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 1. Všeobecná charakteristika školy 

 

1.1 História školy 

 Predchodcom Základnej umeleckej školy sv Cecílie bol umelecký kurz, ktorý 

vznikol na pôde Základnej školy sv. Vincenta de Paul. V roku 1998 z neho vznikla 

Cirkevná základná umelecká škola (CZUŠ), ktorá sedem a pol roka pôsobila v budove 

Základnej školy a Gymnázia sv. Vincenta de Paul. Žiakmi CZUŠ boli predovšetkým deti 

oboch škôl. Vzhľadom na to, že počet detí neustále rástol bolo nutné riešiť nedostatočné 

priestorové podmienky. To sa napokon podarilo a od roku 2005 škola začala vyučovať  

v nových, súčasných priestoroch, s pozmeneným názvom Základná umelecká škola  

sv. Cecílie. 

 V roku 2011 sa Základná umelecká škola sv. Cecílie opäť rozrástla,  

a to otvorením elokovaných pracovísk na pôde Spojenej školy sv. Rodiny v Bratislave – 

Petrželke a na pôde Spojenej školy sv. Františka z Assisi v Bratislave – Karlovej Vsi.  

Od roku 2016 SŠ sv. Františka z Assisi otvorila elokované pracovisko v Bratislave - 

Dlhých dieloch, kde ZUŠ sv. Cecílie tiež vyučuje v priestoroch SŠ. Na elokovaných 

pracovisách pôsobia Hudobný odbor, Výtvarný odbor a Tanečný odbor.  

 

 

1.2 Ciele a poslanie vzdelávania v ZUŠ 

 Základná umelecká škola svojim špecializovaným vzdelávaním v oblasti 

múzických umení má významné kultúrno – výchovné poslanie. Vytvára tak všetky 

predpoklady, aby sa žiaci aktívne zúčastňovali kultúrneho diania ako amatéri, či ďalej 

študovali múzické umenia na vyšších odborných školách, prípadne na vysokých školách.  

 Keďže umelecká činnosť žiakov ZUŠ prebieha mimo vyučovania  

v popoludňajších hodinách, vzdelávanie tvorí zmysluplnú  a významnú súčasť programu 

výchovy a vzdelávania a tak tvorí nástroj úsilia proti negatívnym prejavom správania, 

drogovej závislosti, či kriminalite. 

 V ontogenetickom vývoji dieťaťa existujú špecifické obdobia, v ktorých je možné 

v plnej miere rozvíjať a formovať schopnosti, zručnosti a návyky, ktoré sú predmetom 

http://vdp.sk/


umeleckého vzdelávania. Práve tieto možno rozvíjať v období mladšieho a staršieho 

veku dieťaťa. Najmä ten je cieľovým vo vzdelávaní na tomto type školy a zároveň 

odporúčaným na prijatie do základnej umeleckej školy. Z toho vyplýva opodstatnenosť, 

v mnohých prípadoch nevyhnutnosť, začať umelecké vzdelávanie v mladšom školskom, 

prípadne už v predškolskom veku dieťaťa.  

 Z vyššie uvedeného jednoznačne vyplývajú nasledovné ciele vzdelávania ZUŠ:  

 rozvíjať kreatívne myslenie,  

 rozvíjať emočnú inteligenciu, pestovať zmysel pre dobro a krásu,  

 budovať v dieťati hodnotový systém a obranyschopnosť voči tlaku reklamy, 

gýču, preferencii materiálnych hodnôt a pod.,  

 usmerňovať dieťa k vyšším duchovným hodnotám,  

 prispôsobovať sa potrebám konkrétnych oblastí, zohľadňovať nové trendy  

vo vývoji umení,  

 viac sa venovať vývoju vkusovej orientácie detí,  

 úzka spoluprácu ZUŠ nielen so základnými školami v mieste pôsobenia,  

ale i s obcou, kultúrnymi centrami či umeleckými súbormi v mieste školy a pod.,  

 sústavne vzdelávať a rozširovať obzor žiakov – nielen ich odbornej umeleckej 

úrovne, ale i v oblasti komunikačno-ľudskej,  

 využívať systém projektového vyučovania je možné realizovať dvojakým 

spôsobom:  

 1. formou vytvárania integratívnych hudobno-scénických, dramatických  

 a výtvarných  projektov rôznych typov (vyžaduje medziodborovú 

 spoluprácu v rámci školy, prípadne i zaangažovanie profesionálnych 

 umelcov z umeleckých súborov, pôsobiacich v mieste školy, či mimo 

 miesta školy ) 

  2.         analytickým spôsobom v rámci teoretických predmetov. 

 

1.3 Vlastné ciele a zameranie ZUŠ sv. Cecílie 

 Základná umelecká škola je jediná škola tohto typu v Bratislave, ktorá je zriadená 

Katolíckou cirkvou. Preto je jedinečnou spomedzi mnohých škôl tohto typu v Bratislave 



i blízkom okolí.  Škola poskytuje žiakom okrem vzdelania podľa zákona schváleného 

Ministerstvom školstva aj vzdelanie v duchu kresťanských princípov. Jej cieľom je nie 

len vyučovať, ale aj vychovávať. Vyučovací proces je preto dopĺňaný výchovným 

procesom smerujúcim k riadením sa kresťanskými a morálnymi zásadami. Škola  

sa snaží o vyhľadávanie a prípravu detí, ktoré prejavia istú mieru talentovanosti  

v ktoromkoľvek umeleckom odbore, ktoré svojím správaním šíri dobré meno školy 

a svojimi odbornými vedomosťami sa dokáže plne začleniť do spoločnosti. Na tomto  

sa podieľajú pedagogickí pracovníci školy v spolupráci s miestnymi kňazmi a rehoľnými 

spoločenstvami.  

 Neodmysliteľnou súčasťou filozofie základnej umeleckej školy je vzájomná 

spolupráca učiteľov, žiakov a rodičov. Našou snahou je vytvárať pozitívnu klímu  

vo výchovno-vzdelávacom procese individuálnym prístupom k žiakom a vhodnou 

motiváciou a výchovou k umeniu. Rešpektujeme v najvyššej možnej miere individuálne 

vekové a vývojové zvláštnosti žiakov, ako aj ich individuálnu úroveň rozvinutých 

hudobných, dramatických, tanečných, výtvarných schopností. 

 Škola vychádza v ústrety rodičom tak, že sprevádza žiakov 1. a 2. ročníkov ZŠ  

zo školského klubu  do ZUŠ a späť a to na všetkých jej pracoviskách v rámci priestorov 

školy v ktorých prebieha vyučovanie. Pre rodičov je táto služba našich pedagógov veľmi 

dôležitá a z ich strany vo vysokej miere oceňovaná. Ďalšou službou je poskytovanie 

DVD, či CD nahrávok a fotodokumentácie z verejných koncertov rodičom žiakov. ZUŠ 

taktiež požičiava hudobné nástroje pre žiakov začiatočníkov hudobného odboru. 

 

 Ponúkame vzdelávanie vo všetkých umeleckých odboroch. Teda v hudobnom, 

literárno - dramatickom, tanečnom a výtvarnom odbore, ktoré zabezpečujú kvalifikovaní 

pedagógovia.  

 V hudobnom odbore vyučujeme hru na klavíri, organe, keyboarde a akordeóne, 

hru na zobcovej a priečnej flaute, klarinete, saxofóne, trúbke, bicích nástrojoch, hru  

na husliach, viole, violončele, gitare, spev. ZUŠ ponúka ako voliteľný predmet zborový 

spev. Štúdiom v hudobnom odbore získavajú žiaci samostatnosť pri rozbore, nácviku  

a vhodnom výbere skladieb k svojej vlastnej hudobnej interpretácii. Sú schopní zaradiť 

sa do komorných i väčších inštrumentálnych alebo vokálnych telies a to aj vďaka 



niekoľkým komorným súborom, ktoré fungujú na našej škole (Orchester ZUŠ sv. 

Cecílie, komorné zbory, detský spevácky zbor atď.). Vďaka znalosti hudobnej náuky  

a dejín hudby sa dokážu orientovať v jednotlivých hudobných obdobiach a štýloch, čo im 

umožňuje štýlovú – historicky poučenú interpretáciu. Cieľom štúdia je vzbudiť v žiakovi 

túžbu po neustálom stretávaní sa s hudbou, nástrojom, alebo spevom aj po ukončení 

štúdia. 

 V literárno-dramatickom odbore vyučujeme Dramatickú prípravu, Dramatiku  

a slovesnosť, Pohyb, Prednes a Prácu v súbore. Vzdelaním v tomto odbore získajú 

študenti predpoklady pre uplatnenie v širokej oblasti sociálne zameraných povolaní,  

v ktorých sa predpokladá vysoká miera komunikačných schopností. Žiaci sú motivovaní 

stať sa budúcimi amatérskymi divadelníkmi a dokážu sa orientovať v dielach literárnych, 

divadelných a filmových. 

 V tanečnom odbore vyučujeme klasický, ľudový, moderný a kreatívny tanec. 

ZUŠ pripravuje absolventov na štúdium na Konzervatóriách a tiež ns záujmovú 

umeleckú tvorivosť v súboroch moderného scénického alebo ľudového scénického tanca. 

Absolventi zvládajú základy tanečných techník a realizujú sa v tanečnej praxi  

na verejných vystúpeniach. V priebehu štúdia sa kryštalizujú individuálne technické 

a výrazové schopnosti žiaka, čo predurčuje jeho ďalšiu orientáciu.  

 

 Vo výtvarnom odbore vyučujeme Kresbu, Maľbu, Grafiku, Modelovanie a Práce 

s materiálom. Vďaka štúdiu týchto predmetov sú žiaci pripravení vyjadriť vlastné 

podnety so schopnosťou argumentácie a zdôvodnenia svojho výtvarného prejavu. 

Znalosť dejín výtvarného umenia dodáva študentovi nadštandardnú úroveň všeobecného 

vzdelania. 

 

 Cieľom Základnej umeleckej školy sv. Cecílie je rozvíjať u detí schopnosť 

vnímať súvislosti medzi vizuálnym umením, hudbou a slovom. Snažíme sa odkrývať 

deťom pravé hodnoty umenia a tak nastavovať zrkadlo dnešnému pseudoumeniu, pretože 

poslanie, ktoré sme si zvolili, je rozdávať radosť a lásku. Neposlednom rade takto 

významne formuje a usmerňuje emocionálny vzťah, rozvíja emocionálnu stránku 

osobnosti žiaka, a tiež kreuje estetický názor  žiaka.  



 Škola prijíma žiakov na základe talentových skúšok. Počet študentov stúpa  

aj vďaka tomu, že našu školu navštevujú aj žiaci z okolitých štátnych ZŠ. Vyučovanie 

prebieha v štyroch odboroch. V hudobnom, literárno-dramatickom, tanečnom  

a výtvarnom odbore. 

 Naša škola pravidelne prezentuje prácu učiteľov a žiakov na interných  

a verejných koncertoch, výstavách, vernisážach, tanečných vystúpeniach,  

či dramatických predstaveniach. Takisto sa zapája do rôznych súťaží regionálneho  

a celoslovenského charakteru.  

 Žiaci všetkých odborov účinkujú v Domovoch dôchodcov, nemocniciach, 

materských, základných a stredných školách, či na podujatiach vysokých škôl. Škola 

spolupracuje s Vysokou školou múzických umení a jej Hudobnou a tanečnou fakultou, 

Cirkevným konzervatóriom v Bratislave a Konzervatóriom v Bratislave. Taktiež 

spolupracuje pri tvorbe relácii v kresťanských médiách - v TV LUX a Rádiu Lumen. 

Žiaci pravidelne vystupujú na najrôznejších cirkevných a kultúrnych podujatiach, 

spolupracujú s Farnosťou sv. Vincenta de Paul v Ružinove a MiÚ Ružinov, s Farnosťou 

v Karlovej Vsi a MiÚ Karlova Ves. 

  



1.4 Zoznam štúdijných odborov vyučovaných v šk. roku 2014/2015 
 

Hudobný odbor 

Oddelenie klávesových 

nástrojov 

Hra na klavíri 

Hra na keyboarde 

Hra na organe 

Hra na akordeóne 

Oddelenie strunových 

nástrojov 

Hra na husliach 

Hra na gitare 

Hra na violončele 

Hra na viole 

Oddelenie dychových a 

bicích nástrojov 

Hra na zobcovej flaute 

Hra na priečnej flaute 

Hra na klarinete 

Hra na saxofóne 

Hra na bicích nástrojoch 

Oddelenie spevu Spev 

Oddelenie Hudobnej náuky Hudobná náuka 

Tanečný odbor Tanečná prax 

Klasický tanec 

Ľudový tanec 

Moderný tanec 

Kreatívny tanec 

Výtvarný odbor Výtvarný odbor 

Maľba 

Kresba 

Grafika 

Dekoratívne činnosti 

Práca s materiálom 

Dejiny výtvarného umenia 

Literárno – dramatický 

odbor 
Dramatická príprava 

Dramatiku a slovesnosť 

Pohyb  

Prednes a práca v súbore 

Štúdium rolí 



1.5 Organizácia výchovno-vzdelávacieho procesu na ZUŠ 

 

 Pre vypracovanie Školského vzdelávacieho programu podľa jednotlivých stupňov 

vzdelávania používame aj na Slovensku klasifikáciu ISCED - Medzinárodná štandardná 

klasifikácia vzdelávania ( ISCED – International Standard Classification of Education, 

UNESCO 1999 ) pre obsahové oblasti vzdelávania, podľa ktorej sa postupuje v Európske 

únii a ktorú akceptujú aj iné medzinárodné organizácie ( napr. OECD ). 

 Základný stupeň umeleckého vzdelania, podľa ISCED, poskytujú v Slovenskej 

republike základné umelecké školy. V tejto súvislosti ide o primárne vzdelanie –  

1B a nižšie sekundárne vzdelanie – 2B. Zároveň sú ZUŠ súčasťou sústavy základných  

a stredných škôl.  

 S účinnosťou zákona č.245/2008 z 22. mája 2008 o výchove a vzdelávaní (ďalej 

len školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov platia tieto skutočnosti: 

 Základná umelecká škola sv. Cecílie poskytuje prípravné štúdium, základné 

štúdium, štúdium s rozšíreným počtom vyučovacích hodín a štúdium pre dospelých. 

 1. Prípravné štúdium má najviac dva ročníky. Je určené pre žiakov prvého 

stupňa základnej školy a pre talentované deti v predškolskom veku. Predprimárne 

vzdelávanie nultého stupňa ISCED 0. 

 2. Základné štúdium sa člení na dva stupne. 

I. stupeň 1. Časť základného štúdia – primárne umelecké vzdelanie ISCED 1B  

Štúdium má najviac štyri ročníky. Úspešným absolvovaním posledného ročníka prvej 

časti prvého stupňa základného štúdia získa žiak primárne umelecké vzdelanie. 

I. stupeň 2. Časť základného štúdia – nižšie sekundárne vzdelanie ISCED 2B 

Štúdium má najviac päť ročníkov. Úspešným absolvovaním posledného ročníka druhej 

časti prvého stupňa základného štúdia získa žiak nižšie sekundárne vzdelanie. 

II. stupeň je učený spravidla pre žiakov nad 15 rokov, ktorí absolvovali I. stupeň ZUŠ. 

Štúdium má 4 roky, žiakov bez absolvovania I. stupňa je možné zaradiť do prípravného 

jednoročného štúdia. 

 3. Rozšírené štúdium je určené žiakom, ktorí v základnom štúdiu preukážu 

mimoriadne nadanie a vynikajúce študijné výsledky. 

 4. Štúdium pre dospelých má najviac štyri roky. Je určené pre uchádzačov, ktorí 

si chcú doplniť a rozšíriť svoje umelecké vzdelanie.   



1.6 Spôsob organizácie štúdia 

 Vyučovanie v jednotlivých študijných zameraniach sa organizuje v rámci 

vyučovacích hodín. 

Vyučovanie je organizované na základe: 

⁃ Zákona 245/2008 z 22. mája 2008 o výchove a vzdelávaní ( školský zákon ) 

⁃ Vyhlášky MŠ SR 324/2008 Z.z. zo 6. 8. 2008 o základnej umeleckej škole 

⁃ Vyhlášky MŠ SR 231/2009 Z.z. o podrobnostiach organizácie šk. roka 

⁃ V zmysle pedagogico-organizačných pokynov na príslušný rok 

⁃ ŠVP pre základné umelecké školy 

⁃ Metodických pokynov č. 21/2009-R z 22. decembra 2009 na klasifikáciu žiakov ZUŠ 

⁃ Ďalšej platnej legislatívy 

 

1.7 Podmienky na uskutočňovanie vzdelávacieho programu 

 Personálne zabezpečenie: 

 ZUŠ sv. Cecílie má kvalitný učiteľský zbor, ktorý pozostáva z kvalifikovaných 

pedagógov, z ktorých je väčina aj neustále činných umelcov. (Pedagógovia hudobného. 

literárno-dramatickáho a tanečného odboru aktívne pôsobia vo významných slovenských 

umeleckých telesách ako napr. SZ Lúčnica, SND, Symfonický orchester SRo RTVS, 

Divadlo Nová scéna, Solamente naturali, Veni academy/ansambel, Bibiana a.i., tiež 

pôsobia v rôznych zoskupeniach interpretujúcich populárnu, či jazzovú hudbu. 

Pedagógovia výtvarného odboru pôsobia ako uznávaní sochári, maliari, fotografi  

či grafici. 

 Učitelia si dopĺňajú svoje vedomosti a odborné zručnosti na školeniach  

v Metodicko – pedagogickom centre, Vysokej škole výtvarných umení, Vysokej škole 

múzických umení, Univerzite Komenského, či Konzervatóriách, zručnosti v školskom 

informačnom systéme a E - Learningu v organizácii aSc Applied Software Consultants 

s.r.o. taktiež sa každoročne zúčastňujú mnohých odobrných metodiko-pedagogických 

seminárov, kde získavajú znalosti a zručnosti v oblasti nových metodicko-pedagogických 

postupov pri vyučavaní v ich odboroch a predmetoch. Ďalej škola pozýva na svoju pôdu 

významných pedagógov a metodikov zo Slovenska i zahraničia, organizuje odborné 



metodicko-pedagogické semináre a ďalšie podujatia zvyšujúce kvalitu a modernizáciu 

ďalšieho výchovno-vzdelávacieho procesu na ZUŠ. 

 

 Údaje o priestorových  a materiálno – technických podmienkach školy 

 Základná umelecká škola sídli na adrese Chlumeckého 10 Bratislava 2. Ďalej,  

od roku 2011/2012 pôsobí aj na dvoch elokovaných pracoviskách v priestoroch Spojenej 

školy Sv. Rodiny, so sídlom: Gercenova 10, Bratislava Petržalka a Spojenej škole  

sv. Františka z Assisi, so sídlom: Karloveská 32, Bratislava – Karlova Ves a Veternicová 

ul. 20, Bratislava - Dlhé diely. V školskom roku 2011/12 a 2016/17 sa škola rozrástla 

o elokované pracoviská, ktoré postupne materiálne vybavujeme, tak aby vyučovanie 

prebiehalo bez väčších obmedzení.  

 Vyučovanie na Chlumeckého 10 Bratislava – Ružinov prebieha vo vlastných 

priestoroch ZUŠ na tejto adrese. Pre vyčovací proces má škola k dispozícii 22 tried,  

2 ateliéry pre výtvarný odbor, 1 učebňu literárno-dramatického odboru, tanečnú  

a koncertnú sálu  a 2 miestnosti určené administratíve. 

 Vyučovanie na elokovanom pracovisku Gercenova 10 Bratislava – Pertžalka 

prebieha vo vlastných triedach ZUŠ sv. Cecílie – 4 triedy, učebňa výtvarného odboru, 

tanečná sála a v triedach SŠ sv. Rodiny – 4 triedy. 

 Vyučovanie na elokovanom pracovisku Karloveská 32 Bratislava – Karlova Ves  

prebieha v triedach SŠ sv. Františka z Assisi – 14 tried a jedna tanečná sála. 

 Vyučovanie na elokovanom pracovisku Karloveská 32 Bratislava/ Veternicova 20 

– Dlhé diely  prebieha v triedach SŠ sv. Františka z Assisi – 4 triedach. 

 

 VO - získanie financií z grantového programu MČ Ružinov Oživená tradícia 

a zakúpenie hrnčiarskeho kruhu a keramickej pece napomohol rozvoju a skvalitneniu 

vyučovania výtvarného odboru. Výtvarný odbor ďalej získal tablety z grantového 

programu Tatra banky na realizáciu grafických prác. V školskom roku 2015/2016 škola  

z rodičovských príspevkov zakúpila ďalšiu vypaľovaciu pec na keramiku a tiež grafické 

lisy pre každé pracovisko. 

 HO - V školskom roku 2013/2014 škola získala z grantového pragramu MČ 

Ružinov finančné prostriedky na zakúpenie školských tabúľ, určených na vyučovanie 



najmä v Hudobnom odbore – Hudobná teória. Tieto sú určené na vyučovanie  

na elokovaných pracoviskách ZUŠ sv. Cecílie. (Učebne Hudobnej teórie  

na Chlumeckého 10 sú multimediálne.)  

 ZUŠ sv. Cecílie získala z grantového pragramu MČ Ružinov finančné prostriedky 

na vybavenie dvoch učební Hudobnej teórie, kde sa v jednej sa nachádza PC, SMART 

TV a audio vybavenie, v druhej výkonný PC, multimediálna tabuľa, projektor a audio 

vybavenie. 

 Dar od p. Edity Manákovej v podobe čembala dovezeného z Francúzska pomohol 

jednak žiakom klávesového oddelenia v interpretácii dobovej literatúry do 18. storočia 

na originálnom nástroji, ale využívajú ho aj pedagógovia a žiaci komornej hry ako 

sprievodný nástroj. V školskom roku 2013/2014 prebehla inštalácia nového digitálneho 

organu, ktorý výrazne skvalitnil výučbu hry na organe.  

 Každoročne škola dopĺňa aj nástrojový park. Sú to konzort zobcových fláut 

(repliky historických nástrojov), priečne flauty, klarienty, saxofón, perkusie (činelky, 

vajíčka, triangle, a iné zvukomalebné perkusie), zvonkohry, xylofóny, violončelá,  

el. gitara, akustické gitary, husle, sadu elektrických bicích, keyboardy pre výučbu 

hlavného predmetu, ale i pre využitie pri výučbe hudobnej teórie a korepetícii  

v tanečnom odbore, postupne šola zabezpečuje i nové pianína, či zabezpečuje generálnu 

opravu starších nástrojov. Dopĺňa tiež struny pre sláčikové a strunové nástroje, či plátky 

pre drevené dychové nástroje, niekoľkokát ročne zabezpečuje ladenie klavírov  

na všetkých pracoviskách. Škola niektoré hudobné nástroje ponúka na zapožičanie 

žiakom so záujmom o štúdiom hry na nich, ak si ich žiak, príp. rodičia žiaka nemôžu 

ihneď zabezpečiť.  

 Každoročne škola dopĺňa notový materiál pre hudobný odbor, DVD, CD. 

Každoročne škola nakupuje nové stojany, pulty, ktoré sú inventárom každej učebne HO.  

 V tanečnom odobre škola zrekonštruovala a rozšírila tanečnú sálu  

na Chlumeckého. Žiaci tohto odboru majú k dispozícii viacero kostýmových variant, 

ktoré sa každoročne rozširujú podľa aktuálnych potrieb. 

 Výtvarný odbor je od školského roku 2016/2017 na každom pracovisku 

vybavený vyaľovacou pecou. 

 Taktiež škola dopĺňa aj materiálno technické zabezpečenie pre administratívu  

na všetkých svojich pracoviskách -  laserová tlačiareň, kopírovací stroj, PC, nootebooky,  



slúchadlá, fotoaparáty, digitálne kamery, či audionahrávače a pod. Toto vybavenie  

je umiestnené na pracoviskách so zámerom v čo najvyššej miere skvalitniť pedagógom  

a žiakom vyučovací proces.   

 

 Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove  

a vzdelávaní: 

⁃ bezpečné a zdraviu vyhovujúce podmienky v priestoroch na vyučovanie 

⁃ poučenie žiakov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci – vnútorná norma 

školy o zabezpečení 

⁃  dozoru nad žiakmi a vnútroškolský poriadok pre žiakov 

⁃ pravidelné školenia zamestnancov školy o bezpečnosti a ochrane zdravie pri práci  

a proti požiaru 

⁃ pravidelné kontroly BOZP a odstraňovanie nedostatkov podľa výsledkov revízii 

 

 

 

 

 

 

 

  



1.8 Vnútorný systém kontroly a hodnotenia detí a žiakov, 

zamestnancov a školy 

 Spôsob klasifikácie a hodnotenia 

Vnútorný systém hodnotenia kvality zameriame na 3 oblasti: 

1. Hodnotenie žiakov 

2. Hodnotenie pedagogických zamestnancov 

3. Hodnotenie školy 

 Pri hodnotení na každej dotknutej úrovni dodržiavame tieto zásady hodnotenia, či 

systému kontroly: 

a) úplnosť- hodnotíme všetky profesijne dôležité vlastnosti a činnosti dotknutého 

pedagóga, či žiaka 

b) jednoznačnosť – presné vymedzenie požiadaviek 

c) komplexnosť – do hodnotenia musia byť výstižne zahrnuté všetky súvislosti 

d) jednoduchosť – účastníkom (pedagóg, žiak) musia byť jasné všetky fakty a závery 

e) spravodlivosť – založená na nestrannosti a pozitívnom chápaní prínosu zhodnotenia 

  

 Klasifikačné stupne a celkové hodnotenie žiaka 

Prospech žiaka v prvom a druhom stupni vzdelávania v jednotlivých predmetoch sa 

klasifikuje stupňami: 

1. stupeň – výborný 

2. stupeň - chválitebný 

3. stupeň - uspokojivý 

4. stupeň - neuspokojivý 

Celkové hodnotenie žiaka na konci prvého polroka a druhého polroka sa vyjadruje 

stupňami: 

a) prospel s vyznamenaním 



b) prospel 

c) neprospel 

 Žiak prospel s vyznamenaním, ak je z hlavného predmetu klasifikovaný 

stupňom l - výborný, v žiadnom z povinných predmetov nie je klasifikovaný stupňom 

horším ako 2 - chválitebný a z povinných predmetov nemá horší priemerný prospech  

ako 1,5. 

 Žiak prospel, ak ani v jednom z povinných predmetov nie je klasifikovaný 

stupňom neuspokojivý. 

 Žiak neprospel, ak má aj po opravnej skúške z niektorého povinného predmetu 

stupeň 4 - neuspokojivý. 

 Prípravné štúdium sa hodnotí slovne na tlačive schválenom ministerstvom 

školstva. 

 Správanie žiaka sa osobitne neklasifikuje. 

 

Žiak na ZUŠ sv. Cecílie je pravidelne hodotený a to týmyto formami hodnotenia: 

⁃ slovným hodnotením, klasifikáciou systematicky počas celého školského roka – 

priebežné hodnotenie 

⁃ na konci prvého a druhého polroka – súhrnné hodnotenie  

 Vzdelávacie výstupy sú formulované v učebých osnovách pre daný predmet a sú 

schválené Ministerstvom školstva. (k nahliadnutiu: http://www.statpedu.sk/sk/Statny-

vzdelavaci-program/Statny-vzdelavaci-program-pre-zakladne-umelecke-skoly-ISCED-

1B-2B.alej )  

 Hodnotenie je komplexné a objektívne v súlade so špecifickosťou obsahu 

príslušného predmetu, s individuálnymi schopnosťami a možnosťami napredovania 

žiaka. Rodičia sa o prospechu žiaka môžu informovať priamo u triedneho učiteľa, 

kedykoľvek počas školského roka. 

 

http://www.statpedu.sk/sk/Statny-vzdelavaci-program/Statny-vzdelavaci-program-pre-zakladne-umelecke-skoly-ISCED-1B-2B.alej
http://www.statpedu.sk/sk/Statny-vzdelavaci-program/Statny-vzdelavaci-program-pre-zakladne-umelecke-skoly-ISCED-1B-2B.alej
http://www.statpedu.sk/sk/Statny-vzdelavaci-program/Statny-vzdelavaci-program-pre-zakladne-umelecke-skoly-ISCED-1B-2B.alej


 Hodnotenie pedagogického zamestnanca 

 

 Zabezpečuje harmonickú organizáciu celého výchovno-vzdelávacieho procesu 

a ďalších školských aktivít. Predovšetkým sa zameriava na hodnotenie plnenia školského 

vzdelávacieho plánu, na plnenie, plánov predmetových komisií, ale najmä na priebeh 

výchovno–vzdelávacieho procesu. Hodnotenie zamestnancov ZUŠ sa bude odvíjať 

niekoľkými spôsobmi a kritériami: 

Formatívne hodnotenie – hodnotenie kvality výchovy a vzdelávania 

Sumatívne hodnotenie – slúžiace na rozhodovanie na základe:  

⁃ pozorovania (hospitácie) 

⁃ rozhovoru 

⁃ výsledkov žiakov, ktorých učiteľ vyučuje (prospech, účasť na podujatiach školy 

súťaže, úspešnosť prijatia žiakov na vyšší stupeň školy a pod.) 

⁃ hodnotenie výsledkov pedagogických zamestnancov v oblasti ďalšieho vzdelávania, 

tvorba učebných pomôcok, mimoškolskej činnosti 

⁃ hodnotenia pedagogických a odborných zamestnancov manažmentom školy 

⁃ vzájomné hodnotenie učiteľov (čo si vyžaduje aj vzájomné hospitácie a „otvorené 

hodiny“) 

⁃ hodnotenie učiteľa žiakom 

 

Do vnútroškolského systému kontroly a hodnotenia sú zapojení riaditeľ školy, zástupca 

riaditeľa školy a vedúci jednotlivých oddelení. 

  

Hodnotenie školy  

 Ciele a úlohy vzdelávania a ďalšieho rozvoja školy sú stanovené v školskom 

vzdelávacom programe a Pláne práce na daný školský rok. Vlastné hodnotenie školy  

je zamerané na reálnosť a plnenie stanovených úloh a cieľov. Taktiež na odbornú úroveň 

pedagogického zboru. Predmetom hodnotenia je tiež vzťah učiteľ – žiak – rodič.  

 Kritériami pre hodnotenie na tomto stupni sa stáva napr. spokojnosť rodičov  

a žiakov, kvalita dosahovaných výsledkov. Z hľadiska pedagógov je kritériom dobrá 

sociálna klíma a tvorivá atmosféra. Hodnotenie prebieha na úrovni zriaďovateľa, Rady 

školy a tiež kontrolných úradov Ministerstva školstva – štátnej školskej inšpekcie. 



 Významným kritériom pri hodnotení tvorí aj zisťovanie stavu úrovne školy, ktoré 

prebieha na základe zistenie počtu absolventov (s kompletným základým umeleckým 

vzdelaním), zistenia úspešnosti koncertnej a činnosti a účasti na súťažiach, prehliadkach, 

festivaloch, oslovovanie k spolupráci zo strany zriaďovateľa, mestskej časti, iných 

organizácií, a v neposlednom rade prejav záujmu o štúdium v spádovej oblasti  

a uplatnenie absolventov v spoločnosti. 

  



1.9 Hudobný odbor  

 

Poznámky k učebným plánom  

Predmet  Počet žiakov 

Hra na hudobnom nástroji 1 

Spev - hlavný predmet 1 

Ostatné hlavné predmety  1 

Improvizácia (0,5 hodiny)  1 

Prípravná hudobná výchova  5 – 8 

Príprava k hre na nástroji v PŠ - individuálne štúdium 1 

Príprava k hre na nástroji v PŠ  2 

Hlasová výchova (aj prípravná) 2 

Štvorručná hra 2 

Inštrumentálny sprievod  2 

Duo (inštrumentálne, spevácke)  2 

Komorná hra , komorný spev 2 – 9  

Tanečná alebo džezová skupina od 4 

Hudobná náuka (I. stupeň 1.-4. a 1.-3. ročník) 8 – 15  

Hudobná náuka (I. stupeň záverečný ročník) od 1 

Hudobná náuka (II. stupeň a ŠPD)  od 4 

Hudobná náuka pre žiakov s rozšíreným štúdiom 5 – 8  

Hra v súbore, komorný spev 10 – 15  

Zborový spev, hra v orchestri  nad 15 

  

 1. Štúdium na I. stupni základného štúdia trvá spolu 8 rokov, hudobná náuka 

končí po 7 rokoch. V záverečnom ročníku I. stupňa sa vyučuje hudobná náuka ako 

príprava na prijímacie skúšky pre žiakov pripravujúcich sa na stredné školy s umeleckým 

zameraním.  

 2. Hra v orchestri, súbore, komorná hra, zborový spev a štvorručná hra sa môžu 

vyučovať spoločne v skupine žiakov I. a II. stupňa základného štúdia a štúdia pre 



dospelých podľa individuálnych podmienok školy. O zaradení žiaka do príslušného 

predmetu rozhodne riaditeľ školy.  

 3. Hru v orchestri alebo zborový spev väčšieho obsadenia od 30 žiakov vyučuje 

učiteľ aj v skupinách podľa nástrojového obsadenia alebo hlasov. Hodinová dotácia sa 

zvyšuje o jednu vyučovaciu hodinu.  

 4. Korepetíciu prideľuje riaditeľ školy podľa potreby triedy, najviac však:  

- do 8 žiakov – 1 hodina  

- do 12 žiakov – 1,5 hod.  

- do 16 žiakov – 2 hod.  

- od 17 žiakov – 2,5 hod  

- žiak v rozšírenom štúdiu – 0,5 hod.  

Korepetícia je v úväzku učiteľa hlavného predmetu aj korepetítora. Klavírny sprievod 

alebo inštrumentálny sprievod (korepetíciu) môže riaditeľ školy prideliť v predmete 

zborový spev v rozsahu 1 – 2 hodiny týždenne podľa príslušného učebného plánu.   

 6. Hra na organe sa vyučuje na II. stupni základného štúdia  

 7. Individuálne vyučovanie v 1. – 4. ročníku I. stupňa základného štúdia s 

časovou dotáciou 1,5 hodiny týždenne sa uskutočňuje 2-krát do týždňa.  

 8. Žiaci hudobného odboru II. stupňa základného štúdia pripravujúci sa na 

odborné štúdium môžu študovať formou rozšíreného štúdia. Pre týchto žiakov sa 

rozširuje hodinová dotácia v hlavnom predmete o 1 hodinu týždenne.  

 9. Vyučovací predmet hudobná náuka sa vyučuje:  

 v 1. – 4. ročníku primárneho umeleckého vzdelávania – 1 hod. týždenne 

 v 1. – 3. ročníku nižšieho sekundárneho umeleckého vzdelávania – 1,5 hod. 

týždenne 

 v 8. ročníku sa vyučuje hudobná náuka pre žiakov pripravujúcich sa na prijímacie 

skúšky na školy s umeleckým zameraním – 1,5 hod. týždenne,  

 pri trojročnom (skrátenom) a štvorročnom štúdiu:  v 1. ročníku – 1 hod. týždenne,  

v 2. – 4. ročníku – 1,5 hod. týždenne1.  

 v triedach pre žiakov zaradených do rozšíreného štúdia a v triedach pre žiakov 

                                                        
1 Poznámka: Ak v škole nie je možné vytvoriť pre žiakov študujúcich v 3-ročnom a 4-

ročnom štúdiu na vyučovaní hudobnej náuky samostatnú skupinu, vyučuje sa hudobná 

náuka v rozsahu učiva základného štúdia kontrahovaním ročníkov. 



pripravujúcich sa na ďalšie odborné štúdium v skupine 5 – 8 žiakov – 1,5 hodiny 

týždenne.  

  

Pre žiakov II. stupňa a štúdia pre dospelých, ktorí neabsolvovali I. stupeň, je štúdium 

hudobnej náuky povinné v rozsahu 1 hodiny týždenne v skupinovom vyučovaní.  

  

 10. V odôvodnených prípadoch, najmä z dôvodu sťaženej dochádzky do školy, 

môže riaditeľ školy na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu žiaka oslobodiť 

žiaka od dochádzky na povinné predmety komorná hra, hra v súbore, hra v orchestri, 

sprievod.  

  



 

HUDOBNÝ ODBOR - HUDOBNÁ TEÓRIA 

 

Charakteristika a poslanie predmetu 

Poslaním predmetu Hudobná teória je vytvárať záujem žiaka o hudbu, 

usmerňovať a  kultivovať jeho osobnosť a jeho vyťah k hudbe. V maximálne možnej 

miere rozširovať a rozvíjať hudobné skúsenosti, vedomosti a zručnosti. Predmet  

má poskytovať žiakom základy odborného vzdelania a vychovávať poslucháča hudby 

i aktívneho hudobníka, ktorému je hudba životnou potrebou. 

 Poslaním tohto predmetu je tiež royvíjať hudobnú predstavivosť, fantáziu, 

orientáciu v hudobnom priestore a výraze, spevácke návyky žiakov, ktoré sú potrebné  

pre správny a kultivovaný vokálny prejav. Žiak nadobúda schopnosť rozlišovať 

jednotlivé vyjadrovacie prostriedky: metrum, tempo, rytmus, melodiku, harmóniu, 

dynamiku, farbu tónu. Rozvíja hudobnú pamäť v spojení s jednotlivými činnosťami. Vo 

vyššých ročníkoch royvíja orientáciu v hudobných formách, žánroch a slohoch, 

schopnosť samostatne vyhľadávať, vyberať, vyhodnotiť a spracovať informácie a uviesť  

ich do vzťahu s obsahom hudobného diela (sociálna funkcia hudby). Všetky tieto 

nadobudnuté vedomosti ďalej uplatňuje pri interpretácii hudobného diela. 

 Žiakov aktivizujeme vyžívaním rôznych hudibných nástojov, tiež zapájame 

pohybové, výtvarné a dramatické aktivity, či audiovizálne a multimediálne pomôcky. 

Výučba Hudobnej náuky pripravuje a súčasne dopĺňa, prehlbuje a nadväzuje  

na poznatky, ktoré žiak získa na individuálnom či skupinovom vyučovaní hlavného 

predmetu. Celkovo teda zovšeobecňuje a privádza žiaka k širším súvislostiam hudobnej 

kultúry. 

 

Obsah 

 Obsah je v každom ročníku zoradený do tematických celkov (okruhov), ktoré 

umožňujú prepojenie jednotlivých hodín v rámci niekoľko - hodinového celku,  

a tým umožňuje aj prirodzené návraty a opakovanie prebratej látky. Tematické celky  

sú vo všetkých ročníkoch v priereze v každom mesiaci rovnaké, resp. nadväzujúce alebo 

príbuzné s ohľadom na celkový vývoj žiaka. Výber hudobného materiálu je  



v kompetencii učiteľa (odporúčané sú všetky dostupné učebnice, metodické príručky,  

či alternatívne učebné osnovy s metodikami, tlačené, zvukové i audiovizuálne materiály). 

Pri výbere hudobných ukážok zohľadňujeme predovšetkým prístupnosť z hľadiska 

vývinovej psychológie, schopnosť pochopiť, vyhodnotiť a použiť jednotlivé prvky  

a zákonitosti hudobnej štruktúry.  

 

Metodické a didaktické pokyny: 

a) workshop (dielňa - v našom prípade tvorivá hudobná, kde sa dieťa zoznamuje  

s jednotlivými prvkami, motívmi, výrazotvornými prostriedkami hudby  

a v priaznivých podmienkach môžu vzniknúť i malé "súčiastky" - krátke motívy 

alebo malé celky, ktoré sa dajú spájať a rôzne kombinovať - sem patrí napríklad 

osvedčená hra na otázku a odpoveď, ale hrať sa dajú aj rôzne predmety  

a činnosti, napríklad cukríky, pečenie klobások pri ohníku či cesta autobusom  

a pod.),  

b)  round-table (rozhovor okolo okrúhleho stola, kedy každý, vrátane učiteľa, 

pridá svoj poznatok, názor,postreh...),  

c) brainstorming (spoločné uvažovanie, tvorivé rozvíjanie myšlienok a nápadov),  

d) aktívna percepcia (opakované počúvanie, kedy dieťa sleduje určitý prvok, 

motív, hudobný nástroj a pod. a reaguje naň vlastnou činnosťou - spevom, 

pohybom, hrou na telo a ľahkoovládateľné nástroje),  

e)  metaforizácia (prirovnanie obsahu, formotvorných zákonitostí, výrazových  

a systémových prvkov hudby k reálnemu životu, doterajšej životnej skúsenosti 

dieťaťa – priestor pre medzipredmetové vzťahy),  

f)  samostatná práca s informáciami (vyhľadanie, vyhodnotenie a výber podľa 

určených kritérií, ich spracovanie a prezentácia), 

g) vytvorenie projektu, kde sa spoja výsledky všetkých metód a foriem práce  

a výsledkom je nielen samotná prezentácia (vystúpenie), ale predovšetkým to,  

čo v deťoch zostane (teda nielen zážitok a vedomosť, ale hlavne chuť  

do ďalšieho poznávania...).  

 

Postup preberaného učiva je zoradený špirálovito. Tematické celky v priereze 

jednotlivými ročníkmi majú spravidla rovnaké alebo nadväzujúce zameranie, pričom je 



zohľadnený didaktický postup, psychologicky premyslený s ohľadom na priebeh 

školského roka, tematickú príbuznosť a súčasne pestrosť. Tematické celky sú zoradené 

so zámerom, aby sa učiteľ v jednom mesiaci (dni, týždni) zaoberal príbuznou 

problematikou vo všetkých ročníkoch, čo mu umožní lepšie sa sústrediť na danú oblasť 

a prípadne môže pracovať v rôznych ročníkoch s tým istým materiálom. Aktuálne 

možno zaradiť i iné témy – učiteľ môže urobiť napríklad mozartovský (bachovský, 

beethovenovský a pod.) týždeň, týždeň slovenskej hudby či zohľadniť iné aktuálne 

výročia z oblasti hudby vrátane regionálnych udalostí či špecifík. 

V PHV a na primárnom stupni hudobného vzdelávania má vyučovací proces 

prevažne činnostný charakter, ktorý sa postupne na nižšom sekundárnom stupni 

prikloní k percepčným a analytickým činnostiam. 

  



 

HUDOBNÁ TEÓRIA 

HUDOBNÁ TEÓRIA – Prípravné štúdium 

 

 

Učebný 

plán číslo 

Prípravné 

štúdium 

Dĺžka štúdia 

počet rokov 
PREDMET 

počet hodín 

týždenne 

1. rok 2. rok 

1a A 2 

1. Prípravná hudobná výchova *)  

  

2. a) Príprava ku hre na nástroji  

alebo prípravná hlasová výchova  

 alebo  

    b) Príprava ku hre na nástroji -  

individuálne štúdium  

2,0  

  

-  

  

  

0,5 

1,0 

  

1,0  

  

  

 1 - 1,5  

1b B 1 

 

 

 

 

1. Prípravná hudobná výchova  

  

2. a) Príprava ku hre na nástroji  

alebo prípravná hlasová výchova  

alebo  

b) Príprava ku hre na nástroji / 

prípravná hlasová výchova -  

individuálne štúdium**)  

1
. 
p
o
lr

o
k

 

2
. 
p
o
lr

o
k

 

 

2,0 

 

- 

 

 

0,5 

1,0 

1,0 

 

1,0 

 

 

1,0 

1,0 

 

** ) V prípade záujmu je možné v 2. polroku individuálne štúdium do 1,5 h týždenne so 

súhlasom riaditeľa.  

  



 

 Prípravné štúdium „A“  

- deti predškolského veku alebo žiaci 1. ročníka základnej školy  

*) V 1. roku možno spojiť s hudobno-pohybovou výchovou (pozri UP TO č. 35);  

na 1. Stupni sa môže prideliť klavírny sprievod – 1 hodina týždenne.  

- Po absolvovaní 1. roku žiaci pokračujú v PŠ HO podľa učebného plánu č. 1a  

alebo sa zaraďujú do PŠ TO (ak sa spojila výučba v 1. roku do hudobno-pohybovej 

výchovy).  

- Žiaci, ktorí absolvovali celý učebný plán HO č. 1a, sa môžu uchádzať o prijatie  

do 1. ročníka I. stupňa základného štúdia hudobného odboru ZUŠ – primárneho 

umeleckého vzdelávania.  

- O zaradení žiaka do predmetu „príprava ku hre na nástroji“ alebo „prípravná hlasová 

výchova“ v 1. roku rozhoduje riaditeľ školy na základe odporúčania triedneho učiteľa.  

  

Prípravné štúdium „B“  

- pre žiakov od 6 alebo 7 rokov, ktorí neabsolvovali PŠ HO podľa učebného plánu  

č. 1a „A“  

- Žiaci, ktorí absolvovali prípravné štúdium podľa učebného plánu HO č. 1b, sa môžu 

uchádzať o prijatie do 1. ročníka I. stupňa základného štúdia hudobného odboru 

základnej umeleckej školy – primárneho umeleckého vzdelávania.  

⁃ Individuálne štúdium v 1. polroku je možné na základe žiadosti rodiča so súhlasom 

riaditeľa. 

 

Obsah 

 Prvá hodina v mesiaci (resp. tematickom celku) je motivačná – aktívna percepcia 

alebo hudobná dielňa, príp. kombinovaný útvar pripravený učiteľom, nasledujúce 2 – 3 

hodiny sú určené na prácu s detailom, utvrdzovanie poznatkov a tvorivé rozvíjanie. 

Úlohou učiteľa je novými spôsobmi približovať a osvetľovať jednotlivé problémy, 

nadväzovať a smerovať svoje výchovno-vzdelávacie pôsobenie tak, aby na konci 

mesiaca mali deti všetko uložené v pamäti bez nutnosti učiť sa doma a mali schopnosť 

kedykoľvek vedome čokoľvek použiť; postupne a čo najskôr treba prechádzať 

k poukázaniu na systém (hlavne pri spoznávaní hudobnej abecedy, teda stupnice, 



intervaly, akordy atď.). Zafixovanie poznatku robíme formou hier, súťaží, rozhovorov 

okolo „okrúhleho stola“ a pod. Základným princípom je: čo najviac pracovať s jedným 

hudobným tvarom, aby deti abstrahovali na základe zmien – teda najdôležitejšie  

je hľadanie podobnosti a rozdielnosti, príbuznosti a kontrastu a vzťahov medzi 

jednotlivými prvkami a výrazovými polohami. 

V prípravnom štúdiu sú úvodné hodiny Hudobnej náuky orientované  

na svet/krajinu hudby, ku ktorému/ ktorej sa priebežne vraciame na ďalších hodinách 

a venujeme sa dielčím hudobným problémom, smerujúcim k rozvíjaniu motorických 

zručností, rytmického cítenia, intonácie a základom hudobnej gramotnosti.  Témy sú 

postavené tak, aby obsahovali potenciálne možnosti rozvíjania na ďalších hodinách 

a prenášania ťažiska vždy na jeden problém. Využívame najmä deťom blízke 

rozprávkové motívy a hry. Žiaci sú na konci 1. polroka pripravení na hru na hudobnom 

nástroji, na konci školského roka ovládajú základy hudobnej abecedy (notová osnova, 

husľový a basový kľúč, takt a taktová čiara, čítanie nôt v jednočiarkovanej oktáve, 

rozoznávanie základných dĺžkových hodnôt nôt a pomlčiek) a informatívne sa orientujú 

v rytme, tempe, dynamike a farbe tónu. Pri vyučovaní využívame tvorivé metódy – 

improvizácia, pohyb, spev s inštrumentálnym (najmä rytmickým) sprievodom, postupne 

hra a transpozícia jednoduchých známych motívov na melodických nástrojoch, 

dramatická akcia 

 

 Ciele 

 Cieľom prípravnej hudobnej výchovy je vyvolať tvorivú aktivitu žiaka a jeho 

radosť z objavovania hudobného krásna. Vychádzať pritom z detskej mentality – 

hravosti, spontánnosti, napodobňovacej schopnosti, obrazotvornosti a doterajšieho 

stupňa vyspelosti. Prostredníctvom primeraného hudobného materiálu rozvíjať 

elementárne hudobné zručnosti, návyky, poznatky, vedomosti, hudobnú pamäť, 

predstavivosť a fantáziu. Poskytovať základné informácie o hudbe a kultúrnom živote 

okolia. 

 Interpretačné činnosti: 

Základné spevácke zručnosti a návyky. Spev jednoduchých piesní. Melodické cítenie 

a orientácia v rozsahu oktávy (c1 – c2). 

Zmysel pre pravidelnú pulzáciu (metrum) v rozličných tempách. Rytmické cítenie 



v dvojdobom a trojdobom takte. Schopnosť vyjadrenia hudobného toku pohybom. 

Schopnosť zapamätať si a reprodukovať krátky rytmický alebo melodický motív, 

rytmizovať a melodizovať slová, detské texty a riekanky. Motorické zručnosti získané 

hrou na ľahkoovládateľné nástroje. 

 Percepčné činnosti: 

Rozoznať kontrasty v hudbe. Poznať hudobné nástroje – klavír, akordeón, husle, 

violončelo, flauta, gitara.  Zapojením predstavy a fantázie sledovať obsah krátkych 

hudobných skladbičiek a hudobných rozprávok. 

Cítenie tonálneho centra od trichordálnych a tetrachordálnych melódií po orientáciu 

v rozsahu oktávy. Sluchové rozlišovanie dvojdobého a trojdobého taktu. Vlastnosti tónu 

– výška, dĺžka, dynamika a farba. 

 Orientácia v hudobno – teoretických pojmoch: notová osnova, husľový kľúč, 

príp. basový kľúč (informatívne). Taktová čiara, dvojštvrťový, trojštvrťový 

a štvorštvrťový takt. Dvojica osminových nôt, nota štvrťová, polová, polová s bodkou, 

celá a pomlčky. Základné dynamické označenia – piano, mezzoforte, forte. Opakovacie 

znamienko. Noty c1- c2 . Rozlišovanie základných vyjadrovacích prostriedkov hudby: 

veselo-smutne, rázne - nežne, rýchlo-pomaly, vyššie - nižšie, silno-slabo, zosilňovať-

zoslabovať a pod.. Pochod, tanec, uspávanka.  

 

Odporúčaný hudobný materiál: 

J. Hatrík: Medzi Trpaslúšikmi - cyklus hudobných rozpávok 

O. Podstavková: Hudobná prípravka I, II  

F. Chopin: Prelúdium 

J. Hatrík: Pieseň o čiernom Jánovi, Motýľ, Litánie okamihu – úryvok (časť Motýľ) 

P. I. Čajkovskij: Škovránok 

R. Schumann: Trällerliedchen 

J. Hatrík: Mechúrik – Koščúrik s kamarátmi 

A. Vivaldi: Zima 

P. Dukas: Čarodejníkov učeň (Fantázia 2000 – vizualizácia) 

R. Schumann: Divoký jazdec, Rytier na drevenom koni 

P. I. Čajkovskij: Pochod drevených vojačikov 

Eben: Vlak sa rozbieha 



A. Dvořák: Rusalka (Motív Ježibaby) 

M. P. Musorgskij: Gnomus 

J. Hatrík: Blší odzemok (in: Krajinou Šťastného princa II) 

S. Prokofiev: Peter a vlk 

A. Podhorná: Krtko v krajine tónov 

 

 

Kritériá na postup do 1. ročníka primárneho umeleckého vzdelávania ISCED 1B 

Zvládnutie hudobno-teoretických cieľov daných vyššie na primeranej úrovni.  



HUDOBNÁ TEÓRIA – 1. ročník primárneho umeleckého vzdelania - ISCED 1B 

 

 

○ Počet hodín týždenne: 1,0 v kolektívnej forme výučby 

○ Učebný plán číslo: -   

 

 Ciele:  Vyučovací proces nadväzuje na vedenie hodiny hravou formou. 

Motiváciou  u žiakov rozvíjať ich záujem o hudbu, aktivizovať ich tvorivosť, fantáziu  

a predstavu. Rozvíjať vnímanie základných výrazových prostriedkov hudby. 

Zdokonaľovať melodicko-rytmické cítenie a pamäť. Spoznávať hudobnú abecedu  

a pestovať prepojenie sluchová skúsenosť – znak – predstava.  

 

 Obsah: Interpretačné činnosti: správna intonácia jednohlasných piesní, správne 

dýchanie, výslovnosť a nenásilné tvorenie tónu. Intonácia trichordálnych  

a tetrachordálnych detských piesní z listu, durových a molových melódií a piesní bez 

náročných intervalových skokov, s návratom k základnému tónu, s možnosťou 

uplatnenia solmizačnej metódy. Intonácia durového a molového kvintakordu, intonácia 

celého tónu a poltónu ako príprava na uvedomenú intonáciu modálnych melódií. 

Schopnosť interpretovať základné metrické hodnoty dvojdobé a trojdobé s rozlišovaním 

prízvučnej a neprízvučnej doby, ich kombinácie a spájanie s pohybom (napr. pochod, 

valčík). S udávaním základného metra vedieť interpretovať rytmické útvary s použitím 

páru šestnástinových a osminových nôt, štvrťovej, štvrťovej s bodkou, polovej, polovej  

s bodkou, celej noty a pomlčky v štvorštvrťových a osminových taktoch.Taktovať 

dvojdobý a trojdobý takt. Rytmické ozveny, rytmicko – melodické dialógy, rytmizácia  

a melodizácia riekaniek, detských alebo vlastných textov. Schopnosť zahrať  

na melodicko-rytmických nástrojoch jednoduché piesne, transponovať ich a vytvárať  

k nim sprievod (ostinátne rytmické a melodické modely).  

 Percepčné činnosti: schopnosť sústredeného počúvania krátkych skladbičiek 

rôzneho charakteru. Vybrané skladby sledovať v notovom zápise. Na základe  

ich počúvania charakterizovať náladu skladby, pohyb melódie, dynamiku, tempo, 

metrum, tonálny charakter skladby, farbu. Schopnosť sluchom rozpoznať základné 

stavebné prvky hudobnej formy (opakovanie, kontrast, rozvíjanie motívu, fráza, prízvuk, 



záver). Rozlišovať durový a molový charakter skladby, piesne alebo úryvku. Rozpoznať 

základný tón, durový a molový trojzvuk, celý tón a poltón.  

 Hudobno-teoretické poznatky:  

 Základ: Noty v husľovom kľúči c1– g2, noty v basovom kľúči c – c1, posuvky #, 

b, odrážka, stupnica a tónina durová (do 2 # a 1b), molová tónina (rozpoznávanie 

sluchom podľa tercie), trojzvuk, 2/4, 3/4, 4/4, 3/8, 4/8 takt, nota s bodkou, p, mf, f.  

 Rozšírenie: fermata, predznamenanie, legato, staccato, ligatúra, pp, ff, crescendo, 

decrescendo, moderato, adagio, allegro, allegretto, ritardando, accelerando; triola, 

synkopa; ľudské hlasy (soprán, alt, tenor, bas). 

 

 

KOMPETENCIE VÝSTUPY 

Interpretačné činnosti:  

Žiak je schopný správne intonovať 

jednohlasné detské ľudové a umelé piesne 

v rozsahu jednočiarkovanej oktávy, ovláda 

správne dýchanie, výslovnosť a nenásilné 

tvorenie tónu. Intonuje trichordálne a 

tetrachordálne detské piesne z listu, durové 

a molové melódie bez náročných 

intervalových skokov, s návratom k 

základnému tónu. Má schopnosť 

interpretovať základné metrické hodnoty 

dvoj-dobé a trojdobé s rozlišovaním 

prízvučnej a neprízvučnej doby, ich 

kombinácie a spájanie s pohybom (napr. 

pochod, valčík). S udávaním základného 

metra vie interpretovať rytmické útvary s 

použitím páru šestnástinových a 

osminových nôt, štvrťovej, štvrťovej s 

bodkou, polovej, polovej s bodkou, celej 

 

Zaspievať podľa notového záznamu alebo 

zahrať na nástroji podľa sluchu určenú 

melódiu. 

 

 

Vytvárať rytmické ozveny, rytmicko-

melodické dialógy, rytmizovať a 

melodizovať riekanky, detské alebo 

vlastné texty.  

 

Vytvárať rytmicko – melodické ozveny a 

dialógy, rytmizovať a melodizovať 

riekanky a pod. 

 

 

Určenie základných stavebných prvkov 

hudobnej formy (opakovanie, kontrast, 

rozvíjanie motívu). Rozlíšenie durového a 



noty a pomlčky v štvorštvrťových  

a osminových taktoch.  

 

Percepčné činnosti:  

Žiak má schopnosť sústredeného počúvania 

krátkych skladbičiek rôzneho charakteru. 

Vybrané skladby sleduje v notovom zápise. 

Na základe počúvania vie charakterizovať 

náladu skladby, pohyb melódie, dynamiku, 

tempo, metrum, tonálny charakter skladby, 

farbu. Sluchom rozpozná základné 

stavebné prvky hudobnej formy 

(opakovanie, kontrast, rozvíjanie motívu). 

Rozlišuje durový a molový charakter 

skladby, piesne alebo úryvku. Rozpozná 

základný tón, durový a molový trojzvuk, 

celý tón a poltón. Cíti frázu, prízvuk, záver, 

opakovanie, kontrast.  

 

Hudobno-teoretické poznatky:  

Z Noty v husľovom kľúči g – c3, noty v 

basovom kľúči c – e1, posuvky #, b, 

odrážka, stupnica a tónina durová a molová 

(do 2 # a 2 b), rovnomenné stupnice, 

predznamenanie, trojzvuk, 2/4, 3/4, 4/4, 

3/8, 4/8 takt, bodkovaný  

rytmus, p, mf, f. Fermata, legato, staccato, 

ligatúra,  

pp, ff, crescendo, decrescendo,  

moderato, adagio, allegro, allegretto,  

ritardando, accelerando; triola,  

molového charakteru vybranej skladby, 

piesne alebo úryvku. Určenie základného 

tónu, durového a molového trojzvuku, 

celotónovej  

a poltónovej vzdialenosti.  

 

 

Žiak ovláda hudobno – teoretické 

poznatky v určenom rozsahu. 



synkopa; ľudské hlasy (soprán, alt,  

tenor, bas).  

 

 

Odporúčaný hudobný materiál:  

I. Hurník: Umění poslouchat hudbu - Pohádka o princezně žabce, Měsíc nad rybníkem  

J. Hatrík: Medzi Trpaslúšikmi - výber  

J. Hatrík: Záhadné pesničky - výber  

B. Britten: Simple symphony - Hravé pizzicato  

D. Hevier / J. Hatrík: Keď v nebi vyhrávajú  

E. Suchoň: Maličká som – 1. cyklus z cyklu Obrázky zo Slovenska  

C. Saint-Saëns: Karneval zvierat - Akvárium  

M. Schneider-Trnavský: Ružičky, Oráč  

J. Letňan: Zázračná muzika  

V. Trojan: Kuriatko a slon  

J. Hatrík: Krajinou Šťastného princa II - Pod balkónom dvornej dámy  

J. S. Bach: Gajdy  

E. Krák: Collectio clavichordium I, II  

Tabulatura Vietoris a iné staré hudobné pamiatky z územia Slovenska  

mazurky, menuety, polonézy, valčíky, iné spoločenské a ľudové tance  

J. K. Vaňhal: Allegretto  



HUDOBNÁ TEÓRIA – 2. ročník primárneho umeleckého vzdelania - ISCED 1B 

 

 

○ Počet hodín týždenne: 1,0 v kolektívnej forme výučby 

○ Učebný plán číslo: -   

 

 

 Ciele: Naďalej rozvíjať kreatívne myslenie a emočnú inteligenciu, pestovať 

zmysel pre dobro a krásu. V špecificky odbornom vzdelávaní rozvíjať hudobnú 

predstavivosť a pamäť, sledovať účinok hudobných tvarov, rozoznávať zmeny výrazu, 

jeho závislosti od jednotlivých hudobných zložiek a vypestovať schopnosť sledovať 

vzájomné vzťahy v hudobnej štruktúre. Rozširovať piesňový repertoár, upevňovať 

správne spevácke návyky a citlivo reagovať na učiteľovo gesto. Viesť žiakov  

k uvedomovaniu si hodnoty a krásy ľudovej piesne a položiť základy poznávania 

hudobnej histórie Slovenska.  

 

 Obsah: 

Interpretačné činnosti:  

Spevácke a intonačné. 

 Základ: Rozšírenie hlasového rozsahu žiakov (a – d2). Rozlíšenie ľudových 

piesní podľa regiónu (východné, stredné a západné Slovensko). Kánonické spievanie, 

resp. jednoduchý ľudový dvojhlas. Uvedomená intonácia durových a molových piesní  

s melodikou, obsahujúcou sekundové postupy, durový a molový kvintakord aj rozšírený, 

resp. so spodnou kvintou.  

  Rozšírenie: Intonácia základného tónu kvintakordu, sextakordu  

a kvartsextakordu. Rytmicko – pohybové, improvizačné a inštrumentálne: Metrické 

cítenie a schopnosť rytmizovať 2/4, 3/4, 4/4, 3/8, 4/8, 6/8 takt. Pohybom reagovať  

na prízvučné doby. Taktovať štvordobý takt. Schopnosť rytmizovať triolový, synkopický 

a bodkovaný rytmus, tiež rytmické útvary začínajúce pomlčkou a predtaktím. Rytmizácia  

a melodizácia riekaniek a schopnosť sprevádzať ich ostinátnym rytmickým  

alebo melodickým sprievodom s využitím základných tónov toniky, dominanty  

a subdominanty (T D S). Vyhľadávanie jednoduchého harmonického sprievodu, 



napríklad v C dur: T (c - g), D (h g), S (c – a). Schopnosť reagovať na partnera 

(spoluhráča) a viesť hudobný rozhovor. 

 Percepčné činnosti: rozoznávanie zvukovo kontrastných nástrojov (napr. husle – 

kontrabas, flauta – fagot, trúbka – pozauna, triangel – bubon). Rozlišovanie vokálnych  

a inštrumentálnych zoskupení (sólo, duo, trio, ďalej zbory mužský, ženský, miešaný  

a detský). Poznanie základných zákonitostí stavby hudobnej formy a rozvíjania 

hudobného procesu. Rozlišovať durový a molový charakter tóniny, durové a molové 

kvintakordy, sextakordy a kvartsextakordy. Vedieť určiť metrum skladby, príp. jej 

rytmické zvláštnosti. 

Hudobno-teoretické poznatky: Z Orientácia v durových stupniciach do 3 # a 2 b; 

paralelné molové (informatívne), dynamické označenia pp, ff, tempové označenia 

moderato, allegretto; pomenovanie stupňov v stupnici: prima – oktáva; kvintakord, 

sextakord, kvartsextakord; fermata, legato, staccato, ligatúra, crescendo, decrescendo. 

 - rozšírenie: Stavba prirodzenej molovej stupnice, paralelné (rovnobežné) stupnice; 

predtaktie, synkopa, triola; adagio; ritardando, rallentando, accelerando; prima volta, 

seconda volta.  

 

KOMPETENCIE VÝSTUPY 

Interpretačné činnosti:  

Žiak je schopný správne intonovať 

jednohlasné detské ľudové a umelé piesne 

v rozsahu a - d2.. Intonuje jednoduché 

piesne z listu. V skupine udrží svoj hlas pri 

kánonickom speve. Má schopnosť 

interpretovať metrické hodnoty v párnom a 

mepárnom metre s rozlišovaním prízvučnej 

a neprízvučnej doby a ich kombinácie v 

živej hudbe. Rytmizuje triolový, 

synkopický a bodkovaný rytmus. Žiak vie 

vyhľadať vhodný jednoduchý harmonický 

sprievod a reaguje na spoluhráča.  

 

Zaspievať podľa notového záznamu alebo 

zahrať na nástroji podľa sluchu určenú 

melódiu.  

 

 

Vytvárať rytmické ozveny, rytmicko-

melodické dialógy, rytmizovať a 

melodizovať riekanky, detské alebo 

vlastné texty.  

 

 

Zahrať na melodicko – rytmických 



 

Percepčné činnosti:  

Žiak má schopnosť sústredeného počúvania 

krátkych skladbičiek rôzneho charakteru. 

Vybrané skladby sleduje v notovom zápise. 

Na základe počúvania vie charakterizovať 

náladu skladby, pohyb melódie, dynamiku, 

tempo, metrum, tonálny charakter skladby. 

Sluchom rozpozná základné stavebné 

prvky hudobnej formy 

(opakovanie,kontrast, rozvíjanie motívu). 

Cíti frázu, prízvuk, záver. Rozlišuje durový 

a molový charakter skladby, piesne alebo 

úryvku. Rozpozná základný tón, durový a 

molový kvintakord a jeho obraty. Rozlišuje 

ľudské hlasy a zvukový charakter 

hudobných nástrojov symfonického 

orchestra. Vie určiť metrum skladby a jej 

rytmické zvláštnosti.  

 

Hudobno-teoretické poznatky:  

 - základ: Žiak sa orientuje v durových 

stupniciach do 3 # a 2 b; v paralelných 

molových tóninách (informatívne), 

dynamických označeniach pp, ff, 

tempových označeniach moderato, 

allegretto; vie pomenovať stupne v 

stupnici: prima – oktáva; ovláda 

kvintakord, sextakord, kvartsextakord; 

fermatu, legato, staccato, ligatúru, 

crescendo, decrescendo.  

nástrojoch jednoduché piesne, 

transponovať ich a vytvárať k nim 

sprievod (ostinátne rytmické amelodická 

modely). 

 

 

V závislosti od hudobného obsahu v 

znejúcej (interpretovanej) hudbe určenie 

základnýchstavebných prvkov hudobnej 

formy (opakovanie, kontrast, rozvíjanie 

motívu, fráza, záver).  

 

 

Rozlíšenie durového a molového 

charakteru vybranej skladby, piesne alebo 

úryvku. Určenie základného tónu, 

durového a molového kvintakordu a 

obratov, celotónovej a poltónovej 

vzdialenosti, veľkej a malej tercie, čistej 

kvinty a kvarty.  

 

 

Sluchové rozlíšenie ľudských hlasov a 

nástrojov  

symfonického orchestra.  

 

 

Žiak ovláda hudobno – teoretické 

poznatky v určenom rozsahu. 



- rozšírenie: Paralelné (rovnobežné) 

stupnice; predtaktie, synkopa, triola; 

adagio; ritardando, rallentando, 

accelerando; prima volta, seconda volta.  

 

Odporúčaný hudobný materiál:  

J. Hatrík: Záhadné pesničky - výber  

P.I. Čajkovskij: Október  

R. Schumann: Poľovnícka  

Tabulatura Vietoris - Polonica, Corant  

Píseň o zámku Muránském  

E. Krák: Collectio clavichordium – Hungaricus, Mazurka, Turcicus march  

W.A. Mozart: Turecký pochod  

čardáš, polka, mazurka, valčík ap. – podľa vlastného výberu  

M. Schneider-Trnavský: Keby som bol vtáčkom  

A. Moyzes: Trávnice  

C. Debussy: Cakewalk  

A. Vivaldi: Zima  

W.A. Mozart: Sláčikové kvarteto  

R. Schumann: Divoký jazdec  

W.A. Mozart: Sonáta C dur  

P.I. Čajkovskij: Chorá bábika, Pohreb bábiky  

L. van Beethoven: Veselo – smutne  

J. Hatrík: Vysoký otec, široká mať 

P.I. Čajkovskij: Škovránok  

A. Vivaldi: Jar  

D. Kardoš: Bagately  

J. Letňan: Zázračná muzika  

B. Britten: Sprievodca mladého človeka orchestrom 



HUDOBNÁ TEÓRIA – 3. ročník primárneho umeleckého vzdelania - ISCED 1B 

 

 

○ Počet hodín týždenne: 1,0 v kolektívnej forme výučby 

○ Učebný plán číslo: -   

 

 

 Ciele: Upevňovať, rozširovať a aktívne využívať melodickú, tonálnu, metrickú, 

tempovú a rytmickú predstavivosť a hudobnú pamäť. Prehlbovať harmonickú 

predstavivosť. Zdokonaľovať dvojhlasny spev a oboznámiť žiakov s niektorymi 

hudobnymi žánrami a s funkciou hudby pri rôznych spoločenskych príležitostiach. 

Využívať metaforu a vlastnú vyjadrovaciu schopnosť detí na 

prepojenie hudobného zážitku s vlastnou životnou skúsenosťou. Na preniknutie  

do obsahu hudobného diela využívať komplexné činnosti, integrujúce rôzne druhy 

umenia i poznatky zo vzdelávacej oblasti Človek a príroda. Na rozvíjanie sluchovej 

predstavy využívať IKT – edukačné programy. 

 

Obsah 

 Interpretačné činnosti 

 Spevácke a intonačné: 

 - Z: schopnosť kultivovane vyspievať dlhšie frázy. Intonácia intervalov: veľká a malá 

tercia, 

čistá kvinta a kvarta, veľká a malá sekunda ako paralela celého tónu a poltónu. 

 - R: intonácia jednoduchych piesní a melódií s charakterom lydickej tóniny, intonácia 

veľkej a malej sexty a septimy, rubatovy spev. 

 Rytmicko-pohybové, improvizačné a inštrumentálne: Rytmizovať príklady  

s predtaktím a striedavé takty. Verbunkovy rytmus, pár osminová s bodkou  

a šestnástinová, pár šestnástinová a osminová s bodkou, triola, synkopa. Pohybom 

vyjadriť striedanie úsekov so zmenou metra. Latentné harmonické cítenie – 

vyhľadávanie jednoduchého harmonického sprievodu s použitím základnych funkcií.  

Na melodicko-rytmickych nástrojoch sa kánonicky zapojiť do jednoduchej piesne. Viesť 

hudobny rozhovor, vytvárať melodické a rytmické vety. Vytvoriť krátky 



hudobnodramaticky útvar na danú tému alebo skladbu (s textom alebo bez textu) 

 Percepčné činnosti: poznanie hudobnych nástrojov symfonického, tanečného  

a džezového orchestra. Sledovanie súčasne znejúcich dvoch alebo troch melodickych 

pásiem, resp. dvoch pásiem so sprievodom. V závislosti od obsahu interpretovanych 

skladieb či piesní vedieť určovať jednodielnu, dvojdielnu či trojdielnu formu, 

charakterizovať melodiku, motívy a jednotlivé hudobné zložky, ktoré ovplyvňujú 

celkovy vyraz hudby. Na základe vnútornej predstavy kvintakordov a ich obratov vedieť 

rozlišovať veľkú a malú terciu, čistú kvintu a kvartu a veľkú a malú sextu. 

 Hudobno-teoretické poznatky:  

- základ: Intervaly prima – oktáva a ich kvalita, kánon, dvojdielna a trojdielna forma, 

všetky durové a molové stupnice s # (kvintovy kruh), molová prirodzená, harmonická, 

melodická, nástrojové skupiny v symfonickom orchestri, komorny orchester, komorné 

telesá. 

 - rozšírenie: všetky durové a molové stupnice s bé (kvartovy kruh), lydická stupnica 

(informatívne), pentatonická, chromatická a celotónová stupnica, enharmonická zámena. 

 

KOMPETENCIE VÝSTUPY 

Interpretačné činnosti 

Spevácke a intonačné: Z Schopnosť 

kultivovane vyspievať dlhšie frázy. 

Intonácia intervalov: veľká a malá tercia, 

čistá kvinta a kvarta, veľká a malá sekunda 

ako paralela celého tónu a poltónu.  

R Intonácia jednoduchých piesní a melódií 

s charakterom lýdickej tóniny, intonácia 

veľkej a malej sexty a septimy, rubatový 

spev. 

 

Rytmicko-pohybové, improvizačné a 

inštrumentálne: 

Rytmizovať príklady s predtaktím a 

Žiak vie zaspievať podľa notového 

záznamu alebo zahrať na nástroji 

Orffovho inštrumentára podľa sluchu 

určenú melódiu. Má cit pre tvorbu 

jednoduchej hudobnej formy tak, že 

komunikuje s učiteľom pomocou „otázky 

a odpovede“ a vytvára tak závetie 

hudobnej myšlienky. Pri kolektívnom 

speve si dokáže udržať svoj „hlas“ v 

rámci jednoduchého viachlasu alebo 

kánonu. Vie intonovať jednoduché ľudové 

piesne s charakterom lýdickej alebo 

dórskej tóniny, cíti rubatový charakter 

piesne.  



striedavé takty. Verbunkový rytmus, pár  

osminová s bodkou a šestnástinová, pár 

šestnástinová a osminová s bodkou, triola, 

synkopa. Pohybom vyjadriť striedanie 

úsekov so zmenou metra. Latentné 

harmonické cítenie – vyhľadávanie 

jednoduchého harmonického sprievodu s 

použitím základných funkcií. Na 

melodicko-rytmických nástrojoch sa 

kánonicky zapojiť do jednoduchej piesne. 

Viesť hudobný rozhovor, vytvárať 

melodické a rytmické vety. Vytvoriť krátky 

hudobnodramatický útvar na danú tému 

alebo skladbu (s textom alebo bez textu). 

 

Percepčné činnosti: Sledovanie súčasne 

znejúcich dvoch alebo troch melodických 

pásiem, resp. dvoch pásiem so sprievodom. 

V závislosti od obsahu interpretovaných 

skladieb či piesní vedieť určovať 

jednodielnu, dvojdielnu či trojdielnu 

formu, charakterizovať melodiku, motívy a 

jednotlivé hudobné zložky, ktoré 

ovplyvňujú celkový výraz hudby. Na 

základe vnútornej predstavy kintakordov a 

ich obratov vedieť rozlišovať veľkú a malú 

terciu, čistú kvintu a kvartu a veľkú a malú 

sextu.  

 

Hudobno-teoretické poznatky: Z Intervaly 

prima – oktáva a ich kvalita, viachlas, 

 

Je schopný pohybom vyjadriť striedanie 

úsekov so zmenou metra. Dokáže 

vyhľadať jednoduchý harmonický 

sprievod s použitím základných funkcií. S 

použitím melodicko-rytmických nástrojov 

dokáže viesť hudobný rozhovor, vytvárať 

melodické a rytmické vety. 

 

Pri opakovanom počúvaní žiakov žiak 

dokáže sluchom analyzovať základné 

stavebné prvky hudobnej formy 

(opakovanie, kontrast, rozvíjanie motívu, 

predohru, dohru, medzihru), konkrétne 

nástroje, vokálne a inštrumentálne 

obsadenia (sólo, duo, trio, zbory – 

mužský, ženský, detský, miešaný). 

