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Usmernenie riaditeľa Súkromného konzervatória Dezidera Kardoša, 

M. Benku 7, Prešov 

 k termínom a organizácii internej časti maturitnej skúšky v čase mimoriadnej 

situácie v školskom roku 2019/20 

 

• Vyučovanie pre 4.ročník končí 7. mája 2020. Dátum vystavenia vysvedčenia bude 7.máj 2020. 

• Vysvedčenie štvrtého ročníka spolu s maturitným vysvedčením vydá škola najneskôr 30. júna 

2020. 

• V školskom roku 2019/20 sa interná časť maturitnej skúšky vrátane teoretickej a praktickej 

časti odbornej zložky vykoná administratívne. 

• Hodnotenie v predmete internej časti maturitnej skúšky sa získa ako aritmetický priemer 

známok z tohto predmetu alebo 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 maturitného 

predmetu nasledovne: 

 

1. slovenský jazyk a literatúra – slovenský jazyk a literatúra (SJL) 

2. anglický jazyk – anglický jazyk (ANJ) 

3. teoretická časť odbornej zložky (odbory HUDBA, SPEV):  

dejiny hudby (DEH)  

náuka o harmónii (NOH)  

hudobno – teoretická analýza skladieb (HTS)  

náuka o hudobných formách (NHF)  

náuka o kontrapunkte (NOK) 
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4. teoretická časť odbornej zložky (odbor TANEC): 

dejiny tanca a baletu (DTB)  

teória a metodika tanca (TMT)  

rozbor umeleckých diel (RUD) 

5. praktická časť odbornej zložky (odbor HUDBA): 

podľa zamerania:   hlavný odbor štúdia hra na kontrabase (HKN) 

   hlavný odbor štúdia hra na akordeóne (HAK) 

   hlavný odbor štúdia hra na husliach (HHU) 

   hlavný odbor štúdia hra na gitare (HGI) 

   hlavný odbor štúdia hra na saxofóne (HSX) 

   hlavný odbor štúdia hra na klavíri (HOK) 

hra notového zápisu bez prípravy 

6. praktická časť odbornej zložky (odbor SPEV): 

hlavný odbor štúdia spev (HSP) 

7. praktická časť odbornej zložky (odbor TANEC):  

klasický tanec (KTA) 

ľudový tanec (ĽTA) 

moderný tanec (MTA) 

charakterový tanec (CHT)  

 

 

• Aritmetický priemer a výslednú známku v predmete internej časti maturitnej skúšky 

skontrolujú dvaja skúšajúci členovia predmetovej maturitnej komisie a schváli ho predseda 

školskej maturitnej komisie do 11. Mája 2020. 

• Výsledné známky sprístupní škola plnoletému žiakovi alebo zákonnému zástupcovi 

neplnoletého žiaka do 12. Mája 2020. 

• Ak plnoletý žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka do 15. mája 2020 nevyjadrí svoj 

nesúhlas s výslednou známkou z niektorého predmetu internej časti maturitnej skúšky, škola 

vystaví žiakovi maturitné vysvedčenie. 

• Ak plnoletý žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka nesúhlasí s výslednou známkou z 

niektorého predmetu maturitnej skúšky a do 15. mája 2020 písomne na adresu školy alebo 

elektronicky na mailovú adresu presov@skdk.sk oznámi svoj nesúhlas s hodnotením, žiak 

vykoná internú časť maturitnej skúšky z tohto predmetu v termíne od 25. mája do 13. júna 

2020. 

• Komunikácia medzi strednou školou a plnoletým žiakom alebo zákonným zástupcom 

neplnoletého žiaka sa uskutočňuje cez informačný systém strednej školy alebo elektronicky v 

naskenovanej podobe alebo poštou. Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole. 

• Okresný úrad v sidle kraja určí do 19. mája 2020 konkrétne termíny internej časti maturitnej 

skúšky. 
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• Riaditeľ Súkromného konzervatória Dezidera Kardoša Prešov určuje členov jednotlivých 

predmetových maturitných komisií IČ MS, TČOZ a PČOZ MS 2020 nasledovne: 

 

    

 Predmet 
K 
 

 

1. anglický jazyk Mgr. Jana Sukovská  

  PhDr. Mária Procíková  

2. slov. jazyk a literatúra Mgr. Daniela Sabanošová  

 

 
Mgr. Jana Slimáková  

3. TČOZ – hudba, spev Mgr. Marek Majoroš   

  PaedDr. Peter Adamkovič  

4. TČOZ – tanec Mgr.art. Miroslav Morochovič  

  Mgr.art. Branislav Ilečko  

5. PČOZ  - tanec Mgr.art. Miroslav Morochovič  

  Mgr.art. Branislav Ilečko  

6. PČOZ - spev Mgr. František Biroš  

  Mgr. Anna Maruškaničová  

7. PČOZ – hudba – HOK Mgr. art. Jana Višňovská  

  Mgr. art. Oleksandr Trush  

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

  Mgr. Matej Lacko, DiS. art.  

9. PČOZ – hudba - HSX Mgr.art Veronika Pillárová  

  Mgr. art. Katarína Nováková  

10. PČOZ – hudba - HAK Mgr. art. Oleksandr Trush 

  Mgr. Peter Zajac, DiS. art 

 

 

 

V Prešove 30.4.2020      PaedDr. Viliam Stanek, PhD. 

              riaditeľ SKDK Prešov 

  

  

 

 

 

 


