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zriaďovateľ

Informácie pre účastníkov
METODICKÉHO DŇA
 Prezentácia všetkých účastníkov je v budove „B“ Konzervatória od 8,00 – 9,00 hod.
Poplatok vo výške 5,- € (dar škole na zabezpečenie prevádzky pri príležitosti Metodického dňa) sa
vyberá v hotovosti pri prezentácii. Účastník dostane potvrdenku, ktorou sa preukáže v komisii.
 Skúšobné komisie začínajú o 9,00 hod. podľa poradia zverejneného na dverách učební.
Žiaci sú zoradení v poradí, v akom sa dostavili k prezentácii. Na nástenke pri prezentácii sú zverejnené
informácie o požiadavkách k talentovým skúškam z jednotlivých nástrojov i informácie o štúdiu na
našej škole.
 Súčasťou Metodického dňa je okrem hry na nástroji alebo spevu aj orientačné
preskúšanie talentových predpokladov zo sluchovej a rytmickej analýzy (t.j. intonácia a rytmus)
je preto potrebné, aby sa všetci účastníci dostavili aj do tejto komisie (I. posch. trieda č. 116,117 –
poradie je ľubovoľné)! a orientačné preskúšanie hereckých a pohybových schopností (záujemcovia
o odbor spev dostavte sa do koncertnej sály L. Árvaya - prízemie).
 Prihlášky na štúdium treba poslať do 28. februára 2019!
U žiakov s povinnou školskou dochádzkou prihlášky posiela základná škola. Starší žiaci (zo strednej
školy a ostatní) si prihlášku pošlú sami na tlačive, ktoré si môžu vyzdvihnúť pri prezentácii, resp.
kedykoľvek v dopoludňajších hodinách na študijnom oddelení (budova „A“, I. poschodie č.d. 20),
alebo prostredníctvom e-mailovej pošty (e-mail školy: konzervatoriumza@vuczilina.sk).
 Na prihlášku treba napísať študijný odbor a nástroj, ktorý žiak chce študovať, napr. hra na
klavíri, hra na husliach, hra na lesnom rohu a pod. Nestačí napísať len „hudba“!
Uchádzači o štúdium spevu odovzdajú potvrdenie od foniatra, ktoré nesmie byť staršie ako 2
týždne až pri prezentácii na talentových skúškach (neposielajú potvrdenie s prihláškou!!!)
 Kritériom na úspešné vykonanie skúšky z hlavného predmetu je dosiahnuť minimálne 16
bodov (z 25 možných) a z teoretických predmetov nesmie byť nedostatočná. Obsah skúšok pozostáva
z učebnej látky ZUŠ.
 Rozsah skúšobnej látky pre praktické a písomné skúšky určuje riaditeľ školy
v požiadavkách na talentové skúšky do 1. ročníka, ktoré sú prílohou pozvánky na talentové skúšky.
 Termín talentových skúšok pre školský rok 2019/2020 sa zverejní dodatočne.
Na našej škole sa študuje dennou formou štúdia.
 Škola organizuje pre uchádzačov i prípravné kurzy (netreba sa dopredu prihlasovať):
24. novembra 2018 – hudobná teória, 08. decembra 2018 – sluchová analýza, 12. januára 2019 –
dejiny hudby, v čase od 8,30 – cca 12,30 hod. v budove „B“ školy.
 Radami a usmernením chceme prispieť k úspešnosti ďalšej prípravy na štúdium a predísť tak
prípadnému sklamaniu účastníkov.
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