2018

21.5.2018

21.5.2018

08:30

13:30

08:00

u1

IV.C

II.G



Ing. Ľubica Pevná
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.

Obchodná akadémia, Veľká okružná 32, Žilina

Úroveň

Dobrovoľné predmety:

M iestnosťDátum Čas začiatkuPovinné predmety:

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

Vážený študent

Janovčík Martin - IV.C

Slovenský jazyk a literatúra

Anglický jazyk

Teoretická časť odbornej zložky

Praktická časť odbornej zložky

B1

22.5.2018

23.5.2018

22.5.2018

07:30

11:40

11:00

u1

IV.C

II.G

Ing. Ľubica Pevná
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.

Obchodná akadémia, Veľká okružná 32, Žilina

Úroveň

Dobrovoľné predmety:

M iestnosťDátum Čas začiatkuPovinné predmety:

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

Vážená študentka

Kubíková Natália - IV.C

Slovenský jazyk a literatúra

Anglický jazyk

Teoretická časť odbornej zložky

Praktická časť odbornej zložky

B1

21.5.2018

22.5.2018

23.5.2018

10:40

08:10

14:00

u1

IV.C

II.G



Ing. Ľubica Pevná
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.

Obchodná akadémia, Veľká okružná 32, Žilina

Úroveň

Dobrovoľné predmety:

M iestnosťDátum Čas začiatkuPovinné predmety:

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

Vážená študentka

Kuzmová Ivona - IV.C

Slovenský jazyk a literatúra

Anglický jazyk

Teoretická časť odbornej zložky

Praktická časť odbornej zložky

B1

24.5.2018

22.5.2018

22.5.2018

10:40

07:50

09:00

u1

IV.C

II.G

Ing. Ľubica Pevná
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.

Obchodná akadémia, Veľká okružná 32, Žilina

Úroveň

Dobrovoľné predmety:

M iestnosťDátum Čas začiatkuPovinné predmety:

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

Vážená študentka

Masná Monika - IV.C

Slovenský jazyk a literatúra

Anglický jazyk

Teoretická časť odbornej zložky

Praktická časť odbornej zložky

B1

21.5.2018

21.5.2018

22.5.2018

11:00

14:10

07:30

u1

IV.C

II.G



Ing. Ľubica Pevná
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.

Obchodná akadémia, Veľká okružná 32, Žilina

Úroveň

Dobrovoľné predmety:

M iestnosťDátum Čas začiatkuPovinné predmety:

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

Vážený študent

Melicher Sebastián - IV.C

Slovenský jazyk a literatúra

Anglický jazyk

Teoretická časť odbornej zložky

Praktická časť odbornej zložky

B1

21.5.2018

21.5.2018

21.5.2018

14:30

07:50

09:00

u1

IV.C

II.G

Ing. Ľubica Pevná
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.

Obchodná akadémia, Veľká okružná 32, Žilina

Úroveň

Dobrovoľné predmety:

M iestnosťDátum Čas začiatkuPovinné predmety:

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

Vážený študent

Meňhart Adrián - IV.C

Slovenský jazyk a literatúra

Anglický jazyk

Teoretická časť odbornej zložky

Praktická časť odbornej zložky

B1

22.5.2018

21.5.2018

24.5.2018

15:10

11:40

11:00

u1

IV.C

II.G



Ing. Ľubica Pevná
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.

Obchodná akadémia, Veľká okružná 32, Žilina

Úroveň

Dobrovoľné predmety:

M iestnosťDátum Čas začiatkuPovinné predmety:

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

Vážená študentka

Michalová Natália - IV.C

Slovenský jazyk a literatúra

Anglický jazyk

Teoretická časť odbornej zložky

Praktická časť odbornej zložky

B1

21.5.2018

21.5.2018

21.5.2018

15:10

10:40

08:30

u1

IV.C

II.G

Ing. Ľubica Pevná
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.

Obchodná akadémia, Veľká okružná 32, Žilina

Úroveň

Dobrovoľné predmety:

M iestnosťDátum Čas začiatkuPovinné predmety:

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

Vážený študent

Mučka Dávid - IV.C

Slovenský jazyk a literatúra

Anglický jazyk

Teoretická časť odbornej zložky

Praktická časť odbornej zložky

B1

24.5.2018

22.5.2018

22.5.2018

07:30

11:40

08:30

u1

IV.C

II.G



Ing. Ľubica Pevná
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.