Dokáže sledovať súčasne znejúce dve 

alebo tri melodické pásma, resp. dve 

pásma so sprievodom. V závislosti od 

obsahu interpretovaných skladieb či piesní 

vie určiť jednodielnu, dvojdielnu i 

trojdielnu hudobnú formu, 

charakterizovať melodiku, motívy a 

jednotlivé hudobné zložky, ktoré 

ovplyvňujú celkový výraz hudby. Na 

základe vnútornej predstavy dokáže 

identifikovať durovú, molovú prirodzenú, 

harmonickú a melodickú stupnicu. Vie 

určiť základný tón durového alebo 

molového trojzvuku, celotónovú a 



kánon, invencia, dvojdielna a trojdielna  

forma, všetky durové a molové stupnice s # 

(kvintový kruh), molová prirodzená, 

harmonická, melodická, lydická stupnica, 

2/2 takt, striedavé takty, gitarové značky, 

nástrojové skupiny v symfonickom 

orchestri, komorný orchester, komorné 

telesá, ľudová pieseň, umelá a znárodnená, 

prelúdium, menuet, mazurka. 

R všetky durové a molové stupnice s bé 

(kvartový kruh), lýdická stupnica 

(informatívne), pentatonická, chromatická 

a celotónová stupnica, enharmonická 

zámena. 

 

Poznanie hudobných nástrojov 

symfonického, tanečného a džezového 

orchestra. 

poltónovú vzdialenosť, určiť počet tónov 

znejúcich v klavíri (1-4). 

 

Žiak ovláda hudobno-teoretické poznatky 

vo vyššie uvedenom rozsahu. 

 

Hudobný materiál: 

Hudobné rozprávky a príbehy 

Juraj Hatrík: Bájky o levovi (vychovny koncert) 

Camille Saint-Saens: Karneval zvierat (vyber) 

Benjamin Britten: Sprievodca mladého človeka orchestrom 

D. Kardoš: Bagately  

B. Bartók: Deťom, Duetá pre dvoje huslí  

S. Prokofiev: Peter a vlk  

C: Saint - Saens: Karneval zvierat  

A: Dvořák: Moravské dvojspevy  

N. Paganini: Capriccio  

P. Hindemith: Skladby pre sólovú violu  



Z. Fibich: Selanka pre klarinet   

I. Hurník: Umĕní poslouchat hudbu  

P. Hindemith: Staviame mesto  

Ľudové a umelé piesne, dlhšie skladby na počúvanie podľa odporúčania Učebnych osnov 

a učebníc HN 



HUDOBNÁ TEÓRIA – 4. ročník primárneho umeleckého vzdelania - ISCED 2B 

 

 

○ Počet hodín týždenne: 1,5 v kolektívnej forme výučby 

○ Učebný plán číslo: -   

 

 

 Ciele: Orientácia na pieseň a tanec ako inšpiračný zdroj v tvorbe skladateľov 

jednotlivých období. Vymedzenie problematiky piesne a tanca z hľadiska funkčného, 

historického, umeleckého a územného. Na základe hudobných ukážok poukázať  

na historický vývoj, odlišnosti a formovanie piesne a tanca. Prostredníctvom vypočutého 

s využitím notového materiálu poukázať a viesť žiakov k pochopeniu hudobnej formy 

kompozičného diela, k preniknutiu do jeho štruktúry na úrovni sledovať jednotlivé 

melodické línie, hudobné myšlienky, ich následné spracúvanie, vrchol a napätie v rámci 

skladby ako i základné rytmické figúry tancov.  

 

 Obsah:  

 Interpretačné činnosti: 

 Spevácke a intonačné: Schopnosť intonovať durové a molové melódie, durové 

a molové akordy a ich obraty a základné intervaly. Intonácia jednoduchých piesní 

a melódií s charakterom dórskej tóniny s uvedomením si jej špecifických postupov. 

Rytmicko-pohybové, improvizačné a inštrumentálne: Rytmizovať príklady s predtaktím 

a striedanie taktov – dvojdobého a trojdobého. S využitím melodicko-rytmických 

nástrojov zvládnuť v skupinách dvojhlas a trojhlas. 

 Percepčné činnosti: Rozlišovanie piesní a tancov domova, ich charakteristické 

prvky... od hudby okolitých národov. Rozoznávanie rytmických figúr základných 

najznámejších tancov a vnímanie premien piesne v jednotlivých historických 

a funkčných súvislostiach.  

 Hudobno-teoretické poznatky: Z Všetky durové a molové stupnice s krížikmi 

(kvintový kruh) a s bé (kvartový kruh), lýdická stupnica, pentatonická, chromatická 

a celotónová stupnica, enharmonická zámena, hlavné harmonické funkcie, harmonická 

kadencia, ľudová a umelá pieseň, ľudový a spoločenský tanec. 



R Princíp zväčšeného a zmenšeného intervalu, zväčšený a zmenšený kvintakord, dórska 

stupnica, melodické ozdoby – trilok, nátril, náraz, príraz, obal, skupinka. 

 

Kompetencie Výstupy 

Interpretačné činnosti: 

Spevácke a intonačné: Žiek intonuje 

melódie v charaktere dur a mol, 

rozpoznáva a intonuje molové durové 

akordy a ich obraty a základné intervaly. 

Intonuje jednoduché piesne a melódie 

s charakterom dórskej tóniny 

s uvedomením si jej špecifických postupov. 

 

Rytmicko-pohybové, improvizačné 

a inštrumentálne: Žiak rytmizuje príklady 

s predtaktím a striedavźmi taktami – 

dvojdobý a trojdobý. S využitím 

melodicko-rytmických nástrojov zvláda 

v skupinách dvojhlas a trojhlas. 

 

Percepčné činnosti: Rozlišovanie piesní 

a tancov domova, ich charakteristické 

prvky... od hudby okolitých národov. 

Rozoznávanie rytmických figúr základných 

najznámejších tancov a vnímanie premien 

piesne v jednotlivých historických 

a funkčných súvislostiach.  

 

Hudobno-teoretické poznatky: Z Ovláda 

všetky durové a molové stupnice s krížikmi 

(kvintový kruh) a s bé (kvartový kruh), 

Žiak vie zaspievať podľa notového 

záznamu alebo zahrať na nástroji 

Orffovho inštrumentára podľa sluchu 

určenú melódiu. Pomocou melodicko – 

rytmického nástroja dokáže udržať svoj 

part v rytmickom viachlase. Hlavnými 

harmonickými funkciami dokáže 

zharmonizovať jednoduchú diatonickú 

melódiu. 

 

Žiak dokáže rozpoznať slovenskú ľudovú 

hudbu a charakterizovať jej spôsob 

spracovania. Vie rozlíšiť na základe rytmu 

európske a latinskoamerické tance 

(mazurka, menuet, valčík, polka, čardáš, 

samba, tango, cha-cha). Vie verbalizovať 

svoj zážitok z počutej skladby. Podľa 

sluchu dokáže určiť základný tón tóniny, 

kvintakordu a jeho obratov. Vie určiť 

základné. 

 

Žiak ovláda hudobno-teoretické poznatky 

vo vyššie uvedenom rozsahu. 



lýdická stupnica, pentatonická, 

chromatická a celotónová stupnica, 

enharmonická zámena, hlavné harmonické 

funkcie, harmonická kadencia, ľudová 

a umelá pieseň, ľudový a spoločenský 

tanec. 

R Princíp zväčšeného a zmenšeného 

intervalu, zväčšený a zmenšený kvintakord, 

dórska stupnica, melodické ozdoby – trilok, 

nátril, náraz, príraz, obal, skupinka. 

 

Hudobný materiál: 

Moyzes: Tance z Pohronia 

T. Andrašovan: Tance zo Slovenska 

E. Suchoň: Krútňava 

videozáznamy z folklórnych vystúpení 

A. Dvořák: Slovanské tance 

M.I. Glinka: Kamarinskaja  

B. Bartók: Bulharské tance, Rumunské tance 

F. Chopin: Mazurka  

J. Haydn: Menuet  

pôvodné blues, gospelové piesne, spirituály 

L. Armstrong – improvizácie 

P. Lipa – výber 

W.A. Mozart: Pieseň o jari, Ländler 

F. Schubert: Pstruh, Klavírne kvinteto A dur 

G. Mahler: 1. symfónia Titan, 1. časť 

P.I. Čajkovskij: Labutie jazero, Luskáčik 

S. Prokofiev: Rómeo a Júlia 

I. Stravinskij: Svätenie jari, Príbeh vojaka 

Skladby na počúvanie podľa odporúčania Učebných osnov a učebníc Hudobnej náuky 



HUDOBNÁ TEÓRIA – 1. ročník nižšieho sekundárneho umeleckého vzdelania - 

ISCED 2B 

 

 

○ Počet hodín týždenne: 1,5 v kolektívnej forme výučby 

○ Učebný plán číslo: -   

 

 

 Ciele: Prvý ročník nsv sa na rozdiel od predchádzajúcich ročníkov radí  

do nižšieho sekundárneho stupňa vzdelávania. V tomto období by už žiaci mali mať 

zvládnuté a osvojené základy hudobnej abecedy, čím sa im ďalej vynára priestor  

na hlbšie sledovanie a analyzovanie formotvorných princípov hudobného procesu. 

Snahou hudobnej náuky v tomto ročníku je zúžitkovať doterajšie vedomosti žiakov 

nadobudnuté v predchádzajúcich ročníkoch HN, ako i v absolvovaných predmetoch  

na ZŠ. Cieľom piateho ročníka je do veľkej miery nadviazať na doterajšie poznatky  

a vedomosti žiakov, so zreteľom odkryť im súvislosti a vzťahy hudby s ďalšími 

oblasťami života, napr. poznatkami z matematiky, histórie, geografie, zo všeobecných 

dejín, atď. Odhaľovanie a ozrejmovanie vývoja hudby na základe nimi nadobudnutých 

poznatkov a vedomostí z iných predmetov, žiakov motivuje k ďalšej práci a hľadaniu 

nových súvislostí. Pri výučbe je popri práci s literatúrou (učebnicou Hudobnej náuky) 

využívaný internet a multimédiá. 

 

 Obsah:  

 Interpretačné činnosti:  

 Komplexné spevácke, intonačné, rytmické a improvizačné: 

Z: Schopnosť kolektívneho vytvorenia malého hudobnodramatického útvaru. 

R: Snaha o kultivovaný prednes aj dvojhlasných, ľudových a umelých piesní. Spev  

z listu.  

 Percepčné činnosti 

Počúvanie hudby: Schopnosť vytvoriť si názor a diskutovať o vypočutom hudobnom 

diele/nahrávke. Verbálne analyzovať priebeh vypočutého hudobného záznamu s využitím 

metafor, cez predstavy. V priebehu posluchu hudobnej ukážky/nahrávky sledovať 



hudobnú štruktúru skladby 

a verbálne reagovať na jej priebeh, na opakované, či variované motívy, témy.  

 Sluchová analýza: Rozpoznať veľkú a malú septimu, zväčšený a zmenšený 

kvintakord, dominantný septakord a modálne melódie (lýdickú, dórsku, mixolýdickú). 

 Hudobno-teoretické poznatky: Prierez vývojom hudby s dôrazom na nadväznosti, 

súvislosti, i rozdielnosti medzi jednotlivými vývojovými etapami. Ozrejmenie: 

Gregoriánsky chorál, homofónia, polyfónia, šansón, kantáta, chorál, scénická kantáta, 

oratórium, omša, opera, opereta, ária, recitatív, muzikál, monodráma, melodráma, 

renesancia, barok, a capella, modulácia, tvorenie harmonickej kadencia, dominantného 

septakordu. 

 

Kompetencie Výstupy 

Interpretačné činnosti:  

Komplexné spevácke, intonačné, rytmické a 

improvizačné: 

Z: Žiaci sú schopní v rámci kolektívnej 

práce vytvoreniť maléhé 

hudobnodramatické dielo - útvar. 

R: Prednes jednohlasných a dvojhlasných, 

ľudových a umelých piesní je kultivovaný. 

Spev z listu.  

 

Percepčné činnosti 

Počúvanie hudby: Žiak si dokáže vytvoriť 

názor a diskutovať o vypočutom hudobnom 

diele/nahrávke. Verbálne analyzovať 

priebeh vypočutého hudobného záznamu s 

využitím metafor, cez predstavy. V 

priebehu posluchu hudobnej 

ukážky/nahrávky sledovať hudobnú 

štruktúru skladby a verbálne reagovať na 

Žiak je schopný samostatne spracovať 

študijné materiály a informácie o vybranej 

téme. Je schopný tému odprezentovať 

pred kolektívom a odovzdať vo forme 

projektu (referátu). 

 

Žiak je schopný na základe vypočutej 

hudobnej ukážky charakterizovať 

príslušné slohové obdobie vzniku skladby. 

 

Žiak vie bezproblémov vytvoriť 

harmonickú kadenciu v ktorejkoľkej 

tónine a orientuje sa v tvorbe 

dominantného septakordu. 

 

Žiak ovláda hudobno-teoretické poznatky 

vo vyššie uvedenom rozsahu. 



jej priebeh, na opakované, či variované 

motívy, témy.  

 

Sluchová analýza: Žiak rozpoznáva veľkú 

a malú septimu, zväčšený a zmenšený 

kvintakord, dominantný septakord a 

modálne melódie (lýdickú, dórsku, 

mixolýdickú). 

 

Hudobno-teoretické poznatky: Žiak má 

prierezové poznatky vývojom hudby s 

dôrazom na nadväznosti, súvislosti, i 

rozdielnosti medzi jednotlivými 

vývojovými etapami. Ozrejmenie: 

Gregoriánsky chorál, homofónia, 

polyfónia, šansón, kantáta, chorál, scénická 

kantáta, oratórium, omša, opera, opereta, 

ária, recitatív, muzikál, monodráma, 

melodráma, renesancia, barok, a capella, 

modulácia, tvorenie harmonickej kadencia, 

dominantného septakordu. 

  

 

Hudobný materiál 

B.TURZA, V. SLUJKOVÁ, R: FIALA: Hudobná náuka pre 5. roč. ĽŠU 

Metodická príručka HN pre 5. ročník ĽŠU 

Spevníky a zborníky ľudových a umelých piesní 

C. JANNEQUIN: Spev vtákov 

O. di LASSO: Madrigaly 

G.P.PALESTRINA: Trahe me (Pieseň piesní) 

J.S.BACH: Wachet auf – kantáta 

G.F.HÄNDEL: Mesiáš 



J.HAYDN: Štyri ročné obdobia 

C.MONTEVERDI: Orfeus 

W.A.MOZART: Čarovná flauta 

G.VERDI: Aida 

B. SMETANA: Rolnická 

A.P. BORODIN: Polovecký tanec č.17 (Knieža Igor) 

B.BRITTEN: Kominárik 

J.GREŠÁK: Zuzanka Hraškovie 

C.DEBUSSY: Nokturná – Sirény 

A.SCHÖNBERG: Pierrot lunaire 

E.SUCHOŇ: O horách 

O.NEDBAL: Poľská krv 

L.BERNSTEIN: West Side Story 

I. HRUŠOVSKÝ: Jarné vody (Obrázky z prírody)  

D.KARDOŠ: Ľúbostné a dievčenské hry z východného Slovenska 

T.SALVA: Uspávanky 

G.MAHLER: Piesne potulného tovariša 

R.STRAUSS: Štyri posledné piesne 

C.ORFF: Carmina burana 

E.PASCHA: Vianočná omša F dur 

I.ZELJENKA: Hry a riekanky 

L.JANÁČEK: Říkadlá 

H.DOMANSKÝ: Klapancie 

J.LINHA: Suita v starom slohu 

J.BRAHMS: Liebeslieder op.52 (č.1, 6, 11, 14) 

J.SUK: Deset zpěvů pro ženský sbor a klavír na 4 ruce 



HUDOBNÁ TEÓRIA – 2. ročník nižšieho sekundárneho umeleckého vzdelania - 

ISCED 2B 

 

 

○ Počet hodín týždenne: 1,5 v kolektívnej forme výučby 

○ Učebný plán číslo: -   

 

 

Ciele: Priame nadviazanie a prehlbovanie získaných vedomostí a kompetencii  

z predchádzajúcich ročníkov hudobnej náuky. Rozširovanie hudobného obzoru  

u žiakov  individuálnym, predovšetkým však aktuálnym spôsobom, napr. návšteva 

hudobných podujatí, exkurzie, výzva k vyjadreniu svojho názoru, písanie recenzie,  

čo zintenzívňuje žiakov individuálny vzťah k umeniu. Rôznorodými hudobnými 

aktivitami usmerňovať emocionálny vzťah k životu a rozvíjať intelektuálnu stránku 

osobnosti žiaka. Práca so žiakmi je prispôsobená ich veku a prebiehajúcemu prudkému 

vývoju a kreovaniu ich osobnosti.  

Prioritným cieľom zamerania druhého ročníka sú hudobné formy so zreteľom  

na konkrétne historické obdobie. Ďalej je cieľom poukázať na rôznorodosť a bohatstvo 

hudobného života a jeho dejín a tým formovanie estetického názoru žiaka. 

 

 Obsah:  

 Interpretačné činnosti: Komplexné spevácke, intonačné, rytmické a improvizačné 

činnosti. 

 Základ: Kolektívna práca / tvorba malého hudobnodramatického útvaru. Snaha  

o improvizáciu (rytmicko-melodickú) pri nastolených hudobných aktivitách.  

 Rozšírenie: Intonácia a kultivovaný prednes viachlasných piesní,  spev z listu. 

Intonácia intervalov, akordov, dominantného a zmenšeného septakordu. Vytváranie 

jednoduchého harmonického sprievodu k ľudovej či jednoduchej umelej piesni 

s využitím základných harmonických funkcii (u vyspelejších žiakov je na zváženie  

aj prípadné použitie vedľajších harmonických funkcii). 

 Percepčné činnosti: Počúvanie hudby a sluchová analýza.  



 Základ: Sledovať priebeh počúvaného hudobného diela. Na základe notovej 

predlohy k zvukovému záznamu verbálne analyzovať stavbu diela (motív, tému, reprízy, 

charakter, priebeh, a.i.). Sluchovo analyzovať intervaly, kvintakordy, septakordy, 

stupnice. 

 Rozšírenie: Snaha spozorovať melodickú zmenu v nejakom z tónov znejúceho 

trojzvuku / štvorzvuku (septakordu). Cvičenie hudobnej pamäte (zapamätanie si dlhšieho 

melodického, alebo rytmického útvaru). 

 Hudobno-teoretické poznatky: Základ: Osvojovanie si učiva hudobnej náuky 

prechádzajúcich ročníkov (notový zápis a orientácia v ňom, intervaly, akordy, stupnice, 

stredoveké módy, kadencia, rytmus, zadelenie hudobných nástrojov, tance, periodizácia 

hudby a jej jednotlivé obdobia, atď).  Dôraz na formové členenie skladieb - piesňová 

forma, kánon, fúga, variácie, rondo, sonátová forma, cyklická skladba. 

Rozšírenie: Práca s ďalšími hudobnými formami - sonatína, suita, concerto grosso, 

symfónia, divertimento, predohra. Hlbší pohľad a detailnejší prierez obdobiami dejín 

hudby.  

 

Kompetencie Výstupy 

Percepčné schopnosti: 

V počúvaných skladbách vie žiak vystihnúť 

typické znaky jednotlivých štýlových 

období. 

Verbalizuje charakter motívu, témy z 

hľadiska použitých výrazových 

prostriedkov. Sleduje premeny motívu. 

Rozlišuje polyfónnu a homofónnu skladbu, 

hudbu svetskú a sakrálnu. Rozlišuje 

harmonický pohyb I.,IV., V. (+II. aVI. 

Stupňa). 

 

Interpretačné činnosti 

Žiak intonuje melódie durové a molové 

Žiak ovláda hudobno-teoretické poznatky 

v rozsahu učiva všetkých 

predchádzajúcich ročníkov. 

 

Žiak je schopný na základe vypočutého 

zvukového záznamu / ukážky 

charakterizovať príslušné slohové 

obdobie. 

 

Žiak je schopný verbalizovať svoj názor 

na vypočuté dielo a na základe notového 

materiálu urobiť rozbor skladby - určiť 

hudobnú formu, charakteritovať použité 

výrazové prostriedky, orientovať sa v 



modálne, pentatonické, celótonové. Vie 

zaspievať jednotlivé tóny dominantného a 

zmenšeného septakordu. Je schopný tvoriť 

rytmické obmeny daného melosu. 

 

Hudobno-teoretické poznatky: 

Časové začlenenie slohových období, 

štýlov 

a žánrov. Hudobné formy – základný 

prehľad. Partitúra. Basso continuo. 

Význam 

akordických značiek. 

zápise. 

 

Žiak dokáže sluchom analyzovať znejúce 

intervaly, akordy, stupnice. 

 

Žiak má všeobecný prehľad o 

jednotlivých etapách / obdobiach dejín 

hudby, o ich priebehu, skladateľoch, 

prínose. 

 

 

Hudobný materiál: 

SLUJKOVÁ, FISLA: Hudobná náuka pre 6. ročník základných umeleckých škôl, SPN 

Zborníky a spevníky ľudových a umelých piesní 

J. S. BACH: Ukážky na rôzne druhy kánonu 

J. S. BACH: Ukážky z tvorby fúg 

W. A. MOZART: Divertimento B dur (2. časť – variácie) 

W.A. MOZART: Malá nočná hudba 

L. van BEETHOVEN: Sonáta G dur, op. 14, pre klavír 

M. Sch. TRNAVSKÝ: Slovenská sonatína, op. 75 

F. LISZT: Prelúdiá (Les Prelúdes), symfonické básne 



HUDOBNÁ TEÓRIA – 3. ročník nižšieho sekundárneho umeleckého vzdelania - 

ISCED 2B 

 

 

○ Počet hodín týždenne: 1,5 v kolektívnej forme výučby 

○ Učebný plán číslo: -   

 

 

Ciele: Priame nadviazanie a prehlbovanie získaných vedomostí a kompetencii  

z predchádzajúcich ročníkov hudobnej náuky. Rozširovanie hudobného obzoru  

u žiakov  individuálnym, predovšetkým však aktuálnym spôsobom, napr. návšteva 

hudobných podujatí, exkurzie, výzva k vyjadreniu svojho názoru, písanie recenzie,  

čo zintenzívňuje žiakov individuálny vzťah k umeniu. Rôznorodými hudobnými 

aktivitami usmerňovať emocionálny vzťah k životu a rozvíjať intelektuálnu stránku 

osobnosti žiaka. Prehlbovanie schopnosti preniknúť do štruktúry a obsahu hudobného 

diela. Práca so žiakmi je prispôsobená ich veku a prebiehajúcemu prudkému vývoju  

a kreovaniu ich osobnosti.  

Okrem prehlbovania predchádzajúcich vedomostí rozšírenie o poznatky z hudby 

20. a 21. storočia a súčasnej tvorby slovenských i svetových skladateľov s rôznym 

štýlovým zameraním. 

Hlavným cieľom tretieho ročníka je prehĺbenie komplexných znalostí  

o jednotlivých hudobných štýloch, vedieť samostatne rozoznať a poukázať na hlavné 

štýlové/slohové znaky jednotlivých období, poukázať na tektoniku skladieb, vedieť 

skladby na základe týchto znakov zoradiť chronologicky. Ďalším cieľom je praktické 

využitie nadobudnutých teoretických znalostí pri vlastnej interpretácii a výchova 

poučeného poslucháča hudby.  

 

 Obsah:  

Interpretačné činnosti: Komplexné spevácke, intonačné, rytmické a improvizačné 

činnosti. 

 Základ: Kolektívna práca / tvorba malého hudobnodramatického útvaru. Snaha  

o improvizáciu (rytmicko-melodickú) pri nastolených hudobných aktivitách.  



 Rozšírenie: Intonácia a kultivovaný prednes viachlasných piesní,  spev z listu. 

Intonácia intervalov, akordov, dominantného a zmenšeného septakordu, zväčšeného 

kvintakordu. Rozlišovanie tonálneho a modálneho priestoru v skladbách (dur, mol, 

stredoveké mody, zvláštne a exotické tónove rady) Vytváranie jednoduchého 

harmonického sprievodu k ľudovej či jednoduchej umelej piesni s využitím základných 

harmonických funkcii (u vyspelejších žiakov je na zváženie aj prípadné použitie 

vedľajších harmonických funkcii). 

 Percepčné činnosti: Počúvanie hudby a sluchová analýza.  

Základ: Sledovať priebeh počúvaného hudobného diela. Verbálne analyzovať stavbu 

diela (motív, tému, reprízy, charakter, priebeh, a.i.). S notovou predlohou, i na základe 

percepčnej činnosti. Sluchovo analyzovať intervaly, kvintakordy, septakordy, stupnice. 

Rozšírenie: Snaha spozorovať melodickú zmenu v nejakom z tónov znejúceho trojzvuku 

/ štvorzvuku (septakordu). Cvičenie hudobnej pamäte (zapamätanie si dlhšieho 

melodického, alebo rytmického útvaru). 

 Hudobno-teoretické poznatky: Základ: Osvojovanie si učiva hudobnej náuky 

prechádzajúcich ročníkov (notový zápis a orientácia v ňom, intervaly, akordy, stupnice, 

stredoveké módy, kadencia, rytmus, zadelenie hudobných nástrojov, tance, periodizácia 

hudby a jej jednotlivé obdobia, atď).  Dôraz na formové členenie skladieb - piesňová 

forma, kánon, fúga, passacaglia, ciaccona, variácie, rondo, sonátová forma, cyklická 

skladba - sonátový a suitový cyklus. 

Rozšírenie: Práca s hudobnými formami - sonatína, sonáta, concerto grosso, koncert, 

suita, simfónia, predohra, symfónia, suita, divertimento, kontrapunktický formy a druhy, 

sonátový a suitový cyklus. Hlbší pohľad a detailnejší prierez obdobiami dejín hudby.  

 

Kompetencie Výstupy 

Percepčné schopnosti: 

V počúvaných skladbách vie žiak vystihnúť 

typické znaky jednotlivých štýlových 

období. 

Verbalizuje charakter motívu, témy z 

hľadiska použitých výrazových 

Žiak ovláda hudobno-teoretické poznatky 

v rozsahu učiva všetkých 

predchádzajúcich ročníkov. 

 

Žiak je schopný na základe vypočutého 

zvukového záznamu / ukážky 



prostriedkov. Sleduje premeny motívu. 

Rozlišuje polyfónnu a homofónnu skladbu, 

hudbu svetskú a sakrálnu. Rozlišuje 

harmonický pohyb I., IV., V., II., III., VI., a 

VII. stupeň. 

 

Interpretačné činnosti 

Žiak intonuje melódie durové a molové 

modálne, pentatonické, celótonové. Vie 

zaspievať jednotlivé tóny dominantného a 

zmenšeného septakordu a zväčšeného 

kvintakordu. Je schopný tvoriť rytmické 

obmeny daného melosu. 

 

Hudobno-teoretické poznatky: 

Časové začlenenie slohových období, 

štýlov a žánrov. Hudobné formy – základný 

prehľad. Partitúra. Basso continuo. 

Význam akordických značiek. 

charakterizovať príslušné slohové 

obdobie. 

 

Žiak je schopný verbalizovať svoj názor 

na vypočuté dielo a na základe notového 

materiálu urobiť rozbor skladby - určiť 

hudobnú formu, charakteritovať použité 

výrazové prostriedky, orientovať sa v 

zápise. 

 

Žiak dokáže sluchom analyzovať znejúce 

intervaly, akordy, stupnice. 

 

Žiak má všeobecný prehľad o 

jednotlivých etapách / obdobiach dejín 

hudby, o ich priebehu, skladateľoch, 

prínose. 

 

 

Hudobný materiál: 

SLUJKOVÁ, FISLA: Hudobná náuka pre 7. ročník základných umeleckých škôl, SPN 

Zborníky a spevníky ľudových a umelých piesní 

J. S. BACH: Triová sonáta Es dur 

G. F. HÄNDEL: Vodná hudba 

J. V. STAMIC: Mannheimská sinfonia G dur 

F. X. RICHER: Triové sonáty 

F. ENDA: Sinfonia 

J. HAYDN: Synfónia fis mol Na rozlúčku; Symfónia D dur Hodiny 

J. HAYDN: Sláčikové kvarteto C dur op.33 č.3 

W. A. MOZART: Malá nočná hudba; Divertimentá 



L. van BEETHOVEN: Sonáta G dur op. 14 č. 2 pre klavír 

L. van BEETHOVEN: Trojkoncert pre husle, violončelo, klavír a orchester 

F. SCHUBERT: Kvinteto A dur Pstruh;  

F. SCHUBERT: Sonatína D dur pre husle a klavír 

J. CH. BACH: Dychové kvinteto 

G. Ph. TELEMANN: Koncert pre tri trúbky dva hoboje, tympany, sláčiky a čembalo D 

dur 

Fr. COUPERIN: Piéces en concert pre violončelo a sláčiky 

A. CORELLI: 8. koncert z cyklu 12 concerti grossi op. 6 

32H. PURCELL: Suita pre čembalo G dur 

R. SCHUMANN: Detské scény 

V. NOVÁK: Sonatína G dur op. 54 č. 1 Jarná 

M. P. MUSORGSKIJ: Obrázky z výstavy 

L. JANÁČEK: Mládí – dychové sexteto 

B. BRITTEN: Simple Symphony 

O. RESPIGHI: Rímske pínie 

O. ŠOSTAKOVIČ: Symfónia č.9 

J. CIKKER: Spomienky op. 25; Slovenská suita op. 22 

E. SUCHOŇ: Serenáda pre sláčikový orchester 

A. HONEGGER: Concertino pre klavír a orchester 

A. HONEGGER: Pacific 231 

P. HINDEMITH: výber z tvorby 

F. LISZT: Koncert pre klavír a orchester Es dur 

A. VIVALDI: Koncert pre zobcovú flautu a orchester op. 10 č. 3 II gardelino 

I. ZELJENKA: Hudba pre Warchala 

J. CAGE: výber z diela 

I. ZELJENKA: Musica slovacca 

F. MENDELSSOHN - BARTHOLDY: Symfónia č. 4 Talianska 

D. MILHAUD: Suita pre husle, klarinet a klavír 

D. MILHAUD: Scaramouche 



A. DVOŘÁK: Dumky op. 90 

-skladby súčasných autorov  

- výber podľa dostupnosti  



HUDOBNÝ ODBOR – ŠTÚDIJNÉ ZAMERANIE 

HRA NA KLAVÍRI 

 

Poslanie a charakteristika predmetu Hra na klavíri: Využívame prirodzenú 

túžbu dieťaťa po krásne. Snažíme sa prebudiť v ňom hudobnú vnímavosť 

a predstavivosť v čo najvyššej možnej miere. Pomocou hudby, ktorú sám interpretuje  

sa jeho osobnosť rovnocenne rozvíja v oblasti estetickej,  emocionálnej a vzdelanostnej.  

Nástrojová hra (spoznávanie jednoduchých hudobných žánrov a foriem) 

výrazným spôsobom ovplyvňuje rozvoj kľúčových kompetencií dieťaťa, ako  

to potvrdzujú výsledky výskumov renomovaných lekárskych inštitúcií, zaoberajúcich  

sa mozgovou činnosťou človeka. Rozvoj hudobnej inteligencie totiž pozitívne vplýva  

na rozvoj všetkých kompetencií, počúvanie hudby u hudobne vzdelaných ľudí prináša 

podstatne silnejšie mentálne súvislosti, ako u jedincov hudobne nevzdelaných. V pozadí 

týchto výsledkov je fakt, že ani jedna forma inteligencie nevykazuje toľko spätostí 

s ostatnými, ako práve hudobná.   

 

Didaktické postupy a metódy práce: Práca je postavená na vzťahu učiteľ – 

žiak. Ak vo vzťahu pedagóga a jeho zverenca navyše neabsentuje ľudský rozmer, môže 

takéto spojenie aj pri menej talentovaných žiakoch nadobudnúť uspokojivé pianistické 

napredovanie, čo uľahčí spoľahlivo doviesť žiaka k úspešnému zvládnutiu ročníka a tým 

aj celého štúdia hry na klavíri. 



HRA NA KLAVÍRI – Prípravné štúdium 

 

 

○ Počet hodín týždenne: 1,5 v individuálnej forme výučby 

○ Učebný plán číslo 3 

 

 

 Ciele: Cieľom prípravného štúdia je vypestovať nadšenie pre klavírnu hru, 

podporiť a prehĺbiť záujem o hudbu, rozvíjať hudobnú vnímavosť, predstavivosť  

a položiť základy inštrumentálno-pohybových návykov. Učebný proces viesť hravou, 

nenásilnou formou, striedaním rôznych metód práce. Aplikovať názorné vyučovanie-ako 

príklad prvých hudobných návykov a obohatenie sluchových skúseností žiaka. 

Postupovať od hry podľa sluchu ku hre podľa nôt. Individuálne a citlivo pristupovať  

ku každému žiakovi so zreteľom na jeho psychickú zrelosť, talent a vek.  

 

 Obsah: Dbať na správne sedenie pri klavíri, držanie a postavenie rúk pri hre. 

Orientácia na klaviatúre. Notové písmo, hra podľa nôt. Hra podľa sluchu. Pestovanie  

a rozvíjanie melodického a rytmického cítenia. Rytmické hodnoty nôt a pomlčiek,  hra 

tenuto, staccato, legato. Rozvoj hudobnej pamäti 

 

Kompetencie Výstupy 

ovládať správne sedenie pri klavíri, správne 

držanie a postavenie rúk s orientáciou na 

klaviatúre   

-zvládnuť zahrať jednoduchú pieseň 

striedaním rúk, prípadne spolu podľa 

sluchu   

-hrať cvičenia a jednoduché skladbičky 

podľa nôt a dosiahnutých zručností  

- ovládať správne sedenie pri klavíri, 

správne držanie a postavenie rúk s 

orientáciou na klaviatúre   

-zvládne zahrať jednoduchú pieseň 

striedaním rúk, prípadne spolu podľa 

sluchu  

- hrá cvičenia a jednoduché skladbičky 

podľa nôt a dosiahnutých zručností  

 

  



Kritériá na postup do 1. ročníka primárneho umeleckého vzdelávania ISCED 1B 

Zvládnutie interpretačných a hudobno-teoretických cieľov daných vyššie na primeranej 

úrovni. Ďalej interpretovať jednoduchú pieseň striedaním rúk, prípadne spolu podľa 

sluchu a cvičenia, jednoduché skladbičky podľa nôt a dosiahnutých zručností.  

 

 

Notový materiál:  

voliť a prispôsobiť podľa individuálnych dispozícií žiaka.  

Ľudové piesne-výber  

F.Emonts: Europäische klavierschule,1.diel  

A.Nikolajev: Škola hry na klavíri  

J.Mašinda: Klavírna čítanka  

Z.Janžurová, M.Borová: Klavírna školička  

 

 

  



HRA NA KLAVÍRI – 1. ročník primárneho umeleckého vzdelania - ISCED 1B 

 

 

○ Počet hodín týždenne: 1,5 v individuálnej forme výučb 

○ Učebný plán číslo 3 

 

 

 Ciele: prebudiť u žiaka túžbu preniknúť do sveta hudby, rozvíjať u neho hudobnú 

predstavivosť, cibriť sluchovú vnímavosť a využiť chuť objavovať stále niečo nové. 

Nevtieravým spôsobom učiť žiaka milovať hudbu a svoj nástroj, inšpirovať ho vlastnou 

tvorivosťou a zápalom. Pri vyučovacom procese voliť také metódy práce, ktoré  

sú primerané chápaniu žiaka, jeho psychickej zrelosti a talentu. Formovať inštrumentálne 

návyky postupne, čo najviac využívať názorné vyučovanie, postupovať od živého 

pozorovania k abstraktnému, od hry podľa sluchu k teoretickým vedomostiam. Viesť 

žiaka k emocionálnemu prežívaniu hudby. Prispieť k rozvoju všestranne rozvinutej 

osobnosti.  

 

 Obsah: Zistiť hudobné dispozície žiaka, rozvíjať rytmické, tempové a hudobné 

cítenie. Delenie taktov, hodnoty nôt a pomlčiek, intervalové cítenie. Naďalej upevňovať 

inštrumentálno-pohybové návyky. Hra podľa sluchu. Notové písmo, hra podľa nôt. 

Základné dynamické znamienka. Rozvoj hudobnej pamäti, príprava ku hre stupníc  

a akordov. Rozvinúť žiakove sluchovo hudobné skúsenosti.  

 

Kompetencie Výstupy 

- získať rytmické a hudobné cítenie 

pomocou riekaniek, hádaniek, hier a piesní,  

- rozlišovať jednoduché taktové delenie 

(2/4, 3/4, 4/4 takt),  

- poznať a vedieť správne rytmicky zadeliť 

a zahrať hodnoty nôt a pomlčiek (celé, 

polové, štvrťové, osminové, nota s 

1 durová stupnica spolu v protipohybe s 

tonickým kvintakordom s obratmi: - 

tenuto, staccato, legato.  

1 pieseň s jednoduchým sprievodom a 2 –

3 skladbičky rôzneho charakteru 

naspamäť.   

Žiak v rámci polroka vystúpi verejne 1x 



bodkou),  

- vedieť zahrať jednoduché ľudové piesne 

podľa sluchu s jednou rukou, kombinovane 

a spolu s jednoduchým sprievodom,  

- sluchovo vnímať vzdialenosť dvoch 

tónov: terciu, kvartu, kvintu vedieť rozlíšiť 

a zahrať,  

- zvládnuť hru tenuto, staccato, legato, 

odťahy,  

- osvojiť si: správne sedenie za nástrojom, 

uvoľnenie hracieho aparátu, postavenie rúk 

a orientáciu na klaviatúre (celý rozsah),  

- rešpektovať notový zápis, zdokonaliť 

čítanie nôt v husľovom a basovom kľúči,  

- poznať základné dynamické znamienka 

(f, mf, p, cresc., a  decresc.),  

- rozvíjať hudobnú pamäť, zvládnutím čo 

najväčšieho množstva skladbičiek,  

- hrať stupnice durové zvlášť, spolu v 

protipohybe, s tonickým kvintakordom, aj 

jeho obraty, v tenute, legate, staccate (C dur 

– E dur),  

- zvládnuť zahrať a vystihnúť nálady a 

tempá rôznorodých skladbičiek (výber z 

klavírnych škôl podľa uváženia pedagóga – 

minimálne 15 skladieb),  

- hra z listu 

(sólová hra), hra naspamäť.  

Žiak bez PŠ vystúpi až v II. polroku. 

 

Notový materiál je možné variovať podľa pedagogických skúseností učiteľa a podľa 

individuálnych dispozícií žiaka. Výber krátkych, obsahovo nenáročných ľudových piesni 

s transpozíciou do viacerých tónin.  

Mašinda, J.: Klavírna čítanka 1. diel - výber 



HRA NA KLAVÍRI – 2. ročník primárneho umeleckého vzdelania - ISCED 1B 

 

 

○ Počet hodín týždenne: 1,5 v individuálnej forme výučb 

○ Učebný plán číslo 3 

 

 

 Ciele: upevňovať a naďalej rozvíjať u žiaka doteraz nadobudnuté nástrojové 

zručnosti. Pristupovať k žiakovi tak, aby sa prejavila jeho osobnosť, vypestovať u neho 

vlastnosti, ktoré mu uľahčia prácu s notovým materiálom, nadšenie pre hudbu, lásku ku 

klavíru, sústredenosť, cieľavedomosť, trpezlivosť, dôslednosť. Viesť žiaka k väčšej 

samostatnosti a čo najefektívnejšej domácej príprave.  

 

 Obsah: Naďalej rozvíjať hudobné dispozície žiaka, sluchovú sféru, hudobnú 

predstavivosť. Zdokonaľovať získané inštrumentálne návyky, neustále dbať na uvoľnenie 

hracieho aparátu. Rozvíjať kantilénu v obidvoch rukách. Oboznámiť žiaka s polyfóniou. 

Venovať sa zložitejším rytmickým modelom. Hra podľa sluchu- improvizácia, 

transponovanie. Postupne u žiaka vypestovať harmonické cítenie. Melodické ozdoby - 

nátril, mordent. Rozšíriť výrazové prostriedky o nové dynamické znamienka, používanie 

pedálu. Zdokonaliť hru z nôt. Rozvíjať intelekt žiaka častejšou hrou spamäti. Zaradiť 

molové stupnice. Do repertoáru zahrnúť skladby z obdobia baroka, klasicizmu, 

romantizmu i hudby 20. a 21. storočia.  

 

Kompetencie Výstupy 

- nadobudnúť rytmické a hudobné cítenie 

zaradením skladieb rôzneho žánru a 

charakteru,  

- rozšíriť taktové delenie (2/4, 3/4, 3/8),  

- prirodzené cítenie bodkového rytmu a 

trioly,  

- poznať a sluchovo vnímať intervaly, 

zahrať: jednu durovú stupnicu v 

kombinovanom pohybe s tonickým 

kvintakordom a jeho obratmi: - tenuto, 

staccato, legato spolu; jednu molovú 

stupnicu  

harmonickú, melodickú zvlášť (prípadne v 

rovnom pohybe spolu) s tonickým 



durové a molové stupnice,  

- hra stupníc: durové v kombinovanom 

pohybe spolu, kvintakord s obratmi spolu - 

tenuto, staccato, legato;  molové 

harmonické, melodické zvlášť (podľa 

dispozícií žiaka aj rovný pohyb spolu),  

- vedieť zahrať dieťaťu známe ľudové 

piesne s jednoduchým sprievodom s 

použitím hlavných harmonických funkcií - 

T, S, D, s nadpriemerne nadanými 

jedincami využívať transponovanie piesní, 

prípadne ich variácie, - zdokonaliť hru 

tenuto, legato, staccato, odťah,  

- bezproblémové čítanie nôt v husľovom 

kľúči, zdokonaľovanie sa v čítaní nôt v 

basovom kľúči,  

- zvládnuť skladby po technickej i 

výrazovej stránke na vyššej 

úrovni,využívať hru s pedálom,  

- hrať spamäti nielen prednesové skladby,  

- zvládnuť jednoduché polyfonické skladby 

(šikovnejší žiaci môžu začať hrou skladieb 

z „Knižočky skladieb pre Annu Magdalénu 

Bachovú“ od J. S. Bacha),  

- hra z listu 

kvintakordom a jeho obratmi: - tenuto, 

staccato, legato zvlášť.   

- 2 - 3 skladby rôzneho charakteru 

naspamäť. 

- žiak vystúpi verejne 1x v rámci polroka 

(sólová hra), hra naspamäť.  

 

Notový materiál je možné variovať podľa pedagogických skúseností učiteľa a podľa 

individuálnych dispozícií žiaka.  



HRA NA KLAVÍRI – 3. ročník primárneho umeleckého vzdelania - ISCED 1B 

 

 

○ Počet hodín týždenne: 1,5 v individuálnej forme výučb 

○ Učebný plán číslo 3 

 

 

 Ciele: naučiť žiaka analyzovať jeho vlastnú interpretáciu po umeleckej  

i technickej stránke a nabádať ho, aby sa pokúsil sám sebe „naordinovať“ určité spôsoby 

cvičenia na dosiahnutie lepšieho výsledku, no samozrejme neustále na neho odborne 

vplývať. Viesť žiaka k stále otvorenejšiemu emocionálnemu prejavu, neustále u neho 

upevňovať a naďalej rozvíjať interpretačné majstrovstvo a veľmi dbať na rozvoj sluchu.  

 

 Obsah: Naďalej rozvíjať hudobné dispozície žiaka, sluchovú sféru, hudobnú 

predstavivosť. Zdokonaľovať získané inštrumentálne návyky, neustále dbať na uvoľnenie 

hracieho aparátu. Pracovať s kantilénou v obidvoch rukách. Dbať na plastickosti hry  

a viac sa zaoberať polyfóniou. Venovať sa zložitejším rytmickým modelom. Postupne 

zväčšovať rozpätie ruky nenásilnou formou. Hra podľa sluchu- improvizácia, 

transponovanie. Stále viac u žiaka budovať harmonické cítenie. Melodické  

ozdoby: nátril, mordent, príraz, odraz, obal. Rozšíriť škálu výrazových prostriedkov  

a dynamických znamienok, používanie pedálu. Zdokonaliť hru z nôt. Rozvíjať intelekt 

žiaka častejšou hrou spamäti. Zaradiť ďalšie molové stupnice. Do repertoáru zahrnúť 

skladby z obdobia baroka, klasicizmu, romantizmu i hudby 20. a 21. storočia.  

 

Kompetencie Výstupy 

- zdokonaľovať rytmické a hudobné cítenie 

zaradením skladieb rôzneho žánru a 

charakteru,  

- rozšíriť taktové delenie (2/4, 3/4, 3/8, 3/2, 

5/8),  

- prirodzené cítenie bodkového rytmu a 

Zahrať jednu durovú stupnicu v 

kombinovanom pohybe s tonickým 

kvintakordom a jeho obratmi: 

tenuto,staccato, legato spolu.  

Jednu molovú stupnicu harmonickú, 

melodickú spolu v rovnom pohybe s 



triol,  

- poznať a sluchovo lepšie vnímať intervaly 

i durové a molové stupnice,  

- hra stupníc: durové v kombinovanom 

pohybe spolu, kvintakord s obratmi spolu - 

tenuto, staccato, legato; molové 

harmonické, melodické  

spolu v rovnom pohybe - do 4 posuviek,  

- vedieť zahrať dieťaťu známe ľudové 

piesne s jednoduchým sprievodom s 

použitím hlavných harmonických funkcií - 

T, S, D, s nadpriemerne nadanými žiakmi 

využívať transponovanie piesní, prípade 

ich variácie,  

- zdokonaliť hru tenuto, legato, staccato, 

odťah,  

- bezproblémové čítanie nôt v husľovom 

kľúči, zlepšenie čítania nôt v basovom 

kľúči,  

- zvládnuť skladby po technickej i 

výrazovej stránke na vyššej úrovni, viac 

využívať hru s pedálom,  

- hrať spamäti nie len prednesové skladby,  

- zvládnuť polyfonické skladby primerané 

veku a intelektu žiaka (napríklad 

„Knižočka skladieb pre Annu Magdalénu 

Bachovú“ od J. S. Bacha, „Mikrokozmos“ 

od B. Bartóka a iné – podľa výberu 

učiteľa),  

- hra z listu,  

- oboznamovať žiaka s komornou hrou, 4-

tonickým kvintakordom a jeho obratmi: 

tenuto, staccato, legato spolu.   

- 1x verejné vystúpenie v rámci polroka 

(sólová hra), 2- 3 skladby rôzneho 

charakteru, hra naspamäť.  

- v II. polroku vystúpenie aj v rámci 

štvorručnej hry, príp. v komornom 

zoskupení.  



ručnou hrou, kde bude nútený počúvať nie 

len seba, ale kompaktný zvuk, pričom sa 

bude učiť súhre s iným žiakom- 

klaviristom, či iným nástrojom.  

 

Notový materiál je možné variovať podľa pedagogických skúseností učiteľa a podľa 

individuálnych dispozícií žiaka.  



HRA NA KLAVÍRI – 4. ročník primárneho umeleckého vzdelania - ISCED 1B 

 

 

○ Počet hodín týždenne: 1,5 v individuálnej forme výučb 

○ Učebný plán číslo 3 

 

 

 Ciele: priviesť žiaka k vlastnému hudobnému názoru, ktorý bude v súlade  

s hudobnými zákonitosťami a naučiť ho rozlišovať medzi dobrou a zlou interpretáciou. 

Naďalej pracovať na jeho vôľových vlastnostiach, húževnatosti, cieľavedomosti, 

dôslednosti. Doviesť žiaka k úspešnému ukončeniu I. časti ISCED.   

 

 Obsah: Zaoberať sa sluchovou sférou dôležitou pre hudobný prejav žiaka. Dbať 

na osvojenie si správnych hracích návykov. Prehlbovať dynamickú škálu  

v interpretovaných skladbách. Vedieť v skladbách vyjadriť hrou predpísanú  

náladu, t.j. ovládať niektoré talianske výrazové označenia (dolce, leggiero, grazioso, con 

brio, sostenuto, con fuoco, cantabile, agitato). Viac pracovať s hudobným materiálom 

rozvíjajúcim techniku hry na nástroji. Zdokonaliť vnímanie kantilény v oboch  

rukách. Vyčistiť hru z nôt. Neustále rozvíjať intelekt žiaka častejšou hrou spamäti. 

Upevňovať harmonické cítenie. Viesť žiaka k používaniu pedála za vlastnej sluchovej 

kontroly. Melodické ozdoby: trilok,nátril, mordent, príraz, odraz, obal. Pridať ďalšie 

molové stupnice.  

 

Kompetencie Výstupy 

- neustále pracovať na rytmickom cítení, 

oboznámiť žiaka s polyrytmiou a 

skladbami, v ktorých sa mení metrum,  

- zdokonaliť cítenie bodkového rytmu a 

triol,  

- viac sa zaoberať artikuláciou v 

interpretácii,  

1x verejné vystúpenie polročne (sólová 

hra),  

2 menšie skladbičky alebo 1 skladba 

väčšieho rozsahu, podmienka hra 

naspamäť.  

1x verejné vystúpenie polročne v rámci 

štvorručnej hry alebo v komornom 



- stále rozvíjať sluchovú predstavivosť, 

vnímanie intervalov  

- hra stupníc: durové v kombinovanom 

pohybe spolu, kvintakord s obratmi spolu - 

tenuto, staccato, legato, rozložený 

dominantný septakord; molové 

harmonické, melodické spolu v rovnom 

pohybe - do 4 posuviek, rozložený 

zmenšený septakord,  

- bezproblémové čítanie nôt v husľovom 

kľúči aj basovom kľúči,  

- zvládnuť skladby po technickej i 

výrazovej stránke na vyššej  

úrovni ako v predchádzajúcich ročníkoch, 

prirodzene využívať hru s pedálom,  

- hrať spamäti nie len prednesové skladby,  

- podstatne viac času venovať hre skladieb 

s polyfonickým zameraním (výber ostáva 

na učiteľovi),  

- hra z listu,  

- hra v komornom zoskupení alebo 4-ručná 

hra, prípadne sprievod iného nástroja. 

zoskupení, príp. sprievod iného nástroja  

(1 skladba).  

 

 

Notový materiál je možné variovať podľa pedagogických skúseností učiteľa a podľa 

individuálnych dispozícií žiaka  

  



 Absolventská skúška:  

 Na konci 4. ročníka primárneho umeleckého vzdelávania žiak vykoná 

absolventskú skúšku, ktorá pozostáva z nasledovnej interpretácie: 

2 menšie skladbičky alebo 1 skladba väčšieho rozsahu, rôzneho charakteru, štýlu, 

obdobia, (sólová hra), podmienka hra naspamäť. 1 skladba v rámci štvorručnej hry alebo 

v komornom zoskupení, príp. sprievod iného nástroja. 

 Ďalej účinkuje na Absolventskom koncerte ZUŠ, výber skadieb/skladby určí 

Umlecká rada v spolupráci s triednym učiteľom. 

 

 

 Profil absolventa: Žiak má osvojené základné štúdijné návyky, sebakontrola 

prebieha na základe sluchovej analýzy vlastnej interpretácie. Interpretácia zvoleného 

diela je štýlová a podlieha jeho intelektuálnym, emocionálnym a vývojovým 

schopnostiam a danostiam.  

 Spoľahlivo číta husľový a basový kľúč, orientuje sa v hre stupníc. Správne 

interpretuje rôzne artikulácie v skladbách. Správne používa hru s pedálom. Interpretuje 

skladby rôznych štýlových období, rôzneho charakteru. Interpretuje homofónne i 

polyfónne skladby. Interpretuje skladby nie len z oblasti vážnej hudby, ale i z hudby 

populárnej, či ľudovej. Orientuje sa v základnom harmonickom priestore tóniny, v ktorej 

je pieseň písaná. 



HRA NA KLAVÍRI – 1. ročník nižšieho sekundárneho umeleckého vzdelania - 

ISCED 2B 

 

 

○ Počet hodín týždenne: 1,5 v individuálnej forme výučby 

○ Učebný plán číslo 3 

 

 

 Ciele: Keďže toto a aj nasledujúce roky štúdia budú sprevádzané telesným, 

motorickým a psychickým dospievaním detí, učiteľ preto vo vyučovacom procese 

pristupuje k žiakovi obzvlášť citlivo, pričom dbá na jeho ďalší umelecký rast, ktorý 

zahŕňa hlbší rozvoj technickej zručnosti, sluchu a sluchových predstáv.  

 

 Obsah: Neustále rozvíjať najdôležitejší element kvalitnej interpretácie- sluch  

a sluchovú predstavu hudobného diela. Pracovať na „zdravom“ tóne a na rôznych 

spôsoboch tónovo „farebnej“ hry. Naďalej objavovať dynamické možnosti  

nástroja. Vo vyučovacom procese stále viac siahať po polyfonických skladbách 

Intenzívnejšie sa zaoberať artikuláciou, štýlovosťou hry a charakterom interpretovaných 

skladieb. Donútiť žiaka k vedomému učeniu sa spamäti, kombinovať  

sluchovú, hmatovo - motorickú, zrakovú, asociatívnu - symbolickú a logickú - analytickú  

pamäť. Zdokonaľovať drobnú prstovú techniku i pasážovú techniku Viac času venovať 

hre stupníc a akordov. Do repertoáru zaradiť skladby, v ktorých sa žiak oboznámi  

so zložitejšími melodickými ozdobami, chromatikou a glisandami. Pracovať  

na vylepšení pedalizácie. Hrať rytmicky náročnejšie skladby. Častejšie sa zaoberať hrou 

z listu.  

 

Kompetencie Výstupy 

- zaradiť skladby (samozrejme aj etudy), v 

ktorých sa bude žiak konfrontovať so 

zložitejšími technickými a rytmickými 

problémami, oboznámiť žiaka s hrou 3 ku 4  

- hlbšie preniknúť do možností artikulácie  

1x verejné vystúpenie polročne (sólová 

hra), podmienka hra naspamäť.  

1x verejné vystúpenie polročne v rámci 

štvorručnej hry alebo v komornom 

zoskupení, príp. sprievod iného nástroja.  



- naďalej rozvíjať sluchovú predstavivosť, 

ktorá podporuje aj fantáziu žiaka  

- hra stupníc: durové v kombinovanom 

pohybe spolu v rýchlejšom tempe, 

kvintakord s obratmi spolu - tenuto, 

staccato, legato, rozložený dominantný 

septakord; molové harmonické, melodické 

spolu v kombinovanom pohybe - do 4 

posuviek, rozložený zmenšený septakord,  

- kvalitnejšie pedalizovať  

- počas štúdia sa zaoberať aj náročnejšími 

polyfonickými skladbami alebo vyberať 

diela, v ktorých sa nachádzajú polyfónne 

úseky  

- neustále zdokonaľovať hudobnú pamäť  

- hra z listu,  

- hra v komornom zoskupení alebo 4-ručná 

hra, prípadne sprievod iného nástroja.  

 

Notový materiál: volí učiteľ podľa individuálnych dispozícií žiaka, svojich 

pedagogických skúseností a dostupnosti študijného materiálu, tak ako v 

predchádzajúcich ročníkoch. 



HRA NA KLAVÍRI – 2. ročník nižšieho sekundárneho umeleckého vzdelania - 

ISCED 2B 

 

 

○ Počet hodín týždenne: 1,5 v individuálnej forme výučby 

○ Učebný plán číslo 3 

 

 

Ciele: Cieľom druhého ročníka druhej časti I. stupňa je zameranie sa na hudobný 

rozvoj, rozvíjanie estetického vkusu a tvorivých schopností žiaka. Snaha vytvoriť 

dokonalú harmonickú vyváženosť medzi sluchovou a motorickou sférou. Rozvíjať 

samostatnosť a fantáziu žiaka, podporovať osobnostný prístup žiaka k umeniu  

a ku klavírnej hre. Postupne a spoľahlivo pripraviť žiak k úspešnému zvládnutiu 

náročného nasledovného ročníka 

 

Obsah: Rozvíjať sluchovú a vnútornú predstavu predstavu o skladbe. 

Zdokonaľovať farebnosť tónu a dynamickú škálu hry. Zvyšovať nároky na štýlovosť, 

charakter a náladu interpretovaných skladieb. Orientovať žiaka na vnímanie, pochopenie 

a reprodukciu väčších foriem. Rozvíjať ovládanie hracieho aparátu (uvoľnenosť, 

dýchanie, atď.) Viesť žiaka k uvedomelej a sústredenej hre. Zdokonaľovať kultúru hry  

a ušľachtilosť tónu. Upevňovať pasážovú techniku. Rozvíjať zručnosť a vyrovnanosť 

všetkých prstov v obidvoch rukách. 

 

Kompetencie Výstupy 

 

Žiak dokáže realizovať svoju vnútornú 

sluchovú predstavu skladby 

prostredníctvom svojej hry. 

 

Žiak rozoznáva a uplatňuje vo svojej hre 

princípy štýlovosti rôznych období 

 

 

Žiak v rámci polroka vystúpi verejne 1x 

(sólová hra), hra naspamäť. 

 

Žiak zahrá skladbu s uplatnením princípov 

štýlovosti skladieb z rôznych období. 

Žiak zahrá skladbu väčšej formy 

s využitím a zvládnutím prvkov hracieho 



Žiak dokáže vnímať, pochopiť 

a reprodukovať skladby väčších foriem. 

 

Žiak pri hre ovláda prvky hracieho aparátu 

(uvoľnenosť, dýchanie), snaží sa 

o vyrovnanú a vyváženú hru všetkých 

prstov v obidvoch rukách v pasážových 

miestach skladby. 

aparátu zameraného na pasážovú 

techniku. 

 

Notový materiál: Je možné variovať podľa pedagogických skúseností učiteľa 

a podľa individuálnych dispozícii žiaka. Pedagóg sa opiera a čerpá z učebných osnov 

pre hudobný odbor Hra na klavíri, ktorý je schválený Ministerstvom školstva Slovenskej 

republiky dňa 14. 8. 1995 pod Číslom 729/95-15 pre základné umelecké školy 

viď.:http://www.statpedu.sk/files/documents/svp/zus/uo_hud_odbor_hry_na_klaviri.pdf  

(str. 21 - 33) 

http://www.statpedu.sk/files/documents/svp/zus/uo_hud_odbor_hry_na_klaviri.pdf


HRA NA KLAVÍRI – 3. ročník nižšieho sekundárneho umeleckého vzdelania - 

ISCED 2B 

 

 

○ Počet hodín týždenne: 1,5 v individuálnej forme výučby 

○ Učebný plán číslo 3 

 

Ciele: Cieľom trtieho ročníka druhej časti I. stupňa je podobne ako  

v predchádzajúcom ročníku zameranie sa na hudobný rozvoj, rozvíjanie estetického 

vkusu a tvorivých schopností žiaka. Snaha vytvoriť dokonalú harmonickú vyváženosť 

medzi sluchovou a motorickou sférou. Rozvíjať samostatnosť a  fantáziu  žiaka, 

podporovať osobnostný prístup žiaka k umeniu a ku klavírnej hre. Postupne  

a  spoľahlivo pripraviť žiak k úspešnému zvládnutiu náročného nasledovného  

ročníka - absolventského ročníka. 

 

Obsah: Docieliť čo najdokonalejšiu interpretáciu zvolených skladieb  

a to rozvojom komplexnej predstavy o interpretovanej skladbe. Podnecovať v žiakovi 

ideálnu zvukovú a vnútornú predstavu, visť žiaka k čo najväčšej škále farebnosti  

a dynamiky tónu. Klásť dôraz na štýlovosť, charakter a náladu skladby. Využívať 

polyrytmické skladby, aleátoriku, zložitejšie melodické ozdoby a pod. Výber smerovať  

aj k polyfónnych skladbám. Technickými cvičeniami zdokonaľovať technickú zdatnosť. 

Rozvíjať zručnosť a vyrovnanosť všetkých prstov v obidvoch rukách. 

 

Kompetencie Výstupy 

 

Žiak dokáže realizovať svoju vnútornú 

sluchovú predstavu skladby 

prostredníctvom svojej hry. 

 

Žiak rozoznáva a uplatňuje vo svojej hre 

princípy štýlovosti rôznych období 

 

 

Žiak v rámci polroka vystúpi verejne 1x 

(sólová hra), hra naspamäť. 

 

Žiak zahrá skladbu s uplatnením princípov 

štýlovosti skladieb z rôznych období. 

Žiak zahrá skladbu väčšej formy 

s využitím a zvládnutím prvkov hracieho 



Žiak dokáže vnímať, pochopiť 

a reprodukovať skladby väčších foriem. 

 

Žiak pri hre ovláda prvky hracieho aparátu 

(uvoľnenosť, dýchanie), snaží sa 

o vyrovnanú a vyváženú hru všetkých 

prstov v obidvoch rukách v pasážových 

miestach skladby. 

 

Hra z listu na úrovni ročníka, štvorručná 

hra. 

Samostatná hra harmonického sprievodu k 

jednoduchým detským, ľudovým, či 

populárnym piesňam. 

aparátu zameraného na pasážovú 

techniku. 

 

Notový materiál: Je možné variovať podľa pedagogických skúseností učiteľa 

a podľa individuálnych dispozícii žiaka. Pedagóg sa opiera a čerpá z učebných osnov 

pre hudobný odbor Hra na klavíri, ktorý je schválený Ministerstvom školstva Slovenskej 

republiky dňa 14. 8. 1995 pod Číslom 729/95-15 pre základné umelecké školy  

viď.:http://www.statpedu.sk/files/documents/svp/zus/uo_hud_odbor_hry_na_klavi

ri.pdf  (str. 21 - 33) 

  

http://www.statpedu.sk/files/documents/svp/zus/uo_hud_odbor_hry_na_klaviri.pdf
http://www.statpedu.sk/files/documents/svp/zus/uo_hud_odbor_hry_na_klaviri.pdf


HRA NA KLAVÍRI – 4. ročník nižšieho sekundárneho umeleckého vzdelania - 

ISCED 2B 

 

 

○ Počet hodín týždenne: 1,5 v individuálnej forme výučby 

○ Učebný plán číslo 3 

 

Ciele: Cieľom štvrtého ročníka druhej časti I. stupňa je hudobný rozvoj, rozvíjať 

estetický vkus a tvorivé schopností žiaka, tak aby žiaci boli schopní samostatne 

kontrolovať dokonalú harmonickú vyváženosť medzi sluchovou a motorickou sférou. 

Rozvíjať samostatnosť a fantáziu žiaka, podporovať osobnostný prístup žiaka k umeniu 

a  ku klavírnej hre. Pripraviť žiaka k úspešnému zvládnutiu absolventského ročníka. 

 

Obsah: Docieliť čo najdokonalejšiu interpretáciu zvolených skladieb  

a to rozvojom komplexnej predstavy o interpretovanej skladbe. Podnecovať v žiakovi 

ideálnu zvukovú a vnútornú predstavu, viesť žiaka k čo najväčšej škále farebnosti  

a dynamiky tónu. Klásť dôraz na štýlovosť, charakter a náladu skladby. Využívať 

polyrytmické skladby, aleátoriku, zložitejšie melodické ozdoby a pod. Výber smerovať  

aj k polyfónnych skladbám. Technickými cvičeniami zdokonaľovať technickú zdatnosť. 

Rozvíjať zručnosť a vyrovnanosť všetkých prstov v obidvoch rukách. 

 

Kompetencie Výstupy 

 

Žiak dokáže realizovať svoju vnútornú 

sluchovú predstavu skladby 

prostredníctvom svojej hry. 

 

Žiak rozoznáva a uplatňuje vo svojej hre 

princípy štýlovosti rôznych období 

 

Žiak dokáže vnímať, pochopiť 

a reprodukovať skladby väčších foriem. 

 

Žiak v rámci polroka vystúpi verejne 1x 

(sólová hra), hra naspamäť. 

Žiak zahrá skladbu s uplatnením princípov 

štýlovosti skladieb z rôznych období. 

Žiak zahrá skladbu väčšej formy 

s využitím a zvládnutím prvkov hracieho 

aparátu zameraného na pasážovú 

techniku. 

 



 

Žiak pri hre ovláda prvky hracieho aparátu 

(uvoľnenosť, dýchanie), snaží sa 

o vyrovnanú a vyváženú hru všetkých 

prstov v obidvoch rukách v pasážových 

miestach skladby. 

 

Hra z listu na úrovni ročníka, štvorručná 

hra. 

 

Samostatná hra harmonického sprievodu k 

jednoduchým detským, ľudovým, či 

populárnym piesňam. 

 

 

Notový materiál: Je možné variovať podľa pedagogických skúseností učiteľa 

a podľa individuálnych dispozícii žiaka. Pedagóg sa opiera a čerpá z učebných osnov 

pre hudobný odbor Hra na klavíri, ktorý je schválený Ministerstvom školstva Slovenskej 

republiky dňa 14. 8. 1995 pod Číslom 729/95-15 pre základné umelecké školy  

viď.:http://www.statpedu.sk/files/documents/svp/zus/uo_hud_odbor_hry_na_klavi

ri.pdf  (str. 21 - 33) 

  

http://www.statpedu.sk/files/documents/svp/zus/uo_hud_odbor_hry_na_klaviri.pdf
http://www.statpedu.sk/files/documents/svp/zus/uo_hud_odbor_hry_na_klaviri.pdf


 

Absolventské skuška 

 Na konci 4. ročníka nižšieho sekundárneho umeleckého vzdelávania žiak vykoná 

absolventskú skúšku, ktorá pozostáva z nasledovnej interpretácie: 

- 2 skladby rôznych štýlových období.  

 Ďalej účinkuje na Absolventskom koncerte ZUŠ, výber skadieb/skladby určí 

Umlecká rada v spolupráci s triednym učiteľom. 

 

 

Profil absolventa 

 Žiak dokáže samostatne, správne, dostatočne a efektívne pracovať na skladbách 

daného ročníka. Pracuje správne s hudobnou frázou skladby, ktorú dokáže sám 

diferencovať. Dokáže dbať na farebnosť tónu a dynamickej škály pri hre klavírnych 

skladieb 

 Spoľahlivo číta husľový a basový kľúč, orientuje sa v hre stupníc. Správne 

interpretuje rôzne artikulácie v skladbách. Správne používa hru s pedálom. Interpretuje 

skladby rôznych štýlových období, rôzneho charakteru. Interpretuje homofónne  

i polyfónne skladby. Interpretuje skladby nie len z oblasti vážnej hudby, ale i z hudby 

populárnej, či ľudovej. Orientuje sa v základnom harmonickom priestore tóniny, v ktorej 

je pieseň písaná. 

  



HUDOBNÝ ODBOR - ŠTÚDIJNÉ ZAMERANIE 

 HRA NA KEYBOARDE 

  

 Poslanie a charakteristika predmetu Hra na keyboarde: hudba ako jedna  

z múz veľmi úzko súvisí s fyzikou a matematikou. Možno práve vďaka fyzikálnej 

podstate zvuku prenikla do oblasti hudby v značnej miere práve elektronika, ktorá  

má za sebou približne sto rokov vývoja. Je to celkom logický vývoj hudobného 

inštrumentária, ktorý ide ruka v ruke s celkovým vývojom technológií. Do skupiny 

elektronických klávesových hudobných nástrojov patria: organy, digitálne klavíry, 

syntetizátory, keyboardy. Práve posledne menovaný sa stal na prelome 20. a 21. storočia 

veľmi populárny a žiadaný. Tento nástroj, ktorý sa teší rastúcej obľube, nám ponúka 

široké možnosti využitia. Je veľmi dôležité, aby príslušný systém výučby zodpovedal 

možnostiam nástroja a želaniam a očakávaniam žiakov. Elektronický keyboard sa teší 

stále väčšej obľube u žiakov. Stelesňuje spojenie klasického umenia s modernou 

technológiou. Nástroj môže byť ovládaný klasickým spôsobom, ale aj elektronicky, 

prípadne vo vhodnej kombinácii. Vyučujúci predmetu hra na keyboarde musí zvažovať 

mieru použiteľnosti a vyváženosti klasického, populárneho a folklórneho materiálu  

s ohľadom na schopnosti a inklináciu žiakov. Ako najvhodnejší sa javí ten smer výučby, 

ktorý vychádza z čiastočného prepojenia učebných osnov hry na klavíri s bohatými 

možnosťami, ktoré poskytuje tento moderný nástroj. Pritom musíme mať na pamäti,  

že tieto dva nástroje nemožno porovnávať, pretože vo svojej podstate sú úplne odlišné. 

 

 Didaktické postupy a metódy práce: Práca je postavená na vzťahu  

učiteľ – žiak. Ak vo vzťahu pedagóga a jeho zverenca navyše neabsentuje ľudský 

rozmer, môže takéto spojenie aj pri menej talentovaných žiakoch nadobudnúť uspokojivé 

interpretačné napredovanie, čo uľahčí spoľahlivo doviesť žiaka k úspešnému zvládnutiu 

ročníka a tým aj celého štúdia hry na keyboarde. 

 

  



HRA NA KEYBOARDE – Prípravné štúdium 

 

 

 ○ Počet hodín týždenne: 1,0 v individuálnej forme výučby 

○ Učebný plán číslo 3 

 

 

 Ciele: Vzbudiť u detí záujem o hudbu, naučiť ich počúvať a prežívať  

ju. Vyučovanie viesť hravou formou a využívaním zásady názornosti. Preto je potrebné  

už od začiatku štúdia venovať pozornosť predpokladom žiaka (fyzickým, psychickým) 

pre hru na nástroji a citlivým prístupom tieto predpoklady rozvíjať. Výučba hry  

na keyboarde sa opiera najmä o hru melódií (ľudových i umelých) s automatickým 

sprievodom, čiastočne i polyfónnu a kolektívnu hru.  

 

 Obsah: Oboznámiť žiaka s hudobným nástrojom. Schopnosť orientovať  

sa na bielych a čiernych klávesách. Využívanie základných funkcií (start-stop, display, 

voice, style, demo, intro) Vytváranie a upevňovanie základných hudobných návykov-

postavenie ruky, sedenie, rozvoj intonačnej predstavivosti. Počúvanie jednoduchých 

rytmických štýlov – pops, polka, valčík  možnosť hry z nôt.  

  

Kompetencie Výstupy 

Žiak dodržiava správne uvoľnené držanie 

ruky a celú polohu tela pri hre.  

Vie zahrať jednoduchú melódiu podľa 

sluchu a dokáže ju zahrať s automatickým 

doprovodom T, D.  

Ovláda základné funkcie keyboardu a vie 

ich použiť pri hre.  

Dokáže zahrať na keyboarde stupnicu s 

podkladaním palca ľavou a pravou rukou  

Zaujíma sa o technickú hudbu  

Vedieť samostatne zahrať jednoduché 

skladby a rytmické motívy, dokázať 

vystihnúť hudobnú náladu, mať radosť  

z hry na nástroj.  

1 jednoduchú skladbičku (ľudová pieseň, 

tanec) s použitím základných funkcií 

(adekvátne vyspelosti žiaka).  

Rozlišovať sluchovou analýzou jednotlivé 

nástroje, vedieť ich pomenovať.  



 

Kritériá na postup do 1. ročníka primárneho umeleckého vzdelávania ISCED 1B 

Zvládnutie interpretačných a hudobno-teoretických cieľov daných vyššie na primeranej 

úrovni. Ďalej interpretovať jednoduchú skladbičku (ľudová pieseň, tanec) s použitím 

základných funkcií (adekvátne vyspelosti žiaka).  

 

 

Hudobná literatúra:  

Z. Böhmová, A.Grünfeldová, A.Sarauer: Klavírna škola pre začiatočníkov  

V. Patejdl: Klávesová škola Casio  

B. Spáčil: Hrajeme s Yamahou  

A. Benthein: Nová škola hry na keyboarde  

M. Kurteva: 1. a 2. diel  

Hudobný zošitok- (pre PŠ)  

- riekanky a ľudové piesne 



HRA NA KEYBOARDE – 1. ročník primárneho umeleckého vzdelania - ISCED 1B 

 

 

 ○ Počet hodín týždenne: 1,5 v individuálnej forme výučby 

○ Učebný plán číslo 3 

 

 

 Ciele: cieľom predmetu je naučiť žiakov, že invenčný umelec a interpret môže 

pomocou elektronických systémov vytvárať veľmi kvalitnú hudbu, ktorá nemusí  

byť používaná k masovej prezentácii banality. Vzbudiť u detí záujem o hru  

na nástroji, naučiť ich hudbu počúvať, prežívať a vytvárať. Najdôležitejším momentom  

pri formovaní kladného vzťahu žiaka k hudbe a hudobnému nástroju sú jeho prvé 

kontakty s hudbou prostredníctvom pedagóga. Preto je potrebné už od začiatku štúdia 

venovať pozornosť predpokladom žiaka (fyzickým, psychickým) pre hru na nástroji  

a citlivým prístupom tieto predpoklady rozvíjať. Výučba hry na keyboarde v 1. ročníku 

sa opiera najmä o hru melódií (ľudových i umelých) s automatickým  

sprievodom, čiastočne i polyfónnu a kolektívnu hru.  

 

 Obsah: Upevňovanie základných hudobných návykov - postavenie ruky, sedenie 

(postoj), rozvoj sluchovej  predstavivosti. Využívanie základných funkcií (Star-Stop, 

Display, Voice (+, Style, mód Normal, Demo, Intro). Sluchová orientácia v nástrojoch 

Clavi, String, Drum-Perkussion,  

 Rozvíjanie rytmického cítenia (C, 3/4, 2/4 takt, nota s bodkou). Hra legato, 

tenuto, staccato, dynamika, frázovanie. Podkladanie palca - (príprava k hre stupníc), hra 

durových stupníc do dvoch # a b – v protipohybe, kvintakord. Dodržiavanie klavírneho 

prstokladu. Hra jednoduchých ľudových piesní s využitím harmonických funkcií (T,D), 

orientácia v základných akordických značkách (C, F, E, …) 

 

Kompetencie Výstupy 

Žiak má schopnosť zahrať na keyboarde 

spolu oboma rukami melódiu  

2 prednesové skladbičky (ľudová pieseň, 

tanec) s použitím základných funkcií 



so sprievodom. 

Dodržiava správne uvoľnené držanie ruky a 

celú polohu tela pri hre. 

Cíti rytmus v dvoj- a trojdobom metre, 

začiatok a koniec frázy, dodržiava 

artikuláciu a tempo 

Vie zahrať jednoduchú melódiu podľa 

sluchu a dokáže ju transponovať do inej 

tóniny. 

