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INFORMÁCIE   O ŠTÚDIU  NA  KONZERVATÓRIU  V ŽILINE 

 
Študijné odbory:    8228 Q spev 

      8229 Q hudba 

 Zameranie: 8229 Q 01 hudba - skladba  

                     8229 Q 02 hudba - dirigovanie 

                  8229 Q 03 hudba - hra na klavíri 

  8229 Q 04 hudba - hra na organe 

8229 Q 05 hudba - hra na flaute, hoboji, klarinete, fagote, saxofóne, trúbke, lesnom   

                                          rohu, pozaune, tube a bicích nástrojoch 

8229 Q 06  hudba - hra na husliach, viole, čele, kontrabase, harfe, gitare, cimbale 

                     8229 Q 07 hudba - hra na akordeóne 

                   8229 Q 08  hudba - cirkevná hudba  

U dychových a strunových nástrojov je potrebné v prihláške uviesť konkrétny nástroj /napr. hra na husliach, klarinete atď./ 

 

Termín podania prihlášok:  do 28. februára 2020            Termín talentových skúšok:  16. marec 2020  

 

Kritéria prijatia: Úspešné vykonanie talentovej skúšky, ktorá pozostáva:  

 z hry na nástroji alebo spevu,                                                                                   

 zo sluchovej a rytmickej analýzy pred komisiou                                                         

 a z hudobnej teórie a dejín hudby formou písomného testu.                                            

      Všetko na úrovni základných umeleckých škôl.                                                

Do úvahy sa berie i skutočnosť, že uchádzač je víťazom súťaže, ktorá súvisí s odborom štúdia, o ktoré sa uchádza a jeho 

zdravotná spôsobilosť je potvrdená lekárom. 

 

Speváci sa naviac podrobia skúške z hereckých a pohybových schopností, 

uchádzači o odbor cirkevná hudba preukážu spôsobilosť hry na klavíri, hlasový fond, základy dirigovania /rozlíšenie 

základných taktov/, ústny pohovor s kňazom príslušného vierovyznania, 

uchádzači o dirigovanie preukážu improvizačné schopnosti, hru na klavíri na úrovni 6. a 7. ročníka ZUŠ a pohybové 

schopnosti. 

 

Prípravný ročník: 

V prípravnom ročníku môžu študovať nadaní žiaci základnej školy na základe písomnej žiadosti a súhlasu zákonného 

zástupcu žiaka.   

 

Spôsob ukončenia štúdia:  

Na konzervatóriu sa vzdelávanie poskytuje dennou formou štúdia. Úspešným absolvovaním 4-ročného vzdelávacieho 

programu, ukončeného maturitnou skúškou, žiak získa úplné stredné odborné vzdelanie. Úspešným absolvovaním 

posledného ročníka súvislého 6-ročného vzdelávacieho programu vzdelávania v konzervatóriu, ktorý sa ukončuje 

absolventskou skúškou  žiak získa vyššie odborné vzdelanie  (terciárne v kategórii ISCED 5B) s právom používať titul 

„diplomovaný špecialista umenia“ – DiS.art.  

Absolvent konzervatória je oprávnený vyučovať na základných umeleckých školách, stať sa profesionálnym hráčom 

v orchestroch, členom rôznych profesionálnych hudobných telies, alebo pokračovať v štúdiu na vysokej škole. Na vysokú 

školu sa môže prihlásiť aj zo 4. alebo 5. ročníka. 

 

Podmienky štúdia:  

Štúdium na konzervatóriu je bezplatné. Ubytovanie škola nezabezpečuje. Žiaci sa môžu uchádzať o ubytovanie v Domove 

mládeže, Rosinská 4, Žilina alebo si môžu zabezpečiť privát /starší žiaci/. Ďalej si žiaci hradia notový materiál, hudobný 

nástroj, cestovné atď. Stravovanie má škola zabezpečené v  Školskej jedálni pri Gymnáziu Veľká Okružná. 

 

Odporúčame uchádzačom zúčastniť sa konzultácií v rámci „Metodických dní“, ktoré sa uskutočnia v dňoch  9.11.2019 

a 8.2.2020, kde odborná komisia posúdi ich predpoklady  pre štúdium na konzervatóriu. Študovať na Konzervatóriu 

môžu žiaci po skončení ZŠ, ale i starší uchádzači (študujúci na strednej škole, pracujúci, resp. nezamestnaní) po 

úspešnom absolvovaní talentovej skúšky (prihlášky pre starších sa nachádzajú na študijnom oddelení).   
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