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Usmernenie riaditeľa Súkromného konzervatória Dezidera Kardoša, 

M. Benku 7, Prešov 

 k termínom a organizácii internej časti absolventskej skúšky v čase 

mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/20 

• Vyučovanie pre 6.ročník končí 7. mája 2020. Dátum vystavenia vysvedčenia bude 7.máj 2020. 

• Vysvedčenie šiesteho ročníka spolu s vysvedčením o absolventskej skúške vydá škola 

najneskôr 30. júna 2020. 

• V školskom roku 2019/20 sa absolventská skúška vrátane teoretickej a praktickej časti 

odbornej zložky vykoná administratívne. 

• Termín odovzdania absolventskej práce je 30.4.2020.  Termín odovzdania absolvenskej práce 

bol oznámený 31.3.2020 cez informačný system školy – Edupage. Absolventské práce sa do 

uvedeného termínu odovzdávajú len v elektronickej forme vo formáte PDF na mailovú 

adresu zastupca.skdkpo@gmail.com. 1 exemplár práce v pevnej väzbe sa odovzdá v deň 

preberania vysvedčení v termíne a harmonograme stanovenom školou, najneskôr do 30. 

júna. 

• Posudok oponenta a konzultanta bude študentovi zaslaný v elektronickej forme najneskôr do 

29.mája 2020.  

• Obhajoba absolventskej písomnej práce sa nevykonáva. 

• Hodnotenie v jednotlivých častiach absolventskej skúšky sa získa ako aritmetický priemer 

známok zo skupiny príbuzných predmetov. Do aritmetického priemeru známok sa započítajú 

koncoročné známky zo všetkých ročníkov a polročné známky z posledných dvoch ročníkov. 

• Aritmetický priemer známok sa zaokrúhľuje na celé číslo, pričom 1,5 sa zaokrúhľuje na 1; 2,5 

sa zaokrúhľuje na 2; 3,5 sa zaokrúhľuje na 3 a 4,5 sa zaokrúhľuje na 4. Aritmetický priemer s 

desatinnou časťou do 0,50 sa zaokrúhľuje na celé číslo smerom nadol a nad 0,50 sa 

zaokrúhľuje na celé číslo smerom nahor.  

• Na základe odporúčania predmetových komisií jednotlivých študijných odborov riaditeľ 

Súkromného konzervatória Dezidera Kardoša v Prešove určuje skupiny príbuzných 

predmetov, ktorých známky sa započítajú do administratívneho hodnotenia predmetu 

absolventskej skúšky nasledovne: 
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1. SÚBORNÁ SKÚŠKA Z PEDAGOGICKEJ PRÍPRAVY : 

      odbor HUDBA:  pedagogika (PED) 

                                   psychológia (PSY) 

                                   metodika HOŠ (MOŠ) 

                                   didaktika HOŠ (DOŠ) 

        

 

odbor SPEV: pedagogika (PED) 

psychológia (PSY) 

metodika HOŠ (MOŠ) 

didaktika HOŠ (DOŠ) 

dejiny a literatúra HOŠ (DLI) 

 

      odbor TANEC: pedagogika tanca (PET) 

    psychológia (PSY) 

    metodika výučby tanca (MVT)  

    didaktika tanca (DIT)  

 

odbor HUDOBNO-DRAMATICKÉ UMENIE:  pedagogika (PED) 

      psychológia (PSY) 

      metodika HOŠ Herectvo (MHH) 

      didaktika HOŠ Herectvo (DHH) 

 

2. ABSOLVENTSKÝ VÝKON:  

odbor HUDBA podľa zamerania:    hlavný odbor štúdia hra na akordeóne (HAK) 

hlavný odbor štúdia hra na husliach (HHU) 

hlavný odbor štúdia hra na saxofóne (HSX) 

hlavný odbor štúdia hra na klavíri (HOK) 

hlavný odbor štúdia hra na bicích nástrojoch (HBN) 

                                               hlavný odbor štúdia hra na flaute (HFL) 