Ovláda základné funkcie keyboardu a vie 

ich použiť pri hre. 

Hra z listu.  

(adekvátne vyspelosti žiaka).  

  

Verejné vystúpenie najmenej 1x polročne  

(sólová hra), podmienka hra naspamäť.  

  

Žiak bez PŠ vystúpi až v II. polroku. 

 

 

Notový materiál:  

J. Mašinda: Slovenská klavírna škola  

V. Patejdl: Klávesová škola Casio  

E. Spáčil: Hrajeme s Yamahou  

A. Benthien: Nová škola hry na keyboarde  

Yamaha Song Book  

F. Emonts: Európska klavírna škola I. diel  

M. Kurteva: Klavírna škola pre začiatočníkov 1. a 2. diel  

V. Lichnerová: Zahraj mi pesničku  

l'udové piesne a prednesové skladby podľa schopností žiaka.  

Hudobná literatúra, ktorá je odporúčaná v týchto učebných osnovách, slúži k základnej 

orientácii učiteľa a je možné variovať študijný materiál podľa pedagogických skúseností 

učiteľa a podľa individuálnych dispozícií žiaka.  



HRA NA KEYBOARDE – 2. ročník primárneho umeleckého vzdelania - ISCED 1B 

 

 

 ○ Počet hodín týždenne: 1,5 v individuálnej forme výučby 

○ Učebný plán číslo 3 

 

 

 Ciele: podľa schopností a vyspelosti žiaka sa snaží pedagóg uskutočniť prechod  

z počiatočného štádia klavírnej hry. Technicky zdokonaľuje základ vytvorený  

v predošlom ročníku, rozširuje ho a hudobne smeruje od detských pesničiek  

a skladbičiek. K náročnejším pesničkám populárnym, folklórnym a prípadne klasickým 

skladbičkám. Melódie budú zložitejšie, môže dochádzať k rôznym kombináciám  

na základe možností nástroja samozrejme vždy podľa vyspelosti žiaka. Vzťah k hudbe 

treba pestovať na vysokej úrovni, viesť žiak k poznávaniu hodnotných skladieb.  

 

 Obsah: rozširovať znalosť funkcií nástroja – práca s transpozíciou, Voice 

(hľadanie zvukov), práca s tempom, CACMPV. Využívanie osminových taktov – 3, 6/8 

takt. Stupnice: s 1 – 2 posuvkami. Znalosť akordiky (dur mol septakordov) ich funkcií - 

napr. C 7, D 7, G 7.  

 

Kompetencie Výstupy 

Schopnosť hrať dvoma rukami: melódia + 

sprievod.  

Hrať osminové takty.  

Reagovať na zmeny v melódii, začiatok 

improvizácie.  

Ovládanie funkcii nástroja, akordy dur, 

mol, dur 7.  

Hra z listu. 

2 ľudové piesne alebo ľahšie populárne 

piesne, prípadne klasické ľahké 

skladbičky, s rôznymi funkciami tohto 

nástroja.  

 

Verejné vystúpenie najmenej 1x polročne 

(sólová hra), podmienka hra naspamäť.  

 

 



Notový materiál:  

C. Czerny: Etudy, op. 599  

E. Spáčil: Hrajeme s Yamahou  

E. Spáčil: Vianoce s Yamahou  

F. Emonts: Európska klavírna škola I. diel  

Ľudové piesne – výber Prednesové skladby podľa vyspelosti žiaka.  

Prednesové skladby podľa vyspelosti žiaka 



HRA NA KEYBOARDE – 3. ročník primárneho umeleckého vzdelania - ISCED 1B 

 

 

 ○ Počet hodín týždenne: 1,5 v individuálnej forme výučby 

○ Učebný plán číslo 3 

 

 

 Ciele: rozširovať u žiakov štúdium rozmanitých hudobných žánrov (skladby 

klasické, populárne a tanečné) podľa schopnosti a záujmu jednotlivca. Rozvíjať u žiaka 

zmysel pre štýlovú reprodukciu. Orientovať sa v tabuľke ťažších akordov ako sú mólové 

akordy,septakordy, molové septakordy. Rozvíjať hru z listu a fantáziu s cieľom sledovať 

prípravu neskoršej improvizácie.  

 

 Obsah: práca s keyboardom (mód Single Finge, mód Split, mód Fingerd, funkcia 

DUAL, Harmony a rôzne štýly ako napr. pop, rock, beat, jazz). Znalosť funkcií 

septakordov - napr. F 7, B 7, Es 7, a mol 7, e mol 7, h mol 7, - stupnice E dur, h mol,  

d mol.  

 

Kompetencie Výstupy 

Schopnosť hrať dvoma rukami: melódia a 

sprievod, so správnym rytmickým 

zadelením. 

Obratnosť pri ovládanií funkcii nástroja, 

základná znalosť v obsahu uvedených 

akordov. 

Hra z listu. 

Podľa schopnosti žiaka štvorručná hra, 

príp. sprievod iného nástroja alebo 

komorná hra.  

2 náročnejšie skladby (ľudovú alebo 

populárnu)  

prípadne aj s jej úpravou, s využitím 

rôznych funkcií nástroja.  

Verejné vystúpenie najmenej 1x polročne 

(sólová hra), podmienka hra naspamäť.  

V II. polroku prezentácia v rámci 

štvorručnej hry, sprievodu alebo  

v komornom zoskupení (podľa schopnosti 

žiaka).  

 

 



Notový materiál:  

C. Czerny: Etudy, op. 599  

E. Spáčil: Hrajeme s Yamahou II diel  

E. Hradecký: Hrajeme na klavír podľa akordových značiek  

Z. Prušová – Z. Janžurová: S pesničkou u klavíra  

Ľudové piesne – výber  



HRA NA KEYBOARDE – 4. ročník primárneho umeleckého vzdelania - ISCED 1B 

 

 

 ○ Počet hodín týždenne: 1,5 v individuálnej forme výučby 

○ Učebný plán číslo 3 

 

 

 Ciele: obohatiť žiakov zmysel pre rozmanité hudobné žánre o skladby z latinsko-

americkej oblasti, príp. alternatívnu populárnu hudbu (rock, art - rock) podľa jeho 

záujmu. Orientovať sa v tabuľke ťažších akordov ako sú septakordy s veľkou septimou 

(mai-akordy). Budovať schopnosť improvizácie na vytváraní rôznych foriem hudobnej 

myšlienky.  

  

 Obsah: práca s keyboardom (rozlišovanie charakteru rôznych druhov 

predvolených sprievodov), - znalosť funkcií septakordov s veľkou septimou -  

napr. F mai, e mai - stupnice g mol, c mol.   

  

Kompetencie Výstupy 

Žiak samostatne volí a chápe tempo, 

vhodné pre každú s interpretovaných 

skladieb. Podobne je to aj v prípade 

dynamiky a charakteru predvolených 

sprievodov. 

Hrá z listu. 

Komorná hra, hra sprievodu s iným 

hudobným nástorjom. 

2 - 3 náročnejšie skladby (ľudovú alebo 

populárnu) prípadne aj s jej úpravou,  

s využitím rôznych funkcií nástroja.  

Verejné vystúpenie najmenej 1x polročne 

(sólová hra), podmienka hra naspamäť.  

Vrámci štvorručnej hry, sprievodu alebo  

v komornom zoskupení vystúpenie 

polročne (1 skladba).   

  

Notový materiál:  

C. Czerny: Etudy, op. 261  

Z. Prušová – Z. Janžurová: S pesničkou u klavíra  

Kleinová: Album etud II.  

Ľudové, Folkové, Rockové piesne – výber 



 Absolventská skúška:  

 Na konci 4. ročníka primárneho umeleckého vzdelávania žiak vykoná 

absolventskú skúšku, ktorá pozostáva z nasledovnej interpretácie: 

- 2 menšie skladby alebo 1 skladba väčšieho rozsahu, rôzneho charakteru, štýlu, obdobia 

(sólová hra) 

- vrámci KH – 1 skladba. 

 Ďalej účinkuje na Absolventskom koncerte ZUŠ, výber skadieb/skladby určí 

Umlecká rada v spolupráci s triednym učiteľom. 

 

 

 Profil absolventa: Žiak samostatne volí a chápe tempo, vhodné pre každú  

s interpretovaných skladieb. Samostatne pracuje so skladbou. Má prehľad o rozmanitosti 

hudobných žánrov, skladby z latinsko-americkej oblasti, populárna hudba (rock, art - 

rock), vážna hudba, ľudová hudba, podľa jeho záujmu. Orientuje sa v tabuľke ťažších 

akordov ako sú septakordy s veľkou septimou (mai-akordy).  Má schopnosť 

improvizácie na vytváraní rôznych foriem hudobnej myšlienky. Hrá z listu. Dokáže 

vhodne sprevádzať iný hudobný nástroj, prípadne speváka - spevákov... 



HRA NA KEYBOARDE – 1. ročník nižšieho sekundárneho umeleckého vzdelania - 

ISCED 2B 

 

 

 ○ Počet hodín týždenne: 1,5 v individuálnej forme výučby 

○ Učebný plán číslo 3 

 

 

 Ciele: pracovať so zvukovými možnosťami nástroja vytváraním nových 

kombinácií predvolených nástrojov, rozvíjať orientáciu v harmonickom priestore tónin  

s viacerými predznamenaniami. Pracovať so zvukovymi možnosťami nástroja 

vytváraním novych kombinácií predvolenych nástrojov, rozvíjať orientáciu  

v harmonickom priestore tónin s viacerymi predznamenaniami, naučiť sa modulovať  

do príbuznych tónin. 

 

 Obsah: prehlbovať znalosť durových a molových stupníc s 3 – 5b, prehlbovať 

znalosť základných akordov a ich obratov v durových a molových tóninách s 3 – 5# - 

prehlbovať znalosť septakordov a ich obratov v C dur a a mol. Prehlbovať znalosť štýlov 

(pop, rock, latino), štúdium folklórnej hudby (najmä slovenskej) a znalosť možností  

jej spracovania.  

 

Kompetencie Výstupy 

Žiak má schopnosť samostatne vytvoriť 

úpravu ľudovej alebo populárnej piesne s 

využitím základných harmonických funkcií 

i septakordov v danej tónine.  

3 náročnejšie skladby v aspoň dvoch 

rôznych štýloch.  

Verejné vystúpenie najmenej 1x polročne 

(sólová hra), výhodou je hra spamäti – nie 

podmienka. V rámci štvorručnej hry, 

sprievodu alebo v komornom zoskupení 

aspoň jedno vystúpenie polročne.  

 

 



Notový mteriál:  

vlastné úpravy populárnych skladieb  

klavírne etudy na základe vlastného výberu (Czerny op. 599, Yamaha school a pod.)  

notové materiály populárnych skladieb podľa pedagóga (napr. Mládek – pop. piesne,  

Šlitr/Suchý, Uhlíř a pod.) 



HRA NA KEYBOARDE – 2. ročník nižšieho sekundárneho umeleckého vzdelania - 

ISCED 2B 

 

 

 ○ Počet hodín týždenne: 1,5 v individuálnej forme výučby 

○ Učebný plán číslo 3 

 

 

 Ciele: Príprava na samostatné programovanie. Pracovať so zvukovými 

možnosťami nástroja vytváraním nových kombinácií predvolených nástrojov, rozvíjať 

orientáciu v harmonickom priestore tónin s viacerými predznamenaniami.  Schopnosť 

modulovať z tóniny do tóniny na základe poznania ich melodicko - harmonického 

priestoru. Schopnosť samostatnej práce so zvukovými možnosťami nástroja, 

kombinovaním, variovaním, streidaním... 

 

 Obsah: Rozširovanie vedomostí o možnostiach nástroja - zvuková knižnica  

a knižnica rytmov. Variovanie melódie využitím týchto možnastí a následná voľba podľa 

charakteru a štýlu skladby, či melódie. Prehlbovať znalosť tonálneho priestoru a jeho 

možností - znalosť základných akordov a ich obratov v durových a molových tóninách, 

znalosť septakordov a ich obratov v prebratých tóninách. Prehlbovať znalosť štýlov (pop, 

rock, latino), štúdium folklórnej hudby (najmä slovenskej) a znalosť možností  

jej spracovania.  

 

Kompetencie Výstupy 

Žiak má schopnosť samostatne vytvoriť 

úpravu ľudovej alebo populárnej piesne s 

využitím základných i vedľajších  

harmonických funkcií i septakordov v 

danej tónine.  

3 náročnejšie skladby v aspoň dvoch 

rôznych štýloch.  

Verejné vystúpenie najmenej 1x polročne 

(sólová hra), výhodou je hra spamäti – nie 

podmienka. V rámci štvorručnej hry, 

sprievodu alebo v komornom zoskupení 

aspoň jedno vystúpenie polročne.  

 



 

Notový mteriál:  

vlastné úpravy populárnych skladieb  

klavírne etudy na základe vlastného výberu (Czerny op. 599, Yamaha school a pod.)  

notové materiály populárnych skladieb podľa pedagóga (napr. Mládek – pop. piesne,  

Šlitr/Suchý, Uhlíř a pod.) 



HRA NA KEYBOARDE – 3. ročník nižšieho sekundárneho umeleckého vzdelania - 

ISCED 2B 

 

 

 ○ Počet hodín týždenne: 1,5 v individuálnej forme výučby 

○ Učebný plán číslo 3 

 

 

 Ciele: Samostatná práca so zvukovou a rytmickou knižnicou nástroja. Schopnosť 

kombinovania predvolených nástrojov. Schopnosť orientácie v harmonickom priestore. 

Schopnosť modulácie z tóniny do tóniny aj v tóninách s vyšším počtom posuviek. 

Znalosť rôznych hudobných štýlov a smerov najmä v populárnej hudbe, správna voľba 

rytmov  a nástrojov. 

 

 Obsah: Prehlbovať znalosť durových a molových stupníc do piatich posuviek. 

Zároveň schopnosť orientácie sa v harmonickom a melodickom priestore týchto tónin  

a na základe znalostí vzťahov v tom to priestore samostatne modulovať. Prehlbovanie 

vedomostí v oblasti rôznych štýlov - rock, pop, latino, swing, blues, soul, rock 'n roll, 

rege, country, folk a pod.  taktiež štúdium folklórnej hudby, zameranie sa na slovenské 

ľudové piesne. Zaoberanie sa možnosťou jej spracovania, nevylučovať alternatívne 

spracovanie.  

 

Kompetencie Výstupy 

Žiak má schopnosť samostatne vytvoriť 

úpravu rôznych piesní a skladieb s 

využitím prebraných harmonických funkcií 

i septakordov.  

3 náročnejšie skladby v aspoň dvoch 

rôznych štýloch.  

Verejné vystúpenie najmenej 1x polročne 

(sólová hra), výhodou je hra spamäti – nie 

podmienka. V rámci štvorručnej hry, 

sprievodu alebo v komornom zoskupení 

aspoň jedno vystúpenie polročne.  

 

 



Notový mteriál:  

vlastné úpravy populárnych skladieb  

klavírne etudy na základe vlastného výberu (Czerny op. 599, Yamaha school a pod.)  

notové materiály populárnych skladieb podľa pedagóga (napr. Mládek – pop. piesne,  

Šlitr/Suchý, Uhlíř a pod.) 

  



HRA NA KEYBOARDE – 4. ročník nižšieho sekundárneho umeleckého vzdelania - 

ISCED 2B 

 

 

 ○ Počet hodín týždenne: 1,5 v individuálnej forme výučby 

○ Učebný plán číslo 3 

 

 

 Ciele: Samostatná práca so zvukovou a rytmickou knižnicou nástroja. Schopnosť 

kombinovania predvolených nástrojov. Schopnosť orientácie v harmonickom priestore. 

Schopnosť modulácie z tóniny do tóniny aj v tóninách s vyšším počtom posuviek. 

Znalosť rôznych hudobných štýlov a smerov najmä v populárnej hudbe, správna voľba 

rytmov  a nástrojov. 

 

 Obsah: Orientácia v hre durových a molových stupníc do siedmych posuviek. 

Zároveň schopnosť orientácie sa v harmonickom a melodickom priestore týchto tónin  

a na základe znalostí vzťahov v tom to priestore samostatne modulovať. Prehlbovanie 

vedomostí v oblasti rôznych štýlov - rock, pop, latino, swing, blues, soul, rock 'n roll, 

rege, country, folk a pod.  taktiež štúdium folklórnej hudby, zameranie sa na slovenské 

ľudové piesne. Zaoberanie sa možnosťou jej spracovania, nevylučovať alternatívne 

spracovanie.  

 

Kompetencie Výstupy 

Žiak má schopnosť samostatne vytvoriť 

úpravu rôznych piesní a skladieb s 

využitím prebraných harmonických funkcií 

i septakordov.  

Žiak dokáže sprevádzať iného žiaka, 

žiakov, zapája sa do komornej či 

orchestrálnej - súborovej hry. 

3 náročnejšie skladby v aspoň dvoch 

rôznych štýloch.  

Verejné vystúpenie najmenej 1x polročne 

(sólová hra), výhodou je hra spamäti – nie 

podmienka.  

V rámci štvorručnej hry, sprievodu alebo 

v komornom zoskupení aspoň jedno 

vystúpenie polročne.  

 



 

Notový mteriál:  

vlastné úpravy populárnych skladieb  

klavírne etudy na základe vlastného výberu (Czerny op. 599, Yamaha school a pod.)  

notové materiály populárnych skladieb podľa pedagóga (napr. Mládek – pop. piesne,  

Šlitr/Suchý, Uhlíř a pod.)  

 

  



Absolventská skúška 

 Na konci ročníka žiak absolvuje Absolventskú skúšku, ktorá pozostáva  

z interpretácie 3 skladieb najmenej z dvoch štýlových období.  

 Ďalej účinkuje na Absolventskom koncerte ZUŠ, výber skadieb/skladby určí 

Umlecká rada v spolupráci s triednym učiteľom. 

 

Profil absolventa:  

 Žiak ovláda hru na hudobnom nástroji samostatne a tvorivo ovláda EKN a jeho 

možnosti na úrovni zodpovedajúcej absolventovi prvého stupňa základného štúdia ZUŠ. 

Identifikuje štandardné akordické značky a vie ich použiť v praktickej hre. Chápe 

akordické vzťahy, harmonizuje jednoduché piesne, vytvára základný 2-hlas (ľudovej) 

piesne, vytváraja jednoduchý hudobný aranžmán s použitím internej pamäte nástroja 

(resp. MIDI sequencera s použitím základných funkcií), definuje parametre EKN - Menu 

Function v rámci EKN: Style/Song, Main Voice Volume, Tuning, Reverb Type, Split 

Point, Time Signature. Používaja, orientuje sa samostatne v parametroch a nastaveniach 

EKN, chápe ich vzájomné vzťahy, ako aj dosah na zvukové znenie nástroja, poznajú 

súvisiacu terminológiu. 

  



HUDOBNÝ ODBOR – ŠTÚDIJNÉ ZAMERANIE  

HRA NA AKORDEÓNE 

 

 

 Poslanie a charakteristika predmetu Hra na akordeóne, metódy a formy 

práce: Akordeón je hudobný nástroj, ktorý zaraďujeme medzi idiofonické aerofóny.  

Na základných umeleckých školách na Slovensku ako na ZUŠ sv. Cecílie používame  

vo vyučovacej praxi hry na akordeóne tieto typy nástrojov: o klávesový akordeón  

so štandardným manuálom v ľavej ruke, o klávesový akordeón so štandardným  

i melodickým manuálom v ľavej ruke, o gombíkový akordeón so štandardným 

manuálom v ľavej ruke, o gombíkový akordeón so štandardným i melodickým 

manuálom v ľavej ruke. Odlišné je aj usporiadanie gombíkov v diskante akordeónu  

(tzv. B-systém a C-systém) alebo v melodickom manuáli ľavej ruky od nízkych tónov  

po vysoké a opačne (prepínané za pomoci convertora).  

 Napriek uvedeným rôznorodostiam má akordeón dispozíciu plastickej hry, 

farebnej rôznorodosti, dynamickej expresívnosti, čo je predpokladom pre bohaté 

interpretačné umenie v sólovej, komornej, súborovej a orchestrálnej hre. Súborová hra 

má v súvislosti s aktualizáciou repertoáru plynule prechádzať do orchestrálnej hry, 

pretože využíva možnosti ďalších hudobných nástrojov – keyboard, basová gitara, „živé“ 

bicie, spev, ale aj iné klasické hudobné nástroje: flauta, violončelo a pod.  

 Cieľom predmetu hra na akordeóne je vytvoriť u žiaka osobný vzťah k akordeónu 

a prostredníctvom neho aj vzťah k hudbe. Aby sme dosiahli tieto ciele, treba rozvíjať 

najmä: techniku hry na akordeóne, notovú orientáciu, sluchovú pohotovosť a muzikálne 

cítenie u žiaka, využívanie hry na melodických basoch, hru na gombíkovom akordeóne  

a skupinovú hru – komorná, súborová a orchestrálna hra. Okrem tradičného vyučovania 

hry na klávesovom akordeóne so štandardnými basmi, o formovanie osobnosti žiaka, 

jeho emocionálny obzor, hudobný vkus a jeho vlastné hudobné vyjadrenie, aby osvojené 

kompetencie využíval ako prostriedok na sebavyjadrenie a komunikáciu, o orientovanie 

žiaka podľa jeho schopností na amatérsku hud. prax, alebo na ďalšie štúdium na vyššom 

stupni umeleckého vzdelávania.  



HRA NA AKORDEÓNE – Prípravné štúdium primárneho umeleckého vzdelania - 

ISCED 1B 

 

 

 ○ Počet hodín týždenne: 1,0 v individuálnej forme výučby 

○ Učebný plán číslo 4 

 

 

 Ciele: Zistiť hudobné (intonačné, sluchové a rytmické) dispozície, manuálne  

a fyzické predpoklady žiaka na hru na nástroji. Hravou formou vzbudiť záujem žiaka  

o hru na nástroji. Rozvíjať jeho tvorivé schopnosti a hudobnosť. Osvojovať si správne 

návyky nástrojovej hry. Poznať a mať osvojenú hru na akordeóne (orientácia pravej  

a ľavej ruky). Mať osvojené základné návyky správneho ovládania nástroja (sedenie  

za nástrojom, držanie nástroja, držanie pravej ruky, atď.). Zahrať jednoduchú ľudovú 

alebo umelú pieseň, či skladbu s jednoduchým sprievodom ľavej ruky (základné basy). 

 

 Obsah: Oboznámenie sa s nástrojom. Správne sedenie a postavenie pravej  

a ľavej ruky, základy ovládania mechu. Hmatová orientácia pravej ruky bez zrakovej 

kontroly. Základy mechovej artikulácie (mäkké nasadenie a ukončenie tónu). Hra 

jednoduchých piesní pravou rukou v päťprstovej polohe s jednoduchým sprievodom 

basu. Melodizácia a rytmizácia slov, detských riekaniek a detských textov.  

Hudobno-teoretické poznatky na úrovni prípravného štúdia. Hra jednoduchých cvičení  

a piesní (najskôr len v pravej ruky, neskôr spolu s ľavou rukou – sprievod). Hravou 

formou zamerať žiaka na prípravu na hru stupníc. 

 

Kompetencie Výstupy 

- žiaci poznajú a majú osvojenú hru na 

akordeóne (orientácia pravej a ľavej ruky), 

- majú osvojené základné návyky 

správneho ovládania nástroja (sedenie za 

nástrojom, držanie nástroja, držanie pravej 

1 – 2 ľudové piesne v jednoduchej úprave, 

1 jednoduchú inštruktívnu skladbu 

 

Aspoň jedno vystúpenie polročne.  



ruky, atď.) 

- vedia zahrať jednoduchú ľudovú alebo 

umelú pieseň, či skladbu s jednoduchým 

sprievodom ľavej ruky (základné basy) 

 

 

Kritériá na postup do 1. ročníka primárneho umeleckého vzdelávania ISCED 1B 

Zvládnutie interpretačných a hudobno-teoretických cieľov daných vyššie na primeranej 

úrovni. Ďalej interpretovať 1 – 2 ľudové piesne v jednoduchej úprave  (ľudová pieseň, 

tanec), 1 jednoduchú inštruktívnu skladbu s aplikáciou zvládnutých zručností určených 

pre Prípravné štúdium v tomto predmete. 

 

 

Notový materiál: 

O. HRICOVÁ: Abeceda akordeonistu 

J. VAŠICA: Praktická škola hry na akordeóne. 

MACHALIČKOVÁ – HAVLÍČEK – ONDRUŠ: Škola hry na akordeón 

Jednoduché ľudové a umelé piesne (podľa sluchu) 

 

Možnosť doplnenia inou vhodnou literatúrou.   



HRA NA AKORDEÓNE – 1. ročník primárneho umeleckého vzdelania - ISCED 1B 

 

 

 ○ Počet hodín týždenne: 1,5 v individuálnej forme výučby 

○ Učebný plán číslo 4 

 

 

 Ciele: Rozvíjať záujem žiaka o hru na nástroji ako prostriedok hudobného 

vyjadrovania. Viesť žiaka k správnym pracovným návykom: k základom mechovej  

a prstovej artikulácie – sluchovej kontrole – uvoľneniu hracieho aparátu, hra  

bez zrakovej kontroly. Rozvíjať intonačné schopnosti, rytmické cítenie, zmysel pre súhru 

oboch rúk. Rozvíjať hru spamäti, muzikálne a harmonické cítenie. Prebúdzať tvorivé 

schopnosti žiaka. 

 

 Obsah: Upevňovať základné poznatky z prípravného ročníka (správne sedenie, 

držanie nástroja, čítanie z nôt v G a F kľúči), základy mechovej artikulácie. Zvládanie 

spôsobu hry na akordeóne každou rukou zvlášť podľa notového zápisu. Aplikácia 

hudobno-teoretických poznatkov, získaných v predmete hudobná náuka, na úrovni 

primeranej študijnému zameraniu. Správne vedenie mechu s cieľom rozpoznať silu, 

výšku a dĺžku tónu. Rozšíriť o ostré nasadenie a ukončenie tónu a rovné nasadenie  

a ukončenie tónu. Rozšírenie päťprstovej polohy v pravej ruke. Orientácia na základných 

a terciových basoch s príslušnými durovými akordami. Dvojhmaty. Hra legato, tenuto, 

staccato. Základy dynamiky a druhy tempa. Hra v celých, polových, štvrťových  

a osminových notách. Hra v polových a štvrťových notách s bodkou a s príslušnými 

pomlčkami. Tvoriť jednoduchý harmonický sprievod k ľudovým piesňam. Stupnice: C, 

G, D, A, F v rozsahu jednej oktávy pravou a ľavou rukou zvlášť. Akordy: základný 

kvintakord pravou rukou harmonicky, melodicky. U žiakov, ktorí hrajú na nástroji  

s melodickými basmi: Stupnice: durové prvého radu pravou a ľavou rukou zvlášť. 

Akordy: durový kvintakord s obratmi harmonicky a melodicky. 

 

 



Kompetencie Výstupy 

- žiaci ovládajú primerane ich veku a 

dispozíciám držanie nástroja 

- ovládajú prácu s mechom (správna 

výmena von a dnu, rovnaká intenzita 

zvuku) 

- ovládajú synkopu, celé, polové, štvrťové 

a osminové pomlčky 

- majú osvojené rýchle a pomalé pohyby 

prstov. 

1 – 2 ľudové piesne v jednoduchej úprave, 

1 jednoduchú inštruktívnu skladbu 

 

Aspoň jedno vystúpenie polročne.  

 

Notový materiál: 

O. HRICOVÁ: Abeceda akordeonistu 

J. VAŠICA: Praktická škola pre akordeón 

MACHALIČKOVÁ – HAVLÍČEK – ONDRUŠ: Škola hry na akordeón 

Chrestomatija akordeonistu 

P. LONDONOV: Škola hry na akordeón 

B. LUČNIKOV: Škola na akordeón (pre melodické basy) 

S. ČAPKIJ: Škola hry na výborný bajan  

H. REICHARD: Akordeónová škola „Toccata“ 

T. LUNDQUIST – L. HOLM: Akordeon Schule 

 

Možnosť doplnenia inou vhodnou literatúrou. 

Pri vyučovaní melodického basu odporúčame využiť klavírnu literatúru. 

  



HRA NA AKORDEÓNE – 2. ročník primárneho umeleckého vzdelania - ISCED 1B 

 

 

 ○ Počet hodín týždenne: 1,5 v individuálnej forme výučby 

○ Učebný plán číslo 4 

 

 

 Ciele: Usmerňovať správne pracovné návyky z 1. ročníka. Podporovať rozvoj 

muzikality úmerne s technickým napredovaním. Viesť žiaka k hre bez zrakovej kontroly. 

Rozvíjať základy prstovej a mechovej artikulácie a tvorivý prístup k harmonizácii 

jednoduchých piesní. 

 

 Obsah: Prstové cvičenia - hra v pomalých a rýchlych tempách. Využitie práce  

s mechom na výrazové prostriedky. Aplikácia hudobno-teoretických poznatkov, 

získaných v predmete hudobná náuka, na úrovni primeranej študijnému zameraniu. 

Obraty tonického kvintakordu. Počúvanie zvuku nástroja, piano, forte, mezzoforte, 

crescendo a decrescendo. Bodkovaný rytmus. Zamerať sa na postupné zdokonaľovanie 

hry legato, tenuto, staccato s využitím prstovej a mechovej artikulácie. Rozšírenie 

päťprstovej polohy ruky. Hra v rôznych durových tóninách, začiatky hry v mol tónine. 

Pri nácviku akordického sprievodu použiť terciový a kvintový bas. Tvoriť harmonický 

sprievod k piesňam s jednoduchými obmenami, viesť žiaka k schopnosti transponovať 

do iných tónin. Základy dynamiky a druhy tempa rozšíriť o ďalšie diferenciácie. Nácvik 

jednoduchých melodických ozdôb. Dodržiavať zásady správneho nácviku a sluchovej 

kontroly, hru spamäti predovšetkým na prednesových skladbách. Nácvik bodkovaného 

rytmu, synkopy a trioly. Oboznámiť žiaka so základmi registrácie: 8´, 16´, 8+8´registra. 

 

Kompetencie Výstupy 

- žiaci ovládajú hru na akordeóne oboma 

rukami spolu, v ľavej ruke hrajú akordický 

sprievod, základné a terciové basy, 

- interpretujú jednoduché ľudové piesne 

2 durové stupnice oboma rukami spolu,  

2 molové stupnice pravou rukou 

(harmonické a melodické) 

 



bez notového zápisu, 

- ovládajú prácu s mechom s cieľom 

tvorenia kultivovaného tónu, 

- reprodukujú jednoduché skladby podľa 

notového zápisu. 

 

Stupnice: durové – C, G, D, A, E, H, F, B v 

rozsahu jednej oktávy oboma rukami spolu, 

začiatky hry molovej stupnice. 

Akordy: durový kvintakord s obratmi 

harmonicky a melodicky oboma rukami 

spolu, molový kvintakord s obratmi 

harmonicky a melodicky pravou a ľavou 

rukou osobitne 

 

U žiakov, ktorí hrajú na nástroji s 

melodickými basmi: 

Stupnice: durové I. a II. radu cez jednu 

oktávu spolu. Začiatky hry molovej 

stupnice.  

Akordy: durový kvintakord s obratmi 

harmonicky a melodicky spolu, molový 

kvintakord s obratmi harmonicky a 

melodicky osobitne pravou a ľavou rukou 

 

1 – 2 ľudové piesne v jednoduchej úprave 

 

1 jednoduchú inštruktívnu skladbu 

 

1 - 2 prednesové skladby rôzneho 

charakteru 

 

Aspoň jedno vystúpenie polročne.  

 

Notový materiál: 

O. HRICOVÁ: Abeceda akordeonistu 

J. VAŠICA: Praktická škola pre akordeón 

MACHALIČKOVÁ – HAVLÍČEK – ONDRUŠ: Škola hry na akordeón – výber 

DIKANOVÁ – ONDRUŠ: Akordeónové etudy I. – výber 



CZERNY – TOMŠÍK: Výber etud op. 599 – výber 

V. PUŠČIKOV: Škola hry na akordeón – výber 

P. LONDONOV: Škola hry na akordeón – výber (pre melodický bas) 

S. ČAPKIJ: Škola hry na výborný bajan 

G. ŠACHOV – V. BUCHVOSTOV: Bajan i akordeón 

H. REICHARD: Akordeonová škola „Toccata“ 

R. JUNG: Piccola Musica Antica – duá 

Š. EPERJEŠI: Zborník viachlasných skladieb pre 1. a 2. ročník – SB, MB 

S. PITOŇÁK: Vykuklo slniečko 

J. KOTÍK: 50 ľudových piesní 

J. LETŇAN: Slovenské ľudové piesne I. a III. zošit 

S. HOCHEL – E. VÁRADY: Miniatúry 

T. LUNQUIST: Allerlei, Populárne melódie 

J. MATYS: Malé obrázky 2. a 3. ročník 

I. VALENTA: Album začínajúceho akordeonistu 

 Prvé kroky akordeonistu 

S. STRAČINA: Svet a deti 

 

Možnosť doplnenia inou vhodnou literatúrou. 

Pri vyučovaní melodického basu odporúčame využiť klavírnu literatúru. 

  



HRA NA AKORDEÓNE – 3. ročník primárneho umeleckého vzdelania - ISCED 1B 

 

 

 ○ Počet hodín týždenne: 1,5 v individuálnej forme výučby 

○ Učebný plán číslo 4 

 

 

 Ciele: Pestovať zmysel pre kultúru tónu a dynamický výraz. Viesť žiaka  

k pochopeniu a k správnej interpretácii skladbičiek rôzneho charakteru. Rozvíjať prstovú 

a mechovú techniku rozšírením o ďalšie technické prvky. Podporovať tvorivý prístup 

žiaka pri úprave piesní. Začiatky komornej hry a hry z listu. 

 

 Obsah: Sústavne zdokonaľovať hru legato, staccato, tenuto a nácvik portata,  

v rôznych kombináciách pri súhre oboch rúk, pasážové behy v tempe, hra dvojhmatov. 

Osvojovať si zásady správneho nácviku. Kvalita tónu pri hre v rýchlejších tempách. 

Rozlišovanie dynamiky v interpretovaných skladbách. Melodické ozdoby rozšíriť  

o ďalšie druhy jednoduchých ozdôb. Do výberu prednesovej literatúry zaradiť skladbičky 

rôzneho charakteru s aspektom na kontrast, výraz, tempo a dynamiku (pestovať vnútornú 

predstavu). Cieľavedome a postupne zdokonaľovať hru dvojhmatov (tercie) rozšírenú  

o jednoduchý dvojhlas v pravej ruke. Viesť žiaka k schopnosti transponovať melódie, 

tvoriť k nim sprievod, obmeny sprievoduv dur a mol tóninách. Akordy tak ako  

u štandardných nástrojov.  Základy hry spamäti a zapájanie sa do komornej hry (možné 

aj v 1. a 2. ročníku). Aplikácia hudobno-teoretických poznatkov, získaných v predmete 

hudobná náuka, na úrovni primeranej študijnému zameraniu.  

 

Kompetencie Výstupy 

- majú osvojenú prstovú a mechovú 

techniku, 

- hrajú prednesové skladby primerané veku,  

- zaujímajú sa o interpretáciu jednoduchých 

piesní a pestujú zmysel pre kultúru a výraz, 

 

2 durové stupnice oboma rukami spolu,  

2 molové stupnice pravou rukou 

(harmonické a melodické) 

 



vedia rozlíšiť skladbičky rôzneho 

charakteru,  

- vedia hrať legato, staccato, tenuto  

a portamento,  

- zvládajú súhru oboch rúk, rôzne 

kombinácie pravej ruky s ľavou,  

- postupne zvyšujú a rozlišujú tempo  

v stupniciach a malých prednesových 

skladbách,  

- majú osvojené primerane ich veku  

a dispozíciám držanie nástroja,  

- zdokonaľujú spôsob práce s mechom 

(správna výmena von a dnu). 

 

Stupnice:  

durové – C, G, D, A, E, H, F, B, Es, As 

spolu v rozsahu jednej oktávy 

molové – a, e, h, fis, cis, d, g, c, f 

harmonické pravou a ľavou rukou zvlášť 

Akordy:  

durové kvintakordy trojhlasné oboma 

rukami spolu s obratmi, harmonicky  

a melodicky, 

 molové kvintakordy pravou a ľavou rukou 

zvlášť s obratmi harmonicky a melodicky. 

U žiakov, ktorí hrajú na melodických 

basoch: durové a molové stupnice 1. a 2. 

radu v rozsahu jednej oktávy. 

1 – 2 ľudové piesne v jednoduchej úprave 

 

1 jednoduchú inštruktívnu skladbu 

 

2 prednesové skladby rôzneho charakteru 

 

Aspoň jedno vystúpenie polročne.  

 

 

Notový materiál: 



MACHALIČKOVÁ – HAVLÍČEK – ONDRUŠ: Škola hry na akordeón 

O. HRICOVÁ: Abeceda akordeonistu 

DIKANOVÁ – ONDRUŠ: Akordeónové etudy I. 

CZERNY – TOMŠÍK: Opus 599 – výber 

J. BAŽANT: Akordeón – automat I., II. zošit 

S. STRAČINA: Svet a deti – výber 

J. LETŇAN: Slovenské ľudové piesne 1., 2. a 3. zošit – výber 

Baroková hudba majstrov MHR č. 8 

CHUDOBA: Malý akordeonista 

J. POWROŽNIAK: Czytanki I. 

Skladbičky starých mistrů MAR č. 5 

J. BÍLEK: Sborník přednesových skladeb 

J. S. BACH: Knižočka skladieb pre A. M. Bachovú 

Š. EPERJEŠI: Zborník viachlasných skladieb II. SB, MB 

I. VALENTA: Variácie na starú pieseň 

 Album začínajúceho akordeonistu (ruské zborníky) 

 Prvé kroky akordeonistu (ruské zborníky) 

J. POWROŽNIAK: Czytanki pre akordeon I. 

M. CHUDOBA: Malý akordeonista I. 

 

Možnosť doplnenia inou vhodnou literatúrou. 

Pri vyučovaní melodického basu odporúčame využiť klavírnu literatúru. 

  



HRA NA AKORDEÓNE – 4. ročník primárneho umeleckého vzdelania - ISCED 1B 

 

 

 ○ Počet hodín týždenne: 1,5 v individuálnej forme výučby 

○ Učebný plán číslo 4 

 

 

 Ciele: V súlade s výrazovou stránkou hry sústavne zvyšovať nároky na technickú 

vyspelosť žiaka (prstovú, mechovú a registračnú techniku). Upevňovať správne návyky 

pri hre na vyučovacej hodine a domácej príprave. Rozvíjať tvorivé schopnosti  

v súčinnosti s harmonickým cítením a hudobnej predstavivosti. Pestovať hru z listu  

a zmysel pre súhru v komornej a súborovej hre.  

 

 Obsah: Nadviazať na doposiaľ získané schopnosti v oblasti technického  

a muzikálneho rozvoja a rozšíriť ich o ďalšie prvky. Zvyšovať náročnosť na pasážovú 

techniku v zmysle tempa (osminových a šestnástinových hodnôt). Rozšíriť register  

a náročnosť o ďalšie melodické ozdoby, upevňovať rytmické cítenie a hru zložitejších 

rytmických útvarov. Dvojhmaty, viachlas, začiatky polyfónnej hry. Zdokonaľovať 

mechovú techniku a kombinácie prstovej a mechovej artikulácie. Pri naštudovávaní 

nových skladieb uplatňovať formový a harmonický rozbor. Využívať registráciu najmä 

pri interpretácii prednesových skladieb. V rozvíjaní tvorivých schopností viesť žiaka  

k samostatnosti pri úpravách piesní v dur a mol tóninách, k improvizačnému obohateniu 

melódie a jej sprievodu a k schopnosti transponovať dané melódie. Podporovať 

samostatnosť a osvojovanie zásad správnej domácej prípravy a sluchovej kontroly. 

Výber prednesovej literatúry rozšíriť o skladby rôznych žánrov a štýlových období, 

pestovať hru spamäti. Využívanie možností rozsahu nástroja, oboznamovanie  

sa s melodickými basmi. Hudobno-teoretické poznatky: Aplikácia hudobno-teoretických 

poznatkov, získaných v predmete hudobná náuka, na úrovni primeranej študijnému 

zameraniu. Sluchovo-rytmická oblasť: Základné melodické ozdoby. Zložitejší rytmus. 

Tónová kultúra. Ukončovanie fráz.  

 

 



Kompetencie Výstupy 

- majú osvojenú hru stupníc z hľadiska 

tempa a zvuku (legato, staccato, striedavý 

mech), durové a molové stupnice,  

- majú vytvorený repertoár ľudových 

piesní,  

- ovládajú tempové označenia, melodické 

ozdoby a ďalšie výrazové prostriedky,  

- podľa notového zápisu reprodukujú 

jednoduché skladby, valčík, polka, tango  

a swing,  

- vedia zahrať také etudy, na ktorých 

aplikujú získané technické zručnosti  

a výrazové prostriedky,  

- ovládajú základy polyfonickej hry,  

- využívajú možnosti a rozsah nástroja 

 

Stupnice:  

durové a molové harmonické spolu cez dve 

oktávy (podľa možnosti – veľkosti 

nástroja) v rovnom pohybe. 

Akordy: durový a molový trojhlasný a 

štvorhlasný akord s obratmi harmonicky a 

melodicky obidvoma rukami. 

U žiakov, krotí hrajú na nástrojoch s 

melodickými basmi:  

Stupnice: durové a molové tretieho radu v 

rovnom pohybe. 

Akordy: hrať tak ako u nástrojov so SB. 

2 durové stupnice oboma rukami spolu,  

2 molové stupnice pravou rukou 

(harmonické a melodické) 

 

1 – 2 ľudové piesne v jednoduchej úprave 

 

1 jednoduchú inštruktívnu skladbu 

 

1 - 2 prednesové skladby rôzneho 

charakteru 

 

Aspoň jedno vystúpenie polročne.  

 

 



Notový materiál: 

DIKANOVÁ – ONDRUŠ: Etudy II. (výber) 

CZERNY – TOMŠÍK: Opus 599  

J. VAŠICA: Praktická škola pre akordeón 

M. SZÖKEOVÁ: Nácvik artikulácie a frázovanie na akordeóne 

J. KOWALSKI: 13 malých skladbičiek 

S. HOCHEL – A. VÁRADY: Miniatúry 

G. VAS: Mladý akordeonista II. 

K. BARTÓK: Malé prednesové kusy 

J. POSPÍŠIL: 5 drobných skladieb 

S. STRAČINA: Svet a deti 

J. S. BACH: Knižočka skladieb pre A. M. Bachovú 

G. F. HÄNDEL: Hare č. 65 

U. JUTILA: Suita pre akordeón 

KABALEVSKÝ, ŠOSTAKOVIČ: MHR č. 6 

P. FIALA: Pre deti 

J. LETŇAN: Slovenské ľudové piesne II., III. 

W. JACOBI: 6 polyfonických skladieb na španielske ľudové piesne 

J. POWROZNIAK: Čítanky I., II., III. 

CHUDOBA: Malý akordeonista 

K. BARTÓK – I. BOGÁR: Sonatíny 

Akordeón v hudobnej škole (ruské vydanie) 

Prvé kroky akordeonistu (ruské vydanie) 

T. LUNDQUIST: Microscope 

T. LUNDQUIST: Invencie pre melodický bas 

Spielbuch für Akordeon, I. zošit 

Polyfonické skladby pre bajan 3. a 4. zošit 

DIBÁK: Metodická príručka vyučovania improvizácie (pre klavír) 

 

Doplniť výberom skladieb z inej vhodnej našej a zahraničnej literatúry. 

Pri vyučovaní melodického basu odporúčame využiť klavírnu literatúru. 

  



Absolventská skúška: 

 Na konci 4. ročníka primárneho umeleckého vzdelania žiak absolvuje 

Absolventskú skúšku, ktorá pozostáva z interpretácie: 

- 1 etuda  

- 1 polyfonická skladba  

- 2 prednesové skladby 

 

 Ďalej účinkuje na Absolventskom koncerte ZUŠ, výber skadieb/skladby určí 

Umlecká rada v spolupráci s triednym učiteľom. 

  

 

Profil absolventa:  

 Žiak si osvojil základnú hudobnú gramotnosť a odbornú terminológiu, nadobudol 

správne základné návyky pri sedení a ovládaní hracieho aparátu, manipulácie s nástrojom 

a získal samostatnosť pri cvičení, dokáže adekvátne hudobne vyjadriť tempovo a štýlovo 

kontrastné skladby. V rámci nadobudnutých kompetencií dokáže samostatne naštudovať 

technicky a výrazovo náročnejšiu prednesovú skladbu. Reprodukuje primerane náročnú 

skladbu spamäti. Je schopný zahrať z listu hudobnú literatúru nižších ročníkov, 

transponovať jednoduché piesne a melódie do blízkych tónin. Dokáže zahrať jednoduché 

improvizácie. Je schopný zapojiť sa do komornej alebo súborovej hry. Úroveň 

rozvinutosti kompetencií však nie je ukončená, vytvára len základ pre následné stupne 

vzdelania. 

 

  



HRA NA AKORDEÓNE – 1. ročník nižšieho sekundárneho umeleckého vzdelania - 

ISCED 2B 

 

 

 ○ Počet hodín týždenne: 1,5 v individuálnej forme výučby 

○ Učebný plán číslo 4 

 

 

 Ciele: V súlade s výrazovou stránkou hry sústavne zvyšovať nároky na technickú 

vyspelosť žiaka (prstovú, mechovú a registračnú techniku). Upevňovať správne návyky 

pri hre na vyučovacej hodine a domácej príprave. Rozvíjať tvorivé schopnosti  

v súčinnosti s harmonickým cítením a hudobnej predstavivosti. Pestovať hru z listu  

a zmysel pre súhru v komornej a súborovej hre. 

 

 Obsah: Nadviazať na doposiaľ získané schopnosti v oblasti technického  

a muzikálneho rozvoja a rozšíriť ich o ďalšie prvky. Zvyšovať náročnosť na pasážovú 

techniku v zmysle tempa (osminových a šestnástinových hodnôt). Zdokonaľovanie hry 

prstovej artikulácie – legato, staccato, tenuto, non legato, portamento. Orientácia  

na pravom a ľavom manuáli na akordeóne primeranej veľkosti. Orientácia v registroch 

daného nástroja. Rozšíriť register a náročnosť o ďalšie melodické ozdoby, upevňovať 

rytmické cítenie a hru zložitejších rytmických útvarov. Štvrťové a osminové takty 

pravidelné a nepravidelné. Dvojhmaty, viachlas, začiatky polyfónnej hry. Melodické 

ozdoby: príraz, nátril. Výrazová štylistika hudobných období podľa výberu skladby. 

Jednoduché hudobné formy, tanečné formy barokovej suity, prelúdium, fugheta a pod. 

Zdokonaľovať mechovú techniku a kombinácie prstovej a mechovej artikulácie.  

Pri naštudovávaní nových skladieb uplatňovať formový a harmonický rozbor. Využívať 

registráciu najmä pri interpretácii prednesových skladieb. Rozlišovanie farby tónu 

dostupných registrov. Tónová kultúra, mäkké nasadenie a ukončenie tónu. Zložitejšie 

rytmické útvary. Melodické a technické cvičenia podľa výberu pedagóga  

a individuálnych dispozícií žiaka. Prednesové skladby podľa výberu pedagóga  

s prihliadnutím na záujmy žiaka, jeho fyzické a psychické dispozície. V rozvíjaní 

tvorivých schopností viesť žiaka k samostatnosti pri úpravách piesní v dur a mol 



tóninách, k improvizačnému obohateniu melódie a jej sprievodu, k schopnosti 

transponovať dané melódie. Podporovať samostatnosť a osvojovanie zásad správnej 

domácej prípravy a sluchovej kontroly. Výber prednesovej literatúry rozšíriť o skladby 

rôznych žánrov a štýlových období, pestovať hru spamäti.  Starostlivosť o akordeón  

a správna manipulácia s ním.  

 

Kompetencie Výstupy 

- majú osvojené správne návyky pri hre na 

nástroji primeranej veľkosti,  

- ovládajú hmatovú orientáciu na bielych  

a čiernych klávesoch alebo gombíkoch  

a na ľavom manuáli,  

- pracujú so sluchovou predstavou skladby, 

- ovládajú hru melodických ozdôb: príraz, 

nátril,  

- dokážu zahrať stupnice dur a mol, 

- využívajú pri interpretácii skladieb 

registráciu,  

- sú oboznámení s formovou výstavbou 

skladby,  

- majú zmysel pre dynamickú výstavbu. 

Stupnice: durové a molové harmonické 

spolu cez dve oktávy (podľa možnosti – 

veľkosti nástroja) v rovnom pohybe. 

Akordy: durový a molový trojhlasný  

a štvorhlasný akord s obratmi harmonicky 

a melodicky obidvoma rukami. 

U žiakov, krotí hrajú na nástrojoch  

s melodickými basmi: 

Stupnice: durové a molové tretieho radu  

v rovnom pohybe. 

2 durové, molové stupnice oboma rukami 

spolu,  

 

1 – 2 ľudové piesne v úprave 

 

1 etuda  

1 polyfonická skladba  

2 prednesové skladby 

 

Aspoň jedno vystúpenie polročne.  



Akordy: hrať tak ako u nástrojov so SB. 

 

 

Notový materiál: 

DIKANOVÁ – ONDRUŠ: Etudy II. (výber)  

CZERNY – TOMŠÍK: Opus 599 J.  

VAŠICA: Praktická škola pre akordeón  

M. SZÖKEOVÁ: Nácvik artikulácie a frázovanie na akordeóne  

J. KOWALSKI: 13 malých skladbičiek  

S. HOCHEL – A. VÁRADY: Miniatúry  

G. VAS: Mladý akordeonista II.  

K. BARTÓK: Malé prednesové kusy  

J. POSPÍŠIL: 5 drobných skladieb  

S. STRAČINA: Svet a deti  

J. S. BACH: Knižočka skladieb pre A. M. Bachovú  

G. F. HÄNDEL: Hare č. 65  

U. JUTILA: Suita pre akordeón  

KABALEVSKÝ, ŠOSTAKOVIČ: MHR č. 6  

P. FIALA: Pre deti J. LETŇAN: Slovenské ľudové piesne II., III.  

W. JACOBI: 6 polyfonických skladieb na španielske ľudové piesne  

J. POWROZNIAK: Čítanky I., II., III. CHUDOBA: Malý akordeonista  

K. BARTÓK – I. BOGÁR: Sonatíny Akordeón v hudobnej škole (ruské vydanie) Prvé 

kroky akordeonistu (ruské vydanie)  

T. LUNDQUIST: Microscope  

T. LUNDQUIST: Invencie pre melodický bas Spielbuch für Akordeon, I. zošit 

Polyfonické skladby pre bajan 3. a 4. zošit  

I. DIBÁK: Metodická príručka vyučovania improvizácie (pre klavír) 

 

Možnosť doplnenia inou vhodnou literatúrou. 

Pri vyučovaní melodického basu odporúčame využiť klavírnu literatúru.  



HRA NA AKORDEÓNE – 2. ročník nižšieho sekundárneho umeleckého vzdelania - 

ISCED 2B 

 

 

 ○ Počet hodín týždenne: 1,5 v individuálnej forme výučby 

○ Učebný plán číslo 4 

 

 

 Ciele: Sústavne rozširovať hudobný repertoár o skladby rôznych žánrov  

a štýlových období a osvojovať si zásady správnej štýlovej interpretácie. Zvyšovať 

náročnosť v oblasti hudobného rozvoja, technickej, prednesovej a pamäťovej zložky. 

Viesť žiaka k pochopeniu skladby prostredníctvom analýzy a formového rozboru. 

Pestovať zmysel pre kultúru tónu, prednesovú výstavbu a využívania registrácie nástroja. 

V tvorivej činnosti naďalej zvyšovať nároky a rozvíjať zmysel pre harmonizáciu 

ľudových piesní s obohatením melódie i sprievodu s možnosťou využitia rytmov 

moderných tancov. Rozvíjať cit pre kolektívne muzicírovanie. Hra z listu, pohotové 

sprevádzanie nenáročných piesní a melódií. 

 

 Obsah: Upevňovať získané teoretické vedomosti a manuálnu zručnosť, rozšíriť 

interpretačnú náročnosť o zložitejšie rytmické útvary a ich kombinácie pri súhre oboch 

rúk. Akordická a melodická hra v ľavej ruke. Zvyšovať náročnosť na získanie techniky 

oboch rúk v doposiaľ prebratých rytmických hodnotách, v rýchlejších tempách, ozdoby 

(pasážová prstová technika, dvojhmaty, oktávy pravou rukou, skoky a náročnejšie 

melodické ozdoby). Venovať zvýšenú pozornosť interpretácii polyfónnych  

a viachlasných skladieb. Mechovú artikuláciu rozšíriť o nácvik BELOWSHAKA (BS). 

Registračná technika počas hry. Dominantný septakord v ľavej ruke. Stupnice dur a mol 

+ 4-hlasný durový a molový T5 s obratmi harmonicky a melodicky obidvoma rukami 

spolu, dominantný septakord a jeho obraty pravou rukou – malý rozklad. Aplikácia 

hudobno-teoretických poznatkov, získaných v predmete hudobná náuka, na úrovni 

primeranej študijnému zameraniu. Melodická ozdoba – trilok. Výrazová štylistika 

hudobných období podľa výberu skladby. Skvalitňovanie tónovej kultúry. Rozlišovanie 

farby tónu dostupných registrov. Zložitejšie rytmické sprievody ľavej ruky. Melodické  



a technické cvičenia zamerané na problematiku vyskytujúcu sa v prednesových 

skladbách. V úpravách piesní sa zamerať aj na oblasť zábavnej hudby. Prednesové 

skladby podľa výberu pedagóga s prihliadnutím na záujmy žiaka, jeho fyzické  

a psychické dispozície. Hra v širších dynamických plochách. 

 

Kompetencie Výstupy 

- preukazujú počas hry adekvátnu 

technickú, rytmickú, tempovú, dynamickú 

a výrazovú vyspelosť,  

- dokážu reprodukované hudobné dielo 

emocionálne prežívať,  

- dokážu vytvoriť jednoduchý sprievod k 

piesňam s využitím kadencie,  

- orientujú sa v akordových značkách dur, 

mol a dominantný septakord,  

- hrajú z listu primeraný notový zápis, 

- dokážu sa zapojiť do komornej a 

súborovej hry,  

- interpretujú aj skladby v rýchlejších 

tempách,  

- dokážu ohodnotiť vlastný výkon. 

 

Stupnice: durové v rovnom pohybe a 

protipohybe v rozsahu dvoch oktáv (podľa 

veľkosti nástroja), molové harmonické a 

melodické v rovnom pohybe. 

Akordy: durový a molový štvorhlasný 

kvintakord s obratmi harmonicky a 

melodicky, dominantný septakord s 

obratmi osobitne. 

 

2 durové, molové stupnice oboma rukami 

spolu,  

 

1 – 2 ľudové piesne v úprave 

 

1 etuda  

1 polyfonická skladba  

2 prednesové skladby 

 

Aspoň jedno vystúpenie polročne. 



U žiakov, ktorí hrajú na nástroji s 

melodickými basmi: 

Stupnice: durové a molové v rovnom 

pohybe a protipohybe v rozsahu dvoch 

oktáv 

Akordy: hrať ako u nástrojov so SB. 

 

Notový materiál: 

J. BAŽANT: Akordeón – automat II.  

S. STRAČINA: Svet a deti  

O. KVĚCH: Momentky  

J. LETŇAN: Slovenské ľudové piesne  

G. F. HÄNDEL: Hare č. 65  

J. S. BACH: Hare č. 68  

J. S. BACH: Knižočka skladieb pre A. M. Bachovú  

P. FIALA: Sonatina facile Spielbuch für Akordeon, I., II., III.  

J. POWROZNIAK: Čítanky II., III.  

CHUDOBA: Malý akordeonista Klasické sonatíny a rondá HARE č. 81 Album klasikov: 

HARE č. 43 Menuety a iné staré tance HARE č. 60 Skladby starých majstrov MAR č. 5  

DIBÁK: Metodická príručka improvizácie (pre klavír) 

 

Možnosť doplnenia inou vhodnou literatúrou. 

Pri vyučovaní melodického basu odporúčame využiť klavírnu literatúru.  

  



HRA NA AKORDEÓNE – 3. ročník nižšieho sekundárneho umeleckého vzdelania - 

ISCED 2B 

 

 

 ○ Počet hodín týždenne: 1,5 v individuálnej forme výučby 

○ Učebný plán číslo 4 

 

 

 Ciele: Zdokonaľovať a prehlbovať získanú zručnosť a vedomosti. Hudobný 

repertoár rozšíriť o rozsiahlejšie a obsahovo náročnejšie skladby (variácie, suita, 

sonatína). Rešpektovať zásady štýlovej a žánrovej interpretácie. Pestovať zmysel  

na udržanie tempa, vyrovnanosť rytmu, gradáciu, agogické a dynamické zmeny. Osvojiť 

si rôzne spôsoby nácviku na dosiahnutie pozitívneho výsledku naštudovania skladby. 

Usmerňovať záujmy a vkus žiaka v oblasti pop hudby. Hra z listu, pohotové 

sprevádzanie. Rozvíjať zmysel pre formu, prednesovú výstavbu a obsahové pochopenie 

skladby. . Rozvíjať schopnosť samostatnej, dokonalej interpretácie a pochopenia diela  

na základe analýzy (práce s témou a motívom). Zvyšovať nároky na interpretáciu 

náročnejších melodických ozdôb, rytmických kombinácií a viachlasu. Neustále 

skvalitňovať mechovú a prstovú artikuláciu, hru v tempách. Úpravy ľudových piesní, 

pop skladieb s obohatením melódie a sprievodu a schpnosť transpozície melódií. 

Podporovať kreativitu, harmonizáciu a transpozíciu ľudových piesní, rozšírenú  

aj o oblasť populárnej hudby. 

 

 Obsah: Dokonalá hmatová orientácia na pravom a ľavom manuáli. Mechová 

technika – mäkké a ostré nasadenie, ukončenie tónu, striedavý mech. Prehĺbená 

orientácia v registroch daného nástroja. Zvyšovanie technickej náročnosti, hra v rýchlych 

tempách. Registračná technika pravej aj ľavej ruky počas hry. Dur a mol stupnice  

cez 2 oktávy s príslušným 4-hlasým T5 s obratmi + dominantný septakord, zmenšený 

septakord v pravej ruke. Aplikácia hudobno-teoretických poznatkov, získaných  

v predmete hudobná náuka, na úrovni primeranej študijnému zameraniu. Melodická 

ozdoba – obal. Výrazové prostriedky – marcato, espressivo, cantabile. Výrazová 

štylistika hudobných období podľa výberu skladby. Hudobné formy: sonatína, rondo. 



Rozlišovanie nálady skladby. Rozlišovanie farby tónu dostupných registrov. Náročnejšie 

rytmické útvary. Rozšírenie a zdokonalenie kompetencií, nadobudnutých v 2. ročníku. 

 

Kompetencie Výstupy 

- preukazujú schopnosť samoštúdia  

a sebakontroly,  

- rozlišujú charakter a náladu skladby  

a vedia ju interpretačne vyjadriť,  

- chápu a prežívajú aj kompozične 

náročnejšie skladby ovládajú melodickú 

ozdobu obal po teoretickej aj praktickej 

stránke,  

- ovládajú v rámci individuálnych 

dispozícií aj náročnejšie mechové techniky, 

- využívajú registračnú techniku pravej  

aj ľavej ruky počas hry,  

- dokážu v rámci nástrojových možností 

zahrať zmenšený septakord v ľavej ruke, 

- dokážu zahrať primerane náročnú skladbu 

spamäti,  

- zvládajú hru v komorných telesách  

a v súbore,  

- dokážu kriticky ohodnotiť vlastný výkon 

a výkony iných. 

Stupnice: durové a molové stupnice  

v rovnom pohybe a protipohybe, durové  

v terciách v pravej ruke v rozsahu dvoch 

oktáv (podľa veľkosti nástroja). 

Akordy: durový a molový štvorhlasný 

kvintakord s obratmi obidvoma rukami 

harmonicky a melodicky, dominantný 

2 durové, molové stupnice oboma rukami 

spolu,  

 

1 – 2 ľudové piesne v úprave 

 

1 etuda  

1 polyfonická skladba  

2 prednesové skladby 

 

Aspoň jedno vystúpenie polročne. 



septakord spolu s obratmi harmonicky  

a melodicky. 

U žiakov, ktorí hrajú na nástroji  

s melodickými basmi: 

Stupnice: durové a molové v rovnom 

pohybe a protipohybe, durové stupnice  

v terciách v pravej ruke 

Akordy: hrať tak ako na nástroji so SB. 

 

 

Notový materiál: 

J. ONDRUŠ: Harmonika pre pokročilých 

J. B. DUVERNOY: Opus 176, Opus 120 – výber etud 

H. LEMOINE: Výber detských etud 

J. MATYS: Bagately 

J. BAŽANT: Akordeón – automat II. 

P. FIALA: Nálady 

P. FIALA: Pre deti 

J. POWROZNIAK: Czytanki III. 

ORZECHOWSKI: Vybrané sonatíny pre akordeón I. 

J. POWROZNIAK: Czytanki II., III. 

K. BARTÓK: Malé prednesové kusy pre akordeón 

G. VAS: Mladý akordeonista I., II. 

H. LUCK: Akordeón I., II., III. Alte und neue Spielstücke 

O. KVĚCH: Momentky 

I. KAŠLÍK: Reminiscencie 

J. TEML: Miniatúry 

J. POSPÍŠIL: Päť drobných skladieb 

Spielbuch für Akordeon, I., II., III. 

G. F. HÄNDEL: Hare č. 65 

Klasické sonatíny a rondá HARE č. 81 



Barokové skladby majstrov MHR č. 9 

J. S. BACH: Hare č. 68 

J. HURT: Capriccia 

D. HARVAN: Na ľudovú nôtu 

K. BARTÓK – I. BOGÁR: Sonatíny 

U. JUTILA: Obrázky pre deti 

Skladby XVII. A XVIII. Storočia (klavír) 

J. PODPROCKÝ: Suita choreica 

I. DIBÁK: Metodická príručka improvizácie (pre klavír) 

 

Možnosť doplnenia inou vhodnou literatúrou.  

Pri vyučovaní melodického basu odporúčame využiť klavírnu literatúru.  

  



HRA NA AKORDEÓNE – 4. ročník nižšieho sekundárneho umeleckého vzdelania - 

ISCED 2B 

 

 

 ○ Počet hodín týždenne: 1,5 v individuálnej forme výučby 

○ Učebný plán číslo 4 

 

 

 Ciele: Prácu je nutné zamerať na štúdium náročnejších prednesových skladieb, 

kde má žiak možnosť preukázať technickú, výrazovú a rytmickú vyspelosť: zmysel pre 

štýlovú hudobnú interpretáciu, hudobnú pamäť, primeranú úroveň náročnosti, hra z listu, 

estetické cítenie (umelecký vkus), všeobecný záujem o hudbu, koncerty a pod. Pripraviť 

program na Absolventský koncert. 

  

 Obsah: Prehĺbiť získané vedomosti a zručnosti. Schopnosť praktického 

uplatnenia samostatnosti naštudovania skladieb. Hra v rýchlych tempách v rozsahu 

jednej klaviatúry a basového hmatníka s využitím zvládnutých technických prvkov, 

prstovej a mechovej artikulácie, náročnejších rytmických kombinácií, melodických 

ozdôb, dynamiky, agogiky a registrácie. Uplatniť tvorivé schopnosti pri úpravách 

ľudových piesní a populárnych skladieb, pri hudobných sprievodoch k spevu, tancom 

alebo iným nástrojom. Oboznámiť s charakterom jednotlivých tancov, rytmov a tempa. 

Dokonalá hmatová orientácia na pravom a ľavom manuáli. Mechová technika – mäkké  

a ostré nasadenie, ukončenie tónu, striedavý mech, rýchly striedavý mech – bellowshake. 

Zvyšovanie technickej náročnosti. Pasážová prstová technika, dvojhmaty, oktávy pravou 

rukou, skoky, melodické ozdoby. Registračná technika pravej aj ľavej ruky počas hry 

náročnejších skladieb. Výrazová štylistika hudobných období podľa výberu skladby. 

Hudobné formy: sonatína, rondo, sonáta. Rozlíšenie dynamickej gradácie a uvoľnenia. 

Rozlišovanie farby tónu dostupných registrov. Náročnejšie rytmické útvary. Dokonalá 

interpretácia po stránke technickej, výrazovej a štýlovej. 

 

 



Kompetencie Výstupy 

- ovládajú hrací aparát – správne sedenie, 

držanie nástroja a postavenie rúk a prstov, 

- dokážu zahrať chromatickú stupnicu, 

- ovládajú rôzne prstové a mechové 

artikulačné možnosti hry na akordeóne, 

- dokážu v rámci notového zápisu hudobne 

vyjadriť požadované frázovanie, 

dynamické a tempové označenia, 

- dokážu adekvátne hudobne vyjadriť 

tempovo a štýlovo kontrastné skladby, 

- dokážu emocionálne aj racionálne 

pristupovať k rozboru skladieb z rôznych 

hľadísk, 

- dokážu v rámci nadobudnutých 

kompetencií samostatne naštudovať 

technicky a výrazovo náročnejšiu 

prednesovú skladbu, 

- reprodukujú primerane náročnú skladbu 

spamäti, 

- dokážu zahrať z listu hudobnú literatúru 

nižších ročníkov, transponovať jednoduché 

piesne a melódie do blízkych tónin,  

- dokážu zahrať jednoduché improvizácie,  

- dokážu sa zapojiť do komornej  

alebo súborovej hry, 

- vedia kriticky zhodnotiť vlastný výkon  

a výkony iných. 

 

2 durové, molové stupnice oboma rukami 

spolu,  

 

1 – 2 ľudové piesne v úprave 

 

1 etuda  

1 polyfonická skladba  

2 prednesové skladby 

 

Aspoň jedno vystúpenie polročne. 

 

 



Notový materiál: 

J. ONDRUŠ: Harmonika pre pokročilých 

H. LEMOINE: Výber z detských etud 

J. B. DUVERNOY: Výber etud 

J. B. DUVERNOY: Opus 120. Opus 276 

I. HAVLÍČEK: 30 prednesových etud 

I. KAŠLÍK: Reminiscencie 

J. S. BACH: 15 malých prelúdií 

J. PODPROCKÝ: Partita Regen Schorica 

D. SCARLATTI: Sonaty – výber 

J. HURT: Capriccia 

P. FIALA: Nálady 

I. KURZ: Elégie 

J. KOFROŇ: Furiant SR č. 9 

I. HAVLÍČEK: Variácie a mol 

I. HAVLÍČEK: Variácie d mol 

Spielbuch für Akordeon, I., II., III. 

J. POWROZNIAK: Czytanki III. 

I. DIBÁK: Metodická príručka improvizácie (pre klavír) 

 

Možnosť doplnenia inou vhodnou literatúrou. 

Pri vyučovaní melodického basu odporúčame využiť klavírnu literatúru. 



Absolventská skúśka:  

 Na konci 4. ročníka nižšieho sekundárneho umeleckého vzdelania žiak absolvuje 

Absolventskú skúšku, ktorá pozostáva z interpretácie: 

- 1 etuda  

- 1 polyfonická skladba 

- 2 skladby odlišného charakteru 

- 1 prednesová skladba 

 

 Ďalej účinkuje na Absolventskom koncerte ZUŠ, výber skadieb/skladby určí 

Umlecká rada v spolupráci s triednym učiteľom. 

 

 

Profil absolventa:   

 Žiak je schopný vlastného inštrumentálneho prejavu, dokáže primerane preniknúť 

do výrazu a štruktúry hudobného diela, naštudovať nové skladby podľa svojho záujmu  

a možností. Orientuje sa v rôznych hudobných štýloch a žánroch. Má schopnosť súhry  

s akordeónmi a inými hudobnými nástrojmi (komorná, súborová a orchestrálna hra). 

Žiak je schopný jednoduchej improvizácie (melodické ozdoby, rytmické obmeny  

a harmonická zmena – obohatenie), vie prakticky využiť teoretické poznatky, orientuje 

sa v hre z listu, je pripravený verejne vystupovať a dokáže sa primerane správať  

na javisku. 

 



HUDOBNÝ ODBOR – ŠTÚDIJNÉ ZAMERANIE 

HRA NA HUSLIACH 

 

 

Poslanie a charakteristika predmetu Hra na husliach: 

 Husle sú jedným z najnáročnejších nástrojov a kladú veľké nároky  

na fyziologické, psychické a inteligenčné dispozície žiaka. Rozvíjajú celú škálu 

hudobných schopností ako zmysel pre intonáciu, rytmus, kvalitu tónu, frázovanie. Husle 

patria do skupiny sláčikových nástrojov a žiak má možnosť začať už v ranom veku  

na najmenších osminových husliach a pokračovať na štvrťových, polových, 

trojštvrťových až k celým husliam.  

 Štúdium hry na tomto nástroji podporuje ďalší hudobný aj ľudský rast osobnosti 

a ponúka človeku—hudobníkovi široké uplatnenie nielen ako hráčovi-sólistovi, ale tiež  

v oblasti komornej a orchestrálnej hudby. Vzdelávací program slúži pedagógom iba ako 

návod pre lepšiu orientáciu v preberanom učive a nemal by sa stať striktným predpisom. 

Je zostavený tak, aby žiak počas štúdia v ZUŠ nadobudol základné odborné vedomosti  

z hry na husliach, ktoré mu umožnia uplatniť sa podľa svojich schopností, zručností  

a záujmov. Mal by zvládnuť účinkovanie v amatérskych hudobných zoskupeniach, 

samostatne naštudovať jednoduchšie skladby rôznych štýlových období a byť vyspelým 

konzumentom hudby, ktorý má rozvinuté hudobnoestetické cítenie. 

 

Didaktické postupy a metódy práce: Motivovať žiaka poukázaním  

na muzikálnu stránku skladieb, podporovať ho vo vytváraní vlastného hudobného výrazu 

a interpretácie skladieb, viesť ho k samostatnému nácviku skladieb. Oboznamovať žiaka 

s rôznymi hudobnými obdobiami a štýlmi. Je vhodné využiť technické možnosti  

a nechať žiaka vypočuť si skladby aj zo zvukového alebo videozáznamu interpretované 

profesionálnymi hudobníkmi. Priviesť ho k tomu, aby viac počúval seba a spoluhráčov 

a využil novonadobudnuté vedomosti vo svojich vystúpeniach. Zapájať žiaka  

do komornej hry a hry v orchestri (treba brať do úvahy vyspelosť žiaka). 



HRA NA HUSLIACH – Prípravné štúdium 

 

 

○ Počet hodín týždenne: 1,0 v individuálnej forme výučby 

○ Učebný plán číslo 4 

 

 

 Ciele: Oboznámiť žiaka s hudobným nástrojom, jeho využitím. Dôležitosť 

postoja pri hre a jeho vuvážení. Postavenie prstov (dur alebo mol). Zapájanie celej ruky 

(aj tela) do ťahu sláčika. Základná orientácia na hmatníku. Rozvoj rytmickej, intonačnej 

a harmonickej predstavy. Hra spamäti.  

  

 Obsah: cvičenia na uvoľnený, ale aktívny postoj (prenos váhy), sústavne 

sledovať správne ukladanie prstov. Cvičenia pohybu po celom hmatníku najprv  

bez zvuku, neskôr so sláčikom (bez nôt). Viesť žiaka ku správnej tvorbe  

tónu – nasmerovanie sláčika, obmedzovanie fixácie niektorých častí ruky. Hra spamäti  

a hra z notového záznamu. Kontrola intonácie s prázdnymi strunami (príprava na 

dvojhmaty) podľa možnosti spievať hraný motív.  

  

Kompetencie Výstupy 

Žiak ovláda základný postoj pri hre. 

Dokáže podľa možností tvoriť kultivovaný 

tón  na prázdnych strunách. Orientuje sa v 

ladení strún. Orientuje sa nahmatníku. 

Dokáže hrať spamäti (rytmizuje riekanky, 

detské piesne). Sleduje ukladanie prstov. 

1 – 2 detské piesne, riekanky 

 

Hra spamäti. 

 

 

 

Kritériá na postup do 1. ročníka primárneho umeleckého vzdelávania ISCED 1B 

Zvládnutie interpretačných a hudobno-teoretických cieľov daných vyššie na primeranej 

úrovni. Ďalej interpretovať 1 – 2 detské piesne, riekanky (ľudová pieseň, tanec),  

s aplikáciou zvládnutých zručností určených pre Prípravné štúdium v tomto predmete. 

Hra spamäti je podmienkou. 



 

Hudobný materiál:   

J. a M. MICKA: Škola hry na husliach  

V. KOŘÍNEK: Husľová škola 1. zoš.  

J. BERAN – J. ČERMÁK: Škola hry na husliach pre začiatočníkov  

Chrestomatija I. diel  



HRA NA HUSLIACH – 1. ročník primárneho umeleckého vzdelania ISCED 1B 

 

 

○ Počet hodín týždenne: 1,5 v individuálnej forme výučby 

○ Učebný plán číslo 4 

 

 

 Ciele: Cieľom 1. ročníka je  prehlbovať záujem žiaka o hru na husliach, rozvíjať 

pozitívny vzťah k hudbe. Pracovať na zdokonaľovaní rytmickej, intonačnej  

a harmonickej predstavy. Dbať na správny postoj pri hre a upevňovať u žiaka správne 

návyky v držaní nástroja a v činnosti oboch rúk. 

 

 Obsah: Kontrolovať správny postoj a držanie huslí a uvoľnenosť pri činnosti 

oboch rúk a okamžite odbúravať prípadné zlozvyky. Pracovať na skvalitňovaní tónu, 

dbať na hladké prechody cez struny. Zdokonaľovať nasadzovanie, vedenie a sledovať 

správny smer a sklon sláčika. U veľmi talentovaných žiakov možno začať s prípravnými 

cvičeniami vibrata, prípadne s výmenami polôh. Častým predhrávaním učiteľa pestovať 

tónovú predstavu o cieľovom efekte cvičenia. Rozvíjať hudobné cítenie žiaka hrou 

prednesov alebo  ľudových piesní. Technické schopnosti rozvíjať pri hre krátkych etud, 

stupníc a príslušných kvintakordov v rozsahu jednej oktávy. 