Obchodná akadémia, Veľká okružná 32, Žilina

Úroveň

Dobrovoľné predmety:

M iestnosťDátum Čas začiatkuPovinné predmety:

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

Vážená študentka

Muchová Katarína - IV.C

Slovenský jazyk a literatúra

Anglický jazyk

Teoretická časť odbornej zložky

Praktická časť odbornej zložky

B1

21.5.2018

21.5.2018

22.5.2018

07:50

10:00

08:00

u1

IV.C

II.G

Ing. Ľubica Pevná
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.

Obchodná akadémia, Veľká okružná 32, Žilina

Úroveň

Dobrovoľné predmety:

M iestnosťDátum Čas začiatkuPovinné predmety:

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

Vážená študentka

Nováčiková Simona - IV.C

Slovenský jazyk a literatúra

Anglický jazyk

Teoretická časť odbornej zložky

Praktická časť odbornej zložky

B1

21.5.2018

21.5.2018

23.5.2018

08:10

11:20

08:00

u1

IV.C

II.G



Ing. Ľubica Pevná
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.

Obchodná akadémia, Veľká okružná 32, Žilina

Úroveň

Dobrovoľné predmety:

M iestnosťDátum Čas začiatkuPovinné predmety:

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

Vážená študentka

Obertová Aneta - IV.C

Slovenský jazyk a literatúra

Anglický jazyk

Teoretická časť odbornej zložky

Praktická časť odbornej zložky

B1

25.5.2018

21.5.2018

21.5.2018

08:10

08:50

13:30

u1

IV.C

II.G

Ing. Ľubica Pevná
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.

Obchodná akadémia, Veľká okružná 32, Žilina

Úroveň

Dobrovoľné predmety:

M iestnosťDátum Čas začiatkuPovinné predmety:

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

Vážený študent

Prcín Matej - IV.C

Slovenský jazyk a literatúra

Anglický jazyk

Teoretická časť odbornej zložky

Praktická časť odbornej zložky

B2

21.5.2018

24.5.2018

22.5.2018

11:20

13:50

10:30

u1

IV.C

II.G



Ing. Ľubica Pevná
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.

Obchodná akadémia, Veľká okružná 32, Žilina

Úroveň

Dobrovoľné predmety:

M iestnosťDátum Čas začiatkuPovinné predmety:

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

Vážená študentka

Straková Simona - IV.C

Slovenský jazyk a literatúra

Anglický jazyk

Teoretická časť odbornej zložky

Praktická časť odbornej zložky

B1

22.5.2018

21.5.2018

21.5.2018

07:50

13:50

07:30

u1

IV.C

II.G

Ing. Ľubica Pevná
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.

Obchodná akadémia, Veľká okružná 32, Žilina

Úroveň

Dobrovoľné predmety:

M iestnosťDátum Čas začiatkuPovinné predmety:

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

Vážený študent

Šoška Róbert - IV.C

Slovenský jazyk a literatúra

Anglický jazyk

Teoretická časť odbornej zložky

Praktická časť odbornej zložky

B2

21.5.2018

25.5.2018

23.5.2018

11:40

07:50

10:30

u1

IV.C

II.G



Ing. Ľubica Pevná
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.

Obchodná akadémia, Veľká okružná 32, Žilina

Úroveň

Dobrovoľné predmety:

M iestnosťDátum Čas začiatkuPovinné predmety:

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

Vážená študentka

Šurmanová Kristína - IV.C

Slovenský jazyk a literatúra

Anglický jazyk

Teoretická časť odbornej zložky

Praktická časť odbornej zložky

B1

22.5.2018

21.5.2018

22.5.2018

08:10

10:20

14:30

u1

IV.C

II.G

Ing. Ľubica Pevná
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.

Obchodná akadémia, Veľká okružná 32, Žilina

Úroveň

Dobrovoľné predmety:

M iestnosťDátum Čas začiatkuPovinné predmety:

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

Vážená študentka

Zemanová Žaneta - IV.C

Slovenský jazyk a literatúra

Anglický jazyk

Teoretická časť odbornej zložky

Praktická časť odbornej zložky

B2

21.5.2018

24.5.2018

23.5.2018

08:50

14:10

11:00

u1

IV.C

II.G



Ing. Ľubica Pevná
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.

Obchodná akadémia, Veľká okružná 32, Žilina

Úroveň

Dobrovoľné predmety:

M iestnosťDátum Čas začiatkuPovinné predmety:

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

Vážený študent

Žerjava Marek - IV.C

Slovenský jazyk a literatúra

Anglický jazyk

Teoretická časť odbornej zložky

Praktická časť odbornej zložky

B2

25.5.2018

25.5.2018

22.5.2018

10:20

07:30

14:00

u1

IV.C

II.G