                                               hra notového zápisu bez prípravy 

 

odbor SPEV: hlavný odbor štúdia spev (HSP) 

 

odbor TANEC:   klasický tanec (KTA) 

ľudový tanec (ĽTA) 

moderný tanec (MTA) 

 

odbor HUDOBNO-DRAMATICKÉ UMENIE: HOŠ Spev (HSP)  

HOŠ Tanec (HTA) 

HOŠ Herectvo (HOE) 

Šansón (SAN) 
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3. ABSOLVENTSKÁ PÍSOMNÁ PRÁCA – posudok oponenta a posudok školiteľa 

4. SUMÁR VLASTNEJ PEDAGOGICKEJ PRAXE 

 

• Aritmetický priemer a výslednú známku v jednotlivých častiach príslušnej časti 

absolventskej skúšky kontrolujú dvaja skúšajúci členovia skúšobnej komisie a schvaľuje 

predseda skúšobnej komisie do 29. mája 2020. 

• Administratívne vykonanie absolventskej skúšky sa nevzťahuje na absolventské výkony z 

hlavného odboru štúdia alebo hlavných odborov štúdia na konzervatóriu, ktoré sa vykonali 

do 16. marca 2020 (termín mimoriadneho prerušenia školského vyučovania v školách). 

• Neabsolvovanie určeného počtu vyučovacích hodín z dôvodu mimoriadneho prerušenia 

školského vyučovania počas mimoriadnej situácie a neabsolvovanie počtu hodín praktického 

vyučovania určeného v príslušnom učebnom pláne nie sú dôvodom pre neklasifikovanie 

žiakov v riadnom termíne v druhom polroku a nepripustenie k absolventskej skúške. 

• Riaditeľ Súkromného konzervatória Dezidera Kardoša Prešov určuje členov jednotlivých 

predmetových komisií absolventských skúšok nasledovne: 

•     
 

 Predmet 
K   

 

1. 

TČOZ – hudobno-dramatické umenie 

PhDr. Beáta Daňková  
 

 Mgr. art Jaroslava Sisáková  
 

2. TČOZ – tanec PhDr. Beáta Daňková  
 

  Mgr.art. Miroslav Morochovič  
 

3. TČOZ – spev PhDr. Beáta Daňková  
 

  Mgr. Anna Maruškaničová  
 

4. TČOZ – hudba HOK PhDr. Beáta Daňková  
 

  Mgr. art. Stanislav Mirossay ArtD.  
 

5. TČOZ – hudba – HHU, HGI, HKN PhDr. Beáta Daňková  
 

  Mgr. art. Peter Uher  
 

6. TČOZ – hudba - HSX PhDr. Beáta Daňková  
 

  Mgr. art. Katarína Nováková  
 

7.  TČOZ – hudba HAK PhDr. Beáta Daňková  
 

  Mgr. Peter Zajac  
 

8. PČOZ - hudobno-dramatické umenie Mgr. art Michal Novodomský  
 

  Mgr. art Marián Marko  
 

9. PČOZ  - tanec Mgr.art. Miroslav Morochovič  
 

  Mgr.art. Branislav Ilečko  
 

10. PČOZ - spev Mgr. František Biroš  
 

  Mgr. Anna Maruškaničová  
 

11. PČOZ – hudba – HOK Mgr. art. Stanislav Mirossay ArtD.  
 

  Mgr. art. Oleksandr Trush  
 

12. PČOZ – hudba HHU, HGI, HKN Mgr. art. Peter Uher  
 

  Mgr. Matej Lacko, DiS. art.  
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13. PČOZ – hudba - HSX Mgr.art Veronika Pillárová  
 

  Mgr. art. Katarína Nováková  
 

14.  PČOZ – hudba HAK Mgr. art. Oleksandr Trush  
 

  Mgr. Peter Zajac  
 

 

    

 

V Prešove 5.5.2020         PaedDr. Viliam Stanek, PhD. 

                      riaditeľ školy 