 

Kompetencie Výstupy 

Žiak má upevnené správne návyky v držaní 

huslí  a sláčika, pri pokladaní prstov  

na struny a pri ťahu sláčikom. Ovláda 

základné ťahové cvičenia – detaché celým 

sláčikom aj jeho časťami, príp. ich 

kombinácie a legato a kombinácie legata  

a detaché v hranom materiáli. Kontroluje  

si správne nasadenie a vedenie sláčika  

a do uvoľneného ťahu zapája správne 

Žiak je schopný držať husle pri hre bez 

klesania ruky v správnej polohe, pri hre 

sláčikom dbá na jeho správne držanie, 

správnu polohu lokťa v závislosti  

od struny, na ktorej práve hrá, hrá celým 

slákom i jeho časťami v detaché  

a v legate.  

Vie zahrať stupnice spamäti v rozsahu 

jednej oktávy s rozloženým kvintakordom 



príslušné časti ruky. Vie intonačne hmatovo 

rozlíšiť a zahrať skladbičky v dur a v mol 

hmate s použitím intonačnej predstavy  

a následnej sebakontroly. 

Vie zahrať durové stupnice od prázdnych 

strún v rozsahu jednej oktávy s rozloženým 

kvintakordom. 

Pozná noty v husľovom kľúči a vie ich 

zahrať so správnym rytmom 

z jednoduchého notového   zápisu. 

Prednesové skladby hrá spamäti. 

– G-dur, D-dur, A-dur od prázdnej 

struny, minimálne dve etudy v detaché, 

prípadne v kombinácii detaché a legato 

a aspoň dva prednesy, príp.ľudové piesne 

podľa svojich schopností a zručností. 

Verejne vystúpi minimálne jedenkrát 

ročne, pričom prednesovú skladbu hrá 

spamäti. 

 

Notový materiál:  

J. Beran – J. Čermák:  Husľová škola 1. diel 

V. Kruček: Škola husľových etud 

V. Kořínek: Melodické etudy 1 

J. M. Micka: Škola hry na husliach 1, 2 

- prípadne iné zahraničné školy (ruská - Baklanova, japonská - Suzuki, maďarská) podľa 

dostupnosti učiteľa. 

Prednesové skladby: v preberaných prstokladoch a vhodne použitými výmenami  

do nižších polôh 



HRA NA HUSLIACH – 2. ročník primárneho umeleckého vzdelania ISCED 1B 

 

 

○ Počet hodín týždenne: 1,5 v individuálnej forme výučby 

○ Učebný plán číslo 4 

 

 

 Ciele: Ďalej upevňovať elementárne správne návyky pri hre na husliach, 

zvyšovať pohyblivosť prstov, zdokonaľovať techniku pravej ruky. Pokračovať  

v rozvíjaní schopností žiaka, jeho hudobného myslenia, vnímania a predstavivosti, 

rozvíjať kvalitu tónu, cvičiť rytmické, tempové, harmonické a intonačné cítenie žiaka. 

 

 Obsah: Sledovať vyvážený postoj, zapájanie správnych častí rúk do činnosti  

a hľadať podmienky pre aktívne uvoľňovanie. Dbať na rýchly a pružný, ale nie silový 

dopad prstov na hmatník a cvičenie rýchleho odskoku prstov od struny. Pri výmenách 

sledovať správnu polohu palca ľavej ruky a nadľahčenie prsta, pri samotnej výmene 

polohy. Vysvetľovať úlohu pomocného tónu pri výmenách polôh. Upozorňovať  

a okamžite opravovať chyby v ťahu sláčika, v činnosti pravej ruky, dbať na hladké 

prechody cez struny. Podľa schopností žiaka môžeme pridať nácvik ťahov staccato, 

spiccato, príp.martelé, ďalej prípravné cvičenia na vibráto. Postupne pridávame podľa 

prebraných hmatov a polôh dvojoktávové stupnice a príslušné kvintakordy. 

 

Kompetencie Výstupy 

Žiak ma osvojené správne držanie huslí  

a sláčika, správne používa časti rúk 

vzhľadom k požadovanej činnosti. Ovláda 

základné ťahy detaché, legato a ďalšie 

podľa prebranej látky a ich kombinácie. Má 

uvoľnenú pravú ruku,  pre plynulé 

obrátenia sláčika používa sučinnosť 

zápästia a prstov.  Má zvýšenú pohyblivosť 

Žiak pri správnom postoji drží správne 

nástroj a sláčik. Pri hre používa správne 

príslušné časti rúk, prípadne celého tela. 

Ovláda ťahy detaché, legato, staccato, 

príp.ďalšie-podľa svojich schopností. 

Ruky má pri hre uvoľnené, čo mu 

umožňuje hladko obracať sláčik a zvýšiť 

pohyblivosť prstov ľavej ruky. Dokáže 



prstov ľavej ruky, dokáže zahrať rýchlejšie 

stupnicové postupy, pričom súhra pravej  

a ľavej ruky zostáva zachovaná. 

 

Techniku zdokonaľuje cvičením  etud  

s rôznorodou problematikou. Stále 

zdokonaľuje svoju sluchovú sebakontrolu  

pri intonácii, tvorbe tónu a  frázovaní. 

Náročnejšie prednesové skladby, vybrané 

vzhľadom k svojim schopnostiam, hrá 

spamäti. 

spamäti zahrať dvojoktávové stupnice  

s rozloženými kvintakordami podľa 

prebraných hmatov a polôh. Zvládne tri 

etudy s použitím ťahov detaché, legato, 

staccato a ich kombináciami, príp.ďalšími 

podľa schopností. Zvládne dva prednesy 

náročnejšie na pamäť s prípadným 

využitím vibrata a prebraných polôh. 

 

Vystúpi verejne minimálne jedenkrát 

polročne, pričom prednes hrá spamäti. 

 

 

Notový materiál:  

V. Kořínek: Husľová škola   

V. Kořínek: Melodické etudyV. Kruček: Škola husľových etud 

J. Micka: Elementárne etudy 

J. Guldán: Malý huslista 

a mnohé ďalšie podľa schopností žiakov a dostupnosti pre učiteľa. 



HRA NA HUSLIACH – 3. ročník primárneho umeleckého vzdelania ISCED 1B 

 

 

○ Počet hodín týždenne: 1,5 v individuálnej forme výučby 

○ Učebný plán číslo 4 

 

 

 Ciele: Upevňovanie zručností nadobudnutých v 1. a 2. ročníku. Zdokonaľovanie 

techniky pravej ruky a ľavej ruky, pokračovanie v rozvíjaní muzikálnych schopností 

žiaka, jeho hudobného myslenia a cítenia. Zapájanie žiaka do hry v komorných a iných 

telesách. Uplatňovanie nadobudnutých zručností na vystúpeniach. 

 

 Obsah: výučba ďalsích hmatov pri stálej intonačnej sebakontrole. Rozvíjanie 

pohyblivosti prstov, dôraz na pružnosť a uvoľnenosť. Kontrola vedenia  

sláka – kombinácie rôznych smykov, kontrola tvorby tónu, dbať na mäkké a hladké 

obracanie ťahov sláčika. Pokračovať s nácvikom vibrata, začať s výmenami polôh  

(1. – 3.) Dbať na výrazovú stránku skladieb (správne frázovanie, agogika, dynamika 

atď.). Vychádzať z možností a schopností žiaka 

 

Kompetencie Výstupy 

- nadobúdanie hmatovej istoty v rôznych 

hmatoch 

- uvoľnovanie oboch rúk pri hraní 

- správne vedenie sláčika a zlepšovanie 

kvality tónu 

- výmeny do 3. polohy (začať  

1. a 2. prstom) 

- nácvik vibrata (najskôr bez zvuku) 

- zvládnutie 2-oktávových stupníc  

a akordov v 1. polohe a aj so zmenou 

polohy 

-   žiak kontroluje držanie  pravej a ľavej 

ruky a prácu s nimi 

- získava hmatovú istotu v hmatoch  

1. polohy (durový, molový, zvýšený  

3. prst a znížený 1. prst) 

- dokáže zahrať stupnicu s výmenou  

z 1. do 3. polohy (aspoň v jednej  

2-oktávovej stupnici s výmenou  

do 3. polohy) 

-  začína s nácvikom vibrata – aspoň  

1. a 2. prst 



- rozvíjanie výrazovej stránky skladieb 

- začať s  komornou hrou, príp. hrou  

v komornom orchestri (treba zohľadniť 

technickú aj psychologickú vyspelosť 

žiaka) 

- dbá na výrazovú stránku skladieb 

(dynamika, vibrato atď.) 

- minimálne 1-krát polročne verejne 

vystúpi (sólová hra), podmienka hra 

naspamäť, príp. vystúpi spolu  

s komorným zoskupením 

 

 

Notový materiál:  

V. Kořínek: Melodické etudy 

 V. Krůček:  Škola husľových etud 

F. Wohlfahrt:  Etudy, op. 45 



HRA NA HUSLIACH – 4. ročník primárneho umeleckého vzdelania ISCED 1B 

 

 

○ Počet hodín týždenne: 1,5 v individuálnej forme výučby 

○ Učebný plán číslo 4 

 

 

 Ciele: Upevňovanie zručností nadobudnutych v 3. ročníku. Zdokonaľovanie 

techniky pravej a ľavej ruky, pokračovanie v rozvíjaní muzikálnych schopností žiaka, 

jeho hudobného myslenia a cítenia. Nácvik novych technickych prvkov, zdokonaľovanie 

intonačnej precíznosti a kvality a kultivovanosti tónu. Zapájanie žiaka do hry  

v komornych a inych telesách. Uplatňovanie nadobudnutych zručností na vystúpeniach. 

 

 Obsah: cvičenie stupníc a akordov v prebranych polohách a s použitím rôznych 

spôsobov smykov. Zvyšovanie nárokov na pohyblivosť prstov so stálym dôrazom  

na aktívnu uvoľnenosť všetkych častí oboch rúk a na koordináciu a plynulosť pohybov. 

Neustála kontrola tvorby tónu, dbať na mäkké a hladké obracanie ťahov sláčika, pridať 

nové techniky – napr.spiccato Zdokonaľovanie rytmického cítenia (trioly, bodkovany 

rytmus, synkopy) Pokračovať s nácvikom vibrata všetkymi prstami a s vymenami polôh 

(1. – 3.), bať na vyrazovú stránku skladieb s uplatnením na verejnych vystúpeniach 

(využívať agogiku, dynamiku, vibrato atď.) Neustále vychádzať z možností a schopností 

žiaka. 

 

Kompetencie Výstupy 

Hmatová a intonačná istota v rôznych 

hmatoch v 1. a 3. polohe. Vedomé 

uvoľňovanie oboch rúk pri hraní. Žiak 

vedome kontroluje držanie pravej a ľavej 

ruky a prácu s nimi, má hmatovú istotu  

v hmatoch 1. polohy (durový, molový, 

zvýšený 3. prst a znížený 1. prst) a získava 

stupnica s výmenou z 1. do 3. polohy  

(v 2 - oktávovych stupniciach s výmenou 

do 3. polohy) a jednu stupnicu  

3 - oktávovú do 5. polohy. 

 

1 – 2 výrazové etudy (cvičenia) s použitím 

všetkých doteraz  naštudovaných 



hmatovú istotu v 3. polohe. 

Správne vedenie sláčika a zlepšenie kvality 

tónu, výmeny do 3. polohy (všetkými 

prstami). Tvorba vibrata všetkymi prstami. 

Zvládnutie 2 - oktávovych stupníc  

a akordov v 1. polohe a aj so zmenou 

polohy. Zvládnutie jednej 3-oktávovej 

durovej stupnice do 5. polohy. 

Samostatné rozvíjanie výrazovej stránky 

skladieb (žiak je podnecovaný k vlastnému 

hudobnému výrazu) 

Účasť na komornej hre, príp. hre  

v komornom orchestri (treba zohľadniť 

technickú aj psychologickú vyspelosť 

žiaka) 

artikulačných a výrazových prostriedkov. 

 

Hra prednesu spamäti. 

Hra z listu, komorná hra. 

 

Verejné vystúpenie jedenkrát za polrok. 

 

 

Notový materiál: 

I. V. Kořínek: Cvičenie stupníc (2) 

V. Krůček: Škola husľových etud (3,4)  

F. Wohlfahrt: Etudy, op. 45  

E. Kayser: Etudy, op. 20  

O. Ševčík: op. 7, op. 2 

N. Baklanova: Sonatina 

I. K. Svoboda: Klasikovia 

A. Janšinov: Koncertino v ruskom štýle 

F. Seitz: Koncertino D-dur 

a mnohé ďalšie podľa schopností žiakov a dostupnosti pre učiteľa. 

  



 

Absolventská skúška  

 Na konci 4. ročníka primárneho umeleckého vzdelávania žiak vykoná 

absolventskú skúšku, ktorá pozostáva z nasledovnej interpretácie: 

- 1 stupnica podľa výberu pedagóga zahraná v prebratých polohách 

- 1 - 2 výrazové etudy rôzneho charakteru 

- prednes, časti koncertu, sonáty, či sinfonia - 2 časti rôrneho charakteru, prípadne  

aj v rôznom štýlovom období. 

 

 Ďalej účinkuje na Absolventskom koncerte ZUŠ, výber skadieb/skladby určí 

Umlecká rada v spolupráci s triednym učiteľom. 

 

 

Profil absolventa 

 Žiak má hmatovú aj intonačnú istotu v I. - V. polohe. Vedome využíva rôzne 

artikulačné techniky a správne ich vie interpretovať. Pri hre využíva dynamiku. Orientuje 

sa v hre jednoduchých melodických ozdôb. Interpretuje štýlovo v rámci svojich 

možností. 



HRA NA HUSLIACH – 1. ročník nižšieho sekundárneho umeleckého vzdelania 

ISCED 2B 

 

 

○ Počet hodín týždenne: 1,5 v individuálnej forme výučby 

○ Učebný plán číslo 4 

 

 

Ciele: Upevňovanie zručností nadobudnutych v 4. ročníku. Stupňovať nároky  

na techniku pravej a ľavej ruky, zdokonaľovanie hry v polohách, pokračovanie  

v rozvíjaní muzikálnych schopností žiaka, jeho hudobného myslenia a cítenia s využitím 

skladieb rôznych štylovych období, viesť žiaka k samostatnému nácviku skladby. 

Zapájanie žiaka do hry v komornych a inych telesách. Uplatňovanie nadobudnutych 

zručností na vystúpeniach. 

 

 Obsah: cvičenie 3-okt. stupníc a akordov v prebraných polohách a s použitím 

rôznych spôsobov smykov. Zdokonaľovať výmeny polôh podľa zvolených postupov. 

Zdokonaľovať tvorbu tónu, prevedenia rôznych smykov, pridať nové techniky – sautillé. 

Začať s cvičením dvojhmatov. Zdokonaľovať výrazové prvky – vibrato, dynamiku, 

frázovanie. Viesť a usmerňovať žiaka k samostatnému nácviku skladby. Hra z listu, 

improvizácia. Vychádzať z možností a schopností žiaka. 

 

Kompetencie Výstupy 

Samoatatná kontrola držania pravej a ľavej 

ruky, a práca s nimi pri využívaní rôznych 

artikulačných a výrazových technikách. 

Zdokonalenie kultivovanosti hry  

a výrazovej stránky hry. (podnietenie  

k vlastnej tvorbe hudobného výrazu 

skladby - staccato, sautillé, martelé) 

Hmatová a intonačná istota v prebraných 

polohách a výmeny v nich (všetkými 

3-oktávová stupnica a akord do 5. polohy 

 

1 – 2 cvičenia alebo etudy s použítím 

všetkých doteraz naštudovaných techník 

 

minimálne 1-krát polročne verejne vystúpi 

(sólová hra), podmienka hra naspamäť, 

príp. vystúpi spolu s komorným 

zoskupením 



prstami). 

Použitie vibrata všetkými prstami a jeho 

použitie v skladbách. 

Zvládnutie 3-oktávovych stupníc a akordov 

do 5.polohy 

Schopnosť samostatného nácviku skladby 

Komorná hrá, príp. hra v komornom 

orchestri (treba zohľadniť technickú aj 

psychologickú vyspelosť žiaka) 

 

Notový materiál: 

V. Kořínek: Cvičenie stupníc (2) 

V. Krůček: Škola husľových etud (3,4)  

F. Wohlfahrt: Etudy, op. 45  

E. Kayser: Etudy, op. 20  

O. Ševčík: op. 1, 2, 6, 7, 8 

A.Komarowski: Koncert A dur 

S.Mach: Koncert A dur 

M.Kubát: 13 malych koncertných kusov 

J.Mařák: Českí klasikovia 

a mnohé ďalšie podľa schopností žiakov a dostupnosti pre učiteľa. 



HRA NA HUSLIACH – 2. ročník nižšieho sekundárneho umeleckého vzdelania 

ISCED 2B 

 

 

○ Počet hodín týždenne: 1,5 v individuálnej forme výučby 

○ Učebný plán číslo 4 

 

 

 Ciele: Upevňovanie zručností nadobudnutých v 1.ročníku nižšieho sekundárneho 

umeleckého štúdia. Stupňovať nároky na techniku pravej a ľavej ruky, zdokonaľovanie 

hry vibráta a zmien polôh, upevňovať intonačnú čistotu a tónovú predstavivosť, 

pokračovať v rozvíjaní muzikálnych schopností žiaka, rozširovať jeho hudobné obzory, 

rozvíjať schopnosť racionálneho spôsobu samostatného nácviku skladieb. Zdokonaľovať 

tvorbu tónu. Zapájanie žiaka do hry v komorných a iných telesách. Uplatňovanie 

nadobudnutých zručností na vystúpeniach. 

 

 Obsah: cvičenie  dur aj mol stupníc a akordov v 3 oktávach a v prebraných 

polohách, s použitím rôznych spôsobov smykov. Podľa zvolených postupov 

zdokonaľovať výmeny polôh, prevedenia rôznych smykov. Pokračovať s nácvikom 

dvojhmatov pomocou cielene vyberaných  cvičení. Zdokonaľovať výrazové prvky – 

vibrato, dynamiku, frázovanie. Viesť a usmerňovať žiaka k samostatnému nácviku 

skladby. Hru z listu a improvizáciu zaradiť do vyučovacieho procesu. Vychádzať 

z možností a schopností žiaka. 

 

Kompetencie Výstupy 

Hmatová a intonačná istota v prebraných 

polohách. Výmeny do prebraných polôh 

všetkými prstami Kultivovanie vibrata 

všetkými prstami a jeho použitie 

v skladbách. 

Dur a mol stupnice v 3 – oktávach, tiež 

akordy do 5., prípadne 7. polohy.  

Žiak zvláda rôzne husľové techniky a ich 

kombinácie   pri súčasnej správnej práci 

oboch rúk (staccato, sautillé, martelé).  

Má hmatovú istotu v hmatoch 1., 3., 5.  

polohy a ďalších prebraných polohách. 

Dokáže zahrať 3-oktávovú stupnicu Dur 

aj mol a akord do 5. (7.) polohy. 



Rozširovať výrazové možnosti hry  

na nástroji.   

Prednes skladieb rôznych štýlových 

období. 

Schopnosť samostatného nácviku skladby. 

Pokračovať s komornou hrou, príp. hrou  

v komornom orchestri (treba zohľadniť 

technickú aj psychologickú vyspelosť 

žiaka) 

Používa vibrato všetkými prstami  

v prednesových skladbách. 

Vytvára a spoľupodiela sa na vypracovaní 

výrazovej stránky skladieb tak  

v prednesových skladbách ako aj  

vo výrazových etudách. 

Minimálne 1-krát polročne verejne 

vystúpi (sólová hra), podmienka hra 

naspamäť. 

 

 

Notový materiál: 

V. Krůček: Škola husľových etud (3,4) 

F. Wohlfahrt: Etudy, op. 45  

E. Kayser: Etudy, op. 20  

O. Ševčík: op. 1, 2, 6, 7, 8 

N. Baklanova: Staccato etuda 

Ch. Beriot: Italské melódie 

Ch. Dancla: Malá škola melódií 

D. Kardoš: Bagately 

N. Kubát: 13 koncertných kusov op. 20 

A. Vivaldi: Koncert G dur 

O. Rieding: Koncertino G dur 

  



HRA NA HUSLIACH – 3. ročník nižšieho sekundárneho umeleckého vzdelania 

ISCED 2B 

 

 

○ Počet hodín týždenne: 1,5 v individuálnej forme výučby 

○ Učebný plán číslo 4 

 

 

 Ciele: Upevňovanie zručností nadobudnutých v 2. ročníku nižšieho 

sekundárneho umeleckého vzdelania. Stupňovať nároky na techniku pravej a ľavej ruky, 

pokračovať v rozvíjaní muzikálnych schopností žiaka, schopnosti racionálneho spôsobu 

samostatného nácviku skladieb a tiež jeho záujmu o kultúrny život a hudobné dianie. 

Zapájanie žiaka do hry v komorných a iných telesách. Uplatňovanie nadobudnutých 

zručností na vystúpeniach. Príprava na absolventský výkon. 

 

 Obsah: Nácvik dur aj mol stupníc do troch oktáv a k nim prislúchajúce akory. 

Pohyb v prebraných polohách s použítím rôznych smykov. Zdokonaľovanie výmen 

polôh podľa zvolených postupov. Zdokonaľovanie tvorby tónov, rôznych smykov, 

zdokonaľovanie intonácie. Nácvik dvojhmatov. Pri hre využitie rôznych výrazových 

prvkov - vibrato, melodické ozdoby, dynamika, agogika a tým dosiahnutie  

čo najlepšieho výsledku vo frázovaní. Viesť a usmerňovať žiaka ksamostatnému nácviku  

skladby. Zdokonaľovanie hry z listu a improvizácie. 

  

Kompetencie Výstupy 

Schopnosť výmeny do prebraných polôh 

všetkými prstami.  

Kultivovanie vibráta všetkými prstami  

a jeho využite v skladbách. 

Zvládnutie troj - oktávových dur aj mol 

stupníc a prislúchajúcich kvintakordov  

do 5. a vyššej polohy. 

Výber skladieb z rôznych štýlových 

Žiak zvláda rôzne husľové techniky a ich 

kombinácie, pri správnej práci oboch rúk 

(staccato, sautillé, martelé)  

Žiak má intonačnú istotu v hmatoch  

1., 3., a 5. polohy a iných prebraných 

polohách.  

Dokáže zahrať troj - oktávovú stupnicu 

dur aj mol a prislúchajúci kvintakord  



období, zvládnutie správnej štýlovej 

interpretácie - prebranie nových skladieb 

ďalších štýlových období - oboznamovanie 

žiaka so zásadami interperpretácie skladieb 

rôznych štýlových období. 

Samostané štúdium a príprava na hodinu.  

Komorná hra, hra z listu, hra v orchestri. 

do 5. a vyššej polohy. 

Používa vibráto všetkými prstami  

v prednesových skladbách. 

Podieľa sa na vypracovaní výrazovej 

stránky skladieb. 

Minimálne 1 - krát polročne verejne 

vystúpiť (sólová hra), hra spamäti  

je podmienkou. 

 

 

Notový materiál: 

V. Krůček: Škola husľových etud (3,4) 

F. Wohlfahrt: Etudy, op. 45  

E. Kayser: Etudy, op. 20  

O. Ševčík: op. 1, 2, 6, 7, 8 

J. B. Accolay: Koncert a mol 

A. Corelli: Sonáty 

A. Dvořák: Sonatina G dur, Romantické kusy (1) 

L. Janáček: Romance 

A. Komarovski: Koncert e mol  



HRA NA HUSLIACH – 4. ročník nižšieho sekundárneho umeleckého vzdelania 

ISCED 2B 

 

 

○ Počet hodín týždenne: 1,5 v individuálnej forme výučby 

○ Učebný plán číslo 4 

 

 

 Ciele: Upevňovanie zručností nadobudnutých v 3. ročníku nižšieho 

sekundárneho umeleckého vzdelania. Stupňovať nároky na techniku pravej a ľavej ruky, 

pokračovať v rozvíjaní muzikálnych schopností žiaka, schopnosti racionálneho spôsobu 

samostatného nácviku skladieb a tiež jeho záujmu o kultúrny život a hudobné dianie. 

Zapájanie žiaka do hry v komorných a iných telesách. Uplatňovanie nadobudnutých 

zručností na vystúpeniach. Príprava na absolventský výkon. 

 

 Obsah: Zvládnutie 3-okt. dur a molstupníc a akordov s použitím rôznych 

spôsobov smykov – legato po 8, 24, staccato, spiccato. Zdokonaľovať výmeny  

do prebraných polôh. Pracovať na tvorbe tónu, hladkom otáčaní sláčika, prevedení 

smykov – sautillé, martelé, staccato. Pokračovať s nácvikom dvojhmatov – prípravné 

cvičenia a spojovací spôsob – tercie, sexty, oktávy. Zdokonaľovať výrazové prvky 

(vibrato, dynamika, frázovanie, agogika). Viesť žiaka k samostatnému nácviku skladby. 

  

Kompetencie Výstupy 

Výmeny do prebraných polôh (všetkými 

prstami)  

Vibrato všetkými prstami a jeho použitie  

v skladbách 

Zvládnutie 3-oktávových stupníc dur  

aj mol a akordov do 5. a vyšších polôh  

Prebranie nových skladieb rôznych 

štýlových období -  oboznamovanie žiaka 

so zásadami interperpretácie skladieb 

Žiak zvláda husľové techniky  

a ich kombinácie   pri správnej práci 

oboch rúk (staccato, sautillé, martelé) 

Žiak má intonačnú istotu v hmatoch  

1., 3., 5.polohy 

Žiak dokáže zahrať 3-oktávovú stupnicu 

dur aj mol a akord do 5. a vyšších polôh 

Žiak používa vibrato všetkými prstami  

v prednesových skladbách 



rôznych štýlových období 

Samostatný nácvik skladby 

Hra v komornom telese príp.orchestri 

Žiak sa podiela na vypracovaní výrazovej 

stránky skladieb  

Minimálne 1 - krát ročne verejne vystúpiť 

(sólo hra), hra spamäti je podmienkou. 

 

 

Notový materiál: 

E. Kayser: Etudy, op. 20  

O. Ševčík: op. 1, 2, 6, 7, 8 

J.F.Mazas: Melodické etudy op.36 

R.Kreutzer: 42 etud 

B. Martinu: Sonatína 

N. Paganini: Téma s variáciami 

O. Rieding: Koncertino v uhorskom slohu 

Koncertino D dur op. 5, op. 7 

F. Seitz: Koncert D dur c. 4, op. 15   

  



Absolventská skúška  

 Na konci 4. ročníka nižšieho sekundárneho umeleckého vzdelávania žiak vykoná 

absolventskú skúšku, ktorá pozostáva z nasledovnej interpretácie: 

- stupnica podľa výberu pedagóga zahraná v prebratých polohách a dvojhmatoch  

s prislúchajúcou akordickou kadenciou 

- 1 - 2 výrazové etudy rôzneho charakteru. Jedna rozsiahlejšia prednesová skladba, príp. 

časti koncertu, sonáty, či sinfonia - 2 - 3 časti rôzneho charakteru.  

- hra spamäti je podmienkou.  

 Ďalej účinkuje na Absolventskom koncerte ZUŠ, výber skadieb/skladby určí 

Umlecká rada v spolupráci s triednym učiteľom. 

 

 

Profil absolventa 

 Žiak má hmatovú aj intonačnú istotu vo všetkých polohách. Skladby interpretuje 

poučene, ich výber a naštudovanie zvláda samostatne s usmerneniami učiteľa. Aktívne  

sa zapája v komornom zoskupení, či orchestri. Reaguje na podnety dirigenta, 

koncertného majstra či vedúceho komorného zoskupenia.   

  



HUDOBNÝ ODBOR – ŠTÚDIJNÉ ZAMERANIE 

HRA NA VIOLONČELE 
 

 

Poslanie a charakteristika predmetu Hra na violončele: 

 Violončelo je jedným zo skupiny sláčikových nástrojov, ktorý kladie nároky  

na hudobné, fyziologické a intelektuálne dispozície hráča, zároveň však plnou mierou 

rozvíja všetky zložky jeho hudobných schopností, ako zmysel pre intonáciu, rytmus, 

kvalitu tónu a prirodzené frázovanie. Violončelo má veľmi široké uplatnenie, čo sa týka 

interpretácie. Či už v sólovej, komornej hre alebo v sprievodnom, orchestrálnom 

obsadení. Tento nástroj je veľmi využívaný aj pre interpretáciu iných žánrov a štýlov ako 

len vážnu hudbu.  

 Učebná osnova je zostavená tak, aby každý žiak získal také základy odborného 

vzdelania, ktoré by mu umožnili uplatniť sa podľa svojich schopností a záujmu ako 

dobrý amatér a spolutvorca kultúrneho života alebo si zvoliť takú profesionálnu 

orientáciu, ku ktorej je úspešné zvládnutie znalosti hry na hudobný nástroj vhodným 

predpokladom. Pre žiakov , ktorí prejavia schopnosť a záujem o profesionálne odborné 

štúdium hry na violončele je určený náročnejší  štúdijný program so samostatným 

učebným plánom a učebnými osnovami. 

 
Didaktické postupy a metódy práce: 

 Účelom týchto metód a postupov je vychovať poučeného interpreta a poslucháča 

schopného prepojiť hudobnú teóriu s praxou. Pri vysvetľovaní hry využívať názorné 

ukážky prostredníctvom 

hry pedagóga. Oboznámiť žiaka s rôznymi hudobnými obdobiami a štýlmi. Naučiť žiaka 

spolupracovať v komorných zoskupeniach a zapájať ho do hry v orchestri a tak vnímať 

nie len hru jednotlivca. Motivovanie k hudbe a podpora v jeho vlastnom hudobnom 

prejave. 

 

 

 

 

 

 



 
HRA NA VIOLONČELE – Prípravné štúdium 

 

 

 

○ Počet hodín týždenne: 1,0 v individuálnej forme výučby 

○ Učebný plán číslo 4 

 

 

 Ciele: Cieľom prípravného ročníka hry na violončelo je hravou formou zoznámiť 

žiaka s nástrojom a časťami nástroja a sláčika. Naučiť žiaka správne sedenie 

s violončelom, držanie sláčika a postavenie ľavej ruky. Učiť žiakov čítať noty v F kľúči  

a preferovať od začiatku hru spamäti. 

 

 Obsah: Cvičenia ľavej ruky na pohyb po hmatníku a pohyb pravej ruky  

so sláčikom. Cvičenia na uvoľnené sedenie, držanie sláčika a postavenie ľavej ruky. 

Dbanie na hru celým telom. Hra spamäti a z notového záznamu.  

 

Kompetencie: Výstupy: 

-správne sedenie s nástrojom a držanie 

sláčika 

-orientácia na hmatníku a v ladení strún 

-žiak vie vytvoriť slušný tón po prázdnych 

strunách 

-podľa sluchu a spamäti zahrať ľudovú 

pieseň/riekanku 

-2-3 ľudové piesne, detské piesne, 

riekanky 

-hra spamäti 

 

 

Kritériá na postup do 1. ročníka primárneho umeleckého vzdelávania ISCED 1B 

Zvládnutie interpretačných a hudobno-teoretických cieľov daných vyššie na primeranej 

úrovni. Ďalej interpretovať 2-3 ľudové piesne, detské piesne, riekanky (ľudová pieseň, 

tanec), s aplikáciou zvládnutých zručností určených pre Prípravné štúdium v tomto 

predmete. Hra spamäti je podmienkou. 



 

Notový materiál:   

M. Procházková: Malý muzikant a violončelo (prípravná škola) 

S. Suzki: Škola 1. zošit 

F. Němec: Prednesy na prázdnych strunách 

  



HRA NA VIOLONČELE – 1. ročník primárneho umeleckého vzdelania ISCED 1B 

 

 

 

○ Počet hodín týždenne: : 1,5 v individuálnej forme výučby 

○ Učebný plán číslo 4 

 

 

 Ciele: Zdokonalenie intonačnej, rytmickej a harmonickej stránky. Budovanie 

pozitívneho prístupu k cvičeniu a hre na violončele. Dbanie na uvoľnenú a prirodzenú 

hru na nástroji, osamostatnenie oboch rúk a vytváranie správnych návykov. Prehrávaním 

učiteľa vytvárať u žiaka zmysel pre kvalitu violončelového tónu. 

 

 Obsah:   Neustále kontrolovanie prirodzeného posedu pri violončele, správneho 

postavenia ľavej ruky a uvoľneného vedenia sláčika. Zdokonaľovanie správneho vedenia 

sláčika ako aj jeho smer a správny sklon. Pracovanie na skvalitňovaní tónu, vytvárať 

a podporovať u žiaka schopnosť rozlišovať tón podľa jeho vlastností (výška, dĺžka, 

dynamika). Rozvíjať technickú stránku hry na rôznych cvičeniach, krátkych etudách 

a stupniciach v rozsahu jednej oktávy. Viesť žiaka k prirodzenej radosti z hrania. 

 

Kompetencie: Výstupy: 

-koordinácia oboch rúk 

-správne sedí za nástrojom, má rovnovážny 

ťah sláčikom s plynulou výmenou pri 

žabke a špičke 

-ovláda základné ťahy sláčikom (detaché 

a legato) 

-vie čítať noty v F kľúči 

-interpretuje jednooktávové durové 

stupnice od prázdnych strún rôznymi 

spôsobmi a spamäti 

-s pomocou učiteľa si žiak vie kontrolovať 

-žiak vie a rozumie správnemu sedeniu 

s nástrojom a postaveniu ľavej ruky 

a pravej ruky (správnemu držaniu sláčika) 

-dokáže bez pocitu námahy ťahať sláčikom 

po strunách 

-dbá na kvalitu tónu a zvuku 

-vie využívať rôzne časti sláčika a hrať 

detaché a legato 

-zahrá minimálne 3 etudy v kombinácií 

detaché a legato 

-ovláda durové stupnice v rozsahu jednej 



intonáciu a kvalitu tónu 

-po predhraní učiteľa vie zahrať krátke 

melodicko-rytmické motívy spamäti 

-vie zahrať krátku, jednoduchú 

pieseň/skladbu s harmonickým sprievodom 

z notového zápisu aj spamäti 

oktávy (C-dur, G-dur, D-dur, A-dur) 

-2 prednesy, prípadne ľudové piesne 

 

 

 

Notový materiál:   

M. Procházková: Malý muzikant a violončelo (prípravná škola) 

S. Suzki: Škola 1. zošit 

F. Němec: Prednesy na prázdnych strunách 

  



HRA NA VIOLONČELE – 2. ročník primárneho umeleckého vzdelania ISCED 1B 

 

 

 

○ Počet hodín týždenne: 1,5 v individuálnej forme výučby 

○ Učebný plán číslo 4 

 

 

 Ciele: Cieľom druhého ročníka je rozvíjať a zdokonaľovať nadobudnuté 

technické znalosti pravej a ľavej ruky. Upevňovať správne návyky pri hre a navádzať 

žiaka na správnu domácu prípravu. Dôležitá je koordinácia oboch rúk. Pomocou 

technických cvičení upevňovať intonačné a rytmické cítenie. Je vhodné začať s vibrátom 

ktoré nie je len technickým prvkom, no slúži na uvoľňovanie ľavej ruky. 

 

 Obsah: Dbať na plynulú nepočuteľnú výmenu sláčika pri žabke a špičke 

a prechodu cez struny. Dôležité je sledovať ľavú ruku na hmatníku aby žiak nepokladal 

prsty strnulo, tlakom zo zápästia, ale aby rozumel, že pracuje s celým telom/váhou celej 

ľavej ruky a tak nevznikal zbytočný nepríjemný až bolestivý pocit. Je podstatné dávať 

pozor pri ľavej ruke na to, aby palec nebol v napätí, ale uvoľnene priložený a tak 

umožňoval ľahký pohyb po hmatníku. Vybrať vhodnú prednesovú skladbu, ktorá neslúži 

iba na realizáciu nadobudnutých technických znalostí, ale aj na zoznámenie žiaka 

s melódiou, s elementárnou stavbou skladby (žiak už je napríklad schopný veľmi jasne 

rozlišovať dynamiku). 

 

 

Kompetencie: Výstupy: 

-žiak má osvojené prirodzené držanie 

nástroja a sláčika 

-dokáže kontrolovať obidve ruky počas hry 

-vníma kvalitu tónu počúvaním hry učiteľa 

a hudobných nahrávok 

-žiak vie použiť dĺžku sláčika v súlade 

s interpretovaným tempom, dynamikou 

-žiak vie pri správnom sedení za nástrojom 

byť uvoľnený a používať správne celé telo 

-vie používať pri daných skladbách 

detaché, legato, staccato a ďalšie podľa 

schopností žiaka 

-dokáže zahrať spamäti stupnice v dvoch 

oktávach s rozloženými kvintakordami 



a hudobno-výrazovými prostriedkami 

-ovláda prechod cez struny plynulo so 

zreteľom na intonačne čistú interpretáciu 

v hre detaché a legato 

-dokáže zahrať rýchlejšie stupnicové 

postupy s väčšou aktivitou oboch rúk, 

pričom je zachovaná uvoľnenosť pri hre 

-zahrá malú prednesovú skladbu spamäti 

-na dlhších hodnotách (celé noty, pólové, 

príp. štvrťové) vie zahrať uvoľnené vibráto 

-ovláda okrem stupníc aj 2-3 prednesy 

spamäti, 2-3 etudy s použitím kombinácií 

detaché, legato, staccato 

 

 

Notový materiál:     

sláčikové cvičenia 

D. Kristínik: Malý violončelista - výber 

Wilkomilski: 1 - 40 výber 

  



HRA NA VIOLONČELE – 3. ročník primárneho umeleckého vzdelania ISCED 1B 

 

 

 

○ Počet hodín týždenne: 1,5 v individuálnej forme výučby 

○ Učebný plán číslo 4 

 

 

 Ciele: Cieľom tretieho ročníka je rozvíjať nadobudnuté technické schopnosti 

a upevňovať intonačnú istotu a rytmické cítenie. Neustále zdokonaľovanie hry z listu 

a vibráta aj na menších notových hodnotách. Zapojiť žiaka do hry v rôznych komorných 

zoskupeniach a orchestroch. 

 

 Obsah: Dbanie na výrazovú stránku skladby (správne frázovanie, agogika, 

dynamika a i.). Navádzať žiaka k emocionálnemu cíteniu hraného prednesu a k 

vnútornému porozumeniu skladby. Dôležité je viesť žiaka k správnym návykom, ktoré 

využije pri domácom cvičení. Pokračovať s nacvičovaním vibráta na menších notových 

hodnotách. Stála kontrola nad uvoľnenou hrou, ťahom sláčika, kvalitou tónu 

a intonáciou.  

 

Kompetencie: Výstupy: 

-správne vedenie sláčika a kvalita tónu 

-žiak uplatňuje dynamické znamienka 

vrátane cressendo/decressendo 

-zadeľuje sláčik podľa tempa, dynamiky 

a rytmických hodnôt 

-zdokonaľovanie presnosti tempa, 

jednoduché frázovanie a agogika za účelom 

vyjadrenia charakteru a nálady 

prednesových skladieb 

-žiak interpretuje prednesové skladby 

spamäti 

-žiak zahrá stupnice durové a mólové 

v rozsahu dvoch oktáv 

-dokáže hrať vibráto aj na menších 

notových hodnotách 

-dbá na výrazovú stránku skladby 

-získava hmatovú istotu v základných 

polohách 

-žiak vie sám kontrolovať držanie pravej 

a ľavej ruky 

-minimálne 1-krát vystúpi na koncerte 

(sólová hra)  



-vie zahrať z listu jednoduchú skladbu -prípadne vystúpi spolu s komorným 

zoskupením alebo orchestrom 

 

 

 

Notový materiál:   

Stupnice dur - mol výber ; rozložený akord, sláčikové cvičenia 

D. Kristínik: Malý violončelista - výber 

J.F. Dotzauer I: výber 

S. Suzuki: 2. a 3. zošit výber 

M. Novák: ADGC – výber 

menšie koncertné formy – napr. A. Vivaldi : Koncert C dur 1. - 3. časť 

 

Uvedený notový materiál je možné doplniť o vhodné prednesy podľa individuálnych 

schopností žiaka 

  

  



HRA NA VIOLONČELE – 4. ročník primárneho umeleckého vzdelania ISCED 1B 

 

 

 

○ Počet hodín týždenne: 1,5 v individuálnej forme výučby 

○ Učebný plán číslo 4 

 

 

 Ciele: Zdokonaľovanie techniky pravej a ľavej ruky. Upevňovanie presnej 

intonácie a kvality tónu. Rozvíjanie hudobného myslenia a cítenia. Aktívna hra 

v komorných zoskupeniach. Príprava žiaka k absolventskému výkonu v rámci ukončenia 

1. časti ISCED 1B t.j. k absolvovaniu prvých štyroch ročníkov štúdia 

 

 Obsah: Zdokonaľovanie rytmického cítenia na stupniciach a akordoch 

(bodkovaný rytmus, trioly,..), dbať na výrazovú stránku (agogiku, dynamiku, vibráto, 

a i.). Klásť dôraz na aktívnu uvoľnenosť všetkých častí oboch rúk a na ich koordináciu. 

Neustále vychádzať z možností a schopností žiaka. 

 

Kompetencie: Výstupy: 

-žiak je schopný systematicky pracovať na 

zdokonaľovaní vlastnej umeleckej 

produkcie 

-vie regulovať pravidelný ťah sláčika, 

výmeny pri žabke, špičke a iných častiach 

sláčika 

-žiak ovláda stupnice, etudy, technické 

cvičenia a prednesy 

-sústavne kontroluje čistotu intonácie 

počas hry 

-uplatňuje vibráto na zvýraznenie 

hudobného prejavu 

-aplikuje podľa notovej predlohy 

dynamické, výrazové, artikulačné 

-stupnice a akordy (v rozsahu 2oktáv) 

-1-2 výrazové etudy s použitím všetkých 

doteraz naštudovaných, artikulačných  

a výrazových prostriedkov  

-hra prednesu spamäti, hra z listu, hra 

v komornom zoskupení. 

-minimálne 1-krat verejne vystúpiť 



a agogické znamienka v hre 

-interpretuje skladby spamäti a dokáže 

zahrať jednoduché prednesy alebo ľudové 

piesne z listu 

 

 

 

Notový materiál:  

Stupnice dur - mol / melodická výber, rozložený akord, sláčikové a smykové varianty 

Dotzauer: I. zošit výber 

Lee: I. zošit výber 

barokové sonáty 2. časti (Corelli, Tartini, Vivaldi, Marcello) 

klasicizmus - rondová forma 

romantizmus - menšie hudobné útvary 

 

  



Absolventská skúška 

 

 Na konci 4. ročníka primárneho umeleckého vzdelávania žiak vykoná 

absolventskú skúšku, ktorá pozostáva z nasledovnej interpretácie: 

- 1 stupnica podľa výberu pedagóga zahraná v prebratých polohách 

- 1 - 2 výrazové etudy rôzneho charakteru 

- prednes, časti koncertu, sonáty, či sinfonia - 2 časti rôrneho charakteru, prípadne  

aj v rôznom štýlovom období. 

 

 Ďalej účinkuje na Absolventskom koncerte ZUŠ, výber skladieb/skladby určí 

Umelecká rada v spolupráci s triednym učiteľom. 

 

 

Profil absolventa: 

 Žiak má schopnosť využívať nadobudnuté technické znalosti v čo najbohatšej 

škále, so schopnosťou vytvárať rozoznávať pekný a kvalitný tón, schopnosť 

muzicírovania a má vytvorený dostatočný hudobný vkus. Žiak má schopnosť a možnosť 

prejaviť sa v rôznych neprofesionálnych typoch zoskupení - súborom, ansámbloch, 

orchestroch, kapelách, schopnosť ďalšieho samostatného štúdia na nástroji. 

  



HRA NA VIOLONČELE – 1. ročník nižšieho sekundárneho umeleckého vzdelania 

ISCED 2B 

 

 

○ Počet hodín týždenne: : 1,5 v individuálnej forme výučby 

○ Učebný plán číslo 4 

 

 

 Ciele:  Rozvíjanie zmyslu žiaka pre výstavbu fráz, pre spevnosť a prácu 

s dynamickými možnosťami hry. Stupňovanie nárokov na techniku pravej a ľavej ruky, 

repertoár zameriavať k rozoznávaniu štýlových období a tak aj podporovať samotnú 

schopnosť štýlovej interpretácie. Viesť žiaka k samostatnému nácviku skladieb. Aktivitu 

žiaka sústrediť nielen na sólovú hru, ale aj na spoluprácu v súboroch či komorných 

zoskupeniach. Primerane zvyšovať nároky v interpretácií 

 

 Obsah:  Pri vybraných stupniciach využívanie 3 oktávy s rôznymi smykmi  

a dvojhmatová a akordická hra. Rozvíjanie kvality techniky spolu s kvalitou tónu. 

Zdokonaľovanie výrazových prvkov ako vibrato, dynamika a frázovanie. Úvod 

plynulého čítania tenorového kľúča.  

  

 

Kompetencie: Výstupy: 

-používanie hudobno-výrazových 

prostriedkov za účelom vyjadrenia vlastnej 

predstavy v hre 

-samostatné vedenie a kontrolovanie pravej 

a ľavej ruky pri hre 

-používanie vibrata  

 -čítanie nôt v tenorovom kľúči 

-interpretácia 3-oktávových stupníc  

rôznymi spôsobmi a spamäti 

3-oktávové stupnice v 1.-4. polohe 

 

minimálne 3 etudy s použitím 

nadobudnutej techniky 

 

1 krát ročne sólovo vystúpi 

-hra v komornom zoskupení alebo 

orchestri 



-uplatňovanie v hre výrazové a artikulačné 

prostriedky, frázovanie, agogiku v súlade 

s notovým zápisom 

-interpretovanie prednesov spamäti 

-používanie vibrata  

-hra v súbore alebo orchestri 

 

 

Notový materiál:  

Etudy rôzneho technického zamerania – Dotzauer, Lee, Popper, K.P Sádlo 

B. Marcello - Sonata e mol 

B. Romberg - Sonata e mol 

A. Vivaldi - Koncert a mol (1.časť) 

J. B. Breval - Sonata C dur (1.časť) 

  



HRA NA VIOLONČELE – 2. ročník nižšieho sekundárneho umeleckého vzdelania 

ISCED 2B 

 

 

○ Počet hodín týždenne: 1,5 v individuálnej forme výučby 

○ Učebný plán číslo 4 

 

 

 Ciele: Naďalej pracovať na rozširovaní znalostí žiaka o správnej interpretácií 

rôznych štýlových období, stupňovať nároky na zdokonaľovanie hry vibrata, zmien 

polôh a upevňovanie intonačnej čistoty. Orientácia v tenorovom a husľovom kľúči 

a využitie v plynulom čítaní notového zápisu. Hra z listu a zapájanie žiaka do hry 

v komorných zoskupeniach.  

 

 Obsah: Zdokonaľovanie výrazových prostriedkov – dynamika, vibrato, 

frázovanie. Cvičenie stupníc cez 3 oktávy, rozklady a dvojhmaty rôznymi smykmi. 

Zdokonaľovať čistú výmenu polôh a viesť žiaka k správnemu samostatnému nácviku 

skladieb. Klásť dôraz na používanie správnych hmatov a intonačnú čistotu vo všetkých 

prebraných polohách. 

 Hru z listu a improvizáciu zaradiť do vyučovacieho procesu. 

 

Kompetencie: Výstupy: 

-dur a mol stupnice v 3 oktávach 

-intonačná istota vo všetkých prebraných 

polohách 

-schopnosť zahrať z listu menej náročné 

skladby 

-uplatňujú všetky tempové, dynamické, 

výrazové, artikulačné a agogické 

prostriedky predpísané v notovom zápise 

-prednes skladieb rôznych štýlových 

Žiak dokáže zahrať 3-oktávovú dur a mol 

stupnicu, rozklad a dvojhmaty. 

Má hmatovú istotu a používa vibrato 

všetkými prstami v prednesových 

skladbách. 

Ovláda basový, husľový a tenorový kľúč. 

Žiak vyjadruje svoj vlastný umelecký 

prejav a cítenie v kantilénových úsekoch 

skladby. 



období 

-pokračovanie v komornej hre alebo 

komornom orchestri 

  

Podieľa sa na vypracovaní výrazovej 

stránky skladieb. 

Hrá v komorných zoskupeniach alebo 

orchestri. 

Minimálne 1 krát ročne verejne vystúpi. 

Podmienka hra naspamäť. 

 

 

Notový materiál:  

Etudy rôzneho technického zamerania – Dotzauer, Lee, Popper, K.P Sádlo 

Ďalší notový materiál podľa interpretačných možností žiaka a dostupnosti pre učiteľa 

  



HRA NA VIOLONČELE – 3. ročník nižšieho sekundárneho umeleckého vzdelania 

ISCED 2B 

 

 

○ Počet hodín týždenne: 1,5 v individuálnej forme výučby 

○ Učebný plán číslo 4 

 

 

 Ciele: Cieľom tretieho ročníka je rozvíjať a upevňovať nadobudnuté technické 

schopnosti z 2. ročníka nižšieho sekundárneho vzdelania, stupňovať nároky na kvalitu 

tónu a pokračovať v rozvíjaní hudobných schopností žiaka. Rozvíjanie jeho záujmu 

o kultúrny život a hudobné dianie. Zdokonaľovanie sa aj v hre v komorných 

zoskupeniach, hre z listu a improvizácií. Príprava na absolventský koncert. 

 

 Obsah: Cvičenie durových a mólových stupníc do troch oktáv s rozkladmi 

a dvojhmatmi s použitím všetkých doteraz prebraných spôsobov sláčika. 

Zdokonaľovanie intonácie, tvorby tónov a frázovania. Usmerňovanie žiaka 

k samostatnému domácemu nácviku skladieb.  Žiak je v tomto ročníku už schopný veľmi 

plynulej orientácie v basovom, tenorovom a husľovom kľúči, čo v spojitosti s istým 

technickým štandardom dovoľuje študovať náročnejšie prednesové skladby. 

Zdokonaľovanie hry z listu a improvizácie. 

 

Kompetencie: Výstupy: 

-kontrolovanie hracieho aparátu pri hre 

tempovo, technicky a výrazovo 

náročnejších stupníc, cvičení, etúd 

a prednesových skladieb 

-zvládnutie 3-oktávových durových 

a mólových stupníc s prislúchajúcim 

akordom 

-zvládnutie správnej štýlovej interpretácie 

Žiak zvláda rôzne violončelové techniky 

a ich kombinácie. 

Dokáže zahrať 3 – oktávové durové 

a mólové stupnice s akordom. 

Vibrato používa všetkými prstami 

v prednesových skladbách. 

Má intonačnú istotu v prebraných 

polohách. 



-kladú dôraz na dôsledné frázovanie, 

rozširovanie dynamickej škály, zmeny 

tempa a ďalšie výrazové prostriedky 

vyjadrujúce charakter skladby 

-samostatné štúdium a príprava na hodinu 

-komorná hra, hra z listu a hra v orchestri 

 

Minimálne 1-krát za rok vystúpi na 

koncerte (sólová hra) a hra spamäti je 

podmienkou.  

-prípadne vystúpi spolu s komorným 

zoskupením alebo orchestrom 

 

 

Notový materiál:   

Výber etúd – Dotzauer, Lee, Popper 

J. S. Bach – Suity (výber) 

Barokové sonáty – A. Vivaldi, G. Ph. Telemann, B. Marcello 

 

Výber skladieb s ohľadom na technické a interpretačné schopnosti žiaka. 

  



HRA NA VIOLONČELE – 4. ročník nižšieho sekundárneho umeleckého vzdelania 

ISCED 2B 

 

 

○ Počet hodín týždenne: 1,5 v individuálnej forme výučby 

○ Učebný plán číslo 4 

 

 

 Ciele: Upevňovanie zručností získaných v nižších ročníkoch – technická 

zdatnosť, kultúra a tvorenie tónu, osvojenie si rôznych sláčikových techník, práca 

s vibrátom a interpretačná predstavivosť. Cieľom uvedeného ročníka je žiaka pripraviť 

na záverečnú absolventskú skúšku (absolventský koncert) a pripraviť program adekvátny 

k jeho nadobudnutým znalostiam. Zapájanie žiaka do hry v komorných zoskupeniach 

a orchestroch. 

 

 Obsah: Durové a mólové stupnice cez 3 oktávy s použitím rôznych spôsobov 

smykov – legato po 8, staccato, spiccato. Pracovanie na nepočuteľnej výmene sláčika 

a tvorbe tónu. Zdokonaľovanie dvojhmatov, tercie, sexty, oktávy. Zlepšenie výrazových 

prvkov. Samostatná príprava skladby. 

 

Kompetencie: Výstupy: 

-zvládnutie troj-oktávových durových 

a mólových stupníc 

-samostatné pripravenie skladby 

-vedia artikulačne zreteľne a kvalitným 

tónom technické spôsoby hry détaché 

v rôznych častiach sláčika, legáto s rôznym 

počtom nôt, staccato, spiccato, martelé, 

pizzicato a ich kombinácie a rytmické 

obmeny 

-aplikujú v hre dvojhmaty a prirodzené 

Žiak zvláda stupnice v 3 oktávach. 

Používa vibrato všetkými prstami 

v prednesových skladbách. 

Má intonačnú istotu vo všetkých 

prebraných polohách. 

Minimálne 1 krát ročne vystúpi (sólová 

hra) a hra spamäti je podmienkou. 

Žiak hrá v rôznych komorných 

zoskupeniach. 

 



flažolety 

-aplikujú v hre interpretačné prostriedky 

štýlového obdobia 

-hra v komornom orchestri alebo inom 

komornom zoskupení 

 

 

Notový materiál:   

Stupnice dur, mol výber cez 3 oktávy 

Dvojhmaty, akordická hra 

K.P.Sádlo 

Dotzauer 1. alebo 2. zošit 

D. Popper 

S. Lee 

J.S.Bach-6suit pre violončelo sólo (výber) 

Sonáty: B. Marcello, A. Vivaldi, B. Romberg 

Koncerty: G. Goltermann, A. Vivaldi, J.Ch. Bach 

 

  



Absolventská skúška: 

  

 Na konci 4. ročníka nižšieho sekundárneho umeleckého vzdelávania žiak vykoná 

absolventskú skúšku, ktorá pozostáva z nasledovnej interpretácie: 

- stupnica podľa výberu pedagóga zahraná v prebratých polohách a dvojhmatoch 

s prislúchajúcou akordickou kadenciou 

- 1 - 2 výrazové etudy rôzneho charakteru. Jedna rozsiahlejšia prednesová skladba, príp. 

časti koncertu alebo sonáty - 2 - 3 časti rôzneho charakteru. 

- hra spamäti je podmienkou. 

 Ďalej účinkuje na Absolventskom koncerte ZUŠ, výber skadieb/skladby určí 

Umelecká rada v spolupráci s triednym učiteľom. 

 

Profil absolventa: 

 Žiak má schopnosť využívať nadobudnuté technické znalosti v čo najbohatšej 

škále, má hmatovú aj intonačnú istotu vo všetkých prebraných polohách. Naštudovanie 

skladby po technickej alebo hudobnej stránke dokáže samostatne s usmerneniami 

učiteľa. Zapája sa do hry v rôznych komorných zoskupeniach či orchestroch. 

 

 



HUDOBNÝ ODBOR – ŠTÚDIJNÉ ZAMERANIE 

HRA NA GITARE 

 

 

Poslanie a charakteristika predmetu Hra na gitare: 

 Husle sú jedným z najnáročnejších nástrojov a kladú veľké nároky  

na fyziologické, psychické a inteligenčné dispozície žiaka. Rozvíjajú celú škálu 

hudobných schopností ako zmysel pre intonáciu, rytmus, kvalitu tónu, frázovanie. Husle 

patria do skupiny sláčikových nástrojov a žiak má možnosť začať už v ranom veku  

na najmenších osminových husliach a pokračovať na štvrťových, polových, 

trojštvrťových až k celým husliam.  

 Štúdium hry na tomto nástroji podporuje ďalší hudobný aj ľudský rast osobnosti 

a ponúka človeku—hudobníkovi široké uplatnenie nielen ako hráčovi-sólistovi, ale tiež  

v oblasti komornej a orchestrálnej hudby. Vzdelávací program slúži pedagógom iba ako 

návod pre lepšiu orientáciu v preberanom učive a nemal by sa stať striktným predpisom. 

Je zostavený tak, aby žiak počas štúdia v ZUŠ nadobudol základné odborné vedomosti  

z hry na husliach, ktoré mu umožnia uplatniť sa podľa svojich schopností, zručností  

a záujmov. Mal by zvládnuť účinkovanie v amatérskych hudobných zoskupeniach, 

samostatne naštudovať jednoduchšie skladby rôznych štýlových období a byť vyspelým 

konzumentom hudby, ktorý má rozvinuté hudobnoestetické cítenie. 

 

Didaktické postupy a metódy práce: Motivovať žiaka poukázaním  

na muzikálnu stránku skladieb, podporovať ho vo vytváraní vlastného hudobného výrazu 

a interpretácie skladieb, viesť ho k samostatnému nácviku skladieb. Oboznamovať žiaka 

s rôznymi hudobnými obdobiami a štýlmi. Je vhodné využiť technické možnosti  

a nechať žiaka vypočuť si skladby aj zo zvukového alebo videozáznamu interpretované 

profesionálnymi hudobníkmi. Priviesť ho k tomu, aby viac počúval seba a spoluhráčov 

a využil novonadobudnuté vedomosti vo svojich vystúpeniach. Zapájať žiaka  

do komornej hry a hry v orchestri (treba brať do úvahy vyspelosť žiaka). 



HRA NA GITARE – Prípravné štúdium 

 

 

○ Počet hodín týždenne: 1,0  v individuálnej forme výučby 

○ Učebný plán číslo 4 

 

 

Ciele: Vzbudiť v dieťati záujem o nástroj, hudbu ako takú. Formou 

prispôsobenou mentalite dieťaťa zvládnuť základné prvky hry na gite. Rozvíjať sluchovú 

a rytmickú predstavivosť, hudobnú pamäť a harmonické cítenie. 

 

Obsah: Oboznámiť žiaka s nástrojom. Dbať na správnu fyziologickú polohu 

dieťaťa, správne umiestnenie nástroja pri hre. Fixovať a uvoľňovať prsty ľavej ruky, 

práca s ramenom ľavej ruky. Použiť prípravné cvičenia pre palec pravej ruky, a prstov 

pravej ruky. 

 

Kompetencie Výstupy 

 

Žiak sa orientuje v ladení strún, zvláda 

základnú koncepciu tvorenia tónu. 

Orientuje sa v úderoch prstami pravej ruky 

i, m a základnom údere na strunách E A D 

g h e. 

Vytvára si stabilnú polohu pri hre na 

nástroji. 

Ovláda zahrať vybranú durovú stupnicu. 

 

Žiak rytmizovane hrá detské riekanky, 

hudobné ozveny.  

 

 

Kritériá na postup do 1. ročníka primárneho umeleckého vzdelávania ISCED 1B 

Zvládnutie interpretačných a hudobno-teoretických cieľov daných vyššie na primeranej 

úrovni. Ďalej interpretovať rytmizovane detské riekanky, hudobné ozveny, s aplikáciou 

zvládnutých zručností určených pre Prípravné štúdium v tomto predmete. Hra spamäti je 

podmienkou. 



 

 

Hudobný materiál: 

C. Sůsser: Cvičení  a skladby pro začátečníky I 

J. Nečekal, L. Středa: Kytarová přípravka 

Úpravy ľudových piesní pre dve gitary 

J. Cardoso: Umenie a metódy techniky hry na gitare 

A. Carlevaro: School of guitar 

J. Kohler: Umění kytarové hry 

J. Palkovič: Metodický postup … 

E. Pujol: Racionálna škola hry 



HRA NA GITARE – 1. ročník primárneho umeleckého vzdelania ISCED 1B 

 

 

○ Počet hodín týždenne: 1,5  v individuálnej forme výučby 

○ Učebný plán číslo 4 

 

 

Ciele: Viesť žiaka k systematickej príprave na hodinu. Upevňovať technické 

a výrazové prostriedky hry na nástroji u žiakov, ktorí v predchádzajúcom roku 

navštevovali PŠ. U tých, ktorí nenavštevovali takéto štúdium budú prostriedky  

na dosiahnutie týchto cieľov volené intenzívnejšie. Postupne spájať notový zápis 

s orientáciou na hmatníku, dbať na správny prstoklad pravej aj ľavej ruky. Rozvíjať hru 

spamäti, rozvíjať dynamické formy hry na nástroji. 

 

Obsah: Upevňovať správnu fyziologickú polohu hráča, umiestnenie nástroja  

pri hre. Upevňovať základný úder prstami i, m a palca pravej ruky na všetkých strunách. 

Pristúpiť k striedavému úderu na susedných strunách, pristúpiť k hre palcom na strunách 

E A D, k hre dvojhlasu. Aktívne a vedome zapájať svalové skupiny oboch ramien. 

Premiestňovanie prstov do susedných i vzdialenejších polôh. Rozvíjať rytmickú 

a harmonickú predstavivosť. 

 

Kompetencie Výstupy 

 

Žiak si vytvára stabilnú polohu pri hre na 

nástroji Orientuje sa v ladení strún, zvláda 

základnú koncepciu tvorenia tónu. 

Orientuje sa v úderoch prstami pravej ruky 

i, m. Adekvátne ovláda hru so zapojením 

palca, striedavú hru prstami a palcom 

pravej ruky. Orientuje sa v prvom 

kvadrante hmatníka. Vie interpretovať 

 

⁃ detské riekanky,  

⁃ hudobné ozveny,  

⁃ detské piesne, ľudové piesne 

⁃ dve durové stupnice (do 4 posuviek) 



jednoduché umelé a ľudové piesne. 

 

 

Hudobný materiál: 

Ursula, Peter: Der Anfangsunterrich im Gitarrenspiel Band I 

J. Sagreras: Las primeras lecciones guitarra 

J. Horáček: Moje kytara 

S. Juřica: Škola 

C. Susser: Cvičenia a skladby pro začátečníky I 

Hra ľudových piesní z rôznych zborníkov 

J. Horáček: Kytarové hrátky 

J. Horáček: Moja kytara 



HRA NA GITARE – 2. ročník primárneho umeleckého vzdelania ISCED 1B 

 

 

○ Počet hodín týždenne: 1,5  v individuálnej forme výučby 

○ Učebný plán číslo 4 

 

 

Ciele: Prehlbovať a obohacovať technické a výrazové prostriedky pri hre. 

Rozširovať žiakov hudobný obzor. Pokračovať v rozvíjaní hudobnej predstavivosti žiaka 

a zdokonaľovať jehohudobnú pamäť. Systematicky pracovať na skvalitňovaní tvorby 

tónu prstami a palcom pravej ruky. Rozširovať dynamický a farebný register tónu. 

Rozvíjať metrické, rytmické a tempové cítenie žiaka. Zaraďovať ďalšie dynamické 

formy hry. Venovať pozornosť systematickej príprave hry z listu.  

 

Obsah: Rozširovať a upevňovať poznatky získané v 1. ročníku. Rozširovať 

hranice dynamickej hry: dynamická funkcia pravého ramena, prenášať prsty a palec 

pravej ruky priečne cez struny a pozdĺžne po strunách, dynamická funkcia pravej ruky, 

koordinovaná dynamická činnosť prstov a palca pravej ruky. Zameranie sa na zvyšovanie 

kvality tvorenia tónu vo všetkých dynamických stupňoch. Skvalitnenie polohy a pohybu 

ramena (poloha na hmatníku, presun v polohách), koordinácia činnosti ľavého ramena, 

zápästia, ruky a prstov. 

 

Kompetencie Výstupy 

 

Orientácia v hre sul ponticelo, nad 

otvorom, sul tasto. Zdokonalenie spôsobu 

hry: aktívny palec – pasívne prsty, pasívny 

palec – aktívne prsty, aktívny palec – 

aktívne prsty. Hrať palcom a prstami pravej 

ruky striedavo aj súčasne – dvojhlas, 

trojhlasPozdĺžny pohyb ľavého ramena, 

Durové a molové stupnice do 4 krížikov a 

4 béčok. 

Kadencie: C, G, D, A, E dur, a mol, e mol.  

Verejné vystúpenie 1x za polrok. 

Skladby hrané dvojzvukom. 



premiestňovať prsty ľavej ruky do 

susedných aj vydialených polôh po 

hmotníku. Hra stupníc: hrať stupnice cez 1 

oktávu do 4 krížikov a 4 béčok, durové, 

molové (melodické) na 1 až 6 strunách 

(chromatická stupnica). Orientovať sa v 

prvom a druhom kvadrante hmatníka. 

 

 

 

Hudobný materiál: 

Ursula, Peter: Der Anfangsunterrich im Gitarrenspiel Band I 

J. Sagreras: Las primeras lecciones guitarra 

J. Horáček: Moje kytara 

J. Jirmal: Škola hry na kytaru pro začátečníky 

C. Susser: Cvičenia a skladby pro začátečníky I 

J. Horáček: Moje kytara 

J. Horáček: Kytarové etudy 

J. Horáček: Kytarové hrátky 

J. Jirmal: Škola hry na gitaru 



HRA NA GITARE – 3. ročník primárneho umeleckého vzdelania ISCED 1B 

 

 

○ Počet hodín týždenne: 1,5  v individuálnej forme výučby 

○ Učebný plán číslo 4 

 

 

 Ciele: Prehlbovanie zručností získaných v predchádzajúcich ročníkoch. Naďalej 

rozširovať kvalitu tónu z hľadiska sily a farby, rozširovať možnosti využitia jemných 

odtieňov a postupne budovať progresívnu dynamiku. Postupným rozvíjaním  

a integrovaním jednotlivých technických prvkov hry a výrazových prostriedkov vytvoriť 

optimálne podmienky na realizáciu hudobných predstáv žiaka a vytvoriť tým východisko 

pre kvalitnú interpretáciu primeraných skladieb.  Oboznamovať žiaka s gitarovými 

skladbami rôzneho charakteru (napr. valčík, menuet, sarabanda, pochod a pod.). Využiť 

pri tom účasť na rôznych koncertoch a počúvanie vhodných gitarových nahrávok  

v podaní významných umelcov. Postupne pripravovať žiaka na správnu štýlovú 

interpretáciu. Pokračovať v hre z listu a venovať sa komornej hre. 

 

 Obsah: Postupne koordinovať a integrovať činnosti jednotlivých častí pravého 

ramena, ruky a prstov. Obohatiť hru o jednoduché legato. Koordinovať činnosť pravého 

a ľavého ramena.  Zrýchliť a spresniť premiestňovanie prstov ľavej ruky po hmatníku 

pozdĺžnym aj priečnym smerom. V oblasti výrazovej hry zahrnúť do výučby  nácvik 

malého barré,  nácvik arpeggia,  trojzvuk,  štvorzvuk. 

 

Kompetencie Výstupy 

Rozširovať úderovú škálu prstov a palca 

pravej ruky, využívať pri tom zapojenie  

a fixáciu rôznych svalových celkov, 

postupne koordinovať a integrovať činnosti 

jednotlivých častí ľavého ramena, zápästia, 

ruky a prstovčinnosť všetkých častí ľavého 

ramena a vytvoriť podmienky na plynulý 

kadencie T D7 s využitím malého barré  

a arpeggia 

 

Orientovať sa v prvom a druhom 

kvadrante hmatníka, v gitarovách 

značkách. 

 



prechod z pozdĺžnej polohy do priečnej 

polohy a naopak .  Zrýchliť a spresniť 

premiestňovanie prstov ľavej ruky  

po hmatníku pozdĺžnym aj priečnym 

smerom. 

Pri hre využívanie malého barré. 

Hra trojzvuku  súčasne palcom a dvojicou 

prstov pravej ruky, štvorzvuk hraný 

súčasne palcom a trojicou prstov pravej 

ruky. 

Hrať stupnice cez jednu oktávu dur a mol 

(melodické) na dvoch až šiestich strunách. 

Zoznámiť sa s gitarovými značkami. 

Orientovať sa v prvom a druhom kvadrante 

hmatníka. 

Chromatická stupnica v rozsahu oktávy.  

Durové a molové  (melodické) stupnice  

s prislúchajúcim kvintakordom  

a dominantným septakordom 

 

Hudobný materiál: 

J. Horáček: Moje kytara II 

J. Horáček: K lidové písni s kytarou II 

J. Horáček: Kytarové etudy 

J. Horáček: Kytarové hrátky 

J. Jirmal: Škola hry na gitaru 

J. Jirmal: 30 etud 

P. Malovec: 10 etud pre gitaru 

F. Sor: Etudy 

Š. Rak: Minutova sola 

Š. Rak: Rozmary 

G.F. Handel: 5 skladieb  

Komorná hra: 

C. Süsser: Snadné skladby pro dvě kytary 

J. Küffner: Leichte Übengssücke für  Anfanger op. 168 



HRA NA GITARE – 4. ročník primárneho umeleckého vzdelania ISCED 1B 

 

 

○ Počet hodín týždenne: 1,5  v individuálnej forme výučby 

○ Učebný plán číslo 4 

 

 

 Ciele: Naďalej sa zameriavať na prehlbovanie zručností získaných  

v predchádzajúcich ročníkoch a rozširovať ich o ďalšie technické a výrazové prvky 

potrebné na zvládnutie náročnejších sólových i komorných skladieb. Naďalej rozširovať 

kvalitu tónu z hľadiska sily a farby. Zamerať sa na výber repertoáru tak aby mal žiak 

prehľad a poznatky súvisiace s interpretáciou skladieb rôznych štýlových období. 

Neustálym zdokonaľovaním hry z listu viesť žiaka k pohotovosti a zároveň ho 

oboznamovať s gitarovou literatúrou.  

 

 Obsah: upevňovať a rozvíjať primeranú technickú zručnosť. Zdokonaľovať 

nezávislú činnosť prstov ľavej ruky. Zdokonaľovať hru legáto, hru v pozdĺžnej a priečnej 

polohe, zdokonaliť hru až po tretí kvadrant hmatníka. Rozšírovať a zdokonaľovať 

spôsoby hry: veľké a malé barre, tlmenie prstov pravej ruky, stakáto, arpeggio, vibrato. 

 

Kompetencie Výstupy 

Hra durových a molových stupníc v 

rôznych rytmických a úderových 

variantoch. Hra vzostupného, zostupného a 

kombinovaného legata na všetkých 

strunách a vo všetkých polohách na dvojici 

tónov. 

Hra v polohách: pozdĺžna poloha, priečna 

poloha, zmiešaná poloha a kombinovaná 

poloha ľavého ramena a ruky a ich plynulé 

spájanie. Orientovať sa v prvom, druhom a 

Durové a molové (melodické) stupnice 

cez dve oktávy s kadenciou s rytmickými 

variáciami.  

Kadencie s použitím arpeggia a malého 

barré.  

Technické cvičenia a etudy od autorov 18. 

a 19. staoročia (Carruli, Carcassi, Sor, 

Aguado, Giuliani) 

Prednesy z rôznych štýlových období. 



treťom kvadrante hmatníka, hrať v treťom 

kvadrante hmatníka. 

Rozlišovať základné druhy vibrata na 

gitare a ich použitie. Priamo a nepriamo 

tlmiť prsty pravej ruky a hrať staccato 

Hrať arpeggio všetkými prstami pravej 

ruky terasovitej aj progresívnej dynamiky. 

Hrať z listu, notového zápisu i akordických 

značiek. 

  

Hudobný materiál:  

M. Linnemann: Lichte folklorstücke für gitar 

D. Aguado: výber z diela 

J. Horáček: Moje kytara II 

J. Horáček: K lidové písni s kytarou II 

J. Horáček: Kytarové etudy 

J. Horáček: Kytarové hrátky 

J. Jirmal: Škola hry na gitaru 

J. Jirmal: 30 etud 

P. Malovec: 10 etud pre gitaru 

D. Martinček: Prednesové skladby 

J. Jirmal: Česká a slovenská kytarová a loutnová škola 

J. Haydn: výber z diela 

J. S. Bach: výber z diela 

Komorná hra: 

C. Süsser: Snadné skladby pro dvě kytary 

J. Küffner: Leichte Übengssücke für  Anfanger op. 168 

Vietorisov kódex 

Pestrý zborník pre flautu a gitaru 

  



 

Absolventská skúška 

 Na konci 4. ročníka primárneho umeleckého vzdelávania žiak vykoná 

absolventskú skúšku, ktorá pozostáva z nasledovnej interpretácie: 

- stupnica dvojoktávová dur alebo mol 

- jedna etuda 

- jedna prednesová skladba. 

 

Ďalej účinkuje na Absolventskom koncerte ZUŠ, výber skadieb/skladby určí Umelecká 

rada v spolupráci s triednym učiteľom. 

 

 

Profil absolventa 

Žiak má osvojené základné návyky a schopnosti: správne držanie tela a nástroja pri hre, 

správne postavenie rúk. Používa základné technické prvky hry (hru apoyando, tirando, 

arpeggio, hru štvorzvukov, legato), podľa notového zápisu hrá v I. až V. polohe. 

Interpretuje jednoduchšie skladbičky s použitím dynamiky a farebných registrov. 

Využíva základné harmonické funkcie pri sprievode piesní a vníma náladu skladby.  

  



HRA NA GITARE – 1. ročník nižšieho sekundárneho umeleckého vzdelania - 

ISCED 2B 

 

 

○ Počet hodín týždenne: 1,5  v individuálnej forme výučby 

○ Učebný plán číslo 4 

 

 

 Ciele: Upevňovaním a kultivovaním získaných vedomostí dať priestor pre lepšiu 

sluchovú kontrolu hraných skladieb. Naďalej obohacovať hru o nové technické prvky  

a výrazové prostriedky. Vhodným výberom sólových skladieb, komorných skladieb  

i rôznych sprievodov rozširovať poznatky žiaka v oblasti gitarovej literatúry, čo rozšíri 

jeho hudobný obzor a umožní poznávanie rôznych štýlových období a rôznych 

hudobných žánrov. Komplexnejšie sa zaoberať interpretáciou hraných skladieb  

z hľadiska použitia technických a výrazových prostriedkov. Zoznámiť žiaka  

s rozsiahlejšími skladbami, viesť ho k pochopeniu ich obsahu a k uvedomenému štúdiu. 

