
SPEV

budova B 

tr. č. 306 9,30 hod. druh skúšky komisia výsl. hodn.

do 2.roč. HOŠ rozdielová skúška z učiva 1.roč.

do 4.roč. HOŠ rozdielová skúška z učiva 3.roč.

HRA NA KLAVÍRI

budova B 

tr. č. 205 9,30 hod. druh skúšky komisia výsl. hodn.

I.A UPI dodatočná skúška

II.A HOŠ nariadená skúška

III.A HOŠ nariadená skúška

UPI nariadená skúška

do 5.roč. HOŠ rozdielová skúška z učiva 4.roč.

V.A HOŠ nariadená skúška

HRA NA KLAVÍRI                  

/povinný klavír/

budova B 

tr. č.115 9,30 hod. druh skúšky komisia výsl. hodn.

I.A nariadená skúška

HRA NA DREVENÝCH 

DYCH. NÁSTROJOCH

budova B 

tr. č.208 9,30 hod. druh skúšky komisia výsl. hodn.

I.B HOŠ-hoboj nariadená skúška

do 4.roč. HOŠ-hoboj rozdielová skúška z učiva 3. roč.

Hra na strunových 

nástrojoch

budova  

B-517        

B-105           9,30 hod. druh skúšky komisia

I.B HOŠ dodatočná skúška

do 2.roč. rozdielová skúška z učiva 1.roč.

III.B HOŠ nariadená skúška

IV.B HOŠ nariadená skúška

UPI nariadená skúška

IV.B HOŠ-harfa nariadená skúška

UPI nariadená skúška

V.B HOŠ-harfa nariadená skúška

HRA NA SLÁČIKOVÝCH 

NÁSTROJOCH

budova   

B-317 9,30 hod. druh skúšky komisia výsl. hodn.

Ďurčíková Alexandra III.B HOŠ nariadená skúška

HRA NA AKORDEÓNE

budova B 

tr. č. 213 9,30 hod. druh skúšky komisia výsl. hodn.

II.A HOŠ nariadená skúška

V.A HOŠ nariadená skúška

HPN nariadená skúška
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HRA NA ORGANE

budova A 

tr. č.11 9,30 hod. druh skúšky komisia výsl. hodn.

II.A HOŠ nariadená skúška

I.A HOŠ nariadená skúška

improvizácia nariadená skúška

IV.A HOŠ nariadená skúška

UPI nariadená skúška

ZBOROVÝ SPEV 
budova A  

tr. č.11 10,30 hod. druh skúšky komisia výsl. hodn.

III.B ZBS nariadená skúška

 DIRIGOVANIE  

DIRIGOVANIE ZBORU
budova A  

tr. č.11 10,45 hod. druh skúšky komisia výsl. hodn.

I.A DIZ nariadená skúška

do 2.roč. DIR rozdielová skúška z učiva 1.roč.

do 5.roč. DIR rozdielová skúška z učiva 4.roč.

Dejiny hudby
budova B 

tr. č. 505 9,30 hod. druh skúšky komisia výsl. hodn.

I.B opravná skúška

Základná hudobná 

náuka a náuka o 

hudobných nástrojoch
budova B 

tr. č. 505 10,oo hod. druh skúšky komisia výsl. hodn.

I.B nariadená skúška

Sluchová analýza
budova B 

tr. č. 505 10,3o hod. druh skúšky komisia výsl. hodn.

I.B nariadená skúška

III.B nariadená skúška

Slovenský jazyk
budova B 

tr. č. 504 10,oo hod. druh skúšky komisia výsl. hodn.

III.B nariadená skúška

V Žiline 07. 07. 2020 Mgr. art. Milan Oravec, ArtD.

riaditeľ školy


