
HODNOTENIE JEDNOTLIVÝCH VYUČOVACÍCH PREDMETOV V DRUHOM POLROKU 

šk. roka 2019/2020 

anglický jazyk ANJ      známka                                        

aplikovaná ekonomika APE      známka                                        

aplikovaná informatika API       absolvoval                                   

bázy dát BDT      známka                                        

biológia BIO       známka                                        

business English BE        absolvoval                                  

Cvičná reklamnná agentúra CRA     známka 

dejepis DEJ      známka 

digitálna fotografia DGF     absolvoval                                  

ekonomické cvičenia EKC     známka                                      

ekonomika EKO     známka 

ekonomika a podnikanie EAP     známka                                     

estetika v reklame EST     známka 

etická výchova ETV     absolvoval 

grafika a web dizajn GWD    známka 

hospodárske výpočty HSV     známka                                     

informačná analýza INA       absolvoval  

informačné procesy INP       absolvoval                               

informačné zdroje INZ       absolvoval                               

informačný systém podniku ISP       známka 

informatika INF       absolvoval                             

jazyková kultúra JAK      absolvoval  

kancelárske písanie KNP     absolvoval                              

knižničné a informačné služby KIS      absolvoval                             

kultúra jazykového prejavu KJP     známka 

manažment a marketing MAM   známka              

matematika MAT    známka 

mediálna psychológia PSM    známka 

mediálna tvorba MET    známka 

Mediálna tvorba - print MET print  známka 

mediálna tvorba - rozhlas MET rzhl   známka   

mediálna tvorba TV MET TV    známka 

multimediálne prezentácie MPR         známka   

náboženská výchova NAV     absolvoval        

nemecký jazyk NEJ      známka  

občianska náuka OBN     III. r.  známka , IV. r. – absolvoval       
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online médiá ONM      známka                                  

používatelia informácií POI        absolvoval                            

pramene hospodárskych informácií PHI        známka 

právna náuka PNA      známka 

právo a etika médií MPE      známka 

právo a etika v reklame PER       známka 

prekladový seminár odborných 

textov 
PST       známka                                

psychológia a sociológia práce PSP       známka 

Psychológia marketingovej 

komunikácie 
PMK      známka 

public relations PR         známka                                

regionálna a politická geografia RPG      známka  

reklamná fotografia RFO      absolvoval 

reklamná tvorba RET      známka 

reklamná tvorba v elektronických 

médiách 
REM     známka 

Reklamná tvorba v printových 

médiách 
RPM     známka 

ruský jazyk RUJ      známka        /absolvoval IV. r  (RUS)  

slovenský jazyk a literatúra SJL       známka 

sociálna komunikácia SOK      známky  

Správanie Spr       známka 

súčasná svetová spoločnosť SSS      III. r – absolvoval, /  IV. r – známka                

štylistika STL        známka                                                            

taliansky jazyk TAJ       známka  

technika administratívy TEA       absolvoval  I. r  /  známka II. r                                                         

telesná a športová výchova TSV        absolvoval                                                      

teória reklamy RKL        známka                                                          

tréning pamäte a tvorivého myslenia TPM       absolvoval                                                     

typografia a polygrafia TAP        známka                                                          

umenie a kultúra UAK        známka                                                          

úvod do mediálnej a marketingovej 

komunikácie 
UMM       známka                                                                    

úvod do štúdia médií USM        známka                                                                    

vizuál printových médií VPM        známka                                                                    