Pokračovať v hre z listu a nevyhýbať sa hre skladieb v tóninách s viacerými krížikmi 

alebo béčkami. Viesť žiaka k pohotovosti a väčšej samostatnosti pri štúdiu skladieb.  

 

 Obsah: cvičenia s pripútanými prstami ľavej ruky, cvičenia na zväčšenie  

a zmenšenie rozsahu prstov ľavej ruky na hmatníku horizontálnym a vertikálnym 

smerom. Vzostupno-zostupné a zostupno-vzostupné legato na trojici tónov na všetkých 

strunách vo všetkých polohách. Nácvik a použitie jednoduchých melodických ozdôb. 

Plynulé spájanie všetkých polôh ľavého ramena, koordinovaná činnosť všetkých častí 

ľavej hornej končatiny. Dokonalá orientácia vo všetkých troch kvadrantoch hmatníka, 

plynulý prechod ľavej ruky do rôznych kvadrantov hmatníka. Samostatná navzájom 

nezávislá činnosť prstov pravej ruky,  

 

Kompetencie Výstupy 

Rozšírené úderové možnosti prstov pravej 

ruky. Skvalitnenie tónu pri hre základným 

hrať durové a molové stupnice – 

dvojoktávové a trojoktávové typy v 



úderom i údermi fixáciou. 

Zdokonaľovať hru staccato. Využitie 

prirodzených aj umelých flažoletov.  

Progresívna dynamika na väčších plochách.  

Hra akordických značiek s použitím 

veľkého barré. 

Aktívna účasť v komornom zoskupení. 

rýchlejších tempách a v rôznych 

rytmických variantoch,  

kadencie dur, mol s využitím barré  

a arpeggia 

Skladby rôznych štýlových období. 

 

Hudobný materiál:  

C. Domeniconi: 24 prludii pre gitaru 

D. Aguado: výber z diela 

J. Horáček: Moje kytara II 

J. Horáček: K lidové písni s kytarou II 

J. Horáček: Kytarové etudy 

J. Horáček: Kytarové hrátky 

J. Jirmal: Škola hry na gitaru 

J. Jirmal: 30 etud 

P. Malovec: 10 etud pre gitaru 

D. Martinček: Prednesové skladby 

Š. Rak: Minutova sola 

J. Jirmal: Česká a slovenská kytarová a loutnová škola 

J. Haydn: výber z diela 

J. S. Bach: výber z diela 

Komorná hra: 

C. Süsser: Snadné skladby pro dvě kytary 

J. Küffner: Leichte Übengssücke für  Anfanger op. 168 

Vietorisov kódex 

Pestrý zborník pre flautu a gitaru 



HRA NA GITARE – 2. ročník nižšieho sekundárneho umeleckého vzdelania - 

ISCED 2B 

 

 

○ Počet hodín týždenne: 1,5  v individuálnej forme výučby 

○ Učebný plán číslo 4 

 

 

 Ciele: Prehlbovať a obohacovať technické a výrazové prostriedky pri hre. 

Systematicky sa zaoberať štýlovou interpretáciou, zovšeobecňovať charakteristické 

prvky jednotlivých štýlových období a vedome ich využívať aj pri štúdiu podobných 

skladieb. Podporovať jeho záujmy i v oblasti tanečnej a populárnej hudby a kultivovať 

jeho vkus aj v týchto žánroch. Systematicky pracovať na skvalitňovaní tvorby tónu. 

Zdokonaľovaním úderovej kapacity prstov pravej ruky rozširovať možnosti 

samostatného vedenia hlasov a postupne túto schopnosť využívať pri interpretácii 

polyfónnych aj homofónnych skladieb. 

Dbať na správnu fyziologickú polohu tela hráča pri hre. Odporúča sa pri výbere 

repertoáru prihliadnuť aj na jednoduché piesne s akordickým sprievodom, či skĺbiť hru 

jednoduchých akordov s cvičením stupníc. Rozširovať schopnosť hry podľa akordických 

značiek. Skvalitňovať orientáciu na hmatníku. 

Zapájať ho do komornej hry.  

 

 Obsah: Dôraz na samostatnú činnosť prstov ľavej ruky v skupinách. 

Skvalitňovať vzostupné, zostupné a zmiešané legato na štvorici a pätici tónov  

na všetkých strunách a vo všetkých polohách. Zamerať sa na interpretáciu a použitie 

melodických ozdôb. Zdokonaľovať orientáciu pravej ruky na hmatníku, v jeho celom 

rozsahu. Skvalitňovať tvorenie tónu a rozširovať možnosti rôznych druhov jeho tvorby. 

Do hudobného materiálu využívaného pri vyučovacom procese zapojiť hru všetkých dur 

a mol stupníc podľa fyziologických a individuálnych schopností zahrnúť do hry tzv. 

„rozšírené“ prstoklady ľavej ruky. Tvorenie kadencií v dur a mol tóninách s využitím 

barré a arpegia, Rozširovať dynamickú škálu vo všetkých polohách. 

 



Kompetencie Výstupy 

 

Hmatová istota a prirodzená orientácia 

v prebraných polohách. Schopnosť hrať 

podľa akordových značiek. Interpretácia 

všetkých dur a mol stupníc - dvojoktávové, 

trojoktávové. Samostatné tvorenie kadencíi 

s použitím rôznych artikulačných 

spôsobov. Prednes skladieb rôznych 

štýlových období. Schopnosť samostatného 

nácviku skladby. 

Schopnosť hry z listu, prípadne hry 

v komornom zoskupení s gitarou alebo 

iným nástrojom. 

 

Žiak zvláda rôzne gitarové techniky a ich 

kombinácie   pri súčasnej správnej práci 

oboch rúk.  

Dokáže zahrať 2-oktávovú stupnicu Dur 

aj mol a prislúchajúcu kadenciu v rôznych 

rytmickách variáciách a rôznymi 

úderovými technikami. Používa rôzne 

gitarové techniky v skladbách, používa 

zložitejšie melodické ozdoby. 

Vytvára a spoľupodiela sa na vypracovaní 

výrazovej stránky skladieb tak v 

prednesových skladbách ako aj vo 

výrazových etudách. 

Minimálne 1-krát polročne verejne 

vystúpi (sólová hra). Zapája sa do 

komornej hry. 

 

 

Hudobný materiál: 

Školy: 

Leo Brouwer: Estudios sencillos  

Jiří Horáček: Moje kytara II.  

Jiří Jirmal: 30 etud  

Jiří Jirmal: Základy kytarové techniky  

Franz Just: Neues Gitarrebuch II.  

Jiří Kohlar: Rytmické figury tanců – kytarové kadence  

Ursula Peter: Der Weg zum Solospiel auf der Gitarre  

Domingo Prat: La nueva tecnica de la guitarra  

Arnošt Sádlík: Škola stupníc a akordov pre gitaru  

Vojtech Tukač: Gitarová škola Carulli – Carcassi  



L. Andršt: Jazz, rock, blues   

Prednesové skladby:  

Jarmil Burghauser: Šest českých tanců  

Jorge Caddoso: Vidala c-mol (De 24 piezas Sudamericanas)  

John Dowland: Four easy pieces (upravil Karl Scheit)  

Johan W. Duarte: English traditional dance tunes arranged for guitar solo  

Flint Tommy: Contry blues guitar solos  

Eduard Grieg, Štěpán Urban: Lyrické skladby  

Emil Hradecký: Tance pro kytaru  

Jiří Jirmal: Staří španělští mistři   

Michael Langer: Suite Latina  

Dušan Martinček: Prednesové skladby pre mladých gitaristov  

Martin Ratz: Klassiker der Gitarre I., II., III., IV.  

Karl Scheit: Tänze aus der Renaissance  

Karl SCHIET: Leichte vergnügliche – Originalstücke aus dem 18. Jahrhundert  

Juraj TANDLER: Miniatúry pre gitaru sólo  

Francisco TÁRREGA: Výber skladieb  

Francisco TÁRREGA: Preludia (kytarová sóla 39)  

Francisco TÁRREGA: Tango espaňol Jiří Tichota: Hudba z českých loutnových 

tabulatur  

Adalbert Quadt: Lieder und Tänye aus alten Tabulaturen  

Komorná hra  

Fernando CARULLI: 24 Duette für zwei Gitarren – Walter Götze  

John W. DUARTE: More of these anon – arranged for guitar duet by John W. Duarte  

Bruno HENZE: Das Gitarrespiel, zošit 13  

Jiří FELD: 10 skladeb pro dvě kytary  

Miklós MOSÓCZI: Régi Francia muzsika két gitárra  

Ursula PETER: Klassiker der Gitarre Duos I.  

Johan Christian FABER: Partita für 3 Gitarren – upravil Karl Scheit  

Bruno HENZE: Das Gitarrespiel, zošit 14  

Alfred WINKEKBAUER: Spanische Tänze für 3 Gitarren  



HRA NA GITARE – 3. ročník nižšieho sekundárneho umeleckého vzdelania - 

ISCED 2B 

 

 

○ Počet hodín týždenne: 1,5  v individuálnej forme výučby 

○ Učebný plán číslo 4 

 

 

 Ciele: Prehlbovať a obohacovať technické a výrazové prostriedky nadobudnuté  

v predchádzajúcich ročníkoch. Schopnosť samostatne tieto využívať pri nácviku 

skladieb. Dôraz na  štýlovú interpretáciu, na charakterové a slohové odlišnosti  

v skladbách. Podporovať jeho záujmy i v oblasti tanečnej a populárnej hudby  

a kultivovať jeho vkus aj v týchto žánroch. Skvalitnenie tvorby tónu, jeho farby  

a dynamických možností. Zdokonaľovaním úderovej kapacity prstov pravej ruky 

rozširovať možnosti samostatného vedenia hlasov a postupne túto schopnosť využívať 

pri interpretácii polyfónnych aj homofónnych skladieb. 

Dbať na správnu fyziologickú polohu tela hráča pri hre. Pri výbere repertoáru 

prihliadnuť aj na jednoduché piesne s akordickým sprievodom a tak ich prepojiť  

s nácvikom stupníc. Rozširovať schopnosť hry podľa akordických značiek. Skvalitňovať 

orientáciu na hmatníku. Zapájať ho do komornej hry.  

 

 Obsah: Dôraz na samostatnú činnosť prstov ľavej ruky v skupinách. 

Skvalitňovať vzostupné, zostupné a zmiešané legato na štvorici a pätici tónov  

na všetkých strunách a vo všetkých polohách. Zamerať sa na interpretáciu a použitie 

melodických ozdôb. Zdokonaľovať orientáciu pravej ruky na hmatníku, v jeho celom 

rozsahu. Skvalitňovať tvorenie tónu a rozširovať možnosti rôznych druhov jeho tvorby. 

Do hudobného materiálu využívaného pri vyučovacom procese zapojiť hru všetkých dur 

a mol stupníc podľa fyziologických a individuálnych schopností zahrnúť do hry tzv. 

„rozšírené“ prstoklady ľavej ruky. Tvorenie kadencií v dur a mol tóninách s využitím 

barré a arpegia, Rozširovať dynamickú škálu vo všetkých polohách 

 

 



Kompetencie Výstupy 

 

Hmatová istota a prirodzená orientácia 

v prebraných polohách. Schopnosť hrať 

podľa akordových značiek. Interpretácia 

všetkých dur a mol stupníc - dvojoktávové. 

Samostatné tvorenie kadencíi s použitím 

rôznych artikulačných spôsobov - 

pizzikato, legato, stakato. Využívanie 

melodických ozdôb - mordent a zátril 

Prednes skladieb rôznych štýlových 

období. Schopnosť samostatne podľa 

charakteru hudby využiť doteraz naučené 

artikulačné spôsoby hry. Schopnosť 

samostatného nácviku skladby. 

Schopnosť hry z listu, prípadne hry 

v komornom zoskupení s gitarou alebo 

iným nástrojom. 

 

Žiak zvláda rôzne gitarové techniky  

a ich kombinácie   pri súčasnej správnej 

práci oboch rúk.  

Dokáže zahrať vybrané stupnice cez tri 

oktávy. Dvojhlasné hranie stupníc  

v oktávach. 

Dur aj mol kadencie  v rôznych polohách. 

Používa rôzne gitarové techniky 

v skladbách, používa  melodické ozdoby. 

Vytvára a spoľupodiela sa na vypracovaní 

výrazovej stránky skladieb tak  

v prednesových skladbách ako aj  

vo výrazových etudách. Výber zamerať  

aj na skladby 20. storočia prípadne 

súčasnej hudby. 

Minimálne 1-krát polročne verejne 

vystúpi (sólová hra).  

Zapája sa do komornej hry. 

 

 

Hudobný materiál: Školy: 

Leo Brouwer: Estudios sencillos  

Jiří Horáček: Moje kytara II.  

Jiří Jirmal: 30 etud  

Jiří Jirmal: Základy kytarové techniky  

Franz Just: Neues Gitarrebuch II.  

Jiří Kohlar: Rytmické figury tanců – kytarové kadence  

Ursula Peter: Der Weg zum Solospiel auf der Gitarre  

Domingo Prat: La nueva tecnica de la guitarra  

Arnošt Sádlík: Škola stupníc a akordov pre gitaru  



Vojtech Tukač: Gitarová škola Carulli – Carcassi  

L. Andršt: Jazz, rock, blues   

Prednesové skladby:  

Jarmil Burghauser: Šest českých tanců  

Jorge Caddoso: Vidala c-mol (De 24 piezas Sudamericanas)  

John Dowland: Four easy pieces (upravil Karl Scheit)  

Johan W. Duarte: English traditional dance tunes arranged for guitar solo  

Flint Tommy: Contry blues guitar solos  

Eduard Grieg, Štěpán Urban: Lyrické skladby  

Emil Hradecký: Tance pro kytaru  

Jiří Jirmal: Staří španělští mistři   

Michael Langer: Suite Latina  

Dušan Martinček: Prednesové skladby pre mladých gitaristov  

Martin Ratz: Klassiker der Gitarre I., II., III., IV.  

Karl Scheit: Tänze aus der Renaissance  

Karl SCHIET: Leichte vergnügliche – Originalstücke aus dem 18. Jahrhundert  

Juraj TANDLER: Miniatúry pre gitaru sólo  

Francisco TÁRREGA: Výber skladieb  

Francisco TÁRREGA: Preludia (kytarová sóla 39)  

Francisco TÁRREGA: Tango espaňol Jiří Tichota: Hudba z českých loutnových 

tabulatur  

Adalbert Quadt: Lieder und Tänye aus alten Tabulaturen  

Komorná hra  

Fernando CARULLI: 24 Duette für zwei Gitarren – Walter Götze  

John W. DUARTE: More of these anon – arranged for guitar duet by John W. Duarte  

Bruno HENZE: Das Gitarrespiel, zošit 13  

Jiří FELD: 10 skladeb pro dvě kytary  

Miklós MOSÓCZI: Régi Francia muzsika két gitárra  

Ursula PETER: Klassiker der Gitarre Duos I.  

Johan Christian FABER: Partita für 3 Gitarren – upravil Karl Scheit  

Bruno HENZE: Das Gitarrespiel, zošit 14  

Alfred WINKEKBAUER: Spanische Tänze für 3 Gitarren   



HRA NA GITARE – 4. ročník nižšieho sekundárneho umeleckého vzdelania - 

ISCED 2B 

 

 

○ Počet hodín týždenne: 1,5  v individuálnej forme výučby 

○ Učebný plán číslo 4 

 

 

 Ciele: Štvrtým ročníkom sa uzatvára výchova a vzdelávanie na I. stupni štúdia 

základnej umeleckej školy. Vzhľadom na záver štúdia na I. stupni ZUŠ je potrebné 

upevniť vedomosti a technické zručnosti žiaka tak, aby bol schopný zahrať primerane 

náročné sólové alebo komorné skladby. Je žiaduce viesť žiaka k samostatnosti v štúdiu 

a k tomu, aby bol schopný svoj repertoár rozširovať vlastným úsilím. Pripraviť žiaka  

na bežné ovládanie sprievodov podľa nôt i akordických značiek, ako aj používanie 

a štylizáciu bohatšieho akordického materiálu pri improvizovanom sprievode. Príprava 

absolventského vystúpenia. 

 

 Obsah: Dôraz na samostatnú prácu so skladbou z technickej i výrazovej stránky. 

Aplikovanie osvojených poznatkov do interpretácie skladieb. Zdokonaľovanie hry 

melodických ozdôb, flažoletov, hry legata a arpeggia. Používanie akordických 

sprievodov. Úvod do hry tremola. Durové a molové typové stupnice s kadenciou nielen 

v I. polohe, ale aj vo vyšších polohách hmatníka. Interpretácia skladieb rôznych 

štýlových období. 

 

Kompetencie Výstupy 

Aplikovanie osvojených poznatkov do 

interpretácie skladieb. Aplikovanie 

hudobno-teoretických poznatkov do hry 

skladieb.  

Sluchová kontrola vlastnej interpretácie 

a jej zhodnotenie.  

Žiak vie zahrať durové a molové stupnice 

cez 2 oktávy a kadencie v dvoch 

polohách. 

Demonštruje v hre zložitejšie technicko-

výrazové prostriedky. 

Vytvára a spolupodieľa sa na vypracovaní 



Prednes skladieb rôznych štýlových 

období.   

Hranie s uvoľneným hracím aparátom. 

Schopnosť hry z listu, prípadne hry 

v komornom zoskupení.  

Hra melodických ozdôb: vzostupné, 

zostupné a kombinované legato, umelé 

a prirodzené flažolety, arpeggia, 

jednoduché tremolo.  

Hra prednesov spamäti. 

výrazovej stránky skladieb tak 

v prednesových skladbách ako  

aj vo výrazových etudách. 

Vie hrať podľa základných akordových 

značiek a ovláda dvoj-, troj-, 

štvorštvrťový  rytmický sprievod. 

Vie zahrať C dur v oktávach a decimách. 

Zapája sa do komornej hry. 

 

 

Hudobný materiál 

Školy: 

Leo Brouwer: Estudios sencillos 

Jiří Horáček: Moje kytara II. 

Jiří Jirmal: Základy kytarové techniky 

Jiří Kohlar: Rytmické figury tanců – kytarové kadence  

Ursula Peter: Der Weg zum Solospiel auf der Gitarre  

Domingo Prat: La nueva tecnica de la guitarra  

Arnošt Sádlík: Škola stupníc a akordov pre gitaru 

Vojtech Tukač: Gitarová škola Carulli – Carcassi 

Prednesové skladby: 

Villa Lobos: výber 

Agustín Barios Mangoré: výber 

Jorge Caddoso: výber 

John Dowland: výber 

Johan W. Duarte: výber 

Jiří Jirmal: Staří španělští mistři  

Michael Langer: Suite Latina  

Dušan Martinček: Prednesové skladby pre mladých gitaristov  



Karl Scheit: Tänze aus der Renaissance 

Karl SCHIET: Leichte vergnügliche – Originalstücke aus dem 18. Jahrhundert 

Juraj TANDLER: Miniatúry pre gitaru sólo 

Francisco TÁRREGA: Výber skladieb 



Absolventská skúška  

 Na konci 4. ročníka nižšieho sekundárneho umeleckého vzdelávania žiak vykoná 

absolventskú skúšku, ktorá pozostáva z nasledovnej interpretácie: 

- 1 durová a 1 molová stupnicu a harmonickú kadenciú v dvoch polohách 

- 1 až 2 etudy rôzneho charakteru 

- 2 prednesové skladby spamäti  

 Ďalej účinkuje na Absolventskom koncerte ZUŠ, výber skadieb/skladby určí 

Umlecká rada v spolupráci s triednym učiteľom. 

 

 

Profil absolventa  

 Absolvent prvého stupňa základného štúdia ovláda všetky durové a melodické 

molové stupnice s použitím typových prstokladov. Pri interpretácii skladieb používa 

základné melodické a technické ozdoby. Vie sprevádzať piesne podľa akordových 

značiek. Vie objektívne posúdiť svoj výkon aj výkony iných gitaristov. Z poznatkov 

získaných z hudobnej teórie sa orientuje v rôznych štýlových obdobiach a vie 

prispôsobiť hru danému obdobiu. 

  



HUDOBNÝ ODBOR – ŠTÚDIJNÉ ZAMERANIE 

HRA NA ZOBCOVEJ FLAUTE 
 

 

 Charakteristika predmetu Hra na zobcovej flaute: Vyučovanie hry  

na zobcovej flaute je vhodnou metódou v systéme hudobno  – vzdelávacej 

elementaristiky. Táto skutočnosť má viacero príčin. Základy hry na tomto nástroji môžu 

z hľadiska fyziologického zvládnuť deti od 5 rokov. Okrem toho hra  na zobcovej flaute 

je akousi základnou bázou pre hru na iných dychových nástrojoch – drevených alebo 

plechových. Toto všetko má aj zdravotný rozmer.  Držanie tela, práca rúk v súčasnosti 

s bránicovým dýchaním sú veľmi dôležité pre zdravý vývin detského organizmu . Nie je 

isto náhoda, že hra na zobcovej flaute slúži ako podporná liečba pri astmatických 

poruchách, prípadne môže slúžiť ako prevencia pred negatívnymi prejavmi v dýchaní 

jedinca. Nezanedbateľná je i ekonomická stránka. Zobcová flauta je cenovo 

z najdostupnejších hudobných nástrojov. 

 

 Didaktické postupy a metódy práce: Vo vyučovacom procese uplatňovať 

individuálny prístup k jednotlivým žiakom, zohľadňovať špecifické vlastnosti a danosti 

každého žiaka. Pri vysvetľovaní učiva často využívať názorné ukážky prostredníctvom 

hry pedagóga. Prehlbovať muzikalitu žiaka a jeho rozhľad v štýlovej interpretácii 

skladieb rôznych historických období vhodným výberom prednesových skladieb a 

skladieb pre hru z listu. Zapájať žiaka do hry v komorných zoskupeniach a prezentovanie 

hry žiakov na interných a externých vystúpeniach a na verejných koncertoch. 

 S ohľadom na intelekt, schopnosti a mieru zručnosti žiaka primeraným spôsobom 

dosiahnuť naštudovanie stanovenej učebnej látky. Prirodzeným spôsobom pestovať 

rytmické, agogické a štýlové postupy v skladbe s dôrazom na individuálny rozvoj 

muzikality dieťaťa.  

Správne postupovať v budovaní vzťahu učiteľ – žiak a to najmä vhodnou 

komunikáciou, výberom notového materiálu primeranom k veku a individuálnej povahe 

dieťaťa. Hudobná literatúra, ktorá je uvedená v tomto vzdelávacom programe má najmä 

orientačný charakter, je odporúčanou, je možné ju variovať podľa pedagogických 

skúseností učiteľa a individuálnych dispozícií žiaka.  



HRA NA SOPRÁNOVEJ ZOBCOVEJ  FLAUTE – Prípravné štúdium 

 

 

○ Počet hodín týždenne: 1,0 hodina  v individuálnej forme výučby 

○ Učebný plán číslo 5 

 

 

 Ciele: Poskytnúť žiakovi kladnú motiváciu k hudbe a k hudobnému nástroju. 

Oboznámiť žiaka s nástrojom, s jeho možnosťami a s jednotlivými časťami nástroja. 

Poukázať na základné hygienické návyky pri udržiavaní nástroja. Postupne  vypestovať 

v žiakovi základné fyziologické návyky, ktoré sú nevyhnutné pre správnu hru na 

zobcovej flaute: postoj a správne držanie zob.flauty, správne držanie rúk a postupne 

všetkých prstov, bránicové dýchanie a  tvorba tónu, artikulácia – nasadenie. 

 

 Obsah: Rozvíjať v žiakovi hudobnú, rytmickú a intonačnú predstavivosť formou 

hry. (zapojiť intonačné činnosti). Podporovať hudobnú pamäť a predstavivosť pomocou 

interpretácie jednoduchých detských piesní. (DOM plný hudby – Pedagogika L. Mozarta 

) Pritom všetkom neustále dbať na už vyššie uvedené správne návyky. Hmatovo 

obsiahnuť postupne rozsah cca. jednej oktávy. (c1 –c2 –d2) Pozvoľne začať s hrou z nôt, 

tak aby hra z nôt bola skôr obohatením ako povinnosťou, vychádzajúc z talentových 

daností dieťaťa.  

 

Kompetencie Výstupy 

Správne držanie tela, správne dýchanie.  

Tnalosť tvorby tónu. 

Orientácia v dvoj, troj a štvordobom takte. 

Orientácia v notách a pomlčkách. 

Rozsah tónov: g1 - d2 

Schopnosť samostatne zahrať niekoľko 

piesní alebo cvičení spamäti alebo z nôt. 

 

 

  



Kritériá na postup do 1. ročníka primárneho umeleckého vzdelávania ISCED 1B 

Zvládnutie interpretačných a hudobno-teoretických cieľov daných vyššie na primeranej 

úrovni. Ďalej interpretovať 2 - 3 cvičenia, piesne, skladbičky s aplikáciou zvládnutých 

zručností určených pre Prípravné štúdium v tomto predmete. Hra spamäti nie je 

podmienkou. 

 

Notový materiál: 

Žilka Václav : Veselé pískanie, zdravé dýchanie –Malá škola hry na sopránovú zob. 

flautu 

Kamil Šebek: Škola hry na sopránovú zobcovú flautu 

Kamil Šebek: My sme malí muzikanti 

Daniel Ladislav : Škola hry pre sopránovú zob. flautu (1.diel) 

Klement Miloslav : Škola hry pre sopránovú zob. flautu 

Gruber Rudolf : Rozfúkaj sa píšťalôčka 

Klement Miloslav : Prednesová časť 

Churáček Jiří : S flétničkou na koncert 

Hodinová Romana : S flétničkou za písničkou 

Hlavatá  Iveta : Zabavme sa s píšťalôčkou, pesničkami aj farbičkou 



HRA NA SOPRÁNOVEJ ZOBCOVEJ  FLAUTE – 1. ročník primárneho 

umeleckého vzdelania ISCED 1B 

 

 

○ Počet hodín týždenne: 1,5 hodina  v individuálnej forme výučby 

○ Učebný plán číslo 5 

 

 

 Ciele: V záujme ďalšieho napredovania pestovať v žiakovi lásku k hudbe 

a k nástroju. Permanentne pestovať a zároveň prehlbovať správne fyziologické návyky,  

( držanie nástroja, prstov, bránicové dýchanie, nasadenie a výslovnosť( artikulácia),  

čo by malo viesť k postupnému zvyšovaniu kvality tónu. Dbať na správnu znelosť 

a intonáciu jednotlivých tónov. Naučiť sa hrať tenuto a legato. Rozvíjať zmysel  pre 

pravidelný rytmus. 

 

 Obsah: Pokiaľ možno čo najviac hrať so žiakom unisono a postupne dvojhlasne 

až duetá. Do tréningu rytmického cítenia  pribrať osminové hodnoty a vysvetliť 

princíp bodky pri note . Naučiť sa vnímať rôzne takty. Snažiť sa vystihnúť aj správny 

charakter notového zápisu. Postupne rozširovať záber hmatov. (c1 – g2) Snažiť sa učiť 

hrať spamäti a skúšať známe piesne hrať podľa sluchu. Vysvetliť princíp dur a mol. 

 

Kompetencie Výstupy 

- postoj, správne držanie nástroja 

- správna poloha rúk a prstov 

- zdokonaľovať bránicové dýchanie 

- nasadenie a správna artikulácia 

- tónový  rozsah c1 - d2 

Schopnosť samostatne zahrať niekoľko 

cvičení z prebranej látky. (L.Daniel -

1.diel)  

Ďalej schopnosť hrať 

v primeranom duete  (Daniel , Klement) 

a samostatne zahrať 1 alebo 2 skladbičky 

s klavírnym sprievodom.  

Verejne vystupovať  raz za polrok. 

U žiakov, ktorí neabsolvovali PŠ až v 2. 

polroku. 



 

 

Notový materiál:  

Klement Miloslav : Škola hry pre sopránovú zobcovú flautu -výber 

Daniel  Ladislav : Škola hry pre sopránovú zobcovú flautu (1.diel) 

Kamil Šebek: Škola hry na sopránovú zobcovú flautu 

Kamil Šebek: My sme malí muzikanti 

Miroslav Hošek: Zábavné etudy - výber 

Kopáčik Ikov : Hravé prsty - výber 

Klement Miloslav :Prednesová časť zo školy hry pre sopr. zob. flautu 

Gruber Rudolf : Rozfúkaj sa píšťalôčka 

Gruber Rudolf : 50 ľudových piesní pre 2 – 3 sopr. zob. flauty 

Gruber Rudolf : Snadná dueta 

Kol: Chrestomatija dľa flejty – album prednesových skladieb 

Najkrajšie prednesy pre sop. zob. flautu 

Hlavatá  Iveta : Zabavme sa s píšťalôčkou, pesničkami aj farbičkou 

Czidra László : Blockflotenmusic pre začiatočníkov 



HRA NA SOPRÁNOVEJ ZOBCOVEJ  FLAUTE – 2. ročník primárneho 

umeleckého vzdelania ISCED 1B 

 

 

○ Počet hodín týždenne: 1,5 hodina  v individuálnej forme výučby 

○ Učebný plán číslo 5 

 

 

 Ciele: Upevňovať vzťah k hudbe, k nástroju a hudobnej interpretácii 

poukazovaním na vhodné vzory. Neustále kontrolovať správne návyky a dbať  

o ich zautomatizovanie. (držanie nástroja, prstov, bránicové dýchanie, nasadenie 

a výslovnosť( artikulácia) Zdokonaľovať prstovú techniku, pestovať kvalitu a znelosť 

jednotlivých tónov. Naďalej rozvíjať zmysel pre rytmus a intonáciu. Naučiť sa hrať 

staccato a portamento. 

 

 Obsah: Snažiť sa stále so žiakom hrať a názorne ho k  systematicky viesť 

k výrazovosti prednesu  a tým pestovať jeho estetické cítenie. Neustále tríbiť jeho 

hudobný intelekt aj rôznymi nahrávkami. Postupne sa zdokonaľovať v bodkovanom 

rytme a vysvetliť princíp šestnástinovej hodnoty. Hrať  v rôznych metrických hodnotách. 

(2/4, 3/4 , 4/4, ) Zavádzať nácvik hudobných tvarov v 3/8 metre a v alla breve. 

Rozširovať tónový ambitus do úrovne c1 – g3 o jednotlivé poltóny. Dbať o nácvik 

prednesových skladieb  podľa možností žiaka spamäti. Ovládať princíp stupníc dur a mol 

a T5 a snažiť sa o praktickú realizáciu. 

 

Kompetencie Výstupy 

Správny postoj pri hre, vedomé využívanie 

funkcie bránice.  

Správne tvorenie tónu, využívanie rôznych 

artikulácii. Orientácia v rôznych 

metrorytmických hodnotách. 

 

Schopnosť samostatne zahrať niekoľko 

cvičení  z prebranej látky. ( L. Daniel -2. 

diel)  Rozumieť princípu dur a mol 

a vedieť zahrať durovú alebo molovú 

stupnicu s kvintakordom . Ďalej 

schopnosť hrať v primeranom  v duete 

(Daniel , Klement) a samostatne zahrať  2 



prednesové skladby s klavírnym 

sprievodom. Verejne vystupovať aspoň 

raz za polrok . 

 

 

Notový materiál: 

Klement Miloslav : výber 

Daniel  Ladislav : Škola hry pre sopránovú zobcovú flautu (2.diel) 

Hošek Miroslav : Zábavné etudy -výber 

Kopáčik Ikov : výber 

Klement Miloslav : Prednesová časť zo školy hry pre sopr. zob. flautu 

1+1-24 piesní a tancov z Vietorisovho kódexu a Pestrého zborníka pre zobcovú flautu a 

gitaru 

Mozart W. A : Kouzelná flétna – 60 skladieb s doprovodom klavíra 

Kiráľova Gabriela : Deniskine  spomienky 

Najkrajšie prednesy pre sop. zob. flautu 

Melkovič Ján : Čačky,hračky – pre zob. flautu a klavír 

Melkovič Ján : Čo je čo –duetá pre zobcové  flauty a klavír 

Sedláček Bohuslav : The best of classic 

Blaha Oldřich : Album populárnych skladieb pre  zob. flautu a klavír 

Daniel Ladislav : Zborník skladbičiek starých majstrov 

Bartoš Ján Ždeňek : 10 skladieb pre 3 zob. Flauty 



HRA NA SOPRÁNOVEJ ZOBCOVEJ  FLAUTE – 3. ročník primárneho 

umeleckého vzdelania ISCED 1B 

 

 

○ Počet hodín týždenne: 1,5 hodina  v individuálnej forme výučby 

○ Učebný plán číslo 5 

 

 

 Ciele: Motivovať žiaka k verejným vystúpeniam, prípadne k súťažiam a tým mu 

poskytnúť priestor na sebarealizáciu. Naďalej kontrolovať zautomatizovanie správnych 

postojov a návykov. Poukazovať na zmysel hudobnej interpretácie odhaľovaním krásy 

hudobného diela. Dbať o správne cvičenie žiaka. Hovoriť o tréme ako súčasti hudobnej 

interpretáciea a zároveň viesť žiaka o jej maximálne odblokovanie cez zodpovednú 

prípravu a zážitok z hud. diela. Pracovať v oblasti dynamiky a agogiky. 

 

 Obsah: Viesť žiaka k nácviku ornamentiky (trilkov a melodických ozdôb). 

Postupne sa zdokonaľovať v hraní šestnástinových nôt a zložitejších rytmických hodnôt 

ako napríklad synkopa, ligatúra atď. a zdokonaľovať sa v nácviku prstovej techniky. 

Rozširovať tonový ambitus od a2 – po es3. Postupne rozvíjať hru z listu.  

 

 

Kompetencie Výstupy 

Schopnosť samostatne zahrať niekoľko 

cvičení z prebranej látky.( L. Daniela -3. 

diel). Rozumieť dur – molovému systému 

a vedieť zahrať  durovú alebo molovú 

stupnicu s kvintakordom D7 a zm7.  Ďalej 

schopnosť hrať v primeranom v duete .  

Tonový ambitus od a2 – po es3. 

Hra z listu. 

⁃ niekoľko cvičení z prebranej látky. 

( L. Daniela -3. diel). 

⁃ zahrať  durovú alebo molovú stupnicu 

s kvintakordom D7 a zm7.   

⁃ Samostatne zahrať 1 alebo  

2 prednesové skladby s klavírnym 

sprievodom a samostatne vystúpiť  

v 2. polroku v rámci komornej hry  

(duo, trio kvarteto atď.)    



Verejne vystupovať najmenej  

raz za polrok. 

 

 

Notový materiál: 

Klement Miloslav : výber 

Daniel  Ladislav : Škola hry pre sopránovú zobcovú flautu (3.diel) 

Kopáčik Ikov : výber 

Hošek Miroslav : Zábavné etudy -výber 

Cerha Vlastimil : Štúdie pre sopránovú zobcovú flautu -1. diel -výber 

Olejník Jan : Melodické ozdoby – štúdie pre sopránovú a altovú zobcovú flautu -výber 

Pepusch, Johann Christoph : 6 sonát pre sopránovú zobcovú flautu  a klavír (Peters, 

Leipzig) 

Loeillet,Jacques : 6 sonát pre sopránovú zobcovú flautu bez sprievodu (op.4, Musica 

Rara) 

Melkovič Ján : Čačky, hračky – pre zob. flautu a klavír 

Melkovič Ján : Čo je čo – duetá pre zobcové  flauty a klavír 

Igor Dibák : Kvatina pre zob. flautu a klavír (shf) 

Juraj Hatrík : Tance detí - pre zob. flautu a klavír (shf) 

Duá starých majstrov -  pre 2 zobcové  flauty, v úprave Ľubomíra Onačila (shf) 

Gastoldi, Giovanna, G : Renesančné tance pre 2 zobcové  flauty a gitaru (Musica –

Budapest) 



HRA NA SOPRÁNOVEJ ZOBCOVEJ  FLAUTE – 4. ročník primárneho 

umeleckého vzdelania ISCED 1B 

 

 

○ Počet hodín týždenne: 1,5 hodina  v individuálnej forme výučby 

○ Učebný plán číslo 5 

 

 

 Ciele: V rozvoji muzikality pestovať v žiakovi zmysel pre rozlišovanie 

hudobných štýlov. Postupne  oboznamovať žiaka s klenotmi literatúry pre sopránovú 

prípadne sopranínovú zobcovú flautu. (aj rôznymi nahrávkami) Naďalej pracovať  

na správnej interpretácii daného štýlového obdobia a tým aj skladby. Neustále 

kontrolovať správne návyky a prípadne ich aj korigovať. Naďalej viesť žiaka 

k správnemu s samostatnému cvičeniu. 

 

 Obsah: Zdokonaľovať prstovú, dychovú techniku  a správnu artikuláciu. 

Vysvetliť žiakovi princíp dvojitého staccata. Upevňovať rozsah nástroja od c1 – es3. 

Zdokonaľovať hru melodických ozdôb. Upevňovať metrorytmické cítenie a rytmickú 

predstavivosť žiaka  na podklade základných rytmických hodnôt a v rôznych taktoch. 

Zdokonalovať hru z listu.  Vedieť zahrať stupnice v dur aj mol. 

 

Kompetencie Výstupy 

Schopnosť samostatne zahrať cvičenia 

alebo etudy z prebranej látky . 

(Balasanjan, Arban, Wurm, Čančik atď. )  

Orientácia v dur a mol stupniciach 

s kvintakordom a dominantným  alebo 

zmenšeným septakordom.  

Schopnosť hry z listu na úrovni 3. ročníka 

(Kopáčik , Hošek , .Daniel 3 diel - ľahšie 

etudy a cvičenia) .  

Ďalej schopnosť hrať v primeranom duete  

- niekoľko cvičení alebo etúd z prebranej 

látky. ( Balasanjan,Arban, Wurm, Čančik 

atď. ) 

- jednu durovú a jednu molovú stupnicu  

s kvintakordom a dominantným  alebo 

zmenšeným septakordom.  

Prejaviť schopnosť hry z listu na úrovni  

3. ročníka (Kopáčik, Hošek, Daniel 3. diel 

- ľahšie etudy a cvičenia) 

- samostatne zahrať  2 prednesové skladby 



a samostatne zahrať prednesové skladby 

s klavírnym sprievodom. 

s klavírnym sprievodom.  

Verejne vystupovať najmenej 1x za polrok 

– sólovo a 1x vystúpiť v komornom 

zoskupení. 

 

 

Notový materiál: 

J. B. Arban: 100 elementárnych etud (výber)  

W. Wurm: 45 ľahkých etud (výber)  

T. Čančik: 42 etud pre sopránovú zobcovú flautu (výber 

Olejník Jan : Melodické ozdoby – štúdie pre sopránovú a altovú zobcovú flautu  

Martinček Dušan : 13 malých cvičení  pre sopránovú zobcovú flautu -výber 

J. Nykl : 32 etud pre sopránovú zobcovú flautu -výber 

S. Balasanjan : 25 ľahkých etud –výber 

F. M. Veracini: Sonata terza (1., 2.časť)  

F. M. Veracini: Sonata prima (Largo, Allegro)  

H. G. Mareck: Sonatine (Allegro, Larghetto, Vivace)  

J. Ch. Pepusch: Sonata C dur (Adagio, Allegro) ? 

G. Ph. Telemann:Pastorale  

N. Baklanova: Sonáta  

R. R. Klein: Koncert C dur  



Absolventská skúška:  

 Na konci 4. ročníka primárneho umeleckého vzdelávania žiak vykoná 

absolventskú skúšku, ktorá pozostáva z nasledovnej interpretácie: 

- 1- 2 stupnice dur alebo mol s prislúchajúcimi akordami (5/3, D7, zm7, príp. zv5)  

- 2 - 3 cvičenia/výrazové etudy rôzneho charakteru.  

- prednesové skladby rôzneho charakteru a štýlového obdobia. Prípadne časti koncertu, 

sonáty a podobne. 

 Ďalej účinkuje na Absolventskom koncerte ZUŠ, výber skadieb/skladby určí 

Umlecká rada v spolupráci s triednym učiteľom. 

 

 

Profil absolventa:  

Orientácia v dur a mol stupniciach a v prislúchajúcich akordoch - 5/3, D7, zm7. 

Orientácia v hre rôznych artikulácii - legáto, stakáto, portamento. Orientácia  

v hre jednoduchých melodických ozdôb. Srávne využívanie týchto výrazových foriem 

pri štýlovej interpretácii vybraných diel a prednesových skladbách. Primerane 

spolupracuje s klavírnym sprievovdom, či iným sprievodom. Spoľahlivo sa zúčastňuje 

hry v komornom zoskupení, či orchestri. 



HRA NA SOPRÁNOVEJ ZOBCOVEJ  FLAUTE – 1. ročník nižšieho 

sekundárneho umeleckého vzdelania ISCED 2B 

 

 

○ Počet hodín týždenne: 1,5 hodina  v individuálnej forme výučby 

○ Učebný plán číslo 5 

 

 

 Ciele: Pestovať v žiakovi zmysel pre rozlišovanie hudobných štýlov a správnu 

interpretáciu. Viesť žiaka ku kultivovanosti prejavu  a pochopeniu hudobnej formy danej 

skladby.  Hrať skladby rôznych štýlových období.  Dbať na primeraný muzikálny prejav 

zodpovedajúci štýlu hranej skladby . Viesť žiaka k samostatnému ladeniu  a cvičeniu. 

Povzbudzovať v žiakovi hráčsku istotu. Neustále kontrolovať správne návyky. 

Oboznámiť žiaka s inými druhmi zobcovej flauty. 

 

 Obsah: Naďalej zdokonaľovať prstovú, dychovú techniku  a správnu artikuláciu 

na vhodných etudách a prednesoch. Postupne skúšať dvojitý jazyk na stupniciach.  

Zdokonaľovať sa v hre melodických ozdôb. Upevňovať hmatovú istotu a učiť sa rôzne 

pomocné hmaty. Pracovať na kvalite tonu (stabilita a vyrovnanosť) Učiť žiaka ako 

správne ladiť a cvičiť. Upevňovať metro - rytmické  cítenie, venovať sa ťažším  rytmom  

( napr. bodkovaný rytmus ,synkopy atď. ) Viesť žiaka k melodickej , rytmickej 

a harmonickej predstavy etudy a prednesu.  Učiť žiaka správne vystavať skladbu  

a používať dynamické odtiene zobcovej flauty. Naďalej sa zdokonaľovať v  hre z listu. 

Hrať stupnice dur, mol, chromatické,  prípadne stredoveké . 

 

Kompetencie Výstupy 

Schopnosť samostatne zahrať cvičenia 

alebo etudy z prebranej látky 

.(Balasanjan,Arban, Wurm, Čančik atď.)  

Orientácia v durových  a molových 

stupniciach   s kvintakordom 

a dominantným  alebo zmenšeným 

1 – 2 cvičenia rôzneho chrakteru  

z prebranej látky s využitím vhodných 

výrazových prostriedkov zodpovedajúcim 

charakteru a štýlu skladby. 

Stupnice s príslušnými akordami  

a obratmi. 



septakordom.  

Schopnosť hry z listu na úrovni  ročníka 

(Kopáčik , Hošek , .Daniel 3 diel - ľahšie 

etudy a cvičenia) . Ďalej schopnosť hrať 

v primeranom v duete  a samostatne zahrať  

2 prednesové skladby s klavírnym 

sprievodom. Verejne vystupovať najmenej 

1x za polrok – sólovo a 1x vystúpiť 

v komornom zoskupení. 

Hra dvojitého stakata.  

Srávne použitie výrazových prostriedkov 

pre rôzne štýlové obdobia. 

 

Minimálne jedenkrát za polrok verejné 

vystúpenie, hra naspamäť nie je 

podmienkou. 

 

Hra v súbore, komorná hra. 

 

Hra z listu. 

 

 

Notový materiál: 

J. B. Arban: 100 elementárnych etud (výber)  

W. Wurm: 45 ľahkých etud (výber)  

T. Čančik: 42 etud pre sopránovú zobcovú flautu (výber 

Olejník Jan : Melodické ozdoby – štúdie pre sopránovú a altovú zobcovú flautu  

Martinček Dušan : 13 malých cvičení  pre sopránovú zobcovú flautu -výber 

J. Nykl : 32 etud pre sopránovú zobcovú flautu -výber 

S. Balasanjan : 25 ľahkých etud –výber 

F. M. Veracini: Sonata terza (1., 2.časť)  

F. M. Veracini: Sonata prima (Largo, Allegro)  

H. G. Mareck: Sonatine (Allegro, Larghetto, Vivace)  

J. Ch. Pepusch: Sonata C dur (Adagio, Allegro) ? 

G. Ph. Telemann:Pastorale  

N. Baklanova: Sonáta  

R. R. Klein: Koncert C dur 



HRA NA SOPRÁNOVEJ ZOBCOVEJ  FLAUTE – 2. ročník nižšieho 

sekundárneho umeleckého vzdelania ISCED 2B 

 

 

○ Počet hodín týždenne: 1,5 hodina  v individuálnej forme výučby 

○ Učebný plán číslo 5 

  

 

 Ciele: V záujme ďalšieho napredovania je potrebné klásť dôraz na výrazovosť 

hry, na rozvoj zvukovej predstavivosti a na tvorivú samostatnosť žiaka v oblasti výrazu. 

Neustále pestovať v žiakovi lásku k umeniu, k hudbe a k nástroju. Ovládať schopnosť 

sebakontroly pri hre ( správne  hráčske návyky ) Pokračovať v pestovaní zmyslu pre 

metrorytmiku. Rozvíjať melodické a rytmické cítenie, rozvíjať a formovať cit pre 

hudobnú frázu. Orientovať sa v hre stupníc  a k nim prislúchajúcim kvintakordom 

a septakordom. Zamerať sa na zvukovú a farebnú vyrovnanosť hry vo všetkých 

registroch a v celej dynamickej škále nástroja. Zvyšovať interpretačné kompetencie žiaka 

v rôznych štýlových obdobiach. Celkovo viesť žiaka k čo najvyššej miere kultivovanosti 

jeho interpretačného prejavu najmä dôkladnou sebareflexiou. V čo najvyššej miere 

zapájať žiaka do komornej hry, hry z listu.  

 

 Obsah: Viesť žiaka k samostatnej kontrole správnych hráčskych návykov 

(postoj, dýchanie, nasadenie – artikulácia  atď. ) Naďalej rozvíjať štúdium dvojitého 

jazyka a rôzne odtiene nasadenia. Hrať stupnice dur, mol, chromatickú , celotónové, 

(prípadne stredoveké)  v celom rozsahu nástroja. Sledovať kvalitu tónu a zvukovú 

vyrovnanosť v celom rozsahu nástroja. V oblasti fyziológie trénovať hrudníkovo – 

bránicové dýchanie a tým zabezpečiť zvyšovanie kvality tónu. Zdokonaľovať hru 

s pomocnými hmatmi a hru zložitých melodických ozdôb. Pomocou cielene vyberaných 

cvičení a etud, prípadne prednesových skladieb zdokonaliť hru náročnejších 

melodických ozdôb a rytmických útvarov. Viesť žiaka aj k určitej analýze hud. diela  

( hud. forma skladby, harmónia)   

 

 



Kompetencie Výstupy 

Schopnosť samostatne zahrať stupnice dur 

a mol (harmonické, melodické), 

chromatickú a celotónové so všetkými 

predznamenaniami. Vytvorenie 

prislúchajúcich akordov a ich obratov 

v celom rozsahu nástroja.  

Cvičenia z prebranej látky rôzneho 

didaktického zamerania. Správne 

vyjadrenie všetkých artikulačných 

spôsobov hry.  

Samostatne predniesť skladbu/skladby  

so sprievodom nástroja, či viacerých 

nástrojov (klavír/keyboard, gitara, CD)  

a v komornom zoskupení. Štýlovo 

interpretovať skladby rôznych období 

a autorov. 

Prejaviť schopnosť hry z listu na úrovni 

ročníka. 

Stupnica dur a mol (harmonická, 

melodická), príp. chromatická,  

či celotónová stupnica.  

T5, D7, zm7 + obraty 

Cvičenia (etudy) rôzneho charakteru 

z prebranej látky. 

Prednesy rôzneho charakteru a štýlového 

obdobia. 

Hra náročnejších skladieb v komornom 

zoskupení so sprievodom, či bez. 

Aspoň jeden krát za polrok vystupovať 

verejne. 

 

 

Notový materiál: 

Etudy, cvičenia 

J. B. Arban: 100 elementárnych etud (výber)  

W. Wurm: 45 ľahkých etud (výber)  

T. Čančik: 42 etud pre sopránovú zobcovú flautu (výber) 

Olejník Jan : Melodické ozdoby – štúdie pre sopránovú a altovú zobcovú flautu -výber 

Martinček Dušan : 13 malých cvičení  pre sopránovú zobcovú flautu -výber 

J. Nykl : 32 etud pre sopránovú zobcovú flautu -výber 

S. Balasanjan : 25 ľahkých etud –výber 

Prednesové skladby 



J.S. Bach: Suita h mol ( Rondo, Badinerie) 

G. Ph. Telemann:  Sonatína F dur 

F. M. Veracini: Sonata terza (1., 2.časť)  

F. M. Veracini: Sonata prima (Largo, Allegro) 

J. B. Loeillet: Somáta a mol  

W. A. Mozart: Sonatina č. 6 

G. Rossini: Variácie 

G. Donizetti: Sonate 

J. Czerný : Žart 

R. R. Klein: Koncert C dur  



HRA NA SOPRÁNOVEJ ZOBCOVEJ  FLAUTE – 3. ročník nižšieho 

sekundárneho umeleckého vzdelania ISCED 2B 

 

 

○ Počet hodín týždenne: 1,5 hodina  v individuálnej forme výučby 

○ Učebný plán číslo 5 

 

 

 Ciele: nadobúdať schopnosť samostatnej kontroly pri hre, základné návyky, 

tonová kultúra, zvuková vyrovnanosť vo všetkých polohách nástroja, dynamika  

a intonácia. Ovládať rýchly a intenzívny bránicový nádych. Zvládať hru stupníc dur, mol 

do 4 predznamenaní s T5, D7 a zm7, obraty a chromatickú stupnicu. Mať vedomosť, ako 

hrať stredoveké stupnice. Ovládať princíp dvojitého staccata. Ovládať hru ťažších 

melodických ozdôb. Ovládať všetky techniky hry v rýchlejšom tempe ( legato, tenuto, 

portamento, staccato atď.) Upevňovať výrazové prostriedky a muzikálny prejav 

zodpovedajúci štýlu hranej skladby. Klásť dôraz na komornú hru a hru z listu. Hrať 

skladby rôznych období a štýlov s nádychom virtuozity 

 

 Obsah: Vedenie žiaka k samostatnej kontrole nielen správnych hráčskych 

návykov, ale aj kontrole pri interpretácii danej skladby , ako je napr. tonová kultúra, 

zvuková vyrovnanosť , správna dynamika, intonácia a dobová interpretácia daného 

obdobia. Zdokonaľovať rýchly a intenzívny bránicový nádych. Rozvíjanie rôznych 

druhov nasadenia. Hra stupníc dur, mol s T5, D7 a zm7, obraty a chromatickú stupnicu 

(prípadne celotónové) v celom rozsahu nástroja, hra vybraných stredovekých stupníc. 

Nacvičovanie dvojitého jazyka - staccata, zdokonaľovanie všetkých techník hry  

v rýchlejšom tempe ( legato, tenuto, portamento, staccato atď.) Nacvičovanie ťažších 

melodických ozdôb aj s pomocnými hmatmi. Nácvik ďalších pomocných hmatov. 

Nacvičovanie náročnejších melodických – rytmických útvarov. Vedenie žiaka  

k správnemu cvičeniu. Analýza hud. diela ( hud. forma skladby, harmónia). Rozvíjanie 

zmyslu pre štýlovosť reprodukcie rôznych štýlových období. Zdokonaľovanie komornej 

hry a hry z listu.  

 



Kompetencie Výstupy 

Schopnosť samostatne zahrať stupnice dur 

a mol (harmonické, melodické), 

chromatickú a celotónové so všetkými 

predznamenaniami, orientácia  

v stredovekých stupniciach.  

Vytvorenie prislúchajúcich akordov a ich 

obratov v celom rozsahu nástroja.  

Cvičenia z prebranej látky rôzneho 

didaktického zamerania. Správne 

vyjadrenie všetkých artikulačných 

spôsobov hry.  

Samostatne predniesť skladby so 

sprievodom nástroja, či viacerých nástrojov 

(klavír/keyboard, gitara, CD) a 

v komornom zoskupení. Štýlovo 

interpretovať skladby rôznych období 

a autorov. Schopnosť interpretovať 

komorné skladby. 

Prejaviť schopnosť hry z listu na úrovni 

ročníka. 

Stupnica dur a mol (harmonická, 

melodická), príp. chromatická,  

či celotónová stupnica.  

T5, D7, zm7 + obraty 

 

3 etudy rôzneho charakteru z prebranej 

 

Prejaviť schopnosť hry z listu na úrovni 

ročníka .  

 

2 náročnejšie skladby rôzneho štýlového 

obdobia s klavírnym sprievodom. Verejne 

vystupovať najmenej 1x za polrok – 

sólovo a 1x vystúpiť v komornom 

zoskupení. 

 

 

Notový materiál: 

W. Wurm: 45 ľahkých etud (výber) 

T. Čančik: 42 etud pre sopránovú zobcovú flautu (výber) 

J. B. Arban: 100 elementárnych etud (výber)  

Martinček Dušan : 13 malých cvičení pre sopránovú zobcovú flautu -výber 

J. Nykl : 32 etud pre sopránovú zobcovú flautu -výber 

S. Balasanjan : 25 ľahkých etud –výber 

Prednesové skladby  



M. Bitti.: Allemande 

J. Hotteterre.: Pochod 

J.van Eyck.: Der Fluyten Lust -Hof 

J.S. Bach: Suita h mol ( Rondo, Badinerie) 

J.S. Bach: Gigue z Overture D dur 

J.S. Bach: Sinfonia from Bwv 156 

J. B. Loeillet: Somáta a mol, op. 1 

J. Haydn.: Koncert C dur  

W. A. Mozart: Sonatina č. 6 

A.M. Baret.: Sonata C dur 

G. Rossini: Variácie 

G. Ph. Telemann: Sonatína F dur 

F. M. Veracini: Sonata terza (1., 2.časť)  

F. M. Veracini: Sonata prima (Largo, Allegro) 

G. Donizetti: Sonate 

J. Czerný : Žart 

R. R. Klein: Koncert C dur 

  



HRA NA SOPRÁNOVEJ ZOBCOVEJ  FLAUTE – 4. ročník nižšieho 

sekundárneho umeleckého vzdelania ISCED 2B 

 

 

○ Počet hodín týždenne: 1,5 hodina  v individuálnej forme výučby 

○ Učebný plán číslo 5 

 

 

 Ciele: nadobúdať schopnosť samostatnej kontroly pri hre, základné návyky, 

tonová kultúra, zvuková vyrovnanosť vo všetkých polohách nástroja, dynamika  

a intonácia. Ovládať rýchly a intenzívny bránicový nádych. Zvládať hru stupníc dur, mol 

do 4 predznamenaní s T5, D7 a zm7, obraty a chromatickú stupnicu. Mať vedomosť, ako 

hrať stredoveké stupnice. Ovládať princíp dvojitého staccata. Ovládať hru ťažších 

melodických ozdôb. Ovládať všetky techniky hry v rýchlejšom tempe ( legato, tenuto, 

portamento, staccato atď.) Upevňovať výrazové prostriedky a muzikálny prejav 

zodpovedajúci štýlu hranej skladby. Klásť dôraz na komornú hru a hru z listu. Hrať 

skladby rôznych období a štýlov s nádychom virtuozity. Pripraviť program  

na Absolventský koncert. 

 

 Obsah: Prehlbovanie a fixovanie reberno-bránicového dýchania vzhľadom  

na možnosť prechodu na väčší typ nástroja - basový nástroj. Pri prechode na basový 

nástroj viesť žiaka k schopnosti hrať basso continuo (generálbas). Pri prechode  

na basový nástroj viesť žiaka k správnemu držaniu nástroja a postavenie rúk a prstov, 

vzhľadom na prechodu na väčší typ nástroja. Používanie rôznych spôsobov artikulácie 

(tenuto, legato, portamento, staccato, rôzne spôsoby nasadenia tónu jazykom (mäkké, 

tvrdé nasadenie). Riešenie technických problémov podriadiť hudobnému výrazua 

interpretácii skladby. Hmatový ambit v celom rozsahu od f1- po as3. Obohatenie hry  

o nové melodické ozdoby (skupinový príraz, odraz, obal, obal na note s bodkou). 

Aplikácia teoretických poznatkov, nadobudnutých v predmete hudobná náuka primerane 

k špecifikám nástroja. Melodické ozdoby (skupinový príraz, odraz, obal, obal na note  

s bodkou). Stupnice do 4 predznamenaní dur aj mol (harmonický aj melodický variant)  

s rozložením T5 aj D7 a zm7. Hra zložitejších rytmických motívov. Melodické  



a technické cvičenia zamerané na problematiku vyskytujúcu sa v prednesových 

skladbách. Prednesové skladby s prihliadnutím na možnosti aj schopnosti žiaka, ktoré 

mu umožnia úspešne prezentovať sa na Absolventskom koncerte. 

 

Kompetencie Výstupy 

- ovládajú správne držanie nástroja  

a postavenie rúk a prstov,  

- majú osvojenú hru stupníc z hľadiska 

tempa (durové a molové - harmonické  

aj melodické) do 4 predznamenaní,  

- vedia zahrať akordy T5, D7, zm7  

s obratmi T5 a D7 ,zm7 v tenute, legate, 

staccate v celom rozsahu nástroja,  

- dokážu sa zapojiť do komornej alebo 

súborovej hry,  

- vedia zahrať technicky náročnejšiu  

aj rozsahovo dlhšiu skladbu,  

- vedia kriticky zhodnotiť vlastný výkon  

a výkony iných. 

Stupnica dur a mol (harmonická, 

melodická), príp. chromatická,  

či celotónová stupnica.  

T5, D7, zm7 + obraty 

 

3 etudy rôzneho charakteru z prebranej 

 

Prejaviť schopnosť hry z listu na úrovni 

ročníka .  

 

2 náročnejšie skladby rôzneho štýlového 

obdobia s klavírnym sprievodom. Verejne 

vystupovať najmenej 1x za polrok – 

sólovo a 1x vystúpiť v komornom 

zoskupení. 

 

 

Notový materiál: 

W. Wurm: 45 ľahkých etud (výber) 

T. Čančik: 42 etud pre sopránovú zobcovú flautu (výber) 

J. B. Arban: 100 elementárnych etud (výber)  

Martinček Dušan : 13 malých cvičení pre sopránovú zobcovú flautu -výber 

J. Nykl : 32 etud pre sopránovú zobcovú flautu -výber 

S. Balasanjan : 25 ľahkých etud –výber 

Prednesové skladby  

M. Bitti.: Allemande 



J. Hotteterre.: Pochod 

J.van Eyck.: Der Fluyten Lust -Hof 

J.S. Bach: Suita h mol ( Rondo, Badinerie) 

J.S. Bach: Gigue z Overture D dur 

J.S. Bach: Sinfonia from Bwv 156 

J. B. Loeillet: Somáta a mol, op. 1 

J. Haydn.: Koncert C dur  

W. A. Mozart: Sonatina č. 6 

A.M. Baret.: Sonata C dur 

G. Rossini: Variácie 

G. Ph. Telemann: Sonatína F dur 

F. M. Veracini: Sonata terza (1., 2.časť)  

F. M. Veracini: Sonata prima (Largo, Allegro) 

G. Donizetti: Sonate 

J. Czerný : Žart 

R. R. Klein: Koncert C dur 

  



Absolventská skúška:  

 Na konci 4. ročníka nižšieho sekundárneho umeleckého vzdelávania žiak vykoná 

absolventskú skúšku, ktorá pozostáva z nasledovnej interpretácie: 

- 2 stupnice - 1 durová, 1 molová 

- 2 etudy rozličného charakteru 

- 2 prednesové skladby rôzneho charakteru a štýlového obdobia. Prípadne časti koncertu, 

sonáty a podobne. 

 Ďalej účinkuje na Absolventskom koncerte ZUŠ, výber skadieb/skladby určí 

Umlecká rada v spolupráci s triednym učiteľom. 

 

 

Profil absolventa:  

 Žiak má zvládnuté základné kompetencie v hre na dychovom nástroji. Využíva  

a rozširuje správne reberno-bránicové dýchanie. Dokáže tvoriť ľahký, intonačne čistý tón 

s primeranou prstovou a jazykovou technikou s adekvátnym nasadením a ukončením. 

Žiak je schopný pracovať s farbou a kvalitou doteraz získaného tónu, pozná základnú 

výrazovú charakteristiku jednotlivých hudobných období, vie ju vyjadriť pri hre, pozná 

základné hudobné formy i druhy hudobného umenia, ďalej je schopný samostatne 

naštudovať primeranú hudobnú skladbu, zahrá adekvátnu hudobnú skladbu z listu. 

Ddokáže adekvátne vnímať a interpretovať na základe doteraz získaných teoretických 

poznatkov. Žiak je pripravený verejne vystupovať, je spôsobilý flexibilne čítať notový 

zápis. 



HUDOBNÝ ODBOR - ŠTÚDIJNÉ ZAMERANIE 

HRA NA BICÍCH NÁSTROJOCH 

 
 

Charakteristika predmetu:  

 Média v dnešnej dobe sú plné prezentácie populárnej hudby, ktorej súčasťou sú  

aj bicie nástroje rôzneho charakteru. ZUŠ reagujú na dopyt mladej generácie 

spoznávať  tieto hudobné nástroje a  prakticky sa naučiť na nich hrať.  

 Zámerom študijného zamerania Hra na bicích nástrojoch, ako samostatného 

hlavného predmetu, je komplexný hudobný rozvoj žiakov prostredníctvom inštrumentára 

a hudobnej literatúry bicích nástrojov. Z tohto dôvodu sa stáva hra na melodických 

bicích nástrojoch povinnou súčasťou prvej a druhej časti prvého stupňa základného 

štúdia.  

 Zavedenie hry na melodických bicích nástrojoch umožňuje vychádzať v ústrety 

spontánnemu záujmu detí predškolského a raného školského veku o hru na bicích 

nástrojoch a zároveň im zabezpečiť komplexný hudobný rozvoj. Na úrovni druhého 

stupňa základného štúdia a štúdia pre dospelých je hra na melodických bicích nástrojoch 

nepovinná.  

 Neoddeliteľnou a nenahraditeľnou súčasťou študijného zamerania Hra na bicích 

nástrojoch je i štúdium komornej, súboroveja orchestrálnej hry. Inovovaná koncepcia 

edukácie predmetu má svojich pendantov v mnohých edukačných koncepciách  

v západnej Európe i v susednom Maďarsku. 

 

Didaktické postupy a metódy práce: 

 Základom  postupu pedagóga  pri práci so žiakom je oboznámiť ho  

so základnými rytmickými prvkami a cvičeniami, pri ktorých získava žiak technickú 

zručnosť a potrebné rytmické cítenie.  

 

  



HRA NA BICÍCH NÁSTROJOCH – Prípravné štúdium  
 

 

○ Počet hodín týždenne: 1,5 v individuálnej forme výučby 

○ Učebný plán číslo 7 

 

 

 Ciele: Spoznávať jednotlivé nástroje, ktoré sa nachádzajú v triede, noty  

a základné rytmické cvičenia, aby na koncoročných skúškach  bol schopný postúpiť  

do prvého ročníka  I. stupňa základného štúdia.  Vedieť zahrať jednoduchú melódiu  

na melodickom nástroji                  

 

           Obsah: Vytlieskávanie jednoduchého rytmu, oboznámenie sa s notovou osnovou 

a notami v rozsahu jednej oktávy, rytmické hodnoty - celé, polové, štvrťové, osminové  

a šestnástinové.  

 

Kompetencie Výstupy 

základy rytmického cítenia 

spoznávanie notovej osnovy, umiestnenie 

jednotlivých nôt na nej a vedieť zahrať tieto 

noty na melodickom nástroji 

vedieť zahrať jednoduchú melódiu na  

melodickom nástroji 

 

 

 

 

Kritériá na postup do 1. ročníka primárneho umeleckého vzdelávania ISCED 1B 

Zvládnutie interpretačných a hudobno-teoretických cieľov daných vyššie na primeranej 

úrovni. Ďalej interpretovať 2 - 3 cvičenia, piesne, skladbičky s aplikáciou zvládnutých 

zručností určených pre Prípravné štúdium v tomto predmete. Hra spamäti nie je 

podmienkou. 

 

Notový materiál:  

Spevník ľudových piesní  



HRA NA BICÍCH NÁSTROJOCH – 1. ročník primárneho umeleckého vzdelania 

ISCED 1B 

 

 

○ Počet hodín týždenne: 1,5 v individuálnej forme výučby 

○ Učebný plán číslo 7 

 

Ciele: Oboznámiť a hravou formou priblížiť žiakom základné nástrojové 

vybavenie triedy. Naučiť správne držanie tela i paličiek a pracovať na vyváženosti 

jednotlivých úderov oboma rukami. 

 

Obsah: Zvládnutie rytmickej stupnice, t. j. hra celých, polových, štvrťových, 

osminových a šestnástinových nôt v rôznych tempách na malom bubienku. Hra v 2/4, 3/4 

a 4/4 taktoch. Nácvik jednoduchých a dvojitých paradidlov. Oboznámiť žiaka so 

súpravou bicích nástrojov a nacvičovať pri nej koordináciu rúk a nôh. 

 

Kompetencie Výstupy 

Po ukončení 1. ročníka hry na bicích 

nástrojoch má žiak spĺňať zručnosti ako 

správne držanie tela, zápästia s paličkami 

a dosiahnuť čo najväčšej uvoľnenosti pri 

hraní. 

Hra na malý bubienok – dve etudy 

Hra na xylofóne – stupnice do h2 a b2 

(jedna oktáva smerom hore aj dole) 

Jedna pieseň sólová hra, hra z pamäti 

Raz za polrok verejne vystupovať 

 

 

Notový materiál: 

ŠPRUNK, Petr a Jaroslav: Bicie nástroje 

TUZAR, Josef: Etudy pro malý buben 

SCHENCEL, Paul: Rock drums 

KIESANT, Gunter: Der moderne Drummer  

Úpravy ľudových a moderných piesní pre xylofón 

  



HRA NA BICÍCH NÁSTROJOCH – 2. ročník primárneho umeleckého vzdelania 

ISCED 1B 

 

 

○ Počet hodín týždenne: 1,5 v individuálnej forme výučby 

○ Učebný plán číslo 7 

 

 

Ciele: Práca na ďalšom rozvoji technickej zručnosti, vyváženosti úderov, 

smerujúcej k zvládnutiu základných dynamických odtieňov v strednom tempe. 

Dosiahnuť čistotu úderov po stránke rytmickej a dynamickej. 

 

 Obsah: Vybrať pre žiaka cvičenia, v ktorých si bude môcť precvičovať hru 

štvrťových, osminových a šestnástinových nôt v rôznych dynamických stupňoch. Hra  

vo štvrťových a osminových taktoch. Zdokonaľovať dvojité a postupne nacvičovať 

i trojité paradidle. Cvičenie s akcentmi pri pravidelnom delení doby. Začiatok nácviku 

tlakového víru na malom bubienku (tremolo). 

 

Kompetencie Výstupy 

Po ukončení 2. ročníka hry na bicích 

nástrojoch má žiak spĺňať zručnosti ako 

správne držanie tela, zápästia s paličkami 

a dosiahnuť čo najväčšej uvoľnenosti pri 

hraní. 

Žiak má schpnosť vyvažovať intenzitu 

úderov, ich dynamiku a rytmiku. 

Orientuje sa v štvrťových a osminových 

taktoch. 

Príprava na tlakový vír. 

Hra na súprave bicích nástrojoch 

Hra na malý bubienok – jedna etuda 

Hra na xylofóne – jedna pieseň alebo 

melódia podľa vlastného výberu 

Raz za polrok verejne vystupovať (sólová 

hra, hra z pamäti) 

 

  

 

 



Notový materiál: 

ŠPRUNK, Petr a Jaroslav: Bicie nástroje 

TUZAR, Josef: Etudy pro malý buben 

SCHENCEL, Paul: Rock drums 

KIESANT, Gunter: Der moderne Drummer 

Úpravy ľudových a moderných piesní pre xylofón 

  



HRA NA BICÍCH NÁSTROJOCH – 3. ročník primárneho umeleckého vzdelania 

ISCED 1B 

 

 

○ Počet hodín týždenne: 1,5 v individuálnej forme výučby 

○ Učebný plán číslo 7 

 

 

 Ciele: Práca na ďalšom rozvoji technickej zručnosti, vyváženosti úderov, 

smerujúcej k zvládnutiu základných dynamických odtieňov v rôznych tempách. 

Dosiahnuť čistotu úderov po stránke rytmickej a dynamickej. Okrem toho žiak ovláda 

názvoslovie používané pri hre na jednotlivých nástrojoch v triede. Tiež teoreticky ovláda 

názvoslovie pre iné bicie nástroje (rytmické, melodické). Ovládať základy správnych 

návykov: postoj, sedenie, postavenierúk a nôh, držanie tela, držanie paličiek. 

 

 Obsah: Cvičenia, v ktorých si bude môcť precvičovať zvukovo a dynamicky 

vyrovnané hranie striedavých a opakovaných úderov v pomalom, strednom a mierne 

rýchlom tempe s dynamickým rozlíšením mf – f, pedálovú techniku, jednoduchú 

rozkladovú koordináciu rúk a nôh (veľký bubon, malý bubon, dva tomy a hi-hat  

na dobu), hru zo zápisu celých, polových, štvrťových, osminových a šestnástinových nôt  

a pomlčiek v 4/4, 3/4, 2/4, 3/8, 6/8 a 9/8 takte, prechod medzi osminovými notami, 

osminovými triolami a šestnástinovými notami s pomlčkami, hru polovej, štvrťovej  

a osminovej noty s bodkou, hru osminovej synkopy a ligatúry, jednoduché osminové  

a šestnástinové variácie beatového sprievodu a slow-rocku.  

 

Kompetencie Výstupy 

 

Žiak sa orientuje na melodickom bicom 

nástroji v dur a mol stupniciach s 3 

predznamenaniami, vie zahrať T5 a jeho 

obraty. 

 

Hra na súprave bicích nástrojoch 

Hra na malý bubienok – jedna etuda 

Hra na xylofóne – jedna pieseň alebo 

melódia podľa vlastného výberu 



Žiak vie zahrať jednoduchú detskú 

prednesovú skladbu. 

Ovláda zvukovo a dynamicky vyrovnanú 

hru v rôznych tempách, taktoch štvťových, 

osminových a polových, delenie párne i 

nepárne. 

Analyzuje takt a metrum. 

Raz za polrok verejne vystupovať (sólová 

hra, hra z pamäti) 

 

  

 

 

Notový materiál: 

ŠPRUNK, Petr a Jaroslav: Bicie nástroje 

TUZAR, Josef: Etudy pro malý buben 

SCHENCEL, Paul: Rock drums 

KIESANT, Gunter: Der moderne Drummer 

Úpravy ľudových a moderných piesní pre xylofón 

  



HRA NA BICÍCH NÁSTROJOCH – 4. ročník primárneho umeleckého vzdelania 

ISCED 1B 

 

 

○ Počet hodín týždenne: 1,5 v individuálnej forme výučby 

○ Učebný plán číslo 7 

 

 

 Ciele: Práca na ďalšom rozvoji technickej zručnosti, vyváženosti úderov, 

smerujúcej k zvládnutiu základných dynamických odtieňov v rôznych tempách. Ovládať 

čistotu úderov po stránke rytmickej a dynamickej. Okrem toho žiak bezpečne ovláda 

názvoslovie používané pri hre na jednotlivých nástrojoch v triede. Tiež teoreticky ovláda 

názvoslovie pre iné bicie nástroje (rytmické, melodické, které nie sú materiálno-

techickým vybavním triedy). Bezpečne ovládať základy správnych návykov: postoj, 

sedenie, postavenierúk a nôh, držanie tela, držanie paličiek, koordináciu. 

 

 Obsah: Cvičenia, v ktorých si bude môcť precvičovať zvukovo a dynamicky 

vyrovnané hranie striedavých a opakovaných úderov v pomalom, strednom a mierne 

rýchlom tempe s dynamickým rozlíšením mf – f, pedálový techniku, koordináciu rúk  

a nôh (veľký bubon, malý bubon, dva tomy a hi-hat na dobu), vírenie vo štvrťovej  

a osminovej note s legátom, hru zo zápisu celých, polových, štvrťových, osminových, 

šestnástinových nôt a pomlčiek v 4/4, 3/4, 2/4, 3/8, 6/8, 9/8, 4/8 takte, prechod medzi 

osminovými notami, osminovými triolami a šestnástinovými notami, polovej, štvrťovej  

a osminovej noty s bodkou, osminovej a šestnástinovej synkopy a ligatúry, pedálovú 

techniku, rozkladovú koordináciu rúk a nôh (veľký bubon, malý bubon, dva tomy  

a hi-hat na prvú časť doby). Cvičenia pre osvojenie si osminových a šestnástinových 

variácií beatového sprievodu a slow-rocku. Cvičenia na melodickom bicom nástroji  

v dur a mol stupniciach s 4 predznamenaniami, T5 a jeho obraty. 

 Základy hry na bicej súprave: Rozkladové cvičenia s použitím veľkého bubna, 

malého bubna, dvoch tomov a hi-hat na začiatku každej doby. Kombinovaná koordinácia 

rúk s veľkým bubnom rôzne osminové a šestnástinové variácie beatového sprievodu  

a slow-rocku.  



 Hra so sprievodom (klavír, gitara, CD prehrávač, počítač). Hra na perkusiách: 

Vystihnutie taktu, motorického pohybu, prízvukov a dynamiky.  

 Základy hry na zvonkohre (metalofóne): Hra stupníc a príslušných kvintakordov. 

Orientácia v notovom zápise v rozsahu f – c3  

  

Kompetencie Výstupy 

 

Žiak sa orientuje na melodickom bicom 

nástroji v dur a mol stupniciach s 4 

predznamenaniami, vie zahrať T5 a jeho 

obraty. 

Žiak vie zahrať jednoduchú detskú 

prednesovú skladbu. 

Ovláda zvukovo a dynamicky vyrovnanú 

hru v rôznych tempách, taktoch štvťových, 

osminových a polových, delenie párne i 

nepárne. 

Analyzuje takt a metrum. 

 

Hra na súprave bicích nástrojoch 

Hra na malý bubienok – jedna etuda 

Hra na xylofóne – jedna pieseň alebo 

melódia podľa vlastného výberu 

Raz za polrok verejne vystupovať (sólová 

hra, hra z pamäti) 

 

  

 

 

Notový materiál: 

ŠPRUNK, Petr a Jaroslav: Bicie nástroje 

TUZAR, Josef: Etudy pro malý buben 

SCHENCEL, Paul: Rock drums 

KIESANT, Gunter: Der moderne Drummer 

Úpravy ľudových a moderných piesní pre xylofón 

 

  



 

Absolventská skúška:  

 Hra na súprave bicích nástrojov: jedna etuda alebo vlastná improvizácia; Hra  

na xylofóne: jedna pieseň alebo melódia podľa vlastného výberu (sólo alebo  

so sprievodom); Hra na malom bubne: jedna etuda pre malý bubon (Jozef Tuzar: výber 

od č. 15 – 25), hra z nôt. 

 Ďalej účinkuje na Absolventskom koncerte ZUŠ, výber skadieb/skladby určí 

Umlecká rada v spolupráci s triednym učiteľom. 

 

 

Profil absolventa:  

 Po ukončení primárneho šúdia hry na bicích nástrojoch žiak spĺňať zručnosti ako: 

správne držanie tela, zápästia s paličkami a dosiahnutí čo najväčšej uvoľnenosti pri hraní. 

Žiak má schpnosť vyvažovať intenzitu úderov, ich dynamiku a rytmiku. Orientuje sa  

v štvrťových a osminových taktoch. 

  



HRA NA BICÍCH NÁSTROJOCH – 1. ročník nižšieho sekundárneho umeleckého 

vzdelania ISCED 2B 

 

 

○ Počet hodín týždenne: 1,5 v individuálnej forme výučby 

○ Učebný plán číslo 7 

 

 

Ciele: Rozvíjanie rytmického cítenia, istoty úderu a kultúry prejavu. Rozšírenie 

cvičenia dynamickej stupnice od pp po ff. Dosiahnuť čistotu úderov po stránke rytmickej 

a dynamickej. Nácvik cvičení v rôznych tempách. 

 

Obsah: Opätovné  precvičovanie náročnejšej hry štvrťových, osminových 

a šestnástinových nôt v rôznych dynamických a tempových stupňoch. Hra  

v dvojpolových a osminových taktoch. Zdokonaľovať paradidlové cvičenia. Zamerať sa 

na bodkovaný rytmus, pravidelne a nepravidelné doby. Nácviku tlakového víru 

s dvojitými údermi na malom bubienku. 

 

Kompetencie Výstupy 

Zvládnutie náročnejších rytmických 

modulov (duoly, trioly – veľké, malé) 

Zvládnutie viachlasných cvičení. 

Orientácia vo všetkých druhoch taktov. 

Zdokonalenie paradidlových cvičení. 

Zdokonalenie tlakového víru na malom 

bubienku. 

Dve etudové cvičenia s rozdielnym 

taktom a tempom, hra z listu, technické 

cvičenia. 

Jeden koncert v každom polroku 

 

 

 

Notový materiál: 

ŠPRUNK, Petr a Jaroslav: Bicie nástroje 



TUZAR, Josef: Etudy pro malý buben 

SCHENCEL, Paul: Rock drums 

KIESANT, Gunter: Der moderne Drummer 

HOJNÝ, Stanislav: Etudy pre xylofón 

WILCOXON, Charley: Modern Rudimental Solos 

JAKOUŠ, Rudolf: Etudy pro soupravu bicích nástrojů  



HRA NA BICÍCH NÁSTROJOCH – 2. ročník nižšieho sekundárneho umeleckého 

vzdelania ISCED 2B 

 

 

○ Počet hodín týždenne: 1,5 v individuálnej forme výučby 

○ Učebný plán číslo 7 

 

 

Ciele: Zosúladenie požiadaviek a možností žiaka individuálnym prístupom. 

Kritický pohľad na doterajšie dosiahnuté výsledky, práca na zdokonaľovaní po každej 

stránke hry na bicích nástrojoch. V prípade záujmu žiaka sa zameriavame na prípravu  

na prechod do II. stupňa štúdia. 

 

Obsah: Rozvíjať a zdokonaľovať zvládnutie rytmických modulov. Pridávanie 

duol a veľkých triol. Viachlasné cvičenia v rámci hry z listu. Hra v rytmicky zložitejších 

taktoch. Opäť zdokonaľovať paradidlové cvičenia. Rozširovať poznávanie a okruh bicích 

nástrojov. Zlepšovanie a pravidelnosť tlakového víru s dvojitými údermi na malom 

bubienku. 

 

 

Kompetencie Výstupy 

 

Schopnosť hrať vyvážene rytmicky, 

dynamicky v rôznych tempách. 

Orientácia v štvrťových polových a 

osminových taktoch. Zvládnutie 

bodkovaného a nepravidelného rytmu. 

Tlakový vír s dvojitými údermi na malom 

bubienku. 

 

Hra na súprave bicích nástrojoch 

Hra na malý bubienok – tri etudy 

Hra na xylofóne – dve stupnice v dur aj 

mol tónine s obratmi akordov cez dve 

oktávy, jedna skladba so sprievodom 

klavíra 

Raz za polrok verejne vystupovať (sólová  

hra, hra spamäti) 

 

 



Notový materiál: 

ŠPRUNK, Petr a Jaroslav: Bicie nástroje 

TUZAR, Josef: Etudy pro malý buben 

SCHENCEL, Paul: Rock drums 

KIESANT, Gunter: Der moderne Drummer 

HOJNÝ, Stanislav: Etudy pre xylofón 

WILCOXON, Charley: Modern Rudimental Solos 

JAKOUŠ, Rudolf: Etudy pro soupravu bicích nástrojů  

MATUŠINSKÝ, Ján: Hráč bicích nástrojov v tanečnom orchestri 

  



HRA NA BICÍCH NÁSTROJOCH – 3. ročník nižšieho sekundárneho umeleckého 

vzdelania ISCED 2B 

 

 

○ Počet hodín týždenne: 1,5 v individuálnej forme výučby 

○ Učebný plán číslo 7 

 

 

 Ciele: Predchádzajúce roky mali pripravovať žiaka na zvýšené nároky, ktoré hra 

na bicích nástrojoch vyžaduje. Okrem zvládnutého presného držania tempa a rytmu, 

v nasledujúcich rokoch je treba upriamiť pozornosť aj na zvyšovanie samostatnosti 

a koordinácie pohybového aparátu (súhra rúk a nôh) pri hre na súprave bicích nástrojov.  

 

 Obsah: Predpokladá sa zvládnutie rytmických modulov, ktoré treba vycvičiť  

do rýchlejšieho tempa. Pri melodickom nástroji (xylofón) uprednostňovať hru z pamäti 

pri koncertných  vystúpeniach. Pri hre na súprave bicích nástrojov využiť poznatky z hry  

na malom bubienku a postupujúcimi rokmi zvyšovať súčinnosť rúk a nôh. 

 

 

Kompetencie Výstupy 

Zvládnutie rytmickej stupnice od duoly po 

sextolu. Bezproblémové hranie skladieb 

v rôznych druhoch taktov. Zlepšovanie 

tlakového víru na malom bubienku. 

Rozširovať cvičenie paradidlového 

spôsobu hrania. 

Hra na malý bubienok – 3 etudy  

 

Hra na xylofón – 2 stupnice v dur a mol  

 

Hra na súprave bicích nástrojov 

 

  

Notový materiál:  

ŠPRUNK, Petr a Jaroslav: Bicie nástroje  



TUZAR, Josef: Etudy pro malý buben  

SCHENCEL, Paul: Rock drums  

KIESANT, Gunter: Der moderne Drummer  

HOJNÝ, Stanislav: Etudy pre xylofón  

WILCOXON, Charley: Modern Rudimental Solos  

JAKOUŠ, Rudolf: Etudy pro soupravu bicích nástrojů  

MATUŠINSKÝ, Ján: Hráč bicích nástrojov v tanečnom orchestri 



HRA NA BICÍCH NÁSTROJOCH – 4. ročník nižšieho sekundárneho umeleckého 

vzdelania ISCED 2B 

 

 

○ Počet hodín týždenne: 1,5 v individuálnej forme výučby 

○ Učebný plán číslo 7 

 

 

 Ciele: Predchádzajúce roky mali pripravovať žiaka na zvýšené nároky, ktoré hra 

na bicích nástrojoch vyžaduje. Okrem zvládnutého presného držania tempa a rytmu, 

v nasledujúcich rokoch je treba upriamiť pozornosť aj na zvyšovanie samostatnosti 

a koordinácie pohybového aparátu (súhra rúk a nôh) pri hre na súprave bicích nástrojov.  

 

 Obsah: Predpokladá sa zvládnutie rytmických modulov, ktoré treba vycvičiť  

do rýchlejšieho tempa. Pri melodickom nástroji (xylofón) uprednostňovať hru z pamäti 

pri koncertných  vystúpeniach. Pri hre na súprave bicích nástrojov využiť poznatky z hry 

na malom bubienku a postupujúcimi rokmi zvyšovať súčinnosť rúk a nôh. 

 

 

Kompetencie Výstupy 

Zvládnutie rytmickej stupnice od duoly po 

sextolu. Bezproblémové hranie skladieb 

v rôznych druhoch taktov. Zlepšovanie 

tlakového víru na malom bubienku. 

Rozširovať cvičenie paradidlového 

spôsobu hrania. 

Hra na malý bubienok – 3 etudy  

 

Hra na xylofón – 2 stupnice v dur a mol  

 

Hra na súprave bicích nástrojov 

 

  

Notový materiál:  

ŠPRUNK, Petr a Jaroslav: Bicie nástroje  



TUZAR, Josef: Etudy pro malý buben  

SCHENCEL, Paul: Rock drums  

KIESANT, Gunter: Der moderne Drummer  

HOJNÝ, Stanislav: Etudy pre xylofón  

WILCOXON, Charley: Modern Rudimental Solos  

JAKOUŠ, Rudolf: Etudy pro soupravu bicích nástrojů  

MATUŠINSKÝ, Ján: Hráč bicích nástrojov v tanečnom orchestri 

 

  



Absolventská skáuška 

 Žiak na Absolventskej suške predvedie: Hra na malý bubienok – 2 etudy rôzneho 

charakteru, štýlu, Hra na xylofón – 2 stupnice v dur a mol a prislúchajúce akordy  

s obratmi, Hra na súprave bicích nástrojov, Hra dvoch prednesových skladieb rôzneho 

xharakteru, prípadne viacčasťová skladba 

 Ďalej účinkuje na Absolventskom koncerte ZUŠ, výber skadieb/skladby určí 

Umlecká rada v spolupráci s triednym učiteľom. 

 

 

Profil absolventa 

 Absolvent druhej časti umeleckého vzdelávania ovláda názvoslovie, delenie  

a žánrové využitie inštrumentára bicích nástrojov a ovláda základy ladenia používaných 

nástrojov; má správne hráčske návyky a základy správneho používania hracieho aparátu. 

 Dokáže aktívne pôsobiť v hudobných zoskupeniach ako hráč sólového partu i ako 

sprievodný hráč, svoje vedomosti dokáže sám rozvíjať, obnovovať, je schopný primerane 

reagovať na nové trendy i na spoločenský vývoj. 

 

  



HUDOBNÝ ODBOR – ŠTÚDIJNÉ ZAMERANIE 

HLASOVÁ VÝCHOVA A SPEV 

 

 Poslanie a charakteristika predmetu Hlasová výchova a spev: Spev  

je oddávna najprirodzenejší hudobný prejav človeka. Spevnosť je meradlom hudobnosti 

národa a bohatstvo ľudových piesní je doklad i základ jeho hudobnej kultúry. 

Kultivovaný spevácky prejav sa uplatňuje v jeho vokálnej hudbe všetkých štýlových 

období a žánrov v skladbách sólových, komorných i zborových. Udržiavanie a rozvíjanie 

speváckej tradície národa (prostredníctvom hlasovej a speváckej výchovy poskytovaním 

základov hudobného vzdelania nadaným záujemcom) je úloha speváckych oddelení 

ZUŠ.  

 

 Metódy a formy práce: Učebné osnovy sú základná smernica pre prácu učiteľa 

v jednotlivých ročníkoch. Splnenie vyučovacieho cieľa preberaním vytýčených 

študijných úloh je pre učiteľa i žiaka záväzné, je podmienkou pre postup žiaka  

do vyššieho ročníka. Všetky technické cvičenia, solffegio i prednesové skladby si treba 

zvoliť tak, aby v nich žiak mohol postupne precvičiť a uplatniť všetky získané 

vedomosti. Technická a prednesová literatúra má slúžiť učiteľovi v základnej orientácii. 

Podľa svojich skúseností a individuálnych potrieb jednotlivých žiakov ju možno voľne 

obmieňať, doplňovať alebo nahradzovať iným, ročníku primeraným materiálom alebo 

inou dostupnou literatúrou. Voliť metódy a formy výchovno-vzdelávacej práce ako  

aj počet a zameranie piesní na splnenie stanovených cieľov. Ak žiak zvládne potrebnú 

látku svojho ročníka, učiteľ s ním môže preberať i študijnú látku vyššieho ročníka, 

pritom treba dbať na rovnováhu jeho muzikálneho a technického rozvoja.  



HLASOVÁ VÝCHOVA A SPEV – Prípravné štúdium 

 

 

○ Počet hodín týždenne: 1,0 hodina  v individuálnej forme výučby 

○ Učebný plán číslo 8 

 

 

 Ciele: Do prípravného ročníka hlasovej výchovy zaraďovať deti so zdravým 

hlasom na základe foniatrického vyšetrenia. Cieľ prípravnej hlasovej výchovy  

je overenie schopnosti ďalšieho hudobného a hlasového vývoja žiakov, prehĺbenie ich 

záujmu o spev, naučenie zásad hlasovej hygieny, prípadne v spolupráci s logopédom 

odstránenie drobných chýb v ich výslovnosti. Všetky dychové, spevácke a uvoľňovacie 

pohybové cvičenia sa konajú hravou formou v súlade s prebraným hudobným 

materiálom a postupne sa vytvárajú predpoklady na získavanie systematických 

pracovných návykov žiaka.  

 

 Obsah: Hneď od začiatku štúdia je potrebné učiť dieťa sebakontrole (sluchová 

analýza), čo je nevyhnutný predpoklad čistej intonácie samotného speváckeho prejavu. 

Dbať na správne, voľné držanie tela pri speve, prirodzené, volné a zároveň postupne  

sa prehlbujúce dýchanie, s cieľom postupne predlžovať výdychovú fázu. Jasne poukázať 

na rozdiel medzi rytmizovaným textom a kantilénou. Podľa schopností žiaka naštudovať  

niekoľko jednoduchých ľudových, alebo detských piesní. Vzbudiť záujem o spev 

a celkový kultúrny prejav. Správne a prirodzené držanie tela pri speve. Pokojný nádych – 

predlžovaný výdych. Správna výslovnosť.  

 

 

Kompetencie Výstupy 

Žiak dokáže zaspievať piesne s vedomým 

držaním tela a voľným nádychom. Zreteľne 

vyslovuje v príslušnej rozsahovej škále.  

Spevácky prejav žiaka v prípravnom štúdiu 

Detské piesne, primerané veku  

a schopnostiam žiaka.  

 

Jedenkrát verejne vystúpiť. 



je v súlade s obsahovou stránkou piesní.  

Žiak zaspieva pieseň s vedomým nasadenia 

tónu  

v hlavovej rezonancii.  

Žiak vie zaspievať pieseň intonačne čisto s 

hudobným sprievodom. 

 

 

Kritériá na postup do 1. ročníka primárneho umeleckého vzdelávania ISCED 1B 

Zvládnutie interpretačných a hudobno-teoretických cieľov daných vyššie na primeranej 

úrovni. Ďalej interpretovať 2 - 3 detské, ľudové, umelé piesne s aplikáciou zvládnutých 

zručností určených pre Prípravné štúdium v tomto predmete so sprievodom 

harmonického nástroja. Spev spamäti je podmienkou. 

 

 

Notový materiál: 

detské a ľudové piesne podľa výberu pedagóga 

D. Lapšanská: Do-re-mi 

B. Brožová: Album detských piesní  

P. Eben: V trávě  

V. Neumann: Tri šnúrky pesničiek  

P.Cón – Koledy 



HLASOVÁ VÝCHOVA A SPEV – 1. ročník primárneho umeleckého vzdelania 

ISCED 1B 

 

 

○ Počet hodín týždenne: 1,5 hodiny  v individuálnej forme výučby 

○ Učebný plán číslo 8 

 

 

 Ciele: Cieľom prvého ročníka je viesť žiaka k pochopeniu hudobného a slovného 

obsahu jednotlivých jednoduchých ľudových a detských piesní. Rozvíjať intonačné 

a rytmické schopnosti, celkové muzikálne cítenie. Postupne učiť jednoduché hlasové 

cvičenia, dbať pritom na správnu artikuláciu vokálu, čistotu intonácie, prirodzenosť 

prejavu a poukázať na ich význam pri dosiahnutí voľného a čistého spievu.  

Pri naštudovaní piesní sledovať čistotu a zrozumiteľnosť jednotlivých vokálov, rozvýjať 

zmysel pre muzikálny prejav a kantilénu, avšak pri zachovaní osobitosti prejavu každého 

žiaka. 

 

 Obsah: Dbať na správne držanie tela pri speve. Prehlbovať pokojné a hlboké 

dýchanie, so zameraním sa na predlžovanie výdychovej fázy. Uvoľňovať bradu a viesť 

k mäkkému posadeniu tónu na dychovú oporu. Klásť dôraz na čistotu kantilény, 

schopnosť sebakontroly, čo je predpokladom pre lepšie počúvanie a orientáciu  

v harmónii. Predpokladom pre zaradenie do tejto študijnej skupiny je rýchlejšie 

muzikálne napredovanie ako ich rovesníkov s hlasovou výchovou. Mäkké a opreté 

nasadzovanie tónu, snažiť sa o kompaktnosť vokálov, ich jednotnosť. Technické cvičenia 

v rozsahu tercie až kvinty. Brumendo, ako návyk hlavovej rezonancie.  

  

 

Kompetencie Výstupy 

Čo najdokonalešie zvládnutie 10 - 15 

ľudových, či detských piesní v rozsahu c1 

– c2. 

Žiak dokáže zaspievať tieto piesne s 

⁃ naspamäť, čisto a rytmicky presne 

interpretovať jednoduché ľudové 

alebo jeho veku prislúchajúce 



vedomým držaním tela a správnym 

nádychom a výslovnosťou v danej škále 

rozsahu. Taktiež v súlade s obsahovou 

stránkou študovaných piesní.  

Žiak zaspieva pieseň s vedomým nasadenia 

tónu  

v hlavovej rezonancii, s presnou intonáciu s 

hudobným sprievodom.  

detské piesne 

⁃ jedenkrát za polrok verejne vystúpiť 

⁃ interpretovať ukážky z prebranej látky 

 

 

Notový materiál:  

O. Demo: Z klenotnice slovenských ľudových piesní  

A. Moyzes: 12 ľudových piesní zo Šariša  

I. Dibák: Ej háje, háje  

V. Novák: 25 slovenských ľudových piesní  

P. Cón: Slovenské ľudové piesne I.  

Prednesové skladby:  

B. Brožová: Album detských piesní  

P. Eben: V trávě  

V. Neumann: Tri šnúrky pesničiek  

A. Trokanová: Detský rok  



HLASOVÁ VÝCHOVA A SPEV – 2. ročník primárneho umeleckého vzdelania 

ISCED 1B 

 

 

○ Počet hodín týždenne: 1,5 hodiny  v individuálnej forme výučby 

○ Učebný plán číslo 8 

 

 

 Ciele: Cieľom druhého ročníka je viesť žiaka k prehlbovaniu technických 

a výrazových schopností, to znamená, rozšíriť škálu hlasových cvičení zameraných  

na nácvik a osvojenie si určitých technických postupov a potrebných správnych návykov 

vyplývajúcich so správneho posadenia tónu na dych, jeho udržanie v celom rozsahu 

frázy, postupne otvárať hlasový rozsah v oboch smeroch, prehlbovať čistotu intonácie, 

venovať pozornosť rytmickej presnosti, tempovým zmenám a výrazovým prostriedkom. 

Spievaný text musí byť zrozumiteľný a viesť žiaka k jeho pochopenie a patričnému 

stvárneniu pri interpretácií. Viesť k rozvýjaniu hudobnej pamäti a tvorivej spolupráci 

s korepetítorom. 

 

 Obsah: Pracovať na dychovej opore. Zdokonalovať schopnosť čisto a legáto 

spievať. Mať správny spevácky postoj, teda voľné a vzpriamené držanie tela s celkovým 

uvoľnením. Posádzať mäkko tón na dychovú oporu. Pracovať na otváraní hlasového 

rozsahu. Dbať na vyrovnanosť vokálov, ich zrozumiteľnosť. Viesť  žiaka k schopnosti 

viachlasého spevu. Rozvíjať pamäťové schopnosti. 

 

 

Kompetencie Výstupy 

Žiak je schopný zaspievať vybrané detské 

piesne, ako aj ľudové piesne intonačne 

čisto, rytmicky správne, ako aj začať 

výrazovo členiť daný hudobný materiál.  

Orientuje sa v ľudových piesňach, ich 

interpretácii, rytmickej a intonačnej zložke. 

V rámci zborového spevu poznať 3 - 6 

komorných piesní.  

Vedieť čisto a so správnym výrazom 

primeraným piesni zaspievať 15 - 17 

ľudových piesní, alebo detských piesní.  

Jedenkrát polročne verejne vystúpiť so 



Zvláda technické cvičenia zamerané na 

staccato, legato.  

Schopnosť interpretovať v komornom 

zoskupení, prípadne zbore. 

Pokojne sa orientovať v rozsahu h až c2. 

skladbami rôzneho charakteru. 

 

 

Notový materiál:  

K. Lapšanská: Do, re , mi , fa  

O. Demo: Z klenotnice slovenských ľudových piesní.  

H. Repassyová: Spievajže si, spievaj  

M. Smutná-Vlková: Metodika spevu I. – II.  

Ľ. Pavlovičová – Baková: Spievaj si vtáčatko  

A. Moyzes: 12 ľudových piesní zo Šariša  

V. Novák: 25 slovenských ľudových piesní.  

P. Cón: Slovenské ľudové piesne I.  

Zbierka Slávik Slovenska - zbierka slovenských ľudových piesní  



HLASOVÁ VÝCHOVA A SPEV – 3. ročník primárneho umeleckého vzdelania 

ISCED 1B 

 

 

○ Počet hodín týždenne: 1,5 hodiny  v individuálnej forme výučby 

○ Učebný plán číslo 8 

 

 

 Ciele: Cieľom tretieho ročníka je viesť žiaka k prehlbovaniu technickych  

a vyrazovych schopností, to znamená, rozšíriť škálu hlasovych cvičení zameranych  

na nácvik a osvojenie si určitych technickych´postupov a potrebnych správnych návykov 

vyplyvajúcich so správneho posadenia tónu na dych, jeho udržanie v celom rozsahu 

frázy, postupne otvárať hlasovy rozsah v oboch smeroch, prehlbovať čistotu intonácie, 

venovať pozornosť rytmickej presnosti, tempovym zmenám a vyrazovym prostriedkom. 

Spievany text musí byť zrozumiteľny a viesť žiaka k jeho pochopenie a patričnému 

stvárneniu pri interpretácií. Viesť k rozvyjaniu hudobnej pamäti a tvorivej spolupráci  

s korepetítorom. 

 

 Obsah: Pracovať na dychovej opore. Pripravovať reberno–bránicové dýchanie, 

stále dbať na kompaktné a hlboké nadýchnutie do bránice a tým viesť žiaka k úplnému 

využitiu bránice ako dychového aparátu potrebného na dobré a intonačne čisté spievanie. 

Zdokonalovať schopnosť čisto a legáto spievať. Mať správny spevácky postoj, teda 

voľné a vzpriamené držanie tela s celkovým uvoľnením. Posádzať mäkko tón  

na dychovú oporu. Pracovať na otváraní hlasového rozsahu. Dbať na vyrovnanosť 

vokálov, ich zrozumiteľnosť. Viesť žiaka k schopnosti viachlasého spevu. Rozvíjať 

pamäťové schopnosti. 

 

 

Kompetencie Výstupy 

Žiak je schopný detské, ľudové ale aj 

prednesové skladby spievať intonačne 

čisto, technicky na dostatočnej dychovej 

Verejné vystúpenie jedenkrát za v polrok 

verejné  vystúpenie (dve piesne 

kontrastného charakteru v sprievode iného 



opore. Technické cvičenia – brumendo, 

precvičovať všetky vokály - a, e, i, o, u. 

Legato, mäkké spájanie tónov. Postupne 

zapájať staccato a portamento. Vedieť čisto 

a so správnym výrazom primeraným piesni 

zaspievať minimálne 20 - 22 detských 

ľudových piesní. Pokojne zvládnuť 

interpretovať piesne v rozsahu c1 – d².  

hudobného nástroja/nástrojov).  

  

Vystúpenie v II. polroku v rámci KS alebo 

ZS. V rámci zborového spevu alebo 

komorného spevu poznať 3 - 6 komorných  

piesní.  

 

Interpretovať jednoduché ukážkové vzory.  

 

 

Notový materiál: 

O. Demo: Z klenotnice ľudových piesní  

Ľ. Pavlovičová – Baková: Spievaj si, vtáčatko.  

A. Moyzes: Dvanásť ľudových piesní zo Šariša  

I. Dibák: Ej, háje, háje  

P. Cón: Slovenské ľudové piesne I.  

L. Daniel: Píšťalôčka moja  

K. Lapšanská: Do, re, mi, fa  

H. Repassyová – M. Šimko: Spievajže, si spievaj  



HLASOVÁ VÝCHOVA A SPEV – 4. ročník primárneho umeleckého vzdelania 

ISCED 1B 

 

 

○ Počet hodín týždenne: 1,5 hodiny  v individuálnej forme výučby 

○ Učebný plán číslo 8 

 

 

 Ciele: V štvrtom ročníku by sme mali mať možnosť nadviazať na skúsenosti  

a nadobudnuté schopnosti, získané z predchádzajúcich troch rokov. Žiak sa má vedieť 

samostatne orientovať v notovom zápise a naštudovať si novú, vybranú sklatbu. 

Závažnosť a náročnosť je zodpovedajúca veku a osobnym dispozíciam. Naďalej  

sa pracuje s dychovou oporou, s posadením vokálu do rezonancie, s jasnou artikuláciou. 

Za predpokladu čistej intonácie vyrovnanosti registrov je možné rozširovať hlasový 

rozsah na oktávu, prípadne ďalej podľa schopností žiaka. Študent by sa mal raz  

za školsky rok prezentovať na internom, či verejnom koncerte. Repertoar by mal zahŕňať 

detské piesne, ľudové piesne, prípadne ľahšie umelé piesne menšieho hlasového rozsahu, 

vhodné technické cvičenia. Je vhodná aj primeraná sakrálna tvorba. 

 

 Obsah: Pracovať na dychovej opore. Čistota intonácie. Vyrovnanosť vokálov - 

pokračovať vo vyrovnávaní jednotnosti vokálov – a, e, i, o, u. Posadenie tónu  

do rezonencie. Mäkké posadenie tónu a schopnosť spievať legáto. Zrozumiteľnosť 

spievaného slova. Vyjadrenie obsahu, nálady skladby. Zaoberať sa dynamikou  

a tempovými zmenami nie len v prípravných cvičeniach, ale aj priamo v prednesových 

skladbách. 

 

 

Kompetencie Výstupy 

Žiak interpretuje naštudované detské, 

ľudové ale aj prednesové skladby intonačne 

čisto, technicky na dostatočnej dychovej 

opore.  

Verejné vystúpenie jedenkrát za polrok – 

interpretácia dvoch piesní kontrastného 

charakteru.  

 



Technické cvičenia – brumendo, 

precvičovať všetky vokály - a, e, i, o, u. 

Legato - mäkké spájanie tónov. Postupne 

zapájať ťažšie formy staccata a portamenta, 

ako aj ľahká forma glissanda. 

Intonácia hudobných ukážok z prebranej 

látky. 

  

  

 

 

Notový materiál:  

M. Smutná – Vlková : Metodika spevu I.-II.  

O. Demo: Z klenotnice ľudových piesní  

I. Dibák: Ej háje, háje  

O. Francisci: Zbierka ľudových piesní  

K. Lapšanská: Do, re, mi, fa  

V. Novák: 25 slovenských ľudových piesní  

L. Janáček: Moravské písně  

V. F. Bystrý:Slovenské ľudové piesne op.28  

P. Cón: Koledy  

M. Schneider-Trnavský: Slovenské ľudové piesne 1.  

  



Absolventská skúška:   

 Žiak interpretuje 2 piesne rôzneho charakteru, štýlu, obdobia. V rámci 

komorného spevu alebo zborového spevu – 1 pieseň. V rámci zborového spevu alebo 

komorného spevu poznať 3 - 6 piesní. 

 Ďalej účinkuje na Absolventskom koncerte ZUŠ, výber skadieb/skladby určí 

Umlecká rada v spolupráci s triednym učiteľom. 

 

 

Profil absolventa:  

 Žiak interpretuje naštudované detské, ľudové ale aj prednesové skladby intonačne 

čisto, technicky na dostatočnej dychovej opore a tónom posadeným v rezonancii. Spieva 

legáto, stakáto i portamento, vhodne využíva mierne glissando. Interpretuje dynamicky  

s využitím správnych výrazových prostriedkov. 

 



HLASOVÁ VÝCHOVA A SPEV – 1. ročník nižšieho sekundárneho umeleckého 

vzdelania ISCED 2B 

 

 

○ Počet hodín týždenne: 1,5 hodiny  v individuálnej forme výučby 

○ Učebný plán číslo 8 

 

 

 Ciele: Nadviazať na získané vedomosti z predchádzajúcich ročníkov ISCED 1 B 

, rozšíriť hudobno – výrazový obzor žiaka a upevneniť spevácke návyky, ako je: správna 

funkcia hlasového a dychového aparátu, ako aj zlepšenie speváckej techniky. Sústavná 

príprava na orientáciu sa na sólovy spev, suverénny sólovy prejav žiaka. 

 

 Obsah: Zameranie sa na koncertné vystupovanie. Neustále podporovať 

uvedomelé držanie tela, kultivovaný prejav a vystupovanie na pódiu. Vybranými 

dychovými cvičeniami zdokonaľovať reberno – bránicové dychanie, čo je predpokladom 

správneho tvorenia tónu, dychovej opory a tiež intonačného držania a vedenia tónu.  

V druhom slede sústrediť sa na vyrovnanie hlasového aparátu po celej dĺžke hlasového 

diapazonu a jednotlivych jedincov, so zameraním sa najmä na strednú polohu. 

Vokalizačné cvičenia primerané vekovému stupňu žiaka. 

 

 

Kompetencie Výstupy 

správne posadený hlas na dostatočnej 

dychovej opore. Upevnenie stavby hlasu, 

zdokonalené legata a príprava na staccato  

v kompilácii s dychovou oporou, ako  

aj upevnenie glissanda. Opäť 

zjednocovanie a zvukové zaokrúhľovanie 

vokálov a, e, i, o, u najmä stieranie 

rozdielov medzi plochými a guľatými 

vokálmi. 

Vedieť čisto a so správnym vyrazom  

a dychovym nasadením zaspievať 

minimálne 25 ľudovych piesní, ako aj 5 

technickych cvičení adekvátne vybranych 

podľa možností žiaka. 

Verejné vystúpenie najmenej 1 krát v 

polroku, ako aj zapájanie sa do hudobného 

a koncertného diania školy. 



Interpretovať piesne v rozsahu a – f2. 

 

 

Notový materiál: 

M. Smutná – Vlková : Metodika spevu I.-II. 

PANOFKA: Metodika spevu 

J. Tomášová: 30 ľahkych vokalíz 

G.Concone : 50 technickych cvičení pre vysoky alebo nízky hlas. 

N.Vaccai: Vokalízy 

M. Schneider- Trnavsky : Zborníky ľudovych piesní I.- V. 

W. Lutoslawski : 20 kolied 

O. Demo: Z klenotnice slovenskych ľudovych piesní. 

Zbierky rôznych ročníkov „ Slávik Slovenska“ 

V. Novák 25 ľudovych piesní 

L. Janáček: Moravské písně 

Detské piesne z jednotlivych melódií k filmom: Shrek, Little Mermaid, Alladin, 

Pocahontas 

( vychádzať z daností a hlasovych možností jednotlivych žiakov, tomu podriadiť svoj 

výber ) 



HLASOVÁ VÝCHOVA A SPEV – 2. ročník nižšieho sekundárneho umeleckého 

vzdelania ISCED 2B 

 

 

○ Počet hodín týždenne: 1,5 hodiny  v individuálnej forme výučby 

○ Učebný plán číslo 8 

 

 

 Ciele: Žiak má dosiahnuť také schopnosti, ktoré mu umožnia realizovať jeho 

hudobnú predstavivosť pri speváckom prejave. Ďalej rozvíjať primeranú technickú 

vyspelosť a kultivovanosť hudobného prejavu. Postupne učiť žiaka rozlišovať hlavné 

zásady pri interpretácii piesní rozmanitých žánrov a štýlov v sólovom a komornom 

speve. Preto treba zaradiť do vyučovania ukážky nahrávok vynikajúcich interpretov. 

Viesť žiaka k samostatnému štúdiu a vzbudzovať jeho záujem o hudobnú literatúru. 

Zapájať žiakov do komorného alebo zborového spevu. Neustále sledovať mutačné 

obdobie žiakov.  

 

 Obsah: Uvedomene používať reberno-bránicové dýchanie a dychovú oporu. 

Vyrovnávanie hlasu. Cvičenia na predchádzanie mutačných šelestov a hlasových 

zlomov: príprava staccata v pomalom tempe v strednej hlasovej polohe,  

brumendo – s nasadením zhora. Príprava mezza di voce v primeranej dynamike  

na zdokonaľovanie dychovej opory. Hlasové cvičenia v rozsahu oktávy. Rozložený 

kvintakord v rozsahu oktávy. Rozvíjať plynulú kantilénu s predlžovaním  

a zdokonaľovaním dychových fáz. Rozvíjať hudobnú predstavivosť. Príprava komorného 

spevu.  

 

 

Kompetencie Výstupy 

Žiak dokáže interpretovať piesne  

s vedomou dychovou oporou, v s voľným  

a mäkkým nasadením, v príslušnej 

dynamickej škále, jeho spevácky prejav je 

Vystúpenie na verejnosti jeden – dvakrát 

za polrok, so skladbami rôzneho 

charakteru (rozdielnosť štýlu, obdobia) 

 



v súlade s obsahovou stránkou piesní.  

Pri hudobnom prejave využíva všetky 

doteraz získané kompetencie pre 

dosiahnutie požadovaného výrazu 

interpretovanej skladby. 

Vie interpretovať umelé (obdobie baroka  

až po 21.stor.), ľudové piesne  

s inštrumentálnym sprievodom.  

Komorný, prípadne zborový spev  

so sprievodom prípadne a capella. 

 

 

Notový materiál: 

M. Smutná – Vlková : Metodika spevu I.-II. 

PANOFKA: Metodika spevu 

J. Tomášová: 30 ľahkych vokalíz 

G.Concone : 50 technickych cvičení pre vysoky alebo nízky hlas. 

N.Vaccai: Vokalízy 

M. Schneider- Trnavsky : Zborníky ľudovych piesní I.- V. 

W. Lutoslawski : 20 kolied 

O. Demo: Z klenotnice slovenskych ľudovych piesní. 

Zbierky rôznych ročníkov „ Slávik Slovenska“ 

V. Novák 25 ľudovych piesní 

L. Janáček: Moravské písně 

Detské piesne z jednotlivych melódií k filmom: Shrek, Little Mermaid, Alladin, 

Pocahontas 

( vychádzať z daností a hlasovych možností jednotlivych žiakov, tomu podriadiť svoj 

výber ) 

  



HLASOVÁ VÝCHOVA A SPEV – 3. ročník nižšieho sekundárneho umeleckého 

vzdelania ISCED 2B 

 

 

○ Počet hodín týždenne: 1,5 hodiny  v individuálnej forme výučby 

○ Učebný plán číslo 8 

 

 

 Ciele: V tomto ročníku plynule nadväzujeme na požiadavky vytýčené  

v 2. ročníku nižšieho sekundárneho umeleckého vedalnia. Je potrebné naďalej u žiaka 

upevňovať schopnosť hudobnej predstavivosti pri interpretácii jednotlivých skladieb. 

Ďalej rozvíjať primeranú technickú vyspelosť a kultivovanosť hudobného prejavu. 

Poukázať na jednotlivé znaky štýlových období a spôsob ich interpretácie. Viesť žiaka 

k samostatnému štúdiu a vzbudzovať jeho záujem o hudobnú literatúru. Neustále 

sledovať mutačné obdobie žiakov. 

 

 Obsah: Viesť žiaka k schopnosti mäkkého posadenia tónu na dychovej opore, 

v rezonancii, dbajúc na čistotu intonácie a prirodzenú zrozumiteľnú artikuláciu. Dbať  

na prirodený umelecký prejav, čo najviac uvoľnený a pre poslucháča presvedčivý 

a umelecky hodnotný. Prirodzené rozširovanie hlasového rozsahu. 

 Nakoľko  ide o prípravný ročník pred absolutóriom, naďalej sa pracuje na týchto 

dôležitých skutočnostiach: Cvičenia zamerané na predchádzanie mutačných šelestov: 

príprava staccata v pomalom tempe v strednej hlasovej polohe, brumendo – s nasadením 

zhora. Príprava messa di voce v primeranej dynamike na zdokonaľovanie dychovej 

opory. Hlasové cvičenia v rozsahu oktávy – dbať na zvukovo a technicky vyrovnané 

vokály v celom rozsahu. Rozvíjať plynulú kantilénu s predlžovaním a zdokonaľovaním 

dychovej frázy. Rozvíjať hudobnú predstavivosť a spev s výrazom. Dbať na prirodzený 

prejav žiaka vyplývajúci z jeho umeleckého cítenia a dispozícií. Prostredníctvom 

verejného vystupovania upevňovať u žiaka javiskovú skúsenosť a tým čiastočne 

eliminovať prejavy trémy. Prehlbovať cit pre komplexnú hudobnú a obsahovú 

interpretáciu závažnejších skladieb 

 



 

Kompetencie Výstupy 

Schopnosť interpretovať nielen náročnejšie 

umelé a ľudové piesne, ale aj skladby 

z rôznych štýlových období so zložitejšou 

melodickou a rytmickou zložkou.  

Schopnosť podať suverénny vokálny prejav 

podložený uvedomelou speváckou 

technikou. 

Používanie základnej dynamickej škály 

s využívaním bohatých výrazových 

prostriedkov podľa charakteru skladby. 

Žiak naštuduje skladby technického 

charakteru, 

ľudové piesne v náročnejšej úprave 

a umelé piesne.Vystúpenie na verejnosti 

jeden – dvakrát za polrok, so skladbami 

rôzneho charakteru (rozdielnosť štýlu, 

obdobia) 

 

Komorný, prípadne zborový spev  

so sprievodom prípadne a capella. 

 

 

Notový materiál: 

Vhodný výber z piesňovej literatúry z obdobia klasicizmu, romantizmu, 20. st., vrátane 

sakrálnej tvorby a vhodný výber z oblasti populárnej hudby. Výber z technických 

hlasových cvičení z tvorby talianskych majstrov. Vyučovanie predmetu hlasová 

výchova, spev prebieha podľa platného učebného plánu č. 7 Učebných plánov 

schválených MŠ SR 20. augusta 2009 pod číslom CD-2009-2747/21375-1:911 

s platnosťou od 1. septembra 2009. 

 

  



HLASOVÁ VÝCHOVA A SPEV – 4. ročník nižšieho sekundárneho umeleckého 

vzdelania ISCED 2B 

 

 

○ Počet hodín týždenne: 1,5 hodiny  v individuálnej forme výučby 

○ Učebný plán číslo 8 

 

 

 Ciele: V tomto ročníku plynule nadväzujeme na požiadavky vytýčené  

v 3. ročníku nižšieho sekundárneho umeleckého vedalnia. Je potrebné naďalej u žiaka 

upevňovať schopnosť hudobnej predstavivosti pri interpretácii jednotlivých skladieb. 

Ďalej rozvíjať primeranú technickú vyspelosť a kultivovanosť hudobného prejavu. 

Poukázať na jednotlivé znaky štýlových období a spôsob ich interpretácie. Viesť žiaka 

k samostatnému štúdiu a vzbudzovať jeho záujem o hudobnú literatúru. Neustále 

sledovať mutačné obdobie žiakov. 

 

 Obsah: Viesť žiaka k schopnosti mäkkého posadenia tónu na dychovej opore, 

v rezonancii, dbajúc na čistotu intonácie a prirodzenú zrozumiteľnú artikuláciu. Dbať  

na prirodený umelecký prejav, čo najviac uvoľnený a pre poslucháča presvedčivý 

a umelecky hodnotný. Prirodzené rozširovanie hlasového rozsahu. 

 Nakoľko  ide o prípravný ročník pred absolutóriom, naďalej sa pracuje na týchto 

dôležitých skutočnostiach: Cvičenia zamerané na predchádzanie mutačných šelestov: 

príprava staccata v pomalom tempe v strednej hlasovej polohe, brumendo – s nasadením 

zhora. Príprava messa di voce v primeranej dynamike na zdokonaľovanie dychovej 

opory. Hlasové cvičenia v rozsahu oktávy – dbať na zvukovo a technicky vyrovnané 

vokály v celom rozsahu. Rozvíjať plynulú kantilénu s predlžovaním a zdokonaľovaním 

dychovej frázy. Rozvíjať hudobnú predstavivosť a spev s výrazom. Dbať na prirodzený 

prejav žiaka vyplývajúci z jeho umeleckého cítenia a dispozícií. Prostredníctvom 

verejného vystupovania upevňovať u žiaka javiskovú skúsenosť a tým čiastočne 

eliminovať prejavy trémy. Prehlbovať cit pre komplexnú hudobnú a obsahovú 

interpretáciu závažnejších skladieb 

 



 

Kompetencie Výstupy 

Schopnosť interpretovať nielen náročnejšie 

umelé a ľudové piesne, ale aj skladby 

z rôznych štýlových období so zložitejšou 

melodickou a rytmickou zložkou.  

Schopnosť podať suverénny vokálny prejav 

podložený uvedomelou speváckou 

technikou. 

Používanie základnej dynamickej škály 

s využívaním bohatých výrazových 

prostriedkov podľa charakteru skladby. 

Žiak naštuduje skladby technického 

charakteru, 

ľudové piesne v náročnejšej úprave 

a umelé piesne.Vystúpenie na verejnosti 

jeden – dvakrát za polrok, so skladbami 

rôzneho charakteru (rozdielnosť štýlu, 

obdobia) 

 

Komorný, prípadne zborový spev  

so sprievodom prípadne a capella. 

 

 

Notový materiál: 

Vhodný výber z piesňovej literatúry z obdobia klasicizmu, romantizmu, 20. st., vrátane 

sakrálnej tvorby a vhodný výber z oblasti populárnej hudby. Výber z technických 

hlasových cvičení z tvorby talianskych majstrov. Vyučovanie predmetu hlasová 

výchova, spev prebieha podľa platného učebného plánu č. 7 Učebných plánov 

schválených MŠ SR 20. augusta 2009 pod číslom CD-2009-2747/21375-1:911 

s platnosťou od 1. septembra 2009. 

  



Absolventská skúška:   

 Žiak interpretuje 2 piesne rôzneho charakteru, štýlu, obdobia. V rámci 

komorného spevu alebo zborového spevu – 1 pieseň. V rámci zborového spevu alebo 

komorného spevu poznať 3 - 6 piesní. 

 Ďalej účinkuje na Absolventskom koncerte ZUŠ, výber skadieb/skladby určí 

Umlecká rada v spolupráci s triednym učiteľom. 

 

 

Profil absolventa:  

 Žiak interpretuje naštudované detské, ľudové ale aj prednesové skladby intonačne 

čisto, technicky na dostatočnej dychovej opore a tónom posadeným v rezonancii. Spieva 

legáto, stakáto i portamento, vhodne využíva mierne glissando. Interpretuje dynamicky  

s využitím správnych výrazových prostriedkov. 



HUDOBNÝ ODBOR – ŠTÚDIJNÉ ZAMERANIE 

HLASOVÁ VÝCHOVA, ZBOROVÝ SPEV 

 

 Poslanie a charakteristika predmetu Hlasová výchova, Zborový spev: 

Zborový spev je dôležitou súčasťou učebných osnov pre žiakov ZUŠ. Práca  

v speváckom zbore plní funkciu edukačno - relaxačnú a spoločenskú pre všetky vekové 

kategórie I. a II. stupňa ZUŠ a štúdia pre dospelých. Predstavuje miesto pre skúsenosti 

s hudbou cez spev a pohyb, ale je tiež miestom, kde žiaci môžu vyniknúť a uspieť a tento 

úspech preniesť i do iných oblastí svojho života. Zborový spev poskytuje žiakom 

možnosť zmysluplného odreagovania sa, radosť zo spoločnej tvorby hudobného diela, 

prehlbuje ich emocionalitu, rozširuje hudobnú gramotnosť a pomáha tak utvárať 

harmonicky rozvinuté osobnosti. Nevyhnutnou súčasťou zborového spevu je hlasová 

výchova, ktorá predchádza každej hodine zborového spevu. 

 

 Metódy a formy práce: Zbormajster volí také metódy a formy práce, ktoré 

pomáhajú naplniť ciele predmetu. Technické cvičenia a výber skladieb je potrebné voliť 

tak, aby sa mohli postupne precvičiť a uplatniť získané vedomosti a zručnosti nielen 

technické, ale aj výrazové. Spočiatku pedagóg využíva najmä imitačnú metódu, neskôr 

možno zapojiť i spievanie a vista so sprievodom klavíra. Výber hudobného materiálu 

treba voliť primerane schopnostiam žiakov a možnostiam školy. Jednotlivé nácviky 

zboru je potrebné začínať hlasovou rozcvičkou v trvaní pol hodiny. V práci s kolektívom 

nesmie pedagóg zabúdať na motiváciu, postupnosť, individuálne potreby žiakov 

a rozvíjanie ich schopností. Nevyhnutnou súčasťou práce speváckeho zboru sú rôzne 

verejné vystúpenia a účasť na súťažiach zborového spevu. Dramaturgiu repertoáru je 

potrebné zamerať na hudobné skladby založené na princípoch kontrastu tempového, 

rytmického, výrazového aj tóninového (odporúča sa terciová príbuznosť a príbuznosť 

rovnomenných tónin). Vystúpenia alebo koncert treba uvádzať skladbou najlepšie 

zvládnutou po všetkých stránkach (intonačnej, výrazovej, jazykovej), najnáročnejšiu 

skladbu zaraďovať do stredu programu. Nesmierne dôležitá je pozitívna motivácia 

žiakov. Zbormajster vytvára srdečnú pracovnú atmosféru, pretkanú humorom 

a priateľským prístupom.  



HLASOVÁ  VÝCHOVA V PREDMETE ZBOROVÝ SPEV 

 

 
○ Počet hodín týždenne: 1,0 hodiny  v kolektívnej forme výučby (počas 1. a 2. 

ročníka primárneho umeleckého vzdelania)  

○ Učebný plán číslo 9 

 

 

 Ciele: Predmet Hlasová výchova je dôležitou súčasťou predmetu Zborový spev. 

Cieľom je naučiť, zafixovať a dodržovať zásady hlasovej hygieny, správnych 

speváckych návykov v oblasti dychu, nasadenia a samotného spevu, speváckej 

výslovnosti, intonačnej čistoty a timbrovej vyrovnanosti v rôznych hlasových registroch. 

Výučbou v hudobno-teoretickej a speváckej oblasti sa žiaci pripravujú na zvládnutie 

viachlasných úprav ľudových piesní aj na zvládnutie viachlasných skladieb rôznych 

štýlových období. 

 

 Obsah: vysvetliť funkciu a činnosť hlasového aparátu v súčinnosti so správnym 

speváckym hlbokým, mäkkým dychom, od začiatku spájať v rôznych krátkych 

hlasových cvičeniach v klesajúcej podobe činnosť bránice s napnutím svalového korzetu 

a v každej polohe zapojiť všetky rezonátory do činnosti, dbať na zásady hlasovej 

hygieny, nespievať v indispozícii, obsah konkrétnej hlasovej výchovy vychádza z potrieb 

preberaných skladieb. 

 

Intonácia 

 durové postupy – klesajúce, stúpajúce v rozsahu kvinty, 

 molové postupy – klesajúce, stúpajúce v rozsahu kvinty, 

 modálne postupy – klesajúce, stúpajúce, v rozsahu kvinty, príp. sexty, 

 kvintakord dur, mol, zmenšený, zväčšený, 

 skoky v rozsahu kvarty a kvinty nahor a nadol, 

 intonovanie rôznych vokálov na jednom tóne. 

 

Harmónia 



 Spočiatku sa snažíme o správnu intonáciu v unisone, neskôr prejdeme  

na jednoduchý dvojhlas (jeden hlas zostáva na jednom tóne a druhý pod ním postupuje 

krokom smerom nadol v rozsahu kvinty) a kánonické spievanie. Po úspešnom zvládnutí 

uvedených postupov prejdeme na „terciové spievanie“. Najnižší hlas spieva základný 

tón, vyšší hlas kvintu, ďalší hlas terciu (veľkú alebo malú), najvyšší hlas spieva základný 

tón. Všetky hlasy spievajú súčasne (zborovým dychom), pričom sa zmení kvalita tercie, 

nasleduje kvinta. Vo vyspelejších zborových telesách je možné meniť oba hlasy súčasne. 

Podobne treba postupovať pri spájaní akordov T–S–T, T-D-T, T-S-D-T a pod. 

 

 Obsah a ciele predmetu Hlasová výchova, Zborový spev vychádzajú s obsahov 

a cieľov uvedených v predmete Hlasová výchova, Spev, uvedených vyššie, preto  

v ďalšom texte budeme špecifikovať len tie, ktoré sa týkajú priamo predmetu Zborový 

spev ako hlavného predmetu 



HLASOVÁ VÝCHOVA A PRÍPRAVNÝ ZBOROVÝ SPEV – Prípravné štúdium 

 

 

○ Počet hodín týždenne: 1,0 hodina  v kolektívnej forme výučby 

○ Učebný plán číslo 9 

 

 

 Ciele: Prebudiť  v žiakoch záujem o účinkovanie v speváckom zbore. Dôležitou 

súčasťou vyučovania bude vzbudiť radosť a pocit úspechu z účasti na práci vykonávanej 

v skupine. Vytvoriť pocit hodnoty zo spoločného muzicírovania,  porozumenie pre 

hodnotu systematickej praxe. Viesť žiaka k uvedomeniu si hodnoty hudby ako 

prostriedku na vyjadrenie rôznych pocitov a emocionálnych afektov. 

Ďalším cieľom je prezentácia školského zboru na rôznych verejných 

vystúpeniach a podujatiach školy. Činnosť speváckeho zboru by mala byť viditeľná pre 

všetkých žiakov, aby sa v prípade záujmu mohli aj oni pripojiť. V prípade, že na škole 

existuje komorný alebo symfonický orchester, je vhodné naštudovať aj diela  

vokálno-inštrumentálne (nielen  a capella), čím na jednej strane takáto spolupráca 

motivuje aj členov inštrumentálnych telies k práci, na druhej strane prináša radosť  

a uspokojenie z kolektívnej práce a v neposlednom rade vedie k rozširovaniu skúseností 

a repertoáru. 

 

 Obsah: Príprava na zručnosť v čítaní hudby, príprava na porozumenie pre rozvoj 

hudobných štýlov. Dbať na funkčné držanie tela, správne spevácke nádychy, 

zdokonaľovanie kultivovaného spevu so zodpovedajúcim výrazom (kontrola dychu, 

umiestnenie hlasu, telesné napätie, farba samohlások a tónov). Oboznámeie  

so základným dirigentským gestom. Vycvičovať schponosť spievať jednotne, začať 

i skončiť na gesto dirigenta. Cvičenie v  jednohlasom speve, prípadne v kánone. 

Postupná príprava na spev jednoduchého dvojhlasu. Dbať na správnu artikuláciu pri 

speve, dbať na intonačnú čistotu, citlivé tóny klesajúce aj stúpajúce.  Pri nácviku kratších 

ucelených fráz a ich spájaní do väčších celkov využívať formu imitačnej metódy. Viesť  

k ovládaniu hlasu vo zvolenej polohe hlasového registra, rozvíjanie zmyslu  

pre kultivovaný spev, primeraný výraz, prejav, vkus.  Cvičiť spievanie spamäti, spievať 



s klavírnym sprievodom, učiť sa zodpovednosti za spoločnú prácu v kolektíve.  

 

Kompetencie Výstupy 

Správne držanie tela, správne dýchanie. 

Vhodná a zrozumiteľná deklamácia textu. 

Spev spamäti v sprievode klavíra, či 

iného/iných hudobých nástrojov. 

Schopnosť spievať jednohlas, prípradne  

skladbu v kánone. Schopnosť 

kultivovaného prejavu v základnom 

hlasovom registi dieťaťa. 

Správne reagovanie na základné gesto 

dirigenta. 

Ľudové piesne v úprave (jednohlasné) 

Detské piesne (Zborník Zlatá brána) 

Orientácia v prebranej látke, schopnosť 

interpretácie ukážok z prebranej látky. 

Verejné vystúpenie 

 

 

Kritériá na postup do 1. ročníka primárneho umeleckého vzdelávania ISCED 1B 

Zvládnutie interpretačných a hudobno-teoretických cieľov daných vyššie na primeranej 

úrovni. Ďalej interpretovať 2 - 3 cvičenia, piesne, skladbičky s aplikáciou zvládnutých 

zručností určených pre Prípravné štúdium v tomto predmete. Spev spamäti je 

podmienkou. 

 

 

Notový materiál:  

Petr Eben: Zvědavá písnička 

Víťazoslav Kubička: Sen lúčneho koníka 

spirituál, gospel a worship (Kumbaya, my Lord) 

detské a ľudové piesne  z učebníc HN 

detské piesne z relácie Zlatá Brána 

zhudobnené Modlitbičky Milana Rúfusa 

piesne z Taizé za sprievodu nástrojov 

koledy v úprave Pavla Kršku v spolupráci so školským komorným orchestrom 



HLASOVÁ VÝCHOVA A PRÍPRAVNÝ ZBOROVÝ SPEV –  1. ročník primárneho 

umeleckého štúdia – ISCED 1B 

 

 

○ Počet hodín týždenne: 1,0 hodina  v kolektívnej forme výučby 

○ Učebný plán číslo 9 

 

 

Ciele: Pracovať so žiakmi cez skúsenosti a činnosti, ktoré prezentujú hudobné 

a vokálne techniky v bezpečnom prostredí, kde všetci žiaci – bez ohľadu na schopnosti 

a skúsenosti – sa môžu zúčastniť a byť prijatí ako súčasť zborového spoločenstva. Pocit 

zborového spoločenstva tu vystupuje ako najdôležitejší aspekt.  Kultivovať umelecký 

prejav, správne držanie tela, dýchanie. Veku primeraná oientácia v notovom zápise. Spev 

jednoduchého dvojhlasu. 

 

 Obsah: Vhodnými cvičeniami viesť žiakov k správnemu bránicovému dýchaniu, 

pestovať tak vhodnú dychovú oporu pri interpretácii. Kultivovať spevácky prejav. 

Správne artikulovať text, v prípade cudzojazyčných textov, či nárečia konzultácia  

s odborníkmi. Dbať na výraz prislúchajúci k interpretovanej skladbe u všetkých členov 

speváckeho zboru. Naďalej kultivovať spev v jednohlase, kánone. Príprava  

na jednoduchý dvojhlas, interpretácia dvojhlasných skladieb. Dbať na presnú reakciu  

na gesto dirigenta. 

 

Kompetencie Výstupy 

Správne držanie tela, prirodzené vytváranie 

si dychovej opory pri speve. Správna 

artikulácia textu. Schopnosť reagovať  

na zálkadné dirigentské gesto. Schponosť  

s istotou interpretovať dvojhlasné skladby  

s vhodnými vúrazovými prostridkami. 

Orientácia v notovom zápise, či partitúre. 

Spev spamäti. 

Ľudové piesne (jednohlasné, dvojhlasné 

úpravy) 

Detské piesne (jednohlasné, dvojhlasné) 

Umelé piesne 

Piesne v inom ako slovenskom jazyku 

 

Verejné vystúpenie (interpretácia spamäti) 



Notový materiál:  

Petr Eben: Zvědavá písnička 

Víťazoslav Kubička: Sen lúčneho koníka 

spirituál, gospel a worship (Kumbaya, my Lord) 

detské a ľudové piesne  z učebníc HN 

detské piesne z relácie Zlatá Brána 

zhudobnené Modlitbičky Milana Rúfusa 

piesne z Taizé za sprievodu nástrojov 

koledy v úprave Pavla Kršku v spolupráci so školským komorným orchestrom 



HLASOVÁ VÝCHOVA A PRÍPRAVNÝ ZBOROVÝ SPEV –  2. ročník primárneho 

umeleckého štúdia – ISCED 1B 

 

 

○ Počet hodín týždenne: 1,0 hodina  v kolektívnej forme výučby 

○ Učebný plán číslo 9 

 

 

Ciele: Kultivovať umelecký prejav. Prehlbovať vedomosti o hudobnom prejave  

z predchádzajúcich ročníkov. Prehlbovať istotu vo zvolených hlasových registroch. 

Prehlbovať istotu v interpretovaní dvojhlasných skladieb. Príprava na viachlasné 

skladby. Orientácia v notovom zápise. Príprava v speve z listu. Samostaná príprava textu 

k interpretovaným skladbám, schopnosť zvoliť správne výrazové prostriedky  

k interpretovanej skladbe. 

 

Obsah: Dbať na prehlabovanie nádychu a tým vytvárať primeranú dychovú 

oporu. Vhodne zvolenými cvičeniami predlžovať dĺžku interpretovanej frázy. Naďalej 

kultivovať umelecký prejav. Podporovať u žiakov samostatnú prípravu, podnecovať 

sebakontrolu pri interpretácii. Cvičiť žiakov ku skupinovému prednesu, tak aby  

sa vhodne začlenil medzi ostatných interpretov v zborovom telese. Zároveň, pri situácii 

sólového prejavu vrámci spoločnej práce, podporiť žiaka v rozlišovaní vhodnosti 

použitia výrazových prostriedkov. Orintácia v partitúre, reakcie nie len na základné gesto 

dirigenta, ale aj na jeho špecifické znaky, týkajúce sa vyjadrenia charakteru,  či výrazu 

skladieb. 

Použitie skladieb slovenských i zahraničných skladateľov, ľudové a umelé piesne 

v úprave. Využívanie najmä viachlasných skladieb. Podporovať orientáciu  

v cudzojazyčnom texte. 

 

Kompetencie Výstupy 

Vedomé správne držanie tela, vytváranie 

dychovej opory. Správna deklamácia  

a orientácia v texte. Porozumenie 

Umelé a ľudové viachlasné piesne. 

Detské piesne so striedaním sóla a zboru 

so sprievodom iného/iných nástrojov  



cudzojazyčnému textu. Orientácia v 

partitúre, pri viachlasných skladbách 

základná orientácia v inom hlase. 

Využívanie správnych výrazových 

prostriedkov. Včasná a vhodná reakcia na 

dirigentské gesto. 

Spev z listu. 

Spev a capella. 

a tiež a capella.  

 

Verejné vystúpenia 

 

 

 

Notový materiál: 

spirituál, gospel a worship  

detské a ľudové piesne  z učebníc HN 

detské piesne z relácie Zlatá Brána 

zhudobnené Modlitbičky Milana Rúfusa 

piesne z Taizé za sprievodu nástrojov 

koledy v úprave Pavla Kršku v spolupráci so školským komorným orchestrom 

piesne v úprave slovenských alebo českých skladateľov (Kubička, Kardoš, Eben) 

výber piesní zahraničných autorov podľa možností a dostupnosti výberu pre pedagóga 

  



HUDOBNÝ ODBOR – ŠTÚDIJNÉ ZAMERANIE 

HRA NA DYCHOVÝCH NÁSTROJOCH 

 

 Poslanie a charakteristika skupiny štúdijných zameraní, metódy a formy 

práce: Dychové nástroje patria medzi preferované študijné zamerania na základnej 

umeleckej škole vôbec. Žiaci si môžu vyberať z pestrého výberu drevených (zobcová 

flauta, priečna flauta, hoboj, klarinet, saxofón, fagot) či plechových (trubka, pozáun, 

tuba) hudobných nástrojov.  

 Zväčša obľúbeným u deti základnej umeleckej školy býva zobcová flauta. Ona 

predstavuje základ, určitú prípravu pre ďalšie študijné zameranie Hry na dychový 

nástroj. Keďže pre hru na niektorých dychovch inštrumentoch žiaci musia spĺňať určité 

fyziologické predpoklady, niektoré študijné zamerania si vyžadujú prvotné ovládanie 

sopránovej zobcovej flauty za účelom fyziologického dozretia a až potom žiaci 

prechádzajú na iný dychový nástroj.  

 Žiaci po absolvovaní prvej časti primárneho štúdia I. stupňa buď pokračujú  

v štúdiu hry na sopránovej flaute, prípadne prechádzajú na štúdium všetkých zobcových 

fláut, či na iný dychový nástroj. Vekovo starší žiaci môžu absolvovať v prvej časti  

na I. stupni tzv. skrátené vyučovanie (2 roky – učebný plán č. 10), kde sa môžu venovať 

klasickému nástroju už skôr a nemusia absolvovať 4 roky zobcovej flauty. II. stupeň 

nadväzuje na predchádzajúcu látku I. stupňa a zároveň je obdobím, kedy sa uzatvára  

aj celkové vzdelanie žiaka na ZUŠ. Absolventi tohto predmetu by mali byť pripravený  

na vyššie umelecké štúdium profesionálnej úrovne - na konzervatórium či vysokej škole 

umeleckého či pedagogického zamerania. Štúdium pre dospelých je určené žiakom  

a študentom, ktorí buď naďalej chcú navštevovať ZUŠ, zdokonaľovať sa v hre  

na vybranom dychovom nástroji (absolvovali oba stupne štúdia), prípadne i študenti 

začiatočníci.  

 Okrem fyziologického a psychického aspektu hra na dychovom nástroji kladne 

vplýva aj na zdravotnú stránku dieťaťa (držanie tela, dychová hygiena, koordinácia rúk 

atd.).  

 Zobcová flauta patrí medzi hudobné nástroje s bohatou históriou. Pre deti 

znamená jednu z prvých možností stretnutia sa s hudbou. Hlavným cieľom tohto 



predmetu je rozvoj sluchovej predstavivosti a schopnosti vyjadrenia sa hudobnou 

formou. Deti od útleho veku sa zoznamujú s flautou cez rôzne ľudové piesne, krátke 

skladbičky, neskôr sa prepracúvajú k zložitejším kompozíciám od baroka až k hudbe 20. 

storočia. Mnohí žiaci však po niekoľkých rokoch prechádzajú na iný dychový nástroj.  

V posledných rokoch sa však dostalo zobcovej flaute veľkej obľube, organizujú sa rôzne 

workshopy, semináre, ktoré sú zamerané výlučne na zobcovú flautu. Keďže daný nástroj 

má odlišnú techniku tvorenia tónu, artikulácie, prstovej techniky či frázovaní, predmet 

hra na zobcovej flaute bol zaradený medzi ostatné študijné programy  

i na konzervatóriách. K zobcovej flaute neodmysliteľne patrí hra v komorných  

a ansámblových súboroch. Tento hudobný nástroj sa využíva aj ako podporná liečba  

pri alergických či astmatických poruchách, pretože veľmi dobre pôsobí na dychovú 

sústavu detí. Po ekonomickej stránke patrí tento nástroj k cenovo najdostupnejším.  

 Priečna flauta: Na štúdium hry na priečnej flaute sa zväčša prijímajú žiaci, ktorí 

ukončili prvú časť I. stupňa základného štúdia hry na sopránovej zobcovej flaute (žiaci 

vo veku 10 – 12 rokov podľa telesnej vyspelosti, ktorí preukážu fyziologické 

predpoklady, hudobné nadanie), ale je možné prijať aj vekovo starších študentov 

(študenti, ktorí ukončili druhú časť I. stupňa, študenti ,ktorí predtým hrali na inom 

hudobnom nástroji, študenti, ktorí majú vo vyššom veku záujem naučiť sa hrať  

na hudobnom nástroji), ktorí javia záujem o štúdiu hry na tomto nástroji pokiaľ spĺňajú 

požiadavky na prijatie (dostatočne rozvinuté hudobné schopnosti, fyziologické danosti). 

Obsah predmetu zahŕňa štúdium základnej literatúry, hru z nôt, komornú hru, súborovú 

hru rôznych hudobných žánrov.  

 Priečna flauta má niekoľko príbuzných nástrojov s rovnakou konštrukciou, 

spôsobom tvorenia tónu a technikou hry, ktoré sa od nej líšia iba veľkosťou. Patrí k nim 

altová flauta, basová flauta a predovšetkým pikola. Pikola je predovšetkým nástrojom 

orchestrálnym, používa sa v orchestroch najrozličnejšieho druhu od dychoviek  

až po veľké symfonické telesá. Hru na pikole nie je potrebné študovať samostatne, 

oddelene od hry na flaute, pretože sa jedná o príbuzný nástroj a teda o rovnakú metodiku 

vyučovania ako pri hre na flaute, s rovnakým dôrazom na zvládnutie techniky a výrazu. 

Malé rozmery nástroja a jeho zvýšené nároky na intonačnú stabilitu si však vyžadujú 

zvýšenú pozornosť a precíznosť hry najmä po intonačnej stránke.  



 Cieľom predmetu je preto oboznámiť žiaka so špecifikami tohto nástroja, s jeho 

použitím v hudobnej praxi, s jeho zvládnutím do takej miery, že žiak bude schopný 

zapojiť sa efektívne do hry v ansámbli či školskom orchestri. Tieto ciele však nie  

je možné dosiahnuť bez predchádzajúceho dostatočného zvládnutia hry na flaute  

z hľadiska techniky správneho dýchania a najmä techniky nátisku, pretože po týchto 

stránkach kladie hra na pikole na hráča zvýšené nároky. Odporúča sa preto zaradiť hru 

na pikole do vyučovacieho procesu až vo vyšších ročníkoch II. stupňa základného štúdia 

resp. rozširujúceho štúdia ako hru na obligátnom nástroji a voliteľný predmet pre 

vybraných žiakov s priaznivými dispozíciami, u ktorých sa už predpokladá dostatočná 

úroveň zmienených technických zručností. Nie je účelné dlhé a únavné cvičenie  

na nástroji, skôr je užitočné hru na pikole brať ako doplnok ku hre na priečnej flaute, 

prenášať na pikolu všetky zručnosti získané hrou stupníc, etúd a malých prednesových 

skladieb na flaute a dosiahnuť tak ľahkosť, intonačnú spoľahlivosť a výrazovú 

rozmanitosť, potrebnú pre orchestrálnu prax.  

 Klarinet je spomedzi drevených dychových nástrojov najmladší. Na rozdiel  

od iných nástrojov má široké uplatnenie v ľudovej, komornej, symfonickej, opernej, 

tanečnej, džezovej a napokon aj v sólovej hre. Jeho krásny a zároveň tajuplný tón  

je nezameniteľný s inými dychovými nástrojmi. Hra na klarinete predpokladá dobrú 

sluchovú dispozíciu hráča a istú fyzickú vyspelosť. Z tohto dôvodu je vhodné začínať  

s výučbou vo veku 7 – 10 rokov, prihliadajúc na individuálny vývoj žiaka. Do tej doby  

je opäť vhodným a často aj využívaným prípravným nástrojom zobcová flauta,  

čo umožňuje kreovať v predstihu správne návyky dýchania, uvoľneného postoja pri hre, 

oboznámiť sa s hudobným zápisom a jeho čítaním a rozvíjať rytmické cítenie. Zámerom 

študijného zamerania Hry na klarinete, ako samostatného hlavného predmetu,  

je komplexný hudobný rozvoj žiakov.  

 Saxofón patrí v dnešnej dobe k preferovaným hudobným nástrojom.  

Je využiteľný nielen v komorných zoskupeniach, ale aj veľkých orchestroch.  

Je to jednoplátkový dychový nástroj, vyrobený predovšetkým z mosadze. Napriek tomu 

sa však zaraďuje k dreveným dychovým nástrojom (zvuk sa vytvára vzniká chvením 

dreveného plátku umiestneného v hubici). Nástroj bol pôvodne skonštruovaný za účelom 

zaplnenia medzery medzi drevenými a plechovými nástrojmi. Základnými typmi  

sú soprán saxofón ,alt saxofón, tenor saxofón a barytón saxofón. Hra na saxofóne 



predpokladá dobrú sluchovú dispozíciu hráča a istú fyzickú vyspelosť. Z tohto dôvodu je 

vhodné začínať s výučbou vo veku 7 – 10 rokov, prihliadajúc na individuálny vývoj 

žiaka. Do tej doby je vhodné a často sa aj využíva ako prípravný nástroj zobcová flauta, 

prípadne detský soprán saxofón, čo umožňuje kreovať v predstihu správne návyky 

dýchania, uvoľneného postoja pri hre, oboznámiť sa s hudobným zápisom a jeho čítaním 

a rozvíjať rytmické cítenie.  

 Zámerom študijného zamerania Hra na saxofóne, ako samostatného hlavného 

predmetu, je komplexný hudobný rozvoj žiakov. V záujme sebazáchovy hry na saxofóne 

by mal na každej ZUŠ, kde sa vyučuje hra na saxofóne a dychové nástroje, existovať 

dychový súbor alebo orchester.  

  



HRA NA PRIEČNEJ  FLAUTE – 1. ročník nižšieho sekundárneho umeleckého 

vzdelania ISCED 2B 

 

 

○ Počet hodín týždenne: 1,5 v individuálnej forme výučby 

○ Učebný plán číslo 10 

 

 

Ciele: Správne držať nástroj. Zvýšiť kapacitu pľúc. Osvojiť si tvorenie tónu. 

Vybudovať základné postavenie nátisku, položiť základ pre kultúru tónu a zvuku 

(vyrovnanosť registrov, intenzita a farba tónu), budovať zvukovú predstavu čistého  

a kultivovaného flautového tónu. 

Upevňovať intonačnú stabilitu, zvyšovať interpretačnú citlivosť v dynamickom 

rozlíšení (pp – mf - ff). Prehlbovať hmaty po c3, podľa možností priberať hmaty  

s posuvkami. Nepretržite rozvíjať prstovú techniku, synchrón jazyka a prstov. 

Interpretovať v artikulačnom rozhraní tenuto - legáto. Apelovať na kultivovanú hru, tak 

tónovo ako aj výrazovo. V praxi realizovať znalosti hudobného vkusu jednotlivych 

štylovych období. Pestovať zmysel pre kolektívnu hru, motivovať k hre v ansámbloch 

(orchester, komorná hra). 

 

 Obsah: Tónové cvičenia podľa individuálnych potrieb žiaka - dlhé tóny, stupnice  

so zameraním na dynamiku, intonáciu, zvukovú vyrovnanosť, zamerať sa na rýchlejšie 

tempo. V rámci stupníc precvičovať hladké legato, tenuto, T5, D7, zm7 aj ich veľké 

rozklady a obraty. Zdokonaľovať dychovú techniku a artikuláciu. Zvládnuť rozsah 

nástroja po e3. Pracovať na prirodzenom vibráte, viesť k samostatnému naladeniu sa. Hra 

z listu na primeranej úrovni. Hra v komornom zoskupení, hra v orchestri. 

 

 

Kompetencie Výstupy 

Schopnosť samostatne odohrať niekoľko 

cvičení z preberanej látky, v spolupráci  

s klavírnym sprievodom odohrať skladby  

2 skladby (sólo alebo so sprievodom). 

Verejné vystúpenie 1x v polroku (aj KH). 



v súlade s výstupom, nasadenie, 

artikulácia, intonácia. 2 – 4 prednesové 

skladby sólo, alebo s klavírnym 

sprievodom. 

 

 

Notový materiál: 

E. Kohler: Op. 33/I. zoš. 

E. Towarnicki: Škola hry...II. diel 

M. Moyse: De la sonorité äO tvorení tónu); 25 etúd pre stredny stupeň 

Bántai – Kovács: Vyber etud pre flautu II. diel (vyber) 

T. Berbiguier: 18 etud 

W. Popp: op. 413/I. Zoš. 13 

E. Tomaszewski: vyber etud II. zoš. 

G. F. Händel: Sonáta g mol, Halské sonáty 

J. Ph. Telemann: Sonáta F dur 

G. Finger: Sonáta F dur a G dur 

Auf Notenbuchern des 18. Jahrhunderts 

W. A. Mozart: 2 sonatíny 

C. Debussy: Maly černoško 

Bántai – Kovács: Album skladieb pre flautu 

B. Marcello: 12 sonát 

J. Hässler: 2 sonatíny 

E. Towarnicki: Škola hry na flautu – vyber prednesov 

I. Dibák: Impromptu 

V. Śrámek: Sonatína 

Klassische Spielbuch 

Album Musiculus 

M. Klement: Škola hry na altovú flautu – vyber prednesov 

  



HRA NA PRIEČNEJ  FLAUTE – 2. ročník nižšieho sekundárneho umeleckého 

vzdelania ISCED 2B 

 

 

○ Počet hodín týždenne: 1,5 v individuálnej forme výučby 

○ Učebný plán číslo 10 

 

 

Ciele: Rozvíjať technické a výrazové prostriedky. Upevňovať a zdokonaľovať 

vybudovaný nátisk, kultúru tónu a zvuku, vyrovnanosť registrov (intenzita a farba tónu). 

Spoľahlivo ovládať základné návyky pri hre na nástroji (hygiena, strarostlivosť o nástroj  

a tiež postoj, držanie nástroja, tvorenie tónu, dýchanie). Ovládať hru v artikulácii tenuto,  

legáto, jednoduché stakáto, položiť základy k dvojitému stakátu.  

Upevňovať intonačnú stabilitu, zvyšovať interpretačnú citlivosť v oblasti 

dynamiky (pp – ff) - plynulý prechod a subito a agogiky.  Artikuláciu rozśíriť o stakáto, 

cvičenia rozśíriť o dvojité stakáto. Prehlbovať hmaty po c4. Nepretržite rozvíjať prstovú 

techniku, synchrón jazyka a prstov. Apelovať na kultivovanú hru, tak tónovo ako  

aj výrazovo. V praxi realizovať znalosti hudobného vkusu jednotlivych štylovych 

období. Pestovať zmysel pre kolektívnu hru, motivovať k hre v ensembloch. 

 

 Obsah: Tónové cvičenia pl. individuálnych potrieb žiaka - dlhé tóny, stupnice  

so zameraním na dynamiku, intonáciu, zvukovú vyrovnanosť, zamerať sa na rychlejšie 

tempo. V rámci stupníc precvičovať hladké legato, jednoduché staccato (pl. schopnosti 

žiaka aj dvojité staccato), T5, D7, zm7 aj ich veľké rozklady a obraty. Zdokonaľovať 

dychovú techniku a artikuláciu. Zvládnuť cely rozsah nástroja. Pracovať na prirodzenom 

vibráte, viesť k samostatnému naladeniu sa. Hra z listu na 

primeranej úrovni. 

 

Kompetencie Výstupy 

Schopnosť samostatne odohrať niekoľko 

cvičení z preberanej látky, v spolupráci s 

klavírnym sprievodom odohrať skladby v 

2 skladby (sólo alebo so sprievodom). 

Verejné vystúpenie 1x v polroku (aj KH). 



súlade s vystupom, nasadenie, artikulácia, 

intonácia. 2 – 4 prednesové skladby sólo, 

alebo s klavírnym sprievodom. 

 

 

Notový materiál: 

E. Kohler: Op. 33/I. zoš. 

E. Towarnicki: Škola hry...II. diel 

M. Moyse: De la sonorité äO tvorení tónu); 25 etúd pre stredny stupeň 

Bántai – Kovács: Vyber etud pre flautu II. diel (vyber) 

T. Berbiguier: 18 etud 

W. Popp: op. 413/I. Zoš. 13 

E. Tomaszewski: vyber etud II. zoš. 

G. F. Händel: Sonáta g mol, Halské sonáty 

J. Ph. Telemann: Sonáta F dur 

G. Finger: Sonáta F dur a G dur 

Auf Notenbuchern des 18. Jahrhunderts 

W. A. Mozart: 2 sonatíny 

C. Debussy: Maly černoško 

Bántai – Kovács: Album skladieb pre flautu 

B. Marcello: 12 sonát 

J. Hässler: 2 sonatíny 

E. Towarnicki: Škola hry na flautu – vyber prednesov 

I. Dibák: Impromptu 

V. Šrámek: Sonatína 

Klassische Spielbuch 

Album Musiculus 

M. Klement: Škola hry na altovú flautu – vyber prednesov 

  



Absolventská skúška:  

 Žiak vykoná záverečnú skúšku pred komisiou: 1stupnica Dur alebo mol s T5  

a jeho obratmi, 1 alebo 2 cvičenia a 1 alebo 2 prednesové skladbičky  

so sprievodom klavíra podľa dispozícií žiaka. (1+1+1) alebo (1+1+2) alebo (1+2+2). 

 Ďalej účinkuje na Absolventskom koncerte ZUŠ, výber skadieb/skladby určí 

Umlecká rada v spolupráci s triednym učiteľom. 

 

 

Profil absolventa:  

 Žiak má správne fyziologické postavenie, držanie nástroja, správne dýchanie  

a kultivované tvorenie tónu. Využíva hru rôznych artikulácii. Vyžíva základné dynamické 

postupy (cresendo, decresendo). Skladby, cvičenia a stupnice hrá v tónovom rozsahu  

c1 – c4. 

 Hrá z listu a  spoľahlivo pôsobí v komornom zoskupení. Spolupracuje s klavírom. 

 

  



HRA NA KLARINETE – 1. ročník primárneho umeleckého vzdelania ISCED 1B 

 

 

○ Počet hodín týždenne: 1,5 v individuálnej forme výučby 

○ Učebný plán číslo 10 

  

 

Ciele: Formou predhrávania učiteľom a aj reprodukovanej hudby pozitívne 

motivovať žiaka o hru na klarinete. Vzbudiť v žiakovi lásku k hudbe a nástroju.  

Oboznámiť žiaka s nástrojom ,  jeho vznikom  a vývojom. ( opis častí ,zloženie nástroja 

,základná údržba nástroja ) Vysvetliť funkciu plátku a ako vzniká ton. Postupne žiaka 

naučiť správnym fyziologickým návykom: 

 postoj a správne držanie tela v sede a postojačky 

 držanie nástroja (ruky a uhol zovretia) 

 postavenie prstov 

 bránicové dýchanie 

 nátisk  ( uchopenie hubičky v tvárovom svalstve ) 

 nasadenie  - výslovnosť (práca jazyka) 

 

Dbať pri výučbe  o neustále fixovanie  správnych návykov, pokým sa stanú 

automatické.  Na základe  týchto návykov ruka v ruke rozvíjať aj hudobné schopnosti  

žiaka. Pri tom sa však nesmie zabúdať na  patričnú uvoľnenosť tela pri hre. Akonáhle 

zistíme kŕčovitosť pri hre snažíme sa ju okamžite odstrániť.( napr. stiahnuté hrdlo, 

prílišné zovretie plátku, kŕčovitosť prstov atď. ) Potom sa môže dostaviť radosť z hry, 

ktorá sa  automaticky prenáša na poslucháčov.  

 

 Obsah: Postupne zvládnuť správne fyziologické návyky. Dbať pri tom  

na uvoľnenosť pri hre. Dbať na dýchanie, znelosť tónu , nátisk,  postoj pri hre a celkovú 

uvoľnenosť. Neustále sledovať kultúru tónu a dbať na kvalitu  nasadenia. Zvládnuť 

najskôr register klarinetu od g1 až po malé e. Až po dokonalom  zvládnutí tohto registra 

skúšať tony e - h1, f - c2  pravým aj ľavým malíčkom. Venovať patričnú pozornosť 

prechodu v registri  a1 - h1, g1- h1, a1- c2. Postupne sa naučiť hrať tenuto a legato. Popri 



týchto základných návykoch  snažiť sa o hudobný rozvoj žiaka . Napr. spievať  krátke 

a jednoduché piesne, ktoré pozná a následne ich postupne skúšať hrať na klarinete. 

Snažiť sa podľa sluchu a pamäti,  aby sa žiak naučil  počúvať. S hraním z nôt  

sa zbytočne neponáhľať. Vysvetliť princíp stupnice a postupne ich skúšať hrať.( C, G ,F 

–dur, a, e, d -mol). Hrať slovenské ľudové piesne (2 - 3) a ľahké skladbičky s klavírom 

(1-3). 

 

Kompetencie Výstupy 

Správne fyziologické návyky. Správne 

dýchanie. Kvolita tónu zodpovedajúca 

dĺžke štúdia.  

Tónový rozsah m.e – a1. Príprava na 

prechod cez prefukovú klapku. Striedanie 

malíčkov P Ľ.  

Pochopenie princípu stupníc a 

prislúchajúcich akordov. 

Hra z listu na úrovni ročníka. 

Komorná hra na úrovni ročníka. 

Spolupráca s klavírom. 

- zahrať 2 piesne alebo cvičenia,  spamäti 

alebo z nôt z prebranej látky 

- 1 durovú alebo molovú stupnicu s T5 . 

- 1-2 skladbičky sólo alebo s klavírnym 

alebo iným sprievodom. 

- Verejne vystupovať 1x za polrok. 

U žiakov, ktorí  neabsolvovali primárne 

štúdium hru na zob. flaute alebo inom 

nástroji sa môže žiak verejne vystúpiť až 

v 2. polroku. 

 

Notový materiál: 

P. Drlička : Škola hry na klarinete 

J. Kratochvíl : Škola hry na klarinete, 1.diel – výber 

B. Zákostelecký : Škola hry na klarinete, 1.diel – výber 

S.V. Rozanov : Elementárna škola –výber 

Evald Koch : Schule fur klarinete –výber 

F. Demnitz : Praktická základná škola pre klarinet –výber 

J. O Reilly, M. Wiliams: Accent on Achievement  1. Diel ( škola hry na klarinet) 

Podľa úvahy učiteľa sa môžu použiť vhodné cvičenia aj z iných klarinetových škôl 

B. Zákostelecký : Škola hry na klarinete, 1.diel 

S. Hochel : Rozihraný klarinet  



HRA NA KLARINETE – 2. ročník primárneho umeleckého vzdelania ISCED 1B 

 

 

○ Počet hodín týždenne: 1,5 v individuálnej forme výučby 

○ Učebný plán číslo 10 

  

 

Ciele: Upevňovať neustále základné hráčske návyky: ako napr. uvoľnený postoj 

v sede a postojačky, uvoľnenosť krku a obidvoch rúk, správne dýchanie – bránicovo – 

reberné a upevňovanie správneho  nátisku, nasadenia – práce jazyka. Dôslednosť 

fixovania správnych návykov vedie ku kultúre tonu. Zopakovať so žiakom tenuto 

a legato a vysvetliť ako sa hrá  staccato a portamento.  K staccatu pristúpiť až vtedy, keď 

má žiak už dobre fixované ústne svalstvo – nátisk. Postupne hrať náročnejšie etudy 

a prednesy, dbať na uvoľnené hranie. 

 

Obsah: Naučiť žiaka hrať dlhé tóny a počúvať sa. Pridať k tomu crescendo 

a decrescendo. Rozširovať dur a mol stupnice postupne do 3 predznamenaní. (Cvičiť 

artikuláciu po 3 a 4 tónoch ) Rozširovať aj rytmickú predstavu žiaka náročnejšími 

rytmami. (nota s bodkou , osminové noty , šesnástinove  hodnoty -synkopy). Rozsah  

zvýšiť  e  -  d 3. Hrať piesne ľudové, populárne, kresťanské a ľahšie skladby  

s harmonickým sprievodom.  Postupne sa učiť prednesy  spamäti. Učiť základy  hrania 

z listu. 

 

Kompetencie Výstupy 

Správne fyziologické postavenie, držanie 

nástroja, správne dýchanie a tvorenie tónu. 

Kultivovanosť nasadenia a tónu v závislosti 

od dĺžky štúdia. 

Využívanie hry rôznych artikulácii. 

Vyžívanie základných dynamických 

postupov. (cresendo, decresendo) 

Tónový rozsah e – d3. 

Zahrať 2 cvičenia lebo etudy z prebranej 

látky ( Drlička, Demnitz ,Kratochvíl 

,Reillly ) a jednu durovú alebo molovú 

stupnicu  s kvintakordom a ich obratmi . 

Prejaviť schopnosť hry z listu na úrovni 

1. ročníka. Ďalej schopnosť zahrať  2 

prednesové skladby sólo alebo s klav. 

sprievodom. Verejne vystupovať1x  za 



Orientácia v prebranej látke. 

Hra z listu a komorná hra. Spolupráca s 

klavírom. 

polrok. 

 

Záverečná postupová skúška 

Žiak vykoná záverečnú skúšku pred 

komisiou: 1stupnica Dur alebo mol s T5 

a jeho obratmi, 1 alebo 2 cvičenia a 1 

alebo 2 prednesové skladbičky  so 

sprievodom klavíra podľa dispozícií žiaka. 

(1+1+1) alebo (1+1+2) alebo  (1+2+2) 

 

 

Notový materiál: 

P. Drlička : Škola hry na klarinete 

J. Kratochvíl : Škola hry na klarinete, 1.diel – výber 

B. Zákostelecký : Škola hry na klarinete, 1.diel – výber 

S.V. Rozanov : Elementárna škola –výber 

Evald Koch : Schule fur klarinete –výber 

F. Demnitz : Praktická základná škola pre klarinet –výber 

J. O Reilly, M. Wiliams: Accent on Achievement 2. diel ( škola hry na klarinet) 

J. Kratochvíl : Album prednesových skladieb, 1. Diel 

Inštruktívne prednesové skladby z rôznych škôl (Doležal, Zákostelecký ,Rozanov ,Koch 

atď.) 

Zborník  skladbičiek starých majstrov –vybral a upr. L. Daniel 

Anton Doležal : Deteské nálady  

  



 

Absolventská skúška:  

 Žiak vykoná záverečnú skúšku pred komisiou: 1stupnica Dur alebo mol s T5 a 

jeho obratmi, 1 alebo 2 cvičenia a 1 alebo 2 prednesové skladbičky  

so sprievodom klavíra podľa dispozícií žiaka. (1+1+1) alebo (1+1+2) alebo (1+2+2). 

 Ďalej účinkuje na Absolventskom koncerte ZUŠ, výber skadieb/skladby určí 

Umlecká rada v spolupráci s triednym učiteľom. 

 

 

Profil absolventa:  

 Žiak má správne fyziologické postavenie, držanie nástroja, správne dýchanie a 

kultivované tvorenie tónu. Využíva hru rôznych artikulácii. Vyžíva základné dynamické 

postupoy. (cresendo, decresendo). Skladby, cvičenia a stupnice hrá v tónovom rozsahu e 

– d3. 

 Hrá z listu a  spoľahlivo pôsobí v komornom zoskupení. Spolupracuje s klavírom. 

  



HRA NA PRIEČNEJ  FLAUTE – 1. ročník nižšieho sekundárneho umeleckého 

vzdelania ISCED 2B 

 

 

○ Počet hodín týždenne: 1,5 v individuálnej forme výučby 

○ Učebný plán číslo 13 

 

 

Ciele: Nadväzovať na schopnosti a znalosti získané z predchádzajúcich ročníkov, 

rozvíjať technické a výrazové prostriedky. Upevňovať a zdokonaľovať vybudovaný 

nátisk, kultúru tónu a zvuku, vyrovnanosť registrov (intenzita a farba tónu).  

(pozn.: ak žiak absolvoval uč. plán č. 10)  

Upevňovať intonačnú stabilitu, zvyšovať interpretačnú citlivosť v oblasti 

dynamiky (pp – ff) a agogiky. Prehlbovať hmaty po c4. Nepretržite rozvíjať prstovú 

techniku, synchrón jazyka a prstov. Apelovať na kultivovanú hru, tak tónovo ako  

aj výrazovo. V praxi realizovať znalosti hudobného vkusu jednotlivych štylovych 

období. Pestovať zmysel pre kolektívnu hru, motivovať k hre v ensembloch. 

 

 Obsah: Tónové cvičenia pl. individuálnych potrieb žiaka - dlhé tóny, stupnice  

so zameraním na dynamiku, intonáciu, zvukovú vyrovnanosť, zamerať sa na rychlejšie 

tempo. V rámci stupníc precvičovať hladké legato, jednoduché staccato (pl. schopnosti 

žiaka aj dvojité staccato), T5, D7, zm7 aj ich veľké rozklady a obraty. Zdokonaľovať 

dychovú techniku a artikuláciu. Zvládnuť cely rozsah nástroja. Pracovať na prirodzenom 

vibráte, viesť k samostatnému naladeniu sa. Hra z listu na 

primeranej úrovni. 

 

Kompetencie Výstupy 

Schopnosť samostatne odohrať niekoľko 

cvičení z preberanej látky, v spolupráci s 

klavírnym sprievodom odohrať skladby v 

súlade s vystupom, nasadenie, artikulácia, 

intonácia. 2 – 4 prednesové skladby sólo, 

2 skladby (sólo alebo so sprievodom). 

Verejné vystúpenie 1x v polroku (aj KH). 



alebo s klavírnym sprievodom. 

 

 

Notový materiál: 

E. Kohler: Op. 33/I. zoš. 

E. Towarnicki: Škola hry...II. diel 

M. Moyse: De la sonorité äO tvorení tónu); 25 etúd pre stredny stupeň 

Bántai – Kovács: Vyber etud pre flautu II. diel (vyber) 

T. Berbiguier: 18 etud 

W. Popp: op. 413/I. Zoš. 13 

E. Tomaszewski: vyber etud II. zoš. 

G. F. Händel: Sonáta g mol, Halské sonáty 

J. Ph. Telemann: Sonáta F dur 

G. Finger: Sonáta F dur a G dur 

Auf Notenbuchern des 18. Jahrhunderts 

W. A. Mozart: 2 sonatíny 

C. Debussy: Maly černoško 

Bántai – Kovács: Album skladieb pre flautu 

B. Marcello: 12 sonát 

J. Hässler: 2 sonatíny 

E. Towarnicki: Škola hry na flautu – vyber prednesov 

I. Dibák: Impromptu 

V. Šrámek: Sonatína 

Klassische Spielbuch 

Album Musiculus 

M. Klement: Škola hry na altovú flautu – vyber prednesov 



HRA NA PRIEČNEJ  FLAUTE – 2. ročník nižšieho sekundárneho umeleckého 

vzdelania ISCED 2B 

 

 

○ Počet hodín týždenne: 1,5 v individuálnej forme výučby 

○ Učebný plán číslo 13 

  

 

Ciele: Vo vyučovacom procese v záujme ďalšieho napredovania nadviažeme  

na poznatky a praktické zručnosti v hre na priečnej flaute získané v 1. ročníku. Ďalej  

sa zameriavame na zväčšovanie dynamickej škály v hre na nástroj, rozvoj  

a zdokonaľovanie dýchania a tiež na kultúru a kvalitu tónu celej doteraz dosiahnutej 

rozsahovej a dynamickej škále nástroja. Súčasťou hry a jedným z najdôležitejších prvkov 

hry na flaute je intonácia, preto je cieľom zamerať sa aj na intonačnú čistotu tónu,  

na správne vyjadrenie fráz, rozvíjanie techniku hry na flaute. Dôležitou súčasťou výučby 

je aj štýlovosť hry, respektíve osvojenie si jej základov.  

 

Obsah: Naďalej sa zameriavať na vydržiavanie dlhých tónov, na cvičenia 

zamerané na rozvoj bránicového dýchania, rozširovanie dynamickej škály nástroja.  Tiež 

dbať na vyrovnanosť všetkých registrov nástroja a to prostredníctvom hry stupníc 

a vybraných etúd a cvičení, čím sa zvýši aj technický zručnosť dieťaťa. Naďalej  

sa zameriavať na artikulačnú presnosť hry (hladké legáto, ostré, či mäkké stakáto, 

tenuto). Oboznamovať žiaka s jednotlivými hudobnými žánrami a štýlovými obdobiami 

v hudbe a poukazovať na rozdiely a zhody v spôsobe interpretácie. 

 

Kompetencie Výsupy 

Schopnosť samostatne zahrať stupnice dur 

a mol (harmonické melodické) do 3 

predznamenaní (z nôt, či spamäti) 

a následne vytvorenie prislúchajúcich 

akordov a ich obratov v rozsahu c1 – c3.  

Cvičenia z prebranej látky rôzneho 

 stupnica dur alebo mol s T5, D7,zm7( + 

obraty - do 3 predznamenaní)  

1 alebo 2 cvičenia (etudy) rôzneho 

charakteru  

1 alebo 2  menšie prednesy rôzneho 

charakteru   



didaktického zamerania. Správne 

vyjadrenie všetkých artikulačných 

spôsobov hry.  

Samostatne predniesť skladbu/skladby so 

sprievodom nástroja, či viacerých nástrojov 

(klavír/keyboard, gitara, CD) a 

v komornom zoskupení. 

 

 

  

varianty výstupov*: (1 stupnica + 1 

cvičenie + 1 prednesová skladba), 

(1+2+2), (1+1+2)  

 

* podľa dispozícií žiaka, a tiež z ohľadom na to či absolvoval predcházajúce štúdium 

v učebnom pláne ISCED č. 10  

 

 

Notový materiál:  

Černý – Bok : Škola hry na flautu – výber 

E. Towarnicki : škola hry na flautu 1. diel – výber 

L. Knator : Škola hry na flautu 1. diel, 2. diel – výber 

G. Gariboldi : Cvičenia pre začiatočníkov – pokračovanie 

P. Wastall : Americká škola hry na flaute 

Bántai – Kovács: Výber etúd I. diel 

J. S. Bach : Menuet 

Corelli : Sonáta č. 8 op.5 

C. Saint- Saens : „Labuť“ 

E. Towarnicki : Škola hry na flautu 1. diel – výber 

I. Hurník : „ Ďateľ“ 

Bántai – Kovács : Album skladieb pre flautu 

Purcell : Album 1 

Barokové tance 



HRA NA PRIEČNEJ  FLAUTE – 3. ročník nižšieho sekundárneho umeleckého 

vzdelania ISCED 2B 

 

 

○ Počet hodín týždenne: 1,5 v individuálnej forme výučby 

○ Učebný plán číslo 13 

  

 

Ciele: Vo vyučovacom procese v záujme ďalšieho napredovania nadviažeme  

na poznatky a praktické zručnosti v hre na priečnej flaute získané v 1. a 2. ročníku. 

Cielene viesť žiaka k stálej práci na kultúre tónu a intonačnej stabilite hry na flaute. 

Prehlbovať výrazové prostriedky v dynamickej škále a tiež v oblasti agogiky a tie 

vhodne využívať k štýlovej hre na nástroji. Orientácia aj v hre zlaožitejších melodických 

ozdôb. Sebakontrola pri dýchaní a správnom tvorení tónu. Cielene a samostatne využívať 

všetky dynamické a farebné možnosti žiaka.  

 

Obsah: Naďalej sa zameriavať na vydržiavanie dlhých tónov, na cvičenia 

zamerané na rozvoj bránicového dýchania, rozširovanie dynamickej škály nástroja.  Tiež 

dbať na vyrovnanosť všetkých registrov nástroja a to prostredníctvom hry stupníc 

a vybraných etúd a cvičení, čím sa zvýši aj technický zručnosť žiaka. Naďalej  

sa zameriavať na artikulačnú presnosť hry (hladké legáto, ostré, či mäkké stakáto, 

tenuto). Oboznamovať žiaka s jednotlivými hudobnými žánrami a štýlovými obdobiami 

v hudbe a poukazovať na rozdiely a zhody v spôsobe interpretácie. 

 

Kompetencie Výsupy 

Schopnosť samostatne zahrať stupnice dur 

a mol (harmonické melodické) do 5 

predznamenaní (z nôt, či spamäti) 

a následne vytvorenie prislúchajúcich 

akordov a ich obratov v rozsahu c1 – c3. 

(kvintakord, septakord) 

Cvičenia z prebranej látky rôzneho 

 stupnica dur alebo mol s T5, D7,zm7( + 

obraty - do 3 predznamenaní)  

1 alebo 2 cvičenia (etudy) rôzneho 

charakteru  

1 alebo 2  menšie prednesy rôzneho 

charakteru   

 



didaktického zamerania. Správne 

vyjadrenie všetkých artikulačných 

spôsobov hry.  

Orientácia v hre melodických ozdôb. 

Samostatne predniesť skladbu/skladby so 

sprievodom nástroja, či viacerých nástrojov 

(klavír/keyboard, gitara, CD) a 

v komornom zoskupení. 

 

  

varianty výstupov*: (1 stupnica + 1 

cvičenie + 1 prednesová skladba), 

(1+2+2), (1+1+2)  

 

* podľa dispozícií žiaka, a tiež z ohľadom na to či absolvoval predcházajúce štúdium 

v učebnom pláne ISCED č. 10  

 

 

Notový materiál: 

E. KÖHLER: Škola hry na flautu  

M. MOYSE: 24 melodických cvičení (pokračovanie) 

M. MOYSE: 25 etud pre stredný stupeň 

E. Towarnicki : škola hry na flautu 1. diel – výber 

L. Knator : Škola hry na flautu 1. diel, 2. diel – výber 

G. Gariboldi : Cvičenia pre začiatočníkov – pokračovanie 

P. Wastall : Americká škola hry na flaute 

Bántai – Kovács: Výber etúd I. diel 

J. S. Bach : Menuet 

Corelli : Sonáta č. 8 op.5 

C. Saint- Saens : „Labuť“ 

I. Hurník : „ Ďateľ“ 

Bántai – Kovács : Album skladieb pre flautu 

Purcell : Album 1 

Barokové tance 

N. A. STRUNEK: Suity a árie (ed. Peters) 

V. ŠRÁMEK: Sonatína 



I. DIBÁK: Impromptu 

W. A. MOZART: 2 sonatíny 

J. HÄSSLER: 2 sonatíny 

M. KLEMENT: Škola hry na alt. zobc. flautu – výber prednesov 

Chrestomatia: Výber prednesových skladieb (ed. Moskva) 

  



HRA NA PRIEČNEJ  FLAUTE – 4. ročník nižšieho sekundárneho umeleckého 

vzdelania ISCED 2B 

 

 

○ Počet hodín týždenne: 1,5 v individuálnej forme výučby 

○ Učebný plán číslo 13 

  

 

 Ciele: Vo vyučovacom procese nadviazať na poznatky a praktické zručnosti v hre  

na priečnej flaute získané v predchádzajúcich ročníkoch. Rozvíjať technické a výrazové 

prostriedky. Upevňovať a zdokonaľovať vybudovaný nátisk, kultúru tónu a zvuku, 

vyrovnanosť registrov (intenzita a farba tónu). Prehlbovať sebakontrolu pri dýchaní  

a správnom tvorení tónu. Upevňovať intonačnú stabilitu, zvyšovať interpretačnú citlivosť 

v oblasti dynamiky (pp – ff) a agogiky. Nepretržite rozvíjať prstovú techniku, 

synchronizáciu jazyka a prstov v celom rozsahu nástroja (c1-c4). Kultivovať hru,  

tak tónovo, ako aj výrazovo. V praxi realizovať znalosti hudobného vkusu jednotlivých 

štýlových období. Orientovať sa v hre zložitejších melodických ozdôb. 

 

Obsah: Vyrovnávanie všetkých registrov nástroja a to prostredníctvom hry 

stupníc a vybraných etúd a cvičení. Do výučby zaraďujeme tónové cvičenia podľa 

individuálnych potrieb žiaka - dlhé tóny – napr. p f p f p f (P. Bernold),  sekvencie, 

chromatická stupnica, stupnice so zameraním na dynamiku, intonáciu, zvukovú 

vyrovnanosť, zameriavame sa na rýchlejšie tempá. V rámci stupníc precvičujeme hladké 

legato, jednoduché staccato (podľa schopnosti žiaka aj dvojité staccato), T5, D7, zm7, 

ich veľké rozklady a obraty, pozornosť venujeme artikulácii a polohe jazyka  

pri nasadzovaní tónu. Naďalej sa zameriavame na artikulačnú presnosť hry. 

Zdokonaľujeme dychovú techniku a artikuláciu a technické zručnosti žiaka v celom 

rozsahu nástroja. Zameriavame sa na rovný tón verzus vibráto a ich použitie 

v jednotlivých hudobných žánroch a štýlových obdobiach, poukazujeme na rozdiely 

a zhody v ich interpretácii. Prehlbovanie nádychovej fázy (práca na obsažnom a rýchlom 

nádychu) a predlžovanie výdychovej fázy vzhľadom na hru náročnejších prednesov. Žiak 

sa dokáže samostatne naladiť pri hre s iným nástrojom a  hrať z listu na primeranej 



úrovni. Žiak spoznáva rozličné typy artikulácie (T. Wye, Taffanell/Gaubert, Bernold). 

Stabilizujeme techniku hry jednoduchého a dvojitého staccata (Taffanell/Gaubert) a žiaka 

oboznamujeme so základnými modernými spôsobmi hry na flaute frulato, flažolety, 

glisando, spievanie a hranie atď. 

 

Kompetencie Výsupy 

Schopnosť samostatne zahrať stupnice dur 

a mol (harmonické a melodické) do 7 

predznamenaní (spamäti) a následne 

vytvorenie prislúchajúcich akordov T5, D7, 

zm7 a ich obratov v rozsahu c1 – c4, 

v tenute, legate, staccate.  

Správne vyjadrenie všetkých artikulačných 

spôsobov hry.  

2 etudy z prebranej látky rôzneho 

charakteru a didaktického zamerania na 

určitú problematiku v hre a 2 prednesy 

rôzneho štýlového obdobia.  

Orientácia v hre melodických ozdôb. 

Samostatne predniesť  skladby so 

sprievodom nástroja, či viacerých nástrojov 

(klavír/keyboard, gitara, CD) a v 

komornom zoskupení. 

2 stupnice dur a mol s T5, D7,zm7 ( + 

obraty - do 7 predznamenaní) 

 

2 cvičenia (etudy) rôzneho charakteru  

 

2 prednesy rôzneho charakteru   

 

charakteru varianty výstupov*: (2 

stupnica + 2 cvičenie + 2 prednesové 

skladby) 

 

 

 

* podľa dispozícií žiaka, a tiež z ohľadom na to či absolvoval predcházajúce štúdium 

v učebnom pláne ISCED č. 10  

 

 

Notový materiál: 

W.Popp – op. 413/1.zošit 

 

E. Kohler – op. 33/1.zosit 



 

N. Platonov – Ruská flautová škola/24 etúd pre flautu 

 

T. Berbiguier – 18 cvičení pre flautu 

 

T. Wye – Complete Daily Exercises 

 

Taffanell/Gaubert – 17 Daily Exercises 

 

P. Bernold – La Technique d'Embouchure 

 

Peter-Lukas Graf – Check up 

 

Prednesové skladby: 

 

G.F. Händel – Sonáty (výber) 

 

J.K. Vaňhal – Sonáta G dur 

 

C. Saint-Saens – Romanza pre flautu a klavír 

 

S. Rachmaninov – Vocalise pre flautu a klavír 

 

J. Pauer – Capricciá 

 

H.R. Sinisalo – 3 Miniatúry 

 

J. Rutter – Suite Antique 

 

A. Honneger – Romanca pre flautu a klavír, Tanec kozičky 

 

O. Taktakishvili – Sonáta pre flautu a klavír (2.časť) 

  



Absolventská skúška 

2 stupnice dur a mol s T5, D7,zm7 ( + obraty - do 7 predznamenaní) 

2 cvičenia (etudy) rôzneho charakteru  

2 prednesy rôzneho charakteru 

 Ďalej účinkuje na Absolventskom koncerte ZUŠ, výber skadieb/skladby určí 

Umlecká rada v spolupráci s triednym učiteľom. 

 

 

Profil absolventa:  

 Absolvent druhej časti prvého stupňa zvláda hru na nástroji podľa svojich 

dispozícií, so správnym dýchaním, správnym tvorením tónu, posadením pier 

a flexibilitou nátisku, kultivovaným nasadením, čistou intonáciou, primeranými 

rytmickými a technickými možnosťami.  Je schopný pracovať s farbou a kvalitou doteraz 

získaného tónu, kultivovať jeho nasadenie, má cit pre stavbu hudobnej frázy a dynamiku. 

Má primerane rozvinutý umelecký vkus, tempovo kontrastné skladby dokáže 

interpretovať na základe získaných teoretických poznatkov a je o schopný súhry s inými 

hudobnými nástrojmi (komorná hra, hra v orchestri). Dokáže sa orientovať v hudobných 

štýloch a žánroch, zahrať skladbu z listu. Vie ohodnotiť svoj výkon a výkon spoluhráčov 

a dokáže sa koncentrovať pri hre na javisku.  



HRA NA KLARINETE – 1. ročník nižšieho sekundárneho umeleckého vzdelania 

ISCED 2B 

 

 

○ Počet hodín týždenne: 1,5 v individuálnej forme výučby 

○ Učebný plán číslo 13 

 

 

 Ciele: Neustále upevňovať základné hráčske návyky:  postoj , uvoľnenosť krku  

a rúk, správne dýchanie , nátisk , artikulácia. Zdokonaľovať ozev tonu a kultúru tonu. 

Postupne zrýchlovať  staccato a dbať na zvukovú vyrovnanosť vo všetkých  registroch. 

Rozvíjať výrazove schopnosti žiaka ( dynamika, agogika) Opakovať hru tenuta, legata 

a portamenta. Nácvik ľahších melodických ozdôb (opora, príraz, skupinka, nátril ) Hrať 

prednesové skladby v primeraných tempách . 

 

 Obsah: Naďalej  hrať dlhé tony a počúvať sa. Rozširovať dur a mol stupnice 

postupne do 4-5 predznamenaní. Pridať k T5 aj D7 a zm. septakordy Zrýchliť hru 

stupníc. ( osminové hodnoty)  Rozsah  zvýšiť e -  f4 (g5). Zvládnuť rytmicky presnú hru 

bodkovaného rytmu        ( osminová hodnota s bodkou a šestnástinová hodnota) 

a synkopického rytmu. Zvládnuť čítanie v osminových taktoch a taktoch alla breve. Pre 

hru prednesových skladieb sólo alebo so sprievodom klavíra  precvičiť čítanie 

drobnejších notových hodnôt. ( šestnástinová , dvaatridsatinová). Zdokonaľovať hru 

z listu. Zo školy prebrať cca 50 -70 cvičení. Vyberať primerané skladby k schopnostiam 

žiaka rôznych období( klasicizmus , romantizmus, pop) a učiť sa ich hrať spamäti.  Hrať 

so žiakom rôzne duetá a postupne rozvíjať komornú hru. 

 

Kompetencie Výstupy 

Zoznámiť žiaka s nástrojom, jeho históriou, 

vyvojom a uplatnením. Opis častí, 

zloženie, základná údržba nástroja a 

plátkov. Naučiť žiaka k správnemu postoju 

pri hraní, osvojiť si funkcie pravej a ľavej 

zahrať jednu durovú alebo molovú 

stupnicu (do 5 predznamenaní)  s T5, D7 

a zm.  

2 cvičenia lebo etudy z prebranej látky ( 

Doležal Demnitz ,Kratochvíl ,Reillly ) . 



ruky, viesť žiaka k správnemu bránicovému 

dychaniu, správnemu nasadeniu hubičky, 

tvorby tónu a základu nátisku, správna 

artikulácia. Oboznámiť žiaka so 

základnymi technikami hry.  

Stupnice C, G, F dur, Škola: 10 – 15 

cvičení, 

2 – 3 slovenské ľudové piesne, 1 – 2 

skladbičky podľa vyberu sólovych skladieb 

s klavírnym prievodom. 

Rozvíjať rytmicko – melodickú 

predstavivosť, delenie fráz v rámci skladby, 

intonačnú čistotu a sluchovú orientáciu. Ak 

má žiak pamäťové danosti, treba rozvíjať 

hru spamäti. Schopnosť samostatne 

odohrať niekoľko cvičení z preberanej 

látky, v spolupráci s klavírnym sprievodom 

odohrať jednoduchšie skladbičky. 

Hra z listu. 

Prejaviť schopnosť hry z listu na 

primeranej úrovni . Ďalej schopnosť 

zahrať  2 - 3 prednesové skladby 

s klavírnym sprievodom. Verejne 

vystupovať najmenej 1x  za polrok so 

sprievodom klavíra. 

 

 

 

Notový materiál: 

H.Wahls : Etudy I: a II. Diel (výber) 

J. Kratochvíl: 66 etud pre klarinet (výber) 

A. Kubát : 50 technických cvičení. (výber) 

L.Kurkiewicz: I: a II.diel (Výber) 

A. Doležal : 24 snadných etud (výber vo voľných tempách) 

J. Kratochvíl : Album prednesových skladieb, 1 a II. diel 

Anton Doležal : Deteské nálady  

Gustáv Vránek : 3 melódie pre klarinet a klavír 

J.Francl: Pastorálna suita ( výber) 



Chrestomatija Klarinetista ( Moskva 1976) 

Berkée Kálmán: Drobné skladby pre klarinet a klavír, II. diel ( Budapešť 1970), výber 

Evald Koch : Schule fur klarinete , výber 

Komorná hra 

L. Daniel( F.Kramár): 6 dutenin pre 2 zob. flauty ( klarinety) 

Carl Richter : Klarinetten – Duos I. a II. diel (výber) 

Antonín Kincl : Kasace ve starém stylu 

Mozart , Telemann,  Muller:  Klar. Duete (Ed. Musica Budapešť) I. diel 

L. Wiedemann: Klar. Studien I. – III. diel (výber) 

Triá 

J.Kratochvíl : Tria českých klasikov  (Supraphon) 

Buoffil – Nudera – Trios fur Klarinetten ( Hoffmeister, Lipsko) 

O. Mácha : 7 kousku ( duá a triá) 



HRA NA KLARINETE – 2. ročník nižšieho sekundárneho umeleckého vzdelania 

ISCED 2B 

 

 

○ Počet hodín týždenne: 1,5 v individuálnej forme výučby 

○ Učebný plán číslo 13 

 

 

Ciele: Viesť žiaka aby dokázal samostatne kontrolovať a korigovať hru  

na nástroji. Upevňovať a rozširovať rozsah nástroja, tónovú kultúru a zvukovú 

vyrovnanosť vo všetkých polohách nástroja. Zvyšovať techniku hry. Zdokonaľovať hru 

v rôznych štýloch so všetkými prislúchajúcimi vyjadrovacími prostriedkami daného 

štýlu. Naďalej formovať hudobný predstavu a rozvíjať interpretačné schopnosti. Taktiež 

klásť dôraz aj na komornú hru. 

 

Obsah: Zvyšovanie samokontroly nad hrou na nástroji, v oblasti fyziologickej 

(správny postoj, regulácia dychu), sonoristickej (tónová kultúra, vyrovnanosť registrov, 

dynamické rozdiely a intonácia). Zvyšovať techniku hry – hra stupníc dur, mol s T5, D7 

a zm7 v rozsahu do e - g3, správna technika hry všetkých artikulácii (legáto, tenuto, 

portamento, stakáto atď.), melodických ozdôb. Oboznámiť žiaka s frázovaním v tanečnej 

a džezovej hudbe – výber skladby z tejto štýlovej oblasti, ale zároveň výber aj odlišného 

materiálu. Hra a z listu na primeranej úrovni a komorná hra je dôležitou súčasťou 

výučby. Do výučby prípadne zapojiť oktávovú transpozíciu. 

Kompetencie Výstupy 

Kontrolovaná a samostatne korigované hra 

na nástroji. Kutivovaný prednes, tvorenie 

tónu. Orientácia v dur a mol priestore.  

Využívanie artikulačných techník, 

melodických ozdôb.  

Správne frázovanie rôznych štýlovo 

odlišných skladieb. 

1 stupnica dur alebo mol s T5, D7,zm7 + 

obraty (všetky stupnice dur a mol) 

v rozsahu po g3   

2 náročnejšie  cvičenia (etudy) rôzneho 

charakteru.  

Verejne vystupovať najmenej raz za 

polrok sólo so sprievodom prípadne 

vystupovať aj v komornom zoskupení  



Notový materiál: 

B. Zákostelecký : Škola hry na klarinete, 1. 2. diel – výber 

F. Demnitz : Praktická základná škola pre klarinet – výber 

H.Wahls : Etudy II. Diel (výber) 

J. Kratochvíl: 66 etud pre klarinet (výber) 

L.Kurkiewicz: III.diel (Výber) 

W.Hartmann : Rhytmisch  - stilistische Studien I. aII. diel  

A. Doležal : 24 snadných etúd pro klarinet (výber) 

I. Muller : 22 etud pre klarinet 

A. Doležal : 20 charakteristických  etúd 

M. Kořínek : Sonatína 

Domažlický : Romaner 

Dessau : Variácie 

Z. Fibich: Selanka 

J.E.A. Koželuh: Koncert Es dur (2. časť) 

V. Tuček: Koncert B dur (2.časť) 

J.Francl: Pastorálna suita 

Anonym L: Variacie B dur (upr. J. Kratochvíl) 

J. Pospíšil: Drobnosti, výber 

J. Pauer: Capricio, výber 

J.Feld: Instruktívní suita 

J.K.Waňhal: Sonáta pre klarinet (2.časť) 

R. Wagner: Adagio 

C. Bärmann: 24 etud pre klarinet (P.W.M.Krakow), výber 

J. Kratochvíl: Malá suita 

M.Reger“ Romanca 

M.Dlouhý. 3 miniatury 

Chrestomatija Klarinetista ( Moskva 1976) 

Berkée Kálmán: Drobné skladby pre klarinet a klavír, II. diel ( Budapešť 1970), výber 

Evald Koch : Schule fur klarinete, výber 

Komorná hra: 

Duette für Klarinttenfänger nach Originalen des XIX. Jahrhunderts (Hoffmeister, 



Lipsko), výber 

L. Wiedemann: Klarinetten Studien I. – III. diel (výber) 

S. Hochel : Detská suita 

F.K. Zedínek: Malá suita 

K. Hába : Sonatína pre 3 klarinety 

J. Kratochvíl : Tria českých klasikov  (Supraphon) 

L. Kratochvíl : Suita pro 3 klarinety, výber 

Buoffil – Nudera – Trios für Klarinetten ( Hoffmeister, Lipsko) 

O. Mácha : 7 kousku ( duá a triá) 



HRA NA KLARINETE – 3. ročník nižšieho sekundárneho umeleckého vzdelania 

ISCED 2B 

 

 

○ Počet hodín týždenne: 1,5 v individuálnej forme výučby 

○ Učebný plán číslo 13 

 

 

Ciele: Schopnosť samostatnej kontroly pri hre na nástroj: správne fyziologické návyky, 

dýchanie , fixácia nátisku. Schopnosť hrať vyrovnane a intonačne čisto vo všetkých 

polohách nástroja. Schopnosť samostatného použitia artikulácii (stakáto, legáto, 

portamento). Využívanie jednoduchých melodických ozdôb (príraz, nátril, trilok). Vedieť 

hrať v rýchlejších tempách. Mať vedomosť o transpozícii do C ladenia ( in C). Ovládať 

základy frázovania v tanečnej a džezovej hudbe. Vedieť správne cvičiť na nástroj. Naučiť 

sa samostatnosti pri štúdiu nových skladieb. Rozvíjať zmysel pre štýlovosť rôznych 

hudobných období. Zdokonaľovanie dychovej techniky, kvality tónu, zvukovej  

a farebnej vyrovnanosti vo všetkých polohách nástroja Klásť dôraz aj na komornú hru. 

 

 Obsah: Obsahom vyučovacieho procesu v tomto ročníku je nácvik rýchleho, 

nehlučného a intenzívneho nádychu a rovnomerného výdychu ( reberno - bránicové 

dýchanie ) Ďalej rozvíjanie samostatnej kontroly nadobudnutých zručností a návykov 

žiaka, pri hre na nástroj: upevňovať tonovú kultúru, zvukovú vyrovnanosť, intonáciu vo 

všetkých polohách nástroja, stupnice dur, mol v artikulácii, vycvičovanie po troch, 

rozvíjanie jazykovej a prstovej techniky v rýchlejších tempách ( legátové a staccatové 

behy), vytvorenie vhodných predpokladov pre základy transpozície in C. Rrozvíjať 

základy frázovania v tanečnej a džezovej hudbe. Viesť žiaka k správnemu cvičeniu  

na nástroj a k samostatnému štúdiu nových skladieb. Viesť žiaka k správnemu hraniu  

v rámci komornej hry, duo, trio atď. 

 

 

 

 



Kompetencie Výstupy 

Kutivovaný prednes. Využívanie 

artikulačných techník, melodických ozdôb. 

Správne frázovanie v rôznych štýlovo 

odlišných skladbách. 

Stupnice dur a mol do 3 -4 predznamenaní 

v artikuláciách po troch s T5, D7 a zm7. 

Transpozícia in C výlučne v pomalom 

tempe, oktávová transpozícia. 

Hra v komornom zoskupení (s klavírom, 

inými nástrojmi, v orchestri, príp. 

rovnakým nástrojom) 

Hra z listu na úrovni ročníka. 

1 stupnica dur alebo mol s T5, D7,zm7 + 

obraty (všetky stupnice dur a mol) v 

rozsahu po g3   

2 náročnejšie  cvičenia (etudy) rôzneho 

charakteru (výber zo škôl) 

Verejne vystupovať najmenej raz za 

polrok sólo so sprievodom prípadne 

vystupovať aj v komornom zoskupení  

 

 

Notový materiál: 

B. Zákostelecký : Škola hry na klarinet II. diel – výber 

F. Demnitz : Praktická základná škola pre klarinet – výber 

H.Wahls : Etudy II. Diel (výber) 

A. Doležal : 24 etúd pro klarinet (výber ) 

J. Kratochvíl: 66 etud pre klarinet (výber) 

L.Kurkiewicz: II. a III. zošit (výber) 

A. Giampiery : Škola hry na klarinet - výber 

C. Bärmann: 24 etud pre klarinet -výber 

F. Zítek: 60 etud- výber 

A. Kubát: 50 technických cvičení -výber 

A. Stark: 30 etud -výber 

I. Muller : 22 etud pre klarinet -výber 

Prednesové skladby 

Z. Fibich: Selanka 

V. Tuček: Koncert B dur (1.časť) 



Anonym L: Variacie B dur (upr. J. Kratochvíl) 

J. Pospíšil: Drobnosti, výber 

J. Pauer: Capricio, výber 

Ščedrin: Suita 

J.Feld: Instruktívní suita 

J.K.Waňhal: Sonáta pre klarinet (3.časť) 

M.Reger“ Romanca 

S. Hochel: Valčík 

M.Dlouhý. 3 miniatury 

Chrestomatija Klarinetista ( Moskva 1976) 

Berkée Kálmán: Drobné skladby pre klarinet a klavír, II. diel ( Budapešť 1970), výber 

Komorná hra: 

Duette für Klarinttenfänger nach Originalen des XIX. Jahrhunderts (Hoffmeister, 

Lipsko), výber 

L. Wiedemann: Klarinetten Studien I. – III. diel (výber) 

S. Hochel : Detská suita 

F.K. Zedínek: Malá suita 

K. Hába : Sonatína pre 3 klarinety 

J. Kratochvíl : Tria českých klasikov  (Supraphon) 

L. Kratochvíl : Suita pro 3 klarinety, výber 

Buoffil – Nudera – Trios für Klarinetten ( Hoffmeister, Lipsko) 

O. Mácha : 7 kousku ( duá a triá) 



HRA NA KLARINETE – 4. ročník nižšieho sekundárneho umeleckého vzdelania 

ISCED 2B 

 

 

○ Počet hodín týždenne: 1,5 v individuálnej forme výučby 

○ Učebný plán číslo 13 

 

 

 Ciele: schopnosť samostatnej hry a sebakontroly pri hre na nástroj (dýchanie  

a správne fyziologické návyky, atď.). Hrať vyrovnane a intonačne čisto vo všetkých 

polohách nástroja v rozsahu e – g3 (c4). Zvládnuť hru všetkých  stupníc dur a mol  

v artikuláciách po troch sT5, D7 a zm7. Mať vedomosť ako hrať chromatickú 

a celotónovú stupnicu. Ovládať všetky základné techniky hry na nástroj ( tenuto, legato, 

portamento, staccato). Ovládať hru náročnejších rytmických útvarov, ovládať hru  

rôznych štýlových hudobných období. Schopnosť samostatne nacvičiť primerané sólové, 

komorné alebo orch. party so zmyslom pre štýlovú reprodukciu. Vedieť zahrať ľahšie 

tanečné a džezové útvary. Schopnosť hrať z listu. Vytvoriť záujem o samostatné štúdium  

nových skladieb. 

 

 Obsah: Upevňovať získané vedomosti a zručnosti v hre. Naďalej 

zdokonaľovanie dychovej techniky, kvality tonu, nátisku, rôzne druhy nasadzovania, 

vydržovaných tónov - dynamiky a zvukovej, farebnej vyrovnanosti a intonačnej čistoty 

vo všetkých polohách nástroja. Zdokonaľovať samostatnú kontrolu  žiaka pri hre  

na nástroj. Hrať stupnice dur a mol s T5, D7 a zm7, v artikulácii po troch. Oboznámiť 

žiaka s chromatickou a celotónovou stupnicou. Hrať v celom rozsahu nástroja e – g3 

(c4). Hrať náročnejšie  rytmické  útvary ( bodkovaný rytmus, triola, synkopa atď.) Viesť 

žiaka k samostatnému naštudovaniu skladieb so zmyslom  

pre správnu interpretáciu daného hudobného štýlu. Naďalej rozvíjať komornú 

a orchestrálnu hru. Hrať ľahšie tanečné a džezové skladbičky. Hrať z listu ľahšie 

skladbičky. Viesť žiaka  k hre naspamäť a podľa sluchu. Vytvoriť záujem o poznanie 

nových skladieb a ich štýlovú eprodukciu. 

 

 



Kompetencie Výstupy 

Kutivovaný prednes. Využívanie 

artikulačných techník, melodických ozdôb. 

Správne frázovanie v rôznych štýlovo 

odlišných skladbách (barok - súčasná 

hudba). 

Stupnice dur a mol v artikuláciách po troch 

s T5, D7 a zm7. Chromatická a celotónová 

stupnica. 

Tónový rozsah e - g3. 

Transpozícia in C výlučne v pomalom 

tempe, oktávová transpozícia. 

Hra v komornom zoskupení (s klavírom, 

inými nástrojmi, v orchestri, príp. 

rovnakým nástrojom) 

Hra z listu na úrovni ročníka. 

Stupnice dur alebo mol s T5, D7,zm7 + 

obraty (všetky stupnice dur a mol)  

v rozsahu po g3   

 

2 - 3 náročnejšie  cvičenia (etudy) 

rôzneho charakteru (výber zo škôl) 

 

2 - 3 skladby/cvičenia z listu  

s náročnosťóu predchádzajúceho ročníka. 

 

Verejne vystupovať najmenej raz  

za polrok sólo so sprievodom prípadne 

vystupovať aj v komornom zoskupení  

 

 

Hudobný materiál: 

Školy a etudy 

B. Zákostelecký : Škola hry na klarinet  II. diel – výber 

F. Demnitz : Praktická základná škola pre klarinet – výber 

M. Etlík: Etudy 

J. Kratochvíl: 66 etud pre klarinet (výber) 

L.Kurkiewicz:  III. a IV. zošit  (výber) 

A. Giampiery : Škola hry na klarinet - výber 

C. Bärmann: 24 etud pre klarinet -výber 

A. Stark: 30 etud -výber 

I. Muller : 22 etud pre klarinet –výber 

H. E .Klose: Denné cvičenia 

M. Koehler: Progresívne štúdie, 1.diel 



D. Jeanjean: Progresívne etudy 1.zošit 

Prednesové skladby 

Z. Fibich: Selanka 

V. Tuček: Koncert B dur (1.časť) 

Anonym L: Variacie B dur (upr. J. Kratochvíl) 

J. Kratochvíl: Malá suita 

K. Reissinger: Loutková suita 

Z. Jonák : Serenáda 

J.K.Waňhal: Sonáta pre klarinet 

S. Hochel: Valčík 

Chrestomatija Klarinetista ( Moskva 1976) 

Berkée Kálmán: Drobné skladby pre klarinet a klavír, II. diel ( Budapešť 1970), výber 

Rimskij Korsakov: Koncert Es dur 

N. W. Gade: 4 fantazijné kusy 

F.A. Rozetti: Koncert Es dur 

L. Koželuh: Koncert Es dur 

R. Wagner: Adagio 

  



Absolventská skúška: 

1 stupnica dur a 1 stupnica mol s T5, D7, zm7 v artikulácii po troch  

3 etudy rôzneho charakteru 

2 prednesové skladby rôzneho zamerania so sprievodom klavíra alebo jedna skladba  

so sprievodom klavíra väčšieho rozsahu (celá sonáta, celý koncert atď.) 

 

 

Profil absolventa: 

 Absolvent nižšieho sekundárneho vzdelávania základného štúdia by mal ovládať 

na vyššej úrovni hudobnú teóriu a terminológiu. Mal by ovládať správne návyky, základy 

hry na nástroj a schopnosť sebakontroly pri hre. Jeho hra by sa mala vyznačovať tónovou 

kultúrou a zvukovou vyrovnanosťou vo všetkých polohách nástroja. Žiak by mal ovládať 

hru stupníc a základné techniky: legato, tenuto, portamento a staccato. Mal by zvládnuť 

hru na klarinete aj po dynamickej stránke. Mal by ovládať hru náročnejších rytmov, hru 

rôznych štýlových období a hru v komornom zoskupení v rozsahu učebných osnov. Mal 

by sa aktívne zúčastňovať interných, verejných koncertov alebo iných podujatí 

organizovaných školou. 

  



 

HRA NA SAXOFÓNE – 1. ročník nižšieho sekundárneho umeleckého vzdelania 

ISCED 2B 

 

 

○ Počet hodín týždenne: 1,5 v individuálnej forme výučby 

○ Učebný plán číslo 13 

 

 

Ciele: Formou predhrávania učiteľom a aj reprodukovanej hudby pozitívne 

motivovať žiaka o hru na saxofóne. Oboznámiť žiaka s nástrojom ,  jeho vznikom  

a vývojom ( opis častí ,zloženie nástroja ,základná údržba nástroja ) a rôznymi typmi 

saxofónov. Vysvetliť funkciu plátku a ako vzniká ton. Postupne žiaka naučiť správnym 

fyziologickým návykom: Postoj a správne držanie tela  - uvoľnenosť hrtana, držanie 

nástroja (ruky a uhol zovretia) – postavenie prstov, bránicové dýchanie, nátisk – ústna 

dutina, nasadenie  - výslovnosť (práca jazyka), plátok, hubička, ligatúra 

Dbať pri výučbe  o neustále fixovanie  správnych návykov, pokým sa stanú automatické.  

Na základe  týchto návykov postupne rozvíjať  hudobné schopnosti  žiaka. Pri tom sa 

však nesmie zabúdať na  patričnú uvoľnenosť  pri hre.  

 

 Obsah: Vybrať typ nástroja podľa fyzických dispozícií žiaka. (soprán, alt, tenor ) 

Postupne zvládnuť správne fyziologické návyky. Dbať pri tom na uvoľnenosť pri hre. 

Dbať na správne dýchanie a postoj pri hre, znelosť tonu – uvoľnenosť hrtanu, prstov  

a fixovanie  správneho saxofónového nátisku . Neustále sledovať kultúru tonu a dbať  

na kvalitu  nasadenia. Postupne zvládnuť register pod prefukovou klapkou ( h1 – c1 ) 

a neskôr skúšať register nad prefukovou klapkou. ( c2 – g2 ) Postupne sa naučiť hrať 

tenuto a legato . Popri týchto základných návykoch  snažiť sa o hudobný rozvoj žiaka. 

Napr. spievať  krátke a jednoduché piesne, ktoré pozná a následne ich postupne skúšať 

hrať na saxofóne. Snažiť sa hrať spamäti . Prebrať zo školy 50 -100 cvičení.  Učiť sa 

hrať základné durové a molové  stupnice a kvintakordy  do 2 predznamenaní. 

 

 

 



Kompetencie  Výstupy 

Schopnosť samostatne zahrať 2 cvičenia 

alebo etudy z prebranej látky .              (  

Rothenstein,  Hejda, Gruber,  atď. ) a jednu 

durovú a alebo molovú stupnicu  

s kvintakordom . Ďalej 

schopnosť  samostatne zahrať  2 

prednesové skladbičky (piesne) 

s klavírnym sprievodom. Verejne 

vystupovať 1x za polrok so sprievodom.  

Žiak, ktorý  neabsolvoval primárne 

štúdium hru na saxofóne ( klarinete)  

verejne vystúpi až v 2. polroku .        

1 – 2 piesne alebo malé skladbičky (sólo 

alebo so sprievodom). 

 

Verejné vystúpenie 1x v polroku. 

 

 

Hudobný materiál: 

Erik  Rothenstein : Progresívna škola hry na saxofón (výber) 

Tadeusz  Hejda : Škola hry na saxofón (výber) 

Rudolf Gruber : Škola hry na saxofón (výber) 

Perényi Eva – Perényi Péter Saxofon –ABC (výber) 

Ľahšie melódie v rámci rozsahu a schopností žiaka (prípadne aj ľudové piesne ) 

Meet The Red Nosed Reindeer –úprava 

Melodie uložné na www.8notes.com 

Perényi Eva – Perényi Péter Saxofon –ABC (výber) 

http://www.8notes.com/


HRA NA SAXOFÓNE – 2. ročník nižšieho sekundárneho umeleckého vzdelania 

ISCED 2B 

 

 

○ Počet hodín týždenne: 1,5 v individuálnej forme výučby 

○ Učebný plán číslo 13 

 

 

Ciele: Upevňovanie základných hráčskych návykov: postoj, držanie nástroja, 

dýchanie, saxofónový nátisk, nasadenie, uvoľnenosť pri hre  = kultúra tónu. Rozvíjať hru 

v dynamických odtieňoch crescendo – decrescendo atď. Rozvíjať hru staccato. Opakovať 

a naďalej rozvíjať hru tenuto, legato a naučiť žiaka hru portamento. Pomocou stupníc  

dur a mol do 4 predznamenaní s T5, D7 a zm7 rozvíjať hru v celom rozsahu nástroja aj 

s pomocnými hmatmi. Pomocou vhodných cvičení rozvíjať prstovú motoriku, jazykovú 

techniku v rôznych tempách. Rozširovať hudobný obzor žiaka aj s oblasti populárnej 

a džezovej hudby. 

 

Obsah: Cvičiť vydržované tóny s dynamikou crescendo a decrescendo. Hrať 

stupnice dur a mol do 4 predznamenaní s T5, D7, a zm7 v celom rozsahu nástroja  

(e –c3). Dbať pri tom na správne hráčske návyky a uvoľnenosť pri hre. Vysvetliť  

a rozvíjať hru staccato. Naučiť žiaka hrať portamento a zároveň správne hrať tenuto 

a legato pomocou cieleného výberu cvičení. Rozvíjať prstovú motoriku na rôznych 

etudách a prednesoch. Rozširovať aj rytmickú predstavu žiaka náročnejšími rytmami 

(nota s bodkou , osminové noty , šestnástinové  hodnoty - synkopy) Hrať malé 

prednesové skladby z oblasti vážnej hudby a z oblasti popovej, prípadne džezovej. 

Rozvíjať hru spamäti. 

 

Kompetencie Výstupy 

Schopnosť samostatne zahrať vybranú 

durovú alebo molovú stupnicu 

s predznamenaním do 4 posuviek s T5, D7 

a zm7. 

1 stupnica dur alebo mol s T5, D7,zm7 + 

obraty  

2 - 3 náročnejšie  cvičenia (etudy) 

rôzneho charakteru.  



Schopnosť zahrať cvičenia lebo etudy 

z prebranej látky na úrovni ročníka (výber 

zo škôl: Rothenstein,  Hejda, Gruber  atď.)  

Prejaviť schopnosť hry z listu a schopnosť 

hrať v komornom zoskupení na primeranej 

úrovni. (Len u vyspelejších žiakov.)   

Ďalej schopnosť zahrať  2 - 3 prednesové 

skladby odlišného štýlového obdobia so 

sprievodom klavíra . Verejne vystupovať 

najmenej 1x  za polrok so sprievodom 

klavíra. 

(rozvíjať hru z listu a  hranie v duetách ) 

Verejne vystupovať najmenej raz za 

polrok sólo so sprievodom prípadne 

vystupovať aj v komornom zoskupení  

 

 

 

Hudobný materiál: 

 Erik  Rothenstein : Progresívna škola hry na saxofón (výber) 

Tadeusz  Hejda : Škola hry na saxofón (výber) 

Rudolf Gruber : Škola hry na saxofón (výber) 

Perényi Eva – Perényi Péter Saxofon –ABC (výber) 

Prednesové skladby:  

Ľahšie melódie v rámci rozsahu a schopností žiaka (prípadne aj ľudové piesne ) 

Meet The Red Nosed Reindeer –úprava 

Melodie uložné na www.8notes.com 

Perényi Eva – Perényi Péter Saxofon –ABC (výber) 

http://www.8notes.com/


HRA NA SAXOFÓNE – 3. ročník nižšieho sekundárneho umeleckého vzdelania 

ISCED 2B 

 

 

○ Počet hodín týždenne: 1,5 v individuálnej forme výučby 

○ Učebný plán číslo 13 

 

 

Ciele: Nadobudnúť zmysel pre kontrolu základných hráčskych návykov: postoj, 

držanie nástroja, dýchanie, saxofónový nátisk, nasadenie, uvoľnenosť pri hre. Pre ďalšie 

napredovanie je nevyhnutné kompletne zvládnuť tonový rozsah nástroja aj s pomocnými 

hmatmi, zdokonaľovať tonovú kultúru a zvukovú vyrovnanosť v celom rozsahu nástroja. 

Zvládnutie rôznych artikulačných spôsobov hry. Ovládať hru staccato, legáto, 

portamento atď. Zvládnuť hru stupníc dur a mol s T5, D7 a zm. septakordom. Zvládnuť 

hru bodkovaného a synkopického rytmu. Mať vedomosť, ako hrať melodické ozdoby. 

Rozvíjať hru z listu , komornú hru a hru spamäti. Rozvíjať hudobnú predstavivosť. 

 

Obsah: Kontrolovanie základných hráčskych návykov. Hra vydržovaných tónov. 

Zdokonaľovanie zvučnosti tonu a tonovej kultúry. Upevňovanie hry staccato. Stupnice 

dur aj mol všetky, s T5, D7 a zm. septakordom (akordy po štyroch). Rozvíjanie presnej 

hry bodkovaného a synkopického rytmu. Oboznámenie žiaka o melodických ozdobách. 

Rozvíjanie výrazových schopností žiaka (dynamika, agogika) a hudobnej predstavivosti. 

Rozširovanie rytmickej predstavy žiaka rôznymi rytmickými cvičeniami. Hra z listu, 

komorná hra a hra spamäti. Hrať známe melódie podľa sluchu a v rôznych tóninách. 

 

Kompetencie Výstupy 

Schopnosť samostatne zahrať durové 

a molové stupnice s predznamenaním do 4 

posuviek (príp. viac u vyspelejších žiakov) 

s T5, D7 a zm7. Schopnosť zahrať cvičenia 

a etudy z prebranej látky na úrovni ročníka 

(výber zo škôl) Prejaviť schopnosť hry 

 

 - jedna durová a/alebo molová stupnica s 

T5, D7 a zm7  

 - 3 cvičenia alebo etudy rôzneho 

charakteru a alebo štýlu z prebranej látky 

 - 2 prednesové skladby odlišného 



z listu a schopnosť hrať v komornom 

zoskupení na primeranej úrovni.  Ďalej 

schopnosť zahrať  2 - 3 prednesové skladby 

odlišného štýlového obdobia so 

sprievodom klavíra . Verejne vystupovať 

najmenej 1x  za polrok so sprievodom 

klavíra. 

Schopnosť hrať s použitím rôznych 

artikulácii - hra stakato, legato, portamento 

atď. Schopnosť orientovať sa v hre 

melodických ozdôb. 

charakteru alebo štýlu s klavírnym 

sprievodom.  

Verejne vystupovať minimálne 1x za 

polrok so sprievodom. 

 

 

Hudobný materiál: 

Perényi Eva – Perényi Péter Saxofon –ABC (výber) 

Tadeusz Hejda : Škola hry na saxofón (výber) 

Rudolf Gruber : Škola hry na saxofón (výber) 

Erik Rothenstein : Progresívna škola hry na saxofón (výber) 

Prednesové skladby  

Ľahšie melódie v rámci rozsahu a schopností žiaka (prípadne aj ľudové piesne ) 

John Kander: Theme from New York, New York 

E. Mancini.: Ružový panter 

Meet The Red Nosed Reindeer –úprava 

Melodie uložné na www.8notes.com 

Perényi Eva – Perényi Péter Saxofon –ABC (výber) 

G. B. Pergolesi: Nina 

G. Verdi : Nabuco 

M.A. Chaepentier.: Prelude 

  



HRA NA SAXOFÓNE – 4. ročník nižšieho sekundárneho umeleckého vzdelania 

ISCED 2B 

 

 

○ Počet hodín týždenne: 1,5 v individuálnej forme výučby 

○ Učebný plán číslo 13 

 

 

 Ciele: Nadobudnúť  zmysel  sebakontroly pri hre na nástroj (postoj, držanie 

nástroja, dýchanie, saxofónový nátisk, nasadenie, uvoľnenosť pri hre). Upevniť  

základné  zručnosti a vedomosti v hre na nástroj. Zvládnuť hru všetkých  stupníc dur 

a mol sT5, D7 a zm7. Ovládať všetky základné techniky hry na nástroj ( tenuto, legato, 

portamento, staccato). Bnadobudnúť schopnosť využívať zvukové možnosti nástroja 

a jeho efekty. Hrať vyrovnane a čisto vo všetkých polohách nástroja. Ovládať hru  

rôznych štýlových hudobných období. Vedieť zahrať aj ťažšie rytmické útvary 

a náročnejšie melodické ozdoby. Vedieť zahrať ľahšie tanečné a džezové útvary. Hrať 

z listu. Prejaviť určitú samostatnosť pri štúdiu nových skladieb alebo partov. Správne 

interpretovať jednotlivé štýlové obdobia a a správne frázovovať ľahšie  džezové  sklady 

 

 Obsah: naďalej zdokonaľovanie dychovej techniky, kvality tónu, nátisku, rôzne 

druhy nasadzovania, vydržovaných tónov - dynamiky a zvukovej, farebnej vyrovnanosti 

a intonačnej čistoty vo všetkých polohách nástroja. Stupnice dur aj mol všetky,  s  T5, D7 

a zm. septakordom (akordy po štyroch). Rozvíjanie náročnejších kombinovaných 

rytmických útvarov ( bodkovaný rytmus, triola , synkopa atď. ) a náročnejších 

melodických ozdôb. Upevňovať všetky základné techniky (tenuto, legato, portamento, 

staccato a atď.) Naďalej rozvíjanie výrazových schopností žiaka (dynamika, agogika) 

a hudobnej predstavivosti. Nácvik základných efektov saxofónovej hry. Spoznávať 

základy harmónie, akordické značky so zameraním na improvizáciu. Rozvíjať hudobnú 

predstavivosť a správnu interpretáciu a frázovanie skladby a štýlového obdobia. Viesť 

žiaka k samostatnosti a sebakontrole pri cvičení a nácviku nových skladieb. Naďalej 

rozvíjať komornú alebo orchestrálnu hru. Hrať ľahšie tanečné a džezové skladbičky. 

Hrať z listu ľahšie skladbičky. Viesť žiaka  k hre naspamäť a podľa sluchu. Vytvoriť 

záujem o poznanie nových skladieb a ich štýlovú reprodukciu. 



Kompetencie Výstupy 

Schopnosť samostatne zahrať všetky 

stupnice   s T5, D7 a zm7  .  Schopnosť 

zahrať  3 etudy alebo cvičenia z prebranej 

látky - rôzneho charakteru  (  Pérenyi, 

Rothenstein,  Hejda, Gruber,  atď. ) Ďalej 

schopnosť  samostatne zahrať  2 - 3 

prednesové skladby odlišného charakteru  

alebo štýlu s klavírnym sprievodom. 

Schopnosť hrať z listu , v  komornom 

zoskupení a v orchestri. Verejne 

vystupovať minimálne 1x  za polrok          

so sprievodom. 

 

 - jedna durová a molová stupnica s T5, 

D7 a zm7  

 - 3 cvičenia alebo etudy rôzneho 

charakteru a alebo štýlu z prebranej látky 

 - 2 prednesové skladby odlišného 

charakteru alebo štýlu s klavírnym 

sprievodom.  

Verejne vystupovať minimálne 1x za 

polrok so sprievodom. 

 

   

Hudobný materiál 

Školy 

Perényi Eva – Perényi Péter Saxofon –ABC 1. a 2. diel(výber) 

Tadeusz  Hejda : Škola hry na saxofón (výber) 

Rudolf Gruber : Škola hry na saxofón (výber) 

Erik  Rothenstein : Progresívna škola hry na saxofón (výber) 

Prednesové skladby 

Erik  Rothenstein : Baby Blues, Lodnícka pieseň 

John Kander: Theme from New York, New York 

E. Mancini.: Ružový panter 

Meet The Red Nosed Reindeer –úprava 

Melodie uložné na www.8notes.com 

Perényi Eva – Perényi Péter Saxofon –ABC 1. A 2. diel (výber) 

G. B. Pergolesi: Nina 

G. Verdi : Nabuco 

M.A. Chaepentier.: Prelude 



G.F. Telemann.: Siciliana 

Erik  Rothenstein : Progresívna škola hry na saxofón výber prednesov 

  



Absolventská  skúška: 

1 stupnice dur a 1 stupnica mol s T5, D7, zm7  

3 etudy rôzneho charakteru 

2  prednesové skladby rôzneho zamerania so sprievodom klavíra alebo jedna skladba  

so sprievodom klavíra väčšieho rozsahu (celá sonáta, celý koncert atď.) 

 

 

Profil absolventa: 

Absolvent nižšieho sekundárneho vzdelávania základného štúdia by mal ovládať  

na vyššej úrovni hudobnú teóriu a terminológiu. Mal by ovládať správne návyky, základy 

hry na nástroj a schopnosť sebakontroly pri hre. Jeho hra by sa mala vyznačovať tónovou 

kultúrou a zvukovou vyrovnanosťou vo všetkých polohách nástroja. Žiak by mal ovládať 

hru stupníc a základné techniky: legato, tenuto, portamento a staccato. Mal by zvládnuť 

hru na saxofóne aj po dynamickej stránke. Mal by ovládať hru náročnejších rytmov, hru 

rôznych štýlových období a hru v komornom zoskupení a orchestri  v rozsahu učebných 

osnov. Mal by sa aktívne zúčastňovať interných, verejných koncertov alebo iných 

podujatí organizovaných školou.  



HRA NA ZOBCOVÝCH FLAUTÁCH – 1. ročník nižšieho sekundárneho 

umeleckého vzdelania ISCED 2B 

 

 

○ Počet hodín týždenne: 1,5 hodina  v individuálnej forme výučby 

○ Učebný plán číslo 13 

 

 

 Ciele: V prvom rade zoznámiť žiaka s novým typom nástrojov sopranínovou, 

altovou, tenorovou a basovou zobcovou flautou, ktorá sú v ladení in F a C. Prihliadať  

na fyziologické schopnosti žiaka (veľkosť prstov na ruke a telesný vzrast) na základe 

vhodných daností  orientovať žiaka na vhodný typ nástroja.  Žiaci, ktorí majú malé ruky 

a menší vzrast pokračujú v štúdiu hry na sopranínovej, či altovej zobcovj flaute,  

v F ladení. Naďalej rozvíjať zmysel pre rytmus,  melodické vedenie sólového hlasu 

a rozlišovanie hudobných štýlov . Viesť žiaka k samostatnému ladeniu a cvičeniu. 

 

 Obsah: Tak ako pri sopránovej zobcovej flaute dbať na správne držanie tela, rúk 

a prstov. Zopakovať si správne dýchanie a výslovnosť.  Postupne preorientovať  žiaka  

na nové hmaty jednotlivých  tónov  v F ladení, v rozsahu f1 –g3. Dbať na znelosť tónov 

– kvalitu tónu, postupne rozvíjať pohyblivosť jednotlivých prstov a jazykovej techniky. 

Pokúsiť  sa o nácvik dvojitého staccata, gizzov, fruláta a iných zvukomalebných 

spôsobov hry na zobcovom nástroji.  Toto všetko postupne rozvíjať a zdokonaľovať 

podľa daností žiaka.  Na vhodných etudách a prednesoch  upevňovať a zároveň rozvíjať  

melodické, harmonické  a metrorytmické cítenie. ( celá – šestnástinová, bodka pri note, 

pomlčky...) Učiť žiaka ako správne ladiť a cvičiť. Hra stupníc do dvoch predznamenaní 

Dur a mol, harmonická, melodická , T5 +obraty. Nezabúdať a hrať aj na  sopránovej  

zobcovej flaute. 

 

Kompetencie Výstupy 

Schopnosť samostatne zahrať niekoľko 

cvičení alebo etúd z prebranej látky. 

(Daniel, Klement, Geisbert, atď. ) 

2 cvičenia rôzneho charakteru 

Jedna durová a jedna molová stupnica s 

kvintakordom a príslušnými obratmi. 



Orientácia v durových a molových 

stupniciach s kvintakordom a obratmi. 

Prejaviť schopnosť hry z listu na úrovni 1. 

ročníka.  

Ďalej schopnosť  samostatne zahrať  2 

prednesové skladby s klavírnym 

sprievodom. Verejne vystupovať 1x za 

polrok so sprievodom.  

 

Dvakrát v priebehu školského roka 

verejne vystúpiť 

 

Hra z listu, próp. Komorná hra. 

 

 

Notový materiál: 

Daniel Ladislav : Škola hry pre altovú zobcovú flautu 

Klement Miloslav : Škola pre altovú zobcovú flautu -výber 

Geisbert F. : 77 technických cvičení pre altovú zobcovú flautu solo 

Daniel Ladislav : Základy techniky pre altovú zobcovú flautu -1 diel  

Album prednesových skladieb pre flautu a klavír –výber ,Editio Muzyka, Moskva 

Klement  Miloslav : Výber prednosových skladieb pre altovú zobcovú flautu  

Corelli Arcangelo: Sonáta C -dur op.5 č.9 pre altovú zobcovú flautu a basso continuo, 

Moeck Verlag 

Schickhardt Johann Ch. 6 ľahkých sonát pre altovú zobcovú flautu a basso continuo, 

Edition Schott s Sohne Mainz 

Chedeville Esprit Philip : Sonatilles galantes fur Altblock – flote und Basso continuo – 

výber, Edition Peters, Leipzig 

Lavigne de Philibert : Sechs sonaten fur  Altblock – flote  und  Basso continuo – výber, 

Edition Peters, Leipzig 

Aubert Jacqes : Les Petitskonserts oop.16 – výber, Edition Henrichshofej – 

Wilhelmshaven    ( ľahké duetá op. 16 )  

Corbett William : 6 sonát pre2 alt. zob. flauty a basso continuo –výber, Edition Peters, 

Leipzig 

Pepusch Ch. Johann : Sechs sonaten fur  Altblock – flote  und  Basso continuo – výber  



HRA NA ZOBCOVÝCH FLAUTÁCH – 2. ročník nižšieho sekundárneho 

umeleckého vzdelania ISCED 2B 

 

 

○ Počet hodín týždenne: 1,5 hodina  v individuálnej forme výučby 

○ Učebný plán číslo 13 

 

 

 Ciele: Ovládať schopnosť sebakontroly pri hre, neustále udržiavať správne 

hráčske návyky. Vedieť samostatne správne cvičiť a kultivovať svoj hudobný prejav. 

Ovládať hru všetkých stupníc, vrátane chromatickej a k nim prislúchajúcim akordom. 

Dbať na vyrovnanosť registrov vo všetkých polohách a dynamických stupňoch.  

Vedieť interpretovať náročnejšie skladby a cvičenia rôznych období s ich 

špecifikami v oblasti vyjadrovacích prostriedkov. Schopnosť samostatne naštudovať 

novú skladbu v rámci možností žiaka. Cibriť hru z listu a zapájať žiaka do komornej hry. 

 

Obsah: Viesť žiaka k samostatnej kontrole správnych hráčskych návykov – 

dýchanie, postoj, držanie nástroja. Naďalej rozširovať u žiaka možnosti hry dvojitého 

stakáta a tiež rôzneho spôsobu tvorenia tónu a to najmä výberom cvičení a prednesových 

skladieb s týmto didaktickým zameraním. Hrať všetky stupnice a akordy vo vhodnom 

tempe, v rôznych artikuláciách, pričom neustále poukazovať na čo najvyššiu mieru 

vyrovnanosti registrov a kultivovanosti tónu. Zdokonaľovať hru pomocnými hmatmi, 

viesť žiaka k správnemu rozpoznávaniu a interpretácii melodických ozdôb. Taktiež 

pristupovať k naštudovaniu náročných melodicko – rytmických útvorov na rôznych 

etudách. Hrať na rôznych ladeniach, rôznych typoch zobcových fláut. 

Pri študovaní skladieb rôznych štýlových období viesť žiaka k základnej analýze 

hudobného diela, a to v oblasti formovej, či harmonickej. Taktiež podporiť a rozvíjať 

schopnosť samostatného rozpoznávania štýlovosti a neštýlovosti prednesu daného diela, 

čím dosiahneme vyššiu kultivovanosť v prednese skladieb. Čo najviac zapájať žiaka do 

komornej hry. 

 

 



Kompetencie Výstupy 

 

Schopnosť samostatne zahrať stupnice dur 

a mol (harmonické, melodické), 

chromatickú a celotónové so všetkými 

predznamenaniami. Vytvorenie 

prislúchajúcich akordov a ich obratov 

v celom rozsahu nástroja.  

Cvičenia z prebranej látky rôzneho 

didaktického zamerania. Správne 

vyjadrenie všetkých artikulačných 

spôsobov hry.  

Samostatne predniesť skladbu/skladby so 

sprievodom nástroja, či viacerých nástrojov 

(klavír/keyboard, gitara, CD) a 

v komornom zoskupení. 

Prejaviť schopnosť hry z listu na úrovni 

ročníka. 

Schopnosť hrať v primeranom komornom 

zoskupení na primeranej úrovni. 

Stupnica dur a mol (harmonická, 

melodická), príp. chromatická, či 

celotónová stupnica.  

T5, D7, zm7 + obraty 

Cvičenia (etudy) rôzneho charakteru 

z prebranej látky. 

Prednesy rôzneho charakteru a štýlového 

obdobia. 

Hra náročnejších skladieb v komornom 

zoskupení so sprievodom, či bez. 

Aspoň jeden krát za polrok vystupovať 

verejne. 

 

 

 

Hudobný materiál: 

J. B. Arban: 100 elementárnych etud (výber)  

W. Wurm: 45 ľahkých etud (výber)  

T. Čančik: 42 etud pre sopránovú zobcovú flautu (výber) 

Olejník Jan : Melodické ozdoby – štúdie pre sopránovú a altovú zobcovú flautu -výber 

Martinček Dušan : 13 malých cvičení  pre sopránovú zobcovú flautu -výber 

J. Nykl : 32 etud pre sopránovú zobcovú flautu -výber 

S. Balasanjan : 25 ľahkých etud –výber 

J.S. Bach: Suita h mol ( Rondo, Badinerie) 



G. Ph. Telemann:  Sonatína F dur 

F. M. Veracini: Sonata terza (1., 2.časť)  

F. M. Veracini: Sonata prima (Largo, Allegro) 

J. B. Loeillet: Somáta a mol  

W. A. Mozart: Sonatina č. 6 

G. Rossini: Variácie 

G. Donizetti: Sonate 

J. Czerný : Žart 

R. R. Klein: Koncert C dur  

  



HRA NA ZOBCOVÝCH FLAUTÁCH – 3. ročník nižšieho sekundárneho 

umeleckého vzdelania ISCED 2B 

 

 

○ Počet hodín týždenne: 1,5 hodina  v individuálnej forme výučby 

○ Učebný plán číslo 13 

 

 

 Ciele: Naďalej zdokonaľovať hru na všetkých typoch zobcových fláut. Viesť 

žiaka k samostatnej kontrole správnych hráčskych návykov (postoj , dýchanie, 

výslovnosť). Hra na tenorovej a basovej zobcovej flaute. Ovládať hru stupníc dur, mol,  

s T5, D7 a zm. do 4 predznamenaní + obraty v celom rozsahu nástroja. Ovládať princíp 

dvojitého staccata, ovládať hru tenuto, legato a princíp crescenda a decrescenda  

na zobcovej flaute. Klásť dôraz na výrazovosť hry, rozvoj zvukovej predstavivosti  

a tvorivej samostatnosti žiaka v oblasti výrazu - predvedenia. Okrem prednesov  

so sprievodným nástrojom (klavír, čembalo , gitara), klásť dôraz aj na komornú hru a hru 

z listu. 

 

 Obsah:  Vedenie žiaka k samostatnej kontrole správnych hráčskych návykov 

(postoj, dýchanie, rôzne typy nasadenia – artikulácia atď. ) Zdokonaľovanie techniky 

dýchynia (reberno –bránicové ), najmä v dlhých frázach. Upevňovanie správnej palcovej 

techniky , najmä vo vyšších tónoch. Hra stupníc dur, mol , s T5, D7 a zm7  

do 4 predznamenaní + obraty v celom rozsahu nástroja. Zdokonaľovanie hry tenuto  

a legato, crescendo a decrescendo. Rozvíjanie hry dvojitého staccata, podľa dispozícii 

žiaka. Rozvíjanie zvukovej predstavivosti rôznymi nahrávkami. Vedenie žiaka  

k samostatnosti a štýlovému prevedeniu danej skladby, rozvíjanie komornej hry a hry  

z listu 

 

Kompetencie Výstupy 

Schopnosť samostatne zahrať stupnice dur 

a mol (harmonické, melodické), 

chromatickú a celotónové do štyroch 

Stupnica dur a mol (harmonická, 

melodická), príp. chromatická, či 

celotónová stupnica, stredoveké mody. 



posuviek. Vytvorenie prislúchajúcich 

akordov a ich obratov v celom rozsahu 

nástroja.  

Cvičenia z prebranej látky rôzneho 

didaktického zamerania. Správne 

vyjadrenie všetkých artikulačných 

spôsobov hry.  

Samostatne predniesť skladby  

so sprievodom nástroja, či viacerých 

nástrojov (klavír/keyboard, gitara, CD)  

a v komornom zoskupení. Analýza diela, 

hra sonát. koncertov, sinfonii. 

Prejaviť schopnosť hry z listu na úrovni 

ročníka. 

Schopnosť hrať v primeranom komornom 

zoskupení na primeranej úrovni. 

T5, D7, zm7 + obraty 

3 cvičenia (etudy) rôzneho charakteru 

z prebranej látky. 

Prednesy rôzneho charakteru a štýlového 

obdobia. 

Hra náročnejších skladieb v komornom 

zoskupení so sprievodom, či bez. 

Aspoň jeden krát za polrok vystupovať 

verejne. 

 

 

 

Hudobný materiál: 

Daniel Ladislav : Základy techniky pre altovú zobcovú flautu -1 diel výber 

Klement Miloslav : Škola pre altovú zobcovú flautu 1. a 2. diel-výber 

Geisbert , J.B.: 15 Solostucke von Meistern des 18. Jahrhunderts (15 cvičení majstrov 

18. storočia) výber 

Cón Peter: Etudy pre altovú zobcovú flautu (výber) 

Steeps, Hns U: Das Tägliche Pensum, Universal Edition Wien ( Denné cvičeni pre 

pokročilých) 

Prednesové skladby 

Loeillet , Jean B.: 12 Sonate –II. No 4-6, Editio Musica, Budapest ( 12 sonát pre flautu, 

resp. altovú zobcovú flautu a basso continuo) 

Purcell, Daniel, Drei Sonaten F dur, d mol, C dur fur Altblockflote und Basso continuo, 

Edition Schotť s Sohne Mainz ( 3sonáty pre alt. zob flautau a basso continuo) 



Mancini, Francesco: Sonáta d mol č.1 pre zobcovú flautu a basso continuo č. 5 – 10, II. 

zošit Editio Musica Budapest 

Händel, GeorgF: 6 sonát pre altovú zobcovú flautu a basso continuoč. 5 -10, II. zošit 

Editio Musica Budapest 

Pepusch Johann Ch.: : Drei Sonaten fur Altblockflote und Basso continuo , Edition 

Peters, Leipzig ( 3 sonáty pre altovú zob. flautu, hoboj basso continuo ) 

Loeillet , Jean B.: Trio Sonate F dur fur Altblockflote, Oboe, cembalo (Klavier) und 

Violoncello , Edition Peters, Leipzig ( Triová sonáta pre alt. zob. flautu , hoboj a basso 

continuo) 

Telemann, Georg Ph.: Trio g mol fur Altblockflote, Violime und Basso continuo, Edition 

Schotť s Sohne Mainz ( Trio g mol pre alt. zob. flautu, husle a basso continuo)  

Finger Bohumír: Sonáta F dur pre altovú zobcovú flautu a čembalo ( klavír), Editio 

Panton  

Valantine Robert: 12 Sonaten fur Blockflote und Basso continuo (výber). Editio Musica, 

Budapest, ( 12 sonát pre alt. zob. flutu a basso continuo) 

  



HRA NA ZOBCOVÝCH FLAUTÁCH – 4. ročník nižšieho sekundárneho 

umeleckého vzdelania ISCED 2B 

 

 

○ Počet hodín týždenne: 1,5 hodina  v individuálnej forme výučby 

○ Učebný plán číslo 13 

 

 

 Ciele: Schopnosť samostatnej hry a sebakontroly pri hre na nástroj (dýchanie  

a správne fyziologické návyky, atď.). Hrať vyrovnane a intonačne čisto v celom rozsahu 

nástroja. Ovládať hru stupníc dur, mol , s T5, D7 a zm. do  4 predznamenaní + obraty 

v celom rozsahu nástroja. Nácvik  dvojitého staccata. Ovládať všetky základné techniky 

hry na nástroj ( tenuto, legato, portamento, staccato) a princíp crescenda a decrescenda 

na zobcovej flaute. Ovládať hru melodických ozdôb a náročnejších rytmických útvarov. 

Schopnosť hrať z listu. Schopnosť samostatne nacvičiť primerané sólové, komorné alebo 

orchestrálne party so zmyslom pre štýlovú reprodukciu. Schopnosť hrať správne 

a štýlovo rôzne hudobné obdobia. Schopnosť hrať v komornom zoskupení alebo  

v orchestri 

 

Obsah: Vedenie žiaka k samostatnej kontrole správnych hráčskych návykov (postoj, 

dýchanie, rôzne typy nasadenia – artikulácia  atď.) Hra stupníc dur, mol , s T5, D7 a zm7 

do  4 predznamenaní + obraty v celom rozsahu nástroja. Zdokonaľovanie hry  tenuto 

a legato, crescendo a decrescendo. Rozvíjanie dychovej, prstovej techniky, náročných 

rytmických útvarov a melodických ozdôb. Rozvíjanie hry dvojitého staccata,  podľa 

dispozícii žiaka. Rozvíjanie zvukovej predstavivosti rôznymi nahrávkami. Motivovať 

žiaka k správnemu a samostatnému cvičeniu. Klásť dôraz na výrazovosť hry, rozvoj 

zvukovej predstavivosti a tvorivej samostatnosti žiaka v oblasti výrazu. Vedenie žiaka 

k samostatnosti a štýlovému prevedeniu danej skladby. Rozvíjanie komornej hry a hry  

z listu. 

 

Kompetencie Výstupy 

Schopnosť samostatne zahrať  stupnice dur Stupnica dur a mol (harmonická, 



a mol  do  4 predznamenaní s T5, D7 a zm7 

+ obraty v celom rozsahu nástroja.  

Schopnosť samostatne zahrať 3 etudy 

rôzneho charakteru  z prebranej látky. (  

Klement, Geisbert, atď. ) Ďalej schopnosť 

zahrať  2 -  3 prednesové skladby odlišného 

štýlového obdobia so sprievodom. ( klavír, 

čembalo, gitara) Schopnosť zahrať z listu 

na úrovni 2. alebo 3. ročníka. Schopnosť 

hrať v komornom zoskupení  alebo 

orchestri na primeranej úrovni. Verejne 

vystupovať 1x za polrok so sprievodom. 

melodická), príp. chromatická,  

či celotónová stupnica, stredoveké mody. 

T5, D7, zm7 + obraty 

3 cvičenia (etudy) rôzneho charakteru 

z prebranej látky. 

Prednesy rôzneho charakteru a štýlového 

obdobia. 

Hra náročnejších skladieb v komornom 

zoskupení so sprievodom, či bez. 

Aspoň jeden krát za polrok vystupovať 

verejne. 

 

 

 

Hudobný materiál 

Klement Miloslav : Škola pre altovú zobcovú flautu  1. a 2. diel-výber 

Geisbert , J.B.:  15 Solostucke von Meistern des 18. Jahrhunderts (15 cvičení majstrov 

18.storočia) výber 

Cón Peter: Etudy pre altovú zobcovú flautu (výber) 

Steeps, Hns U: Das Tägliche Pensum, 

Bruggen, Frans: 5 etuden fur Fingersicherheit,  Editio Broenkams and va Poppel 

Amsetrdam (5 etud pre altovú zobcovú flautu) 

Moenkemeyer, Helmut: Ubungen fur Altblockflote (výber), Etudy pre altovú zobcovú 

flautu) 

Prednesové skladby 

Telemann, Georg Ph.: Sechs Fantasien fur Altblockflote solo,  Edition Schotť s Sohne  

 Mainz, ( 6 fantázií pre altovú zobcovú flautu solo) 

Telemann, Georg Ph.: Vier Sonaten fur Altblockeflote und Basso continuo (výber), 

 Edition Peters, Leipzig (4 sonáty pre alt. zob. flautu a a basso continuo) 

Schickardt, Johann Ch.: Sechs Sonaten fur Altblockflote und Basso continuo ( výber), 

 Edition Schotť s Sohne Mainz, ( 6 sonát pre alt. zob. flautu a basso continuo) 



Telemann, Georg Ph.: Tri sonate in F dur fur zwei Altblockfloten und Basso continuo, 

 Edition Breitkopf und Härtels Wiesbaden ( Triová sonáta F dur pre 2 alt. zob. 

 flauty a basso continuo) 

Purcell, Daniel.: Trio Sonate d mol fur zwei Altblockfloten und Basso continuo, Edition 

 Schotť s Sohne Mainz, ( Triová sonáta d mol pre 2 alt. zob. flauty a basso 

 continuo) 

Telemann, Georg Ph.: Trio Sonate a mol fur Altblockflote, Violine und  Baso continuo, 

 Edtion Reiter Biedermann, Lepzig ( Triová sonáta mol pre alt. zob. flautu, husle 

 a basso continuo) 

Pepusch  Johann Ch.: Quintet in F for 2 Treble recorders 2 Violins and Hapsichord  

 ( Piano) with Violoncello, Edition Schott and C. LTD London W.I. ( Kvinteto in F 

 pre 2 alt. zob. flauty, dvojo huslí a basso continuo ) 

Vivaldi, Antonio.: Concero in Fa Maggior per flauto, archi e cembalo „ La tempesta di 

 mare“ Editio Musica, Budapest, ( Koncert F dur pre flautu, resp. altovú alebo 

 spranínovú zobcovú flautu, sláčikový orchester a čembalo „ Búrka na mori“) 

Valantine Robert: 12 Sonaten fur Blockflote und Basso continuo (výber). Editio Musica, 

 Budapest, ( 12 sonát pre alt. zob. flutu a basso continuo) 

  



Absolventská záverečná   skúška: 

1 stupnica dur a 1 stupnica mol s T5, D7, zm7 do  4 predznamenaní  + obraty v celom 

rozsahu nástroja v artikulácii po troch  

3 etudy rôzneho charakteru 

2 prednesové skladby rôzneho zamerania so sprievodom klavíra alebo jedna skladba so 

sprievodom klavíra väčšieho rozsahu (celá sonáta, celý koncert atď.) 

 

 

Profil absolventa: 

 Absolvent nižšieho sekundárneho vzdelávania základného štúdia by mal ovládať 

na vyššej úrovni hudobnú teóriu a terminológiu. Mal by ovládať správne návyky, základy  

hry na nástroj a schopnosť sebakontroly pri hre. Jeho hra by sa mala vyznačovať tónovou 

kultúrou a zvukovou vyrovnanosťou v celom rozsahu  nástroja. Žiak by mal ovládať hru 

stupníc a základné techniky: legato, tenuto, portamento a staccato. Mal by zvládnuť hru 

na altovej zobcovej flaute aj po dynamickej  a výrazovej stránke . Mal by ovládať hru  

aj na sopránovej zobcovej flaute  a mal by ovládať  základy hry na sopranínovej, 

tenorovej, prípadne basovej zobcovej flauty. Mal by ovládať hru náročnejších rytmov, 

melodických ozdôb a interpretáciu rôznych štýlových období (najmä baroko) a hru 

v komornom zoskupení v rozsahu učebných osnov. Mal by sa aktívne zúčastňovať 

interných, verejných koncertov alebo iných podujatí organizovaných školou.  



II. STUPEŇ A ŠTÚDIUM PRE DOSPELÝCH 

HUDOBNÝ ODBOR – ŠTÚDIJNÉ ZAMERANIE 

HRA NA KLÁVESOVÝCH NÁSTROJOCH 

 

 

HRA NA KLVÍRI – 1. ročník II. stupňa základného umeleckého vzdelania  

a Štúdium pre dospelých 

 

 

○ Počet hodín týždenne: 1,5 v individuálnej forme výučby 

○ Učebný plán číslo 20 

 

 

 Ciele: Podľa žiakových možností stupňovať náročnosť repertoáru,  

či už po stránke technickej, alebo interpretačnej. Neustále pracovať na zreteľnej 

hudobnej predstave, naučiť žiaka počuť a dokázať porovnať predstavované s reálne 

počutým zvukom skladby. Zdokonaliť pohotové čítanie z nôt, rýchlejšie naštudovanie 

skladieb, docieliť sústredenú plynulú hru v skladbách väčšieho rozsahu. Motivovať 

k radosti z hrania. Možnosť zúčastniť sa komornej hry, naučiť sa vnímať jednotu celku, 

napriek rôznorodosti jednotlivcov v zoskupení. 

 Cieľom tohto ročníka a vôbec II. stupňa je, aby bola hudba a hra na klavíri 

záľubou, aby sa vytýčené ciele zdolávali s ľahkosťou a radosťou. Približovať technické 

a umelecké stránky interpretácie s prihliadnutím na intelektuálnu a hudobnú úroveň 

žiaka. 

 

 Obsah: Viesť žiaka k vyjadrovaniu svojich citov, myšlienok, k odvahe a slobode 

prezentovať nové hudobné nápady. Pri výbere skladieb dbať na to, aby len o niečo 

prevyšovali súčasné možnosti žiaka a perspektívne bol predpoklad, že môžu byť dobre 

zahrané. Vedomým učením sa, rozvíjať hudobnú pamäť. Rozvíjať tvorivý a interpretačný 

potenciál žiaka. Formou rozboru skladieb z rôznych hľadísk vyvážiť emotívny 



a racionálny prístup k skladbám. Možnosť hry v komornom zoskupení, alebo štvorručná 

hra, prípadne sprievod iného nástroja. 

 

Kompetencie Výstupy 

Žiak dokáže realizovať svoju vnútornú 

sluchovú predstavu skladby 

prostredníctvom svojej hry. 

Žiak rozoznáva a uplatňuje vo svojej hre 

princípy štýlovosti rôznych období 

Žiak dokáže vnímať, pochopiť 

a reprodukovať skladby väčších foriem. 

Žiak pri hre ovláda prvky hracieho aparátu 

(uvoľnenosť, dýchanie), snaží sa 

o vyrovnanú a vyváženú hru všetkých 

prstov v obidvoch rukách v pasážových 

miestach skladby. 

Hra z listu na úrovni ročníka, štvorručná 

hra. 

- možnosť hry v komornom zoskupení, 

alebo štvorručná hra, prípadne sprievod 

iného nástroja 

 

Samostatná hra harmonického sprievodu k 

jednoduchým detským, ľudovým, či 

populárnym piesňam. 

žiak rozvíja tvorivý a interpretačný 

potenciál formou rozboru skladieb 

z rôznych hľadísk dokáže vyvážiť 

emotívny a racionálny prístup k skladbám 

 

Žiak v rámci polroka vystúpi verejne 1x 

(sólová hra), hra naspamäť. 

 

Žiak zahrá skladbu s uplatnením princípov 

štýlovosti skladieb z rôznych období. 

Žiak zahrá skladbu väčšej formy 

s využitím a zvládnutím prvkov hracieho 

aparátu zameraného na pasážovú 

techniku. 

 

1 x za rok sólové verejné vystúpenie, 

alebo verejné vystúpenie v rámci 

štvorručnej hry, alebo v komornom 

zoskupení, prípadne sprievod iného 

nástroja 

 

 

 

 

 



Notový materiál: Je možné variovať podľa pedagogických skúseností učiteľa 

a podľa individuálnych dispozícii žiaka. Pedagóg sa opiera a čerpá z učebných osnov  

pre hudobný odbor Hra na klavíri, ktorý je schválený Ministerstvom školstva Slovenskej 

republiky dňa 14. 8. 1995 pod Číslom 729/95-15 pre základné umelecké školy  

viď.:http://www.statpedu.sk/files/documents/svp/zus/uo_hud_odbor_hry_na_klav

iri.pdf  (str. 21 - 33) 

 Pri výbere notového materiálu pedagóg u žiaka zohľadňuje jeho schopnosti, 

zručnosti, učebné tempo, záujem. Záber repertoáru na II. stupni je pestrý a rozsiahly. 

  

http://www.statpedu.sk/files/documents/svp/zus/uo_hud_odbor_hry_na_klaviri.pdf
http://www.statpedu.sk/files/documents/svp/zus/uo_hud_odbor_hry_na_klaviri.pdf


HRA NA KEYBOARDE – 1. ročník II. stupňa základného umeleckého vzdelania  

a Štúdium pre dospelých 

 

 

 ○ Počet hodín týždenne: 1,5 v individuálnej forme výučby 

○ Učebný plán číslo 20 

 

 

 Ciele: Žiak zúročí všetky nadobudnuté vedomosti z predchádzajúcich ročníkov.  

A to v nasledujúcich oblastiach: Intro, Variation, Break, Ending.  Hra akordickej skladby 

v plnom počte až 5 hlasných akordov. Žiak samostatne aplikuje daný STYLE pre danú 

skladbu podľa vlastného aranžérskeho uváženia.  

 

 Obsah: Intro, Variation, Break, Ending prebieha počas hry akordov v sprievodnej 

časti automaticky. Rozširenie hudobnej gramotnosti o iné obdobia ako napr: Barok, 

obdobie 19. a hudba 20. a 21.storočia. Hudba prvej polovice 20.storočia - jazz, swing, 

takisto populárna hudba s dôrazom na vhodné hudobné stvárnenie na danom nástroji. 

Obsluha nástroja a jeho technickým možnosti opakovaná na každej vyučovacej hodine. 

Rozvíjanie harmonického cítenia a znalosť rozšírených harmonických fukncií a stavba 

akordov a ich zloženie ako napr.: dur - všetky stupnice s krížikmi - rovný pohyb, 

protipohyb, 3 - 4 hlasné akordy, veľké obraty, D7.  Mol- všetky stupnice s krížikmi, 

harmonická, melodická: rovný pohyb, protipohyb, 3hlasné /4hlasné akordy, veľké obraty, 

zm7. Výber repertoáru podľa osobných preferencií žiaka s prihliadnutím na jeho 

metodický výstup a prínos. 

 

Kompetencie Výstupy 

Žiak má schopnosť samostatne vytvoriť 

úpravu rôznych piesní a skladieb s 

využitím prebraných harmonických funkcií 

i septakordov so zachovaním ich štýlovosti. 

Žiak dokáže sprevádzať iného žiaka, 

 3 náročnejšie skladby v rôznych štýloch.  

Verejné vystúpenie najmenej 1x polročne 

(sólová hra), výhodou je hra spamäti – nie 

podmienka.  

V rámci štvorručnej hry, sprievodu alebo 



žiakov, zapája sa do komornej či 

orchestrálnej - súborovej hry. 

v komornom zoskupení aspoň jedno 

vystúpenie polročne. 

 

 

Notový mteriál: 

Klavírne etudy na základe vlastného výberu (Czerny op. 599, Yamaha school a pod.) 

Axel Benthien 3. diel 

Keyboard Klangwelt - výber 

Keyboard Klangwelt - Boogies and Rags, Keyboard Evergreens 1.diel, Keyboard 

Klangwelt-Waltzer 

vlastné úpravy populárnych skladieb  

klavírne etudy na základe vlastného výberu (Czerny op. 599, Yamaha school a pod.)  

notové materiály populárnych skladieb podľa pedagóga (napr. Mládek – pop. piesne,  

Šlitr/Suchý, Uhlíř a pod.)  

  



HRA NA AKORDEÓNE – 1. ročník II. stupňa základného umeleckého vzdelania a 

Štúdium pre dospelých 

 

 

 

 ○ Počet hodín týždenne: 1,5 v individuálnej forme výučby 

○ Učebný plán číslo 20 

 

 

 Ciele: Naďalej rozvíjať indviduálne danosti žiaka, viesť ho k samostatnosti  

pri študovaní nového notového materiálu. 

 

 Obsah: Prehlbovanie záujmu žiaka o literatúru ostatných žánrov a štýlov,  

ako populárna a jazzová hudba s primeranou obtiažnosťou k daným individuálním 

dispozíciam žiaka. Obsiahnúť literatúru 19. storočia, dbať na dobové frázovanie  

a artikuláciu. Otázku registrácie každého diela posudzovať individuálne a vnímať 

kontext celého diela. Stupnice durové molové cez 2 oktávy v protipohybe, 

v dvojhmatoch, v terciách. Uplatňovanie vlastného harmonického plánu pri 

reharmonizovaní pôvodných harmonických vzťahov T, S, D, 6.st, T a iné v úpravách 

notového materiálu. 

 

Kompetencie Výstupy 

- ovládajú rôzne prstové a mechové 

artikulačné možnosti hry na akordeóne, 

- dokážu v rámci notového zápisu hudobne 

vyjadriť požadované frázovanie, 

dynamické a tempové označenia, 

- dokážu adekvátne hudobne vyjadriť 

tempovo a štýlovo kontrastné skladby, 

- dokážu emocionálne aj racionálne 

pristupovať k rozboru skladieb z rôznych 

hľadísk, 

2 durové, molové stupnice oboma rukami 

spolu,  

 

1 – 2 ľudové piesne v úprave 

 

1 etuda  

1 polyfonická skladba  

2 prednesové skladby 

 

Aspoň jedno vystúpenie polročne. 



- dokážu v rámci nadobudnutých 

kompetencií samostatne naštudovať 

technicky a výrazovo náročnejšiu 

prednesovú skladbu, 

- reprodukujú primerane náročnú skladbu 

spamäti, 

- dokážu zahrať z listu hudobnú literatúru 

nižších ročníkov, transponovať jednoduché 

piesne a melódie do blízkych tónin,  

- dokážu zahrať jednoduché improvizácie,  

- dokážu sa zapojiť do komornej alebo 

súborovej hry, 

- vedia kriticky zhodnotiť vlastný výkon  

a výkony iných. 

 

 

Notový materiál: 

J. ONDRUŠ: Harmonika pre pokročilých 

I. HAVLÍČEK: 30 prednesových etud 

I. KAŠLÍK: Reminiscencie 

J. S. BACH: 15 malých prelúdií 

J. PODPROCKÝ: Suita choreica 

J. PODPROCKÝ: Tri skladby pre akordeón 

D. SCARLATTI: Sonaty – výber 

J. HURT: CapricciaI. HAVLÍČEK: Variácie d mol 

 

Možnosť doplnenia inou vhodnou literatúrou.  

Pri vyučovaní melodického basu odporúčame využiť klavírnu literatúru  



II. STUPEŇ A ŠTÚDIUM PRE DOSPELÝCH 

HUDOBNÝ ODBOR – ŠTÚDIJNÉ ZAMERANIE 

HRA NA SLÁČIKOVÝCH NÁSTROJOCH 

 

HRA NA HUSLIACH – 1. ročník II. stupňa základného umeleckého vzdelania  

a Štúdium pre dospelých 

 

 

○ Počet hodín týždenne: 1,5 v individuálnej forme výučby 

○ Učebný plán číslo 20 

 

 

 Ciele: Upevňovanie zručností nadobudnutých v 8.ročníku. Ďalej zdokonaľovať 

techniku pravej a ľavej ruky, pokračovať v rozvíjaní muzikálnych schopností žiaka, 

rozvíjať vlastný prístup k interpretácií a nácviku skladieb a tiež jeho záujem o kultúrny 

život a hudobné dianie. Zapájanie žiaka do hry v komorných a iných telesách. 

Uplatňovanie nadobudnutých zručností na vystúpeniach. 

 

 Obsah: Zvládnutie 3-okt. dur a mol stupníc a akordov s použitím rôznych 

spôsobov smykov – legato po 8, 24, staccato, spiccato, akordické kadencie 

zdokonaľovanie intonačnej precíznosti. Práca na kvalite tónu, hladkom otáčaní sláčika, 

prevedení smykov – sautillé, martelé, staccato. Pokračovať s nácvikom  

dvojhmatov – tercie, sexty, oktávy. Zdokonaľovať výrazové prvky (vibrato, dynamika, 

frázovanie, agogika). Viesť žiaka k samostatnému nácviku skladby a vlastnej 

interpretácii. 

 

Kompetencie Výstupy 

- výmeny do prebraných polôh (všetkými 

prstami) 

- vibrato všetkými prstami a jeho použitie v 

Žiak zvláda husľové techniky a ich 

kombinácie pri správnej práci oboch rúk 

(staccato, sautillé, martelé) 



skladbách 

- zvládnutie 3-oktávových stupníc dur aj 

mol a akordov do 5. a vyšších polôh 

vrátane akordických kadencií 

- prebranie nových skladieb rôznych 

štýlových období - oboznamovanie žiaka 

so zásadami interpretácie skladieb rôznych 

štýlových období 

- samostatný nácvik skladby 

- hra v komornom telese príp. orchestri 

Žiak má intonačnú istotu v hmatoch 

5.polohy a vyšších podľa prebraných 

polôh 

Žiak dokáže zahrať 3-oktávovú stupnicu 

dur aj mol a akord do 5. a vyšších polôh 

Žiak používa vibrato všetkými prstami v 

prednesových skladbách, podieľa sa na 

vypracovaní výrazovej stránky skladieb 

 

Minimálne 1-krát polročne verejne 

vystúpi (sólová hra) 

podmienka hra naspamäť 

 

 

Notový materiál: 

E. Kayser: Etudy, op. 20  

O. Ševčík: op. 1, 2, 6, 7, 8 

J.F.Mazas: Melodické etudy op.36 

R.Kreutzer: 42 etud 

 

Podľa technickej a interpretačnej úrovne žiaka a dostupnosti pre pedagóga 

 

  



HRA NA VIOLONČELE – 1. ročník II. stupňa základného umeleckého vzdelania  

a Štúdium pre dospelých 

 

 

○ Počet hodín týždenne: 1,5 v individuálnej forme výučby 

○ Učebný plán číslo 20 

 

 

 Ciele: Samostatne regulovať pohybové činnosti hracieho aparátu, reprodukovať 

správne stupnice, reprodukovať technicky správne dvojoktávové až trojoktávové 

stupnice a rozložené akordy, v úzkej a širokej polohe v kombinácii s plynulými 

prechodmi do polôh.  

 Prezentovať kvalitný tón. Interpretovať intonačne čisto. Žiaci určia z notového 

zápisu umiestnenie tónu na hmatníku a použitý prst v používaných polohách, majú 

prehľad o hudobných skladateľoch komponujúcich skladby pre violončelo, určia  

po opakovanom vypočutí skladby tempo, metrum, tónorod, využité výrazové 

prostriedky, tému, predohru, dohru, regulujú tónovú kvalitu a intonačnú čistotu  

vo všetkých polohách na celom hmatníku, demonštrujú vypracovaný rytmus v správnej 

časti sláčika a adekvátnou dĺžkou, aplikujú za účelom charakterového stvárnenia  

v prednesových etudách a skladbách logické frázovanie, progresívnu dynamiku, 

výrazové a artikulačné prostriedky, agogiku, vibráto.  

 Vedia vyjadriť vlastný názor na hudobnú skladbu a zhodnotiť interpretáciu, 

aplikujú počas interpretácie rôzne druhy vibráta, interpretujú spamäti väčší počet 

skladieb menšieho rozsahu, zahrajú primerane náročnú skladbu z listu, vedia vytvoriť 

sprievod z tónov kadencie k ľudovej piesni,  dokážu podľa sluchu vytvoriť druhý hlas  

k hlavnej melódii. 

 

 Obsah: Stupnice, etudy a prednesové skladby. Hra v úzkej a širokej harmónii  

v kombinácii s plynulými medzipolohovými výmenami. Tvorba kultivovaného tónu. 

Palcová poloha: precvičovanie pohyblivého palca. Dvojhmaty. Melodické ozdoby. 

Technické spôsoby hry. Znalosť nôt a ich umiestnenia na hmatníku v polohách. Hudobní 



skladatelia a tvorba pre violončelo. Sluchová analýza hudobnej skladby. Kvalita tónu  

a intonačná čistota. Technické cvičenia zamerané na precvičovanie rytmicky náročných 

úsekov skladby, cvičenia a etudy zamerané na zvyšovanie úrovne sláčikovej techniky  

s dôrazom na precíznu artikuláciu využívaných technických spôsobov hry a hudobno-

výrazových prostriedkov. Umelecko-interpretačná úroveň hry. Diskusia o hudobnej 

skladbe. Vibráto. Hudobný materiál v pestrých hudobných formách. Hra spamäti. Hra  

z listu. Hudobná tvorivosť 

 

Kompetencie: Výstupy: 

-zvládnutie dvoj a troj-oktávových 

durových a mólových stupníc 

-samostatné pripravenie skladby 

-vedia artikulačne zreteľne a kvalitným 

tónom technické spôsoby hry détaché 

v rôznych častiach sláčika, legáto s rôznym 

počtom nôt, staccato, spiccato, martelé, 

pizzicato a ich kombinácie a rytmické 

obmeny 

-aplikujú v hre dvojhmaty a prirodzené 

flažolety 

-aplikujú v hre interpretačné prostriedky 

štýlového obdobia 

-hra v komornom orchestri alebo inom 

komornom zoskupení 

Žiak zvláda stupnice v 3 oktávach. 

Používa vibrato všetkými prstami 

v prednesových skladbách. 

Má intonačnú istotu vo všetkých 

prebraných polohách. 

Minimálne 1 krát ročne vystúpi (sólová 

hra) a hra spamäti je podmienkou. 

Žiak hrá v rôznych komorných 

zoskupeniach. 

 

 

 

Notový materiál:   

Stupnice dur, mol výber cez 3 oktávy 

Dvojhmaty, akordická hra 

K.P.Sádlo 

Dotzauer 1. alebo 2. zošit 



D. Popper 

S. Lee 

J.S.Bach-6suit pre violončelo sólo (výber) 

Sonáty: B. Marcello, A. Vivaldi, B. Romberg 

Koncerty: G. Goltermann, A. Vivaldi, J.Ch. Bach 

 

  



HRA NA GITARE – 1. ročník II. stupňa základného umeleckého vzdelania  

a Štúdium pre dospelých 

 

 

○ Počet hodín týždenne: 1,5  v individuálnej forme výučby 

○ Učebný plán číslo 20 

 

 

 Ciele: Žiaci si zdokonaľujú nadobudnutú techniku a ovládajú nové zložitejšie 

technicko - výrazové prostriedky. Hrajú trojoktávové stupnice s využitím typových 

prstokladov. Získajú základnú orientáciu v španielskej ľudovej hudbe. 

 

 Obsah: Aplikovanie osvojených poznatkov do interpretácie skladieb. 

Zdokonaľovanie hry melodických ozdôb, flažoletov, hry legata a arpeggia. Úvod do hry 

rasguada a zdokonaľovanie glissanda. Používanie akordických sprievodov. Interpretácia 

skladieb rôznych štýlových období, interpretácie španielskych tancov. Intervalové 

stupnice. 

 

Kompetencie Výstupy 

Zdokonaľovanie techniky hry arpeggio, 

rasguado, glissando.  

Legato na niektorom z tónov akordu. 

Jednohlasné stupnice (dur, mol) v rozsahu 

celého hmatníka vo všetkých tóninách  

s rôznymi variantmi prstokladov pravej 

ruky a kadencie v rôznych polohách. 

Intervalové stupnice v rozsahu jednej 

oktávy. Rasguado. 

Španielska ľudová hudba v gitarovej 

literatúre. 

Rytmus a metrum najtypickejších tancov 

Španielska. 

Žiak vie zahrať trojoktávové stupnice  

s využitím typových prstokladov  

aj v oktávach a kadencie s využitím 

veľkého barré. 

Demonštruje v hre nové zložitejšie 

technicko - výrazové prostriedky. 

Aplikuje v interpretácii skladieb techniku 

hry rasguado. 



Hudobný materiál 

Školy: 

Jiří Jirmal: Základy kytarové techniky 

Jiří Kohlar: Rytmické figury tanců – kytarové kadence 

Arnošt Sádlík: Škola stupníc a akordov pre gitaru 

Vojtech Tukač: Gitarová škola Carulli – Carcassi 

Prednesové skladby: 

Villa Lobos: výber 

Agustín Barios Mangoré: výber 

Jorge Caddoso: výber 

Jiří Jirmal: Staří španělští mistři 

Michael Langer: Suite Latina 

Francisco Tárrega: Výber skladieb   



II. STUPEŇ A ŠTÚDIUM PRE DOSPELÝCH 

HUDOBNÝ ODBOR – ŠTÚDIJNÉ ZAMERANIE 

HRA NA DYCHOVÝCH NÁSTROJOCH 

 

HRA NA PRIEČNEJ FLAUTE – 1. ročník II. stupňa základného umeleckého 

vzdelania a Štúdium pre dospelých 

 

 

 

 ○ Počet hodín týždenne: 1,5 v individuálnej forme výučby 

○ Učebný plán číslo 20 

 

 

Ciele: Vo vyučovacom procese rozvíjať nadobudnuté hráčske schopnosti žiaka, 

akými sú správne dýchanie, flexibilita nátisku, orientácia v rôznych hudobných štýloch. 

Rozvíjať technické zručnosti žiaka (pokročilá prstová a jazyková technika), 

oboznamujeme ho s rozšírenými flautovými technikami ako napr. fruláto, aiolské zvuky, 

flažolety, hlasové tóny a rôzne perkusívne efekty. V neposledom rade pestovať 

muzikalitu žiaka. Žiak sa dokáže samostatne naladiť pri hre s iným nástrojom a hrať  

z listu na primeranej úrovni, spoznáva rozličné typy artikulácie. 

 

 Obsah: Do výučby zaraďujeme tónové cvičenia podľa individuálnych potrieb 

žiaka. Pri rozohrávaní využívame rozšírené flautové techniky za účelom zlepšovania 

kvality tónu, zdokonaľovania dychovej, prstovej a jazykovej techniky. Pokračujeme 

v nácviku hry stupníc a akordov T5, D7, zm7, ich veľké rozklady a obraty. Pozornosť 

venujeme vedeniu tónu a intonácii. Naďalej sa zameriavame na artikulačnú presnosť hry. 

Vedieme žiaka k interpretácii žánrovo a štýlovo rozmanitého repertoáru. 

Prostredníctvom etud kultivujeme nadobudnutú schopnosť hry dvojitého staccata. 

 

Kompetencie Výstupy 

Schopnosť samostatne zahrať stupnice dur 

a mol (harmonické, melodické)  

2 stupnice dur a mol s T5, D7,zm7 

(+obraty - do 7 predznamenaní) 



do 7 predznamenaní (spamäti) a následne 

Vytvorenie prislúchajúcich akordov T5, 

D7, zm7 a ich obratov v rozsahu c1 – c4,  

v tenute, legate, staccate. 

Naštudovanie etud so zameraním  

na rozličné technické problémy, štýlovo 

rôznorodých skladieb 

Orientácia v hre melodických ozdôb. 

 

Samostatne predniesť skladby  

so sprievodom nástroja, či viacerých 

nástrojov (napr. klavír, gitara)  

a v komornom zoskupení. 

 

2 cvičenia/etudy rôzneho charakteru 

 

2 prednesy rôzneho charakteru charakteru 

varianty výstupov 

 

 

Notový materiál: 

Cvičenia, etudy: 

Taffanel, Gaubert: 17 denných cvičení 

Bernold, P.: La Technique d&#39;Embouchure 

Dick, R.: Tone Development Through Extended Techniques 

Wye, T.: Complete Daily Exercises 

Kohler, E.: op. 33/1.-2.zošit 

Kohler, E.: 25 romantických etud op.66 

 

Prednesové skladby: 

Händel, G.F.: Sonáty (výber) 

Saint-Saens, C.: Romanza pre flautu a klavír 

Rachmaninov, S.: Vocalise pre flautu a klavír 

Pauer, J.: Capriccia 

Rutter, J.: Suite Antique 

Honneger, A.: Romanca pre flautu a klavír, Tanec kozičky 



Taktakishvili, O.: Sonáta pre flautu a klavír (2.časť) 

Ravel, M.:  Pavane pour une infante defunte 

Fortin, V.: No Problem (pre dve flauty a klavír) 

Bázlik, Igor.: Cheerful mood 

  



HRA NA KLARINETE – 1. ročník II. stupňa základného umeleckého vzdelania  

a Štúdium pre dospelých 

 

 

 

 ○ Počet hodín týždenne: 1,5 v individuálnej forme výučby 

○ Učebný plán číslo 20 

 

 

 Ciele: Schopnosť samostatnej hry a sebakontroly pri hre na nástroj (dýchanie  

a správne fyziologické návyky, atď.) Hrať vyrovnane a intonačne čisto vo všetkých 

polohách nástroja v rozsahu e – g3 (c4). Zvládnuť hru všetkých stupníc dur a mol sT5, 

D7 a zm7 (v rýchlejších tempách a v artikuláciách po troch). Ovládať všetky základné 

techniky hry na nástroj ( tenuto, legato, portamento, staccato) Mať vedomosť ako hrať 

dvojité staccato. Vedieť zahrať ľahšie tanečné a populárne piesne. So záujmom 

schopnosť samostatne študovať nové skladby. 

 

 Obsah: Na vybraných cvičeniach: upevňovať získané vedomosti a zručnosti 

v hre na nástroj, samostatná kontrola získaných vedomostí a zručností žiaka pri hre  

na nástroj, zdokonaľovať všetky techniky hry ( tenuto, legato, portamento, staccato), 

oboznámiť žiaka s technikou hry dvojitého staccata, rozvíjať správne frázovanie 

tanečnej, populárnej a džezovej hudby, rozvíjať hru z listu a spamäti. Hrať stupnice dur 

a mol všetky s T5, D7 a zm7 v rýchlejších tempách, hrať chromatické a celotónové 

stupnice, hrať v celom rozsahu nástroja e – g3 (c4).  Hrať v komorných zoskupeniach. 

Vytvoriť záujem o poznanie nových skladieb a ich štýlovú reprodukciu 

 

Kompetencie Výstupy 

Žiak samostatne kontrole získané 

vedomosti a zručnosti pri hre na nástroj 

Zvládne hrať stupnice dur a mol všetky  

s T5, D7 a zm7 v rýchlejších tempách, 

chromatické a celotónové stupnice v celom 

rozsahu nástroja e – g3 (c4) 

Schopnosť samostatne zahrať všetky 

stupnice dur a mol s T5, D7 a zm7. 

(v rýchlejších tempách a v artikuláciách 

po troch) 

3 etudy z prebranej látky - rôzneho 

charakteru. 



Ovláda všetky techniky hry ( tenuto, 

legato, portamento, staccato, príp. dvojité 

staccato) 

Ovláda správne frázovanie 

tanečnej, populárnej a džezovej hudby 

Zvládne  hru z listu a spamäti, hru 

v komorných zoskupeniach a štýlovú 

reprodukciu vybraných skladieb  a žánrov 

Schopnosť hry z listu ( úroveň 1. -3.roč.) .  

Schopnosť hrať v komornom zoskupení 

alebo orchestri na primeranej úrovni.  

Ďalej schopnosť zahrať 2 prednesové 

skladby odlišného štýlového obdobia so 

sprievodom klavíra.  

Verejne vystupovať najmenej 1x  

za polrok so sprievodom klavíra. 

 

 

Notový materiál: 

Školy a etudy 

M. Etlík: Klarinetové etudy 

J. Kratochvíl: Škola hry na klarinet 

J. Kratochvíl: 66 etud 

L. Kurkiewicz: III. a IV. zošit 

C. Bärmann: 24 etud pre klarinet -výber 

A. Doležal: 20 charakteristických etud 

H. E. Klose: Denné etudy 

D. Jeanjean: Progresívne a melodická etudy 

L. Wiedemann : Kalrinetové štúdie 6. A 10. Diel 

B. Zákostelecký: Škla hry na klarinet II. diel 

 

Prednesové skladby 

Z. Fibich: Selanka 

V. Tuček: Koncert B dur (1.časť) 

Anonym L: Variacie B dur (upr. J. Kratochvíl) 

J. Kratochvíl: Malá suita 

K. Reissinger: Loutková suita 

S. Hochel : Valčík 

AnonymL: Variácie B –dur 



B. Bartok: Ein Abend am Lande Tanz der Slowaken 

M. Kořínek: Sonatína 

F. Liszt: Elfelejtett keringo 

J. Pauer: Capriccia 

R. Ščedrin : Suita 

L. Spies : 3 kusy 

M.L. Starokadomskij : 5 piesní 

Berkée Kálmán: Drobné skladby pre klarinet a klavír, II. diel ( Budapešť 1970), výber 

Rimskij .Korsakov: Koncert Es dur 

L. Koželuh: Koncert Es dur 

R. Wagner: Adagio  

  



HRA NA SAXOFÓNE – 1. ročník II. stupňa základného umeleckého vzdelania  

a Štúdium pre dospelých 

 

 

 

 ○ Počet hodín týždenne: 1,5 v individuálnej forme výučby 

○ Učebný plán číslo 20 

 

 

 Ciele: Schopnosť samostatnej hry a sebakontroly pri hre na nástroj ( postoj, 

držanie tela, bránicové dýchanie, saxofónový nátisk , správna výslovnosť - nasadenie). 

Hrať vyrovnane a intonačne čisto vo všetkých polohách nástroja v rozsahu mb – e3. 

Zvládnuť hru všetkých stupníc dur a mol v celom rozsahu nástroja sT5, D7 a zm7 

(v rýchlejších tempách podľa individuálnych schopností žiaka). Vedieť zahrať 

chromatickú stupnicu, ovládať dynamiku, melodické ozdoby a efekty saxofónovej hry 

(vibráto), ovládať všetky základné techniky hry na nástroj (tenuto, legato, portamento, 

staccato). Mať vedomosť ako hrať dvojité staccato. Schopnosť hrať z listu. Vedieť zahrať 

rôzne štýlové obdobia a skladby populárnej a džezovej hudby. Hrať v rôznych 

zoskupeniach ( duo, trio, orchester). Samostatne a so záujmom študovať nové skladby. 

 

 Obsah: upevňovať získané vedomosti a zručnosti v hre na nástroj, naďalej 

zdokonaľovať samostatnú kontrolu žiaka pri hre na nástroj, hrať stupnice dur a mol 

všetky s T5, D7 a zm7 v rýchlejších tempách, hrať chromatickú stupnicu, hrať v celom 

rozsahu nástroja mb – e3, zdokonaľovať všetky techniky hry ( tenuto, legato, 

portamento, staccato), využívať dynamické možnosti nástroja a učiť sa rôznym efektom 

saxofónovej hry, oboznámiť žiaka s technikou hry dvojitého staccata, rozvíjať správne 

frázovanie v skladbách rôzneho štýlového obdobia, rozvíjať správne frázovanie  

pri tanečnej a populárnej hudbe, rozvíjať hru z listu a spamäti, hrať v rôznych 

komorných zoskupeniach – prípadne v orchestri, vytvoriť záujem o poznanie nových 

skladieb a ich štýlovú reprodukciu 

 

 

 



Kompetencie Výstupy 

Žiak samostatne kontrole získané 

vedomosti a zručnosti pri hre na nástroj 

Zvládne hrať stupnice dur a mol všetky s 

T5, D7 a zm7 v rýchlejších tempách, 

chromatické a celotónové stupnice v celom 

rozsahu nástroja e – g3 (c4) 

Ovláda všetky techniky hry ( tenuto, 

legato, portamento, staccato, príp. dvojité 

staccato) 

Ovláda správne frázovanie 

tanečnej, populárnej a džezovej hudby 

Zvládne  hru z listu a spamäti, hru 

v komorných zoskupeniach a štýlovú 

reprodukciu vybraných skladieb  a žánrov 

Schopnosť samostatne zahrať všetky 

stupnice s T5, D7 a zm7 . Schopnosť 

 

zahrať 3 etudy rôzneho charakteru 

(Pérenyi, Rothenstein, Hejda, Gruber, 

atď.) 

 

Schopnosť hry z listu.(1. -2. roč.) 

Schopnosť hrať v komornom zoskupení 

prípadne 

 

orchestri. Schopnosť  samostatne zahrať 2 

prednesové skladby odlišného charakteru 

 

alebo štýlu s klavírnym sprievodom. 

Verejne vystupovať minimálne 1x za 

polrok so sprievodom. 

 

 

Notový materiál: 

Školy: 

Tadeusz Hejda : Škola hry na saxofón (výber) 

Stanislav Krtička : Škola hry na saxofón ( výber) 

Perényi Eva – Perényi Péter Saxofon –ABC 1. a 2. diel(výber) 

Tadeusz Hejda : Škola hry na saxofón (výber) 

Rudolf Gruber : Škola hry na saxofón (výber) 

Erik Rothenstein : Progresívna škola hry na saxofón (výber) 

 

Prednesové skladby: 

M. Rose: A Miscelany for saxophone 



B.R.a M. Gibb: How Deep Is Your Love 

E. Mancini.: Ružový panter 

Meet The Red Nosed Reindeer –úprava 

Melodie uložné na www.8notes.com 

Perényi Eva – Perényi Péter Saxofon –ABC 1. A 2. diel (výber) 

G. B. Pergolesi: Nina 

G. Verdi : Nabuco 

M.A. Chaepentier.: Prelude 

G.F. Telemann.: Siciliana 

Erik Rothenstein : Progresívna škola hry na saxofón výber prednesov 

Erik Rothenstein : Baby Blues, Lodnícka pieseň 

John Kander: Theme from New York, New York 

  



HRA NA ZOBCOVÝCH FLAUTÁCH -  1. ročník II. stupňa základného 

umeleckého vzdelania a Štúdium pre dospelých 

 

 

 

 ○ Počet hodín týždenne: 1,5 v individuálnej forme výučby 

○ Učebný plán číslo 20 

 

 

 Ciele: Schopnosť sebakontroly pri hre na nástroji. Hrať vyrovnane vo všetkých 

polohách nástroja. Zvládnuť hru stupníc dur a mol v rýchlejších tempách a podľa 

dispozícií žiaka. Ovládať základné techniky hry na nástroj. Vedieť zahrať rôzne štýlové 

obdobia. So záujmom a samostatne študovať nové skladby. 

 

 Obsah: Na vybraných cvičeniach a prednesoch: upevňovť získaná zručnosti  

a vedomosti v hre na nástroji, zdokonaľovať techniky dýchania, kvalitu tónu a ostatných 

techník, rozvíjať správne frázovanie v rôznych obdobiach, základy ornamentiky.  

 Naďalej samostatná kontrola získaných vedomostí a zručností, hrať stupnice dur 

a mol, hrať v celom rozsahu nástroja, rozvíjanie hry z listu a spamäti, hra v komorných 

zoskupeniach.  

 

Kompetencie Výstupy 

Schopnosť sebakontroly pri hre na nástroji 

Schopnosť samostatne zahrať stupnice dur 

a mol do 4 predznamenaní s T5, D7 a zm7 

( obraty) v celom rozsahu nástroja. 

Hra v celom rozsahu nástroja 

Zdokonalenie techniky dýchania a kvality 

tónu. 

Zdokonaľovnie tenuta , legata, staccata  

a portamenta 

Správne frázovanie, základy ornamentiky 

Žiak sa spoľahlivo zapája do komornej hry, 

Schopnosť samostatne zahrať 2 - 3 etudy 

rôzneho charakteru z prebranej látky. 

Schopnosť zahrať 2 prednesové skladby 

odlišného štýlového obdobia  

so sprievodom. ( klavír, čembalo, gitara) 

Schopnosť hrať z listu podľa dispozícii 

žiaka 

Schopnosť hraťv komornom zoskupení  

na primeranej úrovni 

Verejne vystupovať 1x za polrok  

so sprievodom. 



hry v orchestri, hrá z listu. 

So záujmom a láskou študuje nové skladby 

 

 

 

Hudobný materiál: 

Cvičenia a etudy 

Klement Miloslav : Škola pre altovú zobcovú flautu 1. a 2. diel-výber 

Cón Peter: Etudy pre altovú zobcovú flautu (výber) 

Steeps, Hns U: Das TäglichePensum, 

W. Wurm: 45 ľahkých etud (výber) 

T. Čančik: 42 etud pre sopránovú zobcovú flautu (výber) 

J. B. Arban: 100 elementárnych etud (výber) 

Martinček Dušan : 13 malých cvičení pre sopránovú a altovú zobcovú flautu – výber 

J. Nykl : 32 etud pre sopránovú zobcovú flautu –výber 

S. Balasanjan : 25 ľahkých etud –výber 

 

Prednesové skladby 

Telemann, Georg Ph.: SechsFantasien fur Altblockflote solo, EditionSchotť s Sohne 

Mainz, ( 6fantázií pre altovúzobcovúflautu solo) 

Telemann, Georg Ph.: Vier Sonaten fur Altblockeflote und Basso continuo (výber), 

Edition Peters, Leipzig (4 sonáty pre alt. zob. flautu a a basso continuo) 

Schickardt, Johann Ch.: SechsSonaten fur Altblockflote und Basso continuo ( výber), 

Edition Schotť s Sohne Mainz, ( 6 sonát pre alt. zob. flautu a basso continuo) 

Telemann, Georg Ph.: Tri sonate in F dur fur zweiAltblockfloten und Basso continuo, 

Edition Breitkopf und Härtels Wiesbaden ( Triovásonáta F dur pre 2 alt. zob. flauty 

a basso continuo) 

M. Bitti.: Allemande 

J. Hotteterre.: Pochod 

J.van Eyck.: Der Fluyten Lust -Hof  



II. STUPEŇ A ŠTÚDIUM PRE DOSPELÝCH 

HUDOBNÝ ODBOR – ŠTÚDIJNÉ ZAMERANIE 

HRA NA BICÍCH NÁSTROJOCH 

 

HRA NA BICÍCH NÁSTROJOCH – 1. ročník II. stupňa umeleckého vzdelania  

a Štúdium pre dospelých 

 

○ Počet hodín týždenne: 1,5 v individuálnej forme výučby 

○ Učebný plán číslo 20 

 

 Ciele: Žiaci druhého stupňa základného štúdia by mali byť technicky  

aj teoreticky tak pripravení, aby sa mohli špecializovať podľa individuálnych 

nástrojových alebo žánrových záľub,či už na malý bubienok,biciu súpravu alebo 

melodický nástroj. 

 Súčasťou štúdia na druhom stupni je aj komorná, súborova a orchestrálna hra. 

 

 Obsah: Hra vyrovnaných a opakovaných úderov. Technika tremola. Hra 

zdvojených úderov. Dynamické rozlíšenie pp, mf, ff. Hra na bicej súprave - rozkladové 

cvičenia s použitím veľkého bubna,malého bubienka a dvoch tomov. 

 

Kompetencie Výstupy 

Rozvoj technickej zručnosti v súlade 

horeuvedeným obsahom. 

Oboznamovanie sa s viacerými druhmi 

bicich nastrojov. 

Hra na malom bubienku - Jozef Tuzar 

Hra na súprave bicich nastrojov - Rudolf 

Jakous a iné etudy a cvičenia podľa výberu 

učiteľa. 

 

Verejné vystúpenie najmenej jedenkrát za 

polrok. 

 

Na malom bubienku etudy rôzneho 

charakteru. 

 

Xylofon  - jedna skladba s doprovodom 



Hra na xylofon - stupnice do siedmich 

predznamenaní, kvintakord s obratmi. 

Vlastné improvizácie. 

Hra z listu 

Hra v orchestri 

alebo sólo. 

 

Bicia súprava - jedna etuda alebo vlastná 

improvizácia. 

 

 

 

Notový materiál:  

Tuzar Jozef : Etudy pre maly bubienok 

Schencel Paul : Rock drums. 

Sprunk Peter a Jaroslav : Bicie nastroje 

Jakous Rudolf  : Etudy pro soupravu bicich nastroju 

Hojny Stanislav : Etudy pre xylofon 

 

 

  



II. STUPEŇ A ŠTÚDIUM PRE DOSPELÝCH 

HUDOBNÝ ODBOR – ŠTÚDIJNÉ ZAMERANIE  

HRA NA ORGANE 

 
 

 Poslanie a charakteristika predmetu hra na organe, metódy a formy práce: 

Štúdium hry na organe na ZUŠ umožňuje získať a zdokonaľovať technické schopnosti 

hry na nástroji bez obmedzenia veku a zároveň rozvíja aktívne pestovanie hudobnej 

kultúry a hudobného vkusu.  

 Odbor hra na organe je primárne určený záujemcom, ktorí majú ukončený aspoň 

I. stupeň ZUŠ hru na klavíri, prípadne na akordeóne a majú osvojené všetky kompetencie 

z tohto stupňa vzdelávania, ako aj tým adeptom, ktorí dostačujúcim spôsobom ovládajú 

úroveň hry vyhovujúcu požiadavkám absolventa I. stupňa. 

 Je veľmi vhodné, aby prijatí žiaci pokračovali paralelne aj v štúdiu hry  

na klavír. Pri výučbe sa kladie dôraz na polyfóniu, ktorá patrí k ťažiskám organovej hry. 

Štúdium organovej hry vychováva nielen aktívneho liturgického organistu, ale umožňuje 

žiakovi hlbšie načrieť do problematiky koncertnej hry na organe s možnosťou byť 

samostatne koncertne činným organistom ako aj šikovným korepetítorom pohotovo 

zvládajúcim sprievody k zborovému aj sólovému spevu ako aj k iným hudobným 

nástrojom. 

 Štúdium hry na organe je taktiež určené aj amatérskym organistom  

už pôsobiacich vo farnostiach. Po zvážení ich návykov a predpokladov je potrebné zvoliť 

postupnosť krokov a individuálnym plánom prispôsobiť obsah učiva ich technickej 

úrovni, spôsobilosti, záujmom a individuálnym predpokladom žiaka. Žiaci - amatérski 

organisti z praxe sú pod odborným vedením pripravovaní byť aktívnymi a kvalitnými 

liturgickými organistami s cieľom primárne zvládnuť literatúru určenú k liturgii, základy 

harmónie a jednoduchej improvizácie v podobe predohier a dohier k liturgickým 

sprievodom, piesňam a prípadne ľahké koncertné skladby vhodné do sakrálneho 

priestoru. 

 Zámerom štúdia je vychovávať aktívneho hudobníka i poslucháča hudby 

schopného prepojiť hudobnú teóriu s praxou a zároveň tým hlbšie prežiť hudobnú reč, 



ktorému je organová a duchovná hudba životnou potrebou. Cieľom je tiež rozvíjať 

osobnosť žiaka, osobitosť jeho prejavov a kreatívne myslenie. Naučiť ho aktívne 

počúvať sa a kriticky hodnotiť. 

 Absolventi štúdijného zamerania hry na organe by mali byť odborne teoreticky  

a prakticky pripravení na vykonávanie odborných profesií súvisiacich s úlohou 

cirkevného a koncertného organistu.  

 Absolvent sa dobre orientuje v rôznych hudobných štýloch - má naštudované 

skladby rôznych slohových období. Okrem toho pohotovo hrá z listu. Dobre sa vyzná  

v registrácii, v rôznych typoch organov, fundovane ovláda  rôzne spôsoby organovej hry 

ako je striedanie manuálov, triová hra, základy improvizácie. Má jasnú predstavu  

o interpretácii jednotlivých diel a dokáže posúdiť kvalitu vlastnej interpretácie  

ako aj interpretácie ostatných.  



HRA NA ORGANE – 1. ročník druhého stupňa a štúdium pre dospelých   

 

 

○ Počet hodín týždenne: 1,5 hodina  v individuálnej forme výučby 

○ Učebný plán číslo 21 

 

 

  Ciele: Rozpoznať základné rozdiely medzi klavírnou a organovou 

technikou. Zvládnuť správne sedenie pri nástroji, správnu pozíciu tela a rúk a zásady 

vhodného obutia. Zahrať správne legato, legatissimo, non legato (portato, staccato, 

staccatissimo, leggiero). Interpretovať správne podkladanie a nadkladanie prstov, tiché 

výmeny (jednoduché, viacnásobné), tiché výmeny prstov dvoch rúk, glissandá  

(z čierneho na biely kláves, glissando palcom, glissando piatym prstom). Realizovať 

techniku opakovaných tónov. Aplikovať základné zásady pre vypracovanie prstokladov. 

Aplikovať štýlovú artikuláciu v polyfonickej hre. Zvládnuť funkčný (charakterový) 

kontrast, dynamické stupňovanie a priestorový kontrast. Používať žalúzie, 

crescendového valca, registrov, voľných a pevných kombinácii. Aplikovať jednoduché 

základné zásady hry v starých kľúčoch sprievod duchovných piesní. Zvládnuť techniku 

hry na dvoch manuáloch súčasne, hru na dvoch manuáloch v rovnakej polohe, súčasnú 

hru jednou rukou na dvoch manuáloch. Realizovať hru pätou a špicou s použitím členka 

pri hre. 

 

 Obsah:  

 Základy hry na organe: klavírna a organová technika, základy manuálovej 

úderovej techniky, základné technické prostriedky hry na organe, opakované tóny, 

správny prstoklad, artikulácia v polyfonickej hre, typy manuálových prechodov, technika 

hry na dvoch manuáloch. Pomocné zariadenia organa. Základy pedálovej techniky: 

súčasná hra manuálu a pedálu.  

 Základy organovej improvizácie: Hra liturgickej literatúry. Notový zápis. 

Diatonické stupnice. Určovanie intervalov. Tonický kvintakord a jeho obraty. 

Štvorhlasná úprava kvintakordu. Hlavné harmonické funkcie, kadencia. Poriadok 

liturgie. 



Kompetencie Výstupy 

- žiaci čítajú noty v husľovom a basovom 

kľúči,  

- zvládnu problematiku diatonických 

stupníc s cieľom pohotovo určovať 

intervaly, 

- rozpoznajú a zahrajú tonický kvintakord  

a jeho obraty, pomenujú a zahrajú 

štvorhlasnú úpravu kvintakordu a tvoria 

kadencie vo všetkých polohách v úzkej  

a širokej harmónii,  

- preukážu vedomosti o vhodnosti použitia 

chorálov k jednotlivým obdobiam 

cirkevného roka,  

- majú vedomosť o obsahu omšového 

ordinária a používaní cirkevných tonusov 

pri hre responzóriových žalmov a žalmov 

na nedele a sviatky, realizujú hru chorálov 

pre liturgiu a liturgických skladieb 

ordinária a propria, 

- orientujú sa v organovej literatúre 

jednotlivých štýlových období, 

- spájajú hlavné harmonické funkcie do 

kadencie,  

- hrajú úzku a širokú harmóniu  

pri štvorhlasnej úprave kvintakordu. 

- zvládnu súčasnú hru manuálu a pedálu 

(jedna ruka a pedál, dve ruky a pedál), hru 

tercií jednou nohou, hra tercií dvoma 

nohami, 

-zahrajú štvorhlasnú úprava kvintakordu  

Hra kadencií. 

 

 

 

2 - 3 cvičenia primeranej technickej 

závažnosti, rôzneho charakteru, prípadne s 

rôznym metodicko - didaktickým 

zameraním 

 

Prednesy rôzneho charakteru a štýlového 

obdobia. 

 

Aspoň jeden krát za polrok vystupovať 

verejne. 

 



a základné kadencie do štyroch posuviek  

v širokej a úzkej sadzbe (harmónii), 

- interpretujú sprievod piesní a skladieb 

určených k liturgii so sprievodom pedálu,  

- zahrajú piesne k jednotlivým obdobiam 

cirkevného roka, 

- ovládajú súčasnú hru dvoma rukami  

a pedálom, taktiež základy organovej 

prstovej techniky,  

- sú schopní samostatne naregistrovať 

jednoduché skladby a poznajú charakter 

jednotlivých registrov 

 

 

 

Hudobný materiál: Je možné variovať podľa pedagogických skúseností učiteľa 

a podľa individuálnych dispozícii žiaka.  

  



HRA NA ORGANE – 2. ročník druhého stupňa a štúdium pre dospelých   

 

 

○ Počet hodín týždenne: 1,5 hodina  v individuálnej forme výučby 

○ Učebný plán číslo 21 

 

 

  Ciele: Obohacovať pedálovú techniku o hru väčších intervalov, 

opakované tóny, podkladanie a nadkladanie nôh, tiché výmeny, glissandá, o hru väčších 

intervalov, rozložených akordov, dvojitý pedál, akordickú hru. Realizovať pedálové 

party v hre chorálov, ovládať jednoduché spracovania triovej hry s cvičením technikou 

tzv. nemého hlasu. Aplikovať poznatky z artikulácie do polyfonickej hry. Oboznamovať 

sa so základmi techniky výrazu. Zdokonaľovať sa v hre chorálov so sprievodom pedála, 

Ovládať základné zásady pre vypracovanie artikulácie vo viachlasnej hre. Pracovať  

s hudobnou predstavivosťou, na stvárnení a technickej realizácii pedálových partov v hre 

chorálov. Vedieť pomenovať teoreticky základné zásady pre vypracovanie aplikatúry  

a prstokladov so zapísaním do nôt. Charakterizovať úzku a širokú harmóniu pri 

štvorhlasnej úprave kvintakordu, rozvod klamného záveru so zaradením vedľajších 

stupňov, transpozície motívov do rôznych tónin. 

 

 Obsah:  

 Hra na organe: Zdokonaľovanie manuálovej a pedálovej techniky. Pedálová 

technika. Pedálové stupnice. Triová hra. Artikulácia v polyfónii. Výraz v organovej hre. 

Počas školského roka naštudujú tri skladby rôznych štýlových období. Improvizácia  

v kadencii. Transpozície motívov. Interpretácia chorálov v liturgii. 

 Základy organovej improvizácie: Základné zásady vypracovania aplikatúry – 

teoreticky a prakticky. Štvorhlasná úprave kvintakordu. Rozvod klamného záveru. 

Transpozície do rôznych tónin. Výber chorálov pre liturgiu. Technika artikulácie  

po teoretickej stránke. Zásady registrácie po teoretickej stránke. 

 

 



Kompetencie Výstupy 

- hrajú pedálové stupnice cez dve oktávy  

s tonickým kvintakordom a dominantným 

septakordom podľa predpísanej aplikatúry, 

- realizujú pedálové party v hre chorálov,   

- ovládajú jednoduché spracovania triovej 

hry s technikou tzv. nemého hlasu,  

- aplikujú poznatky z artikulácie  

do polyfonickej hry, 

- improvizujú v rozšírenej kadencii  

v širokej a úzkej harmónii do piatich 

posuviek so zaradením klamného záveru  

a vedľajších stupňov, 

- transponujú jednoduché chorály, 

odpovedí ľudu a spevov v liturgii, 

- sú schopní polyfonického vedenia hlasov 

v manuáli a pedáli, 

- poznajú základné pravidlá registrácie  

a zásady spájania registrov, dokončia  

a technicky zvládnu celú organovú školu,  

- ovládajú obsah a poradie jednotlivých 

častí liturgie so zaradením vhodných 

skladieb pre liturgiu v závislosti  

od obdobia cirkevného roka, 

- vymenujú a vysvetlia jednotlivé typy 

artikulácie v rôznych štýlových období,  

- pomenujú registračné zásady  

pri interpretácii jednotlivých autorov  

s prihliadnutím na štýlové obdobia 

Hra kadencií. 

 

 

 

2 - 3 cvičenia primeranej technickej 

závažnosti, rôzneho charakteru, prípadne s 

rôznym metodicko - didaktickým 

zameraním 

 

Prednesy rôzneho charakteru a štýlového 

obdobia. 

 

Aspoň jeden krát za polrok vystupovať 

verejne. 

 

 

Hudobný materiál: Je možné variovať podľa pedagogických skúseností učiteľa 

a podľa individuálnych dispozícii žiaka.  



HRA NA ORGANE – 3. ročník druhého stupňa a štúdium pre dospelých   

 

 

○ Počet hodín týždenne: 1,5 hodina  v individuálnej forme výučby 

          0,5 Náuka o organe 

○ Učebný plán číslo 21 

 

 

 Ciele: Vychádzať z predchádzajúcich ročníkov. Zdokonaľovať všetky získané 

teoretické a praktické vedomostí a zručnosti v hre polyfonických skladieb s aplikáciou 

artikulačných a ornamentálnych zásad. Ovládať problematiku hry melodických ozdôb 

(trilok, nátril, mordent, obal, príraz) s dôrazom na barokové zásady ornamentiky. Poznať 

základné zásady registrovania (miešania a spájania registrov) s prihliadnutím na rôzne 

štýlové obdobia. Oboznámiť sa s technikou výrazu (úder na klávesy) a akcenty 

(rytmický, gramatický, rétorický, patetický. Disponuvať technickým zvládnutím 

jednotlivých úderových techník. Zvládnuť zásady použitia agogických výrazových 

prostriedkov a ovládať ich aj po technickej stránke. Používať žalúzie a crescendový 

valec. Ovládať základy triovej hry, budovať samostatnosť rúk a nôh. Improvizovať  

v rozšírenej kadencii so zaradením rôznych stupňov v širokej a úzkej harmónii všetkých 

posuviek a so zaradením klamného záveru. Vedieť harmonizovať samostatne piesne 

podľa melódie. Vedieť transponovať jednoduché chorály a spevy pre liturgiu do rôznych 

tónin. Zdokonaľovať sa v hre chorálov z predpísanej cirkevnej literatúry so sprievodom 

pedála. Prehĺbiť poznatky o stavbe a fungovaní organa, vedomosti o typoch organov 

(mechanický, pneumatický, elektrický) a ich vplyv na interpretáciu diela. 

 

 Náuka o organe: Poznať historické etapy vývoja organa (organum, pôvodný účel 

použitia organa, stavba gotického, renesančného a barokového organa, postavenie  

a spoločenská úloha organa v klasickej a romantickej hudbe, organ súčasnosti), ovládať 

jednotlivé časti organa a jeho stavbu (vzduchové zásobenie: typy mechov, vzdušnica, 

traktúra: hracia a registrová, mechanická, pneumatická a elektrická, registre: 

charakteristika, stopové označenie registrov, rozdelenie registrov: labiálne, alikvotné, 

zmiešané, jazykové, sláčikové). Vymenovať skladateľov a skladby organovej literatúry 



starej hudby a baroka. Preukázať vedomosti o organovej literatúre od najstaršej hudby až 

po obdobie baroka. 

 

 Obsah:  

 Hra na organe: Manuálová a pedálová technika: nezávislosť rúk a nôh štúdiom 

nových skladieb, hra polyfonických skladieb s aplikáciou nadobudnutých kompetencií, 

hra melodických ozdôb, štúdium piatich skladieb rôznych štýlových období, zásady 

registrovania rôznych štýlových období, technika výrazu a akcenty, technika artikulácie, 

používanie agogiky v organovej hre, používanie žalúzie a crescendového valca, 

zdokonaľovanie triovej hry, budovanie samostatnosti rúk a nôh.  

 Základy organovej improvizácie: Improvizácia v rozšírenej kadencii. 

Harmonizácia piesní. Transpozície chorálov. Hra chorálov určených pre liturgiu. 

Akcenty (typy a vysvetlenie realizácie). Melodické ozdoby (typy a vysvetlenie 

realizácie). Registrovanie rôznych štýlových období. Špecifiká interpretácie skladieb 

jednotlivých štýlových období. Výber vhodných skladieb pre potreby liturgie. Stavba 

organov a ich vplyv na interpretáciu diela. 

  

 Náuka o organe: Stavba organa, literatúra nástroja: historické etapy vývoja 

organa, stavba a konštrukcia píšťalového organa, starí majstri renesancie a baroka, 

organová literatúra od najstaršej hudby až po baroko. 

 

Kompetencie Výstupy 

- aplikujú poznatky z artikulácie  

do polyfonickej hry, 

- improvizujú v rozšírenej kadencii  

v širokej a úzkej harmónii vo všetkých 

tóninách so zaradením klamného záveru  

a vedľajších stupňov, 

- transponujú chorály, piesne v liturgii, 

odpovede ľudu a spevy v liturgii, 

- sú schopní polyfonického vedenia hlasov 

Hra kadencií. 

 

Hra z listu. 

 

5 skladieb rôznych štýlových období  

s prihliadnutím na základné interpretačné 

zásady jednotlivých rôznych foriem  

a štýlov 

 



v manuáli a pedáli, 

- poznajú pravidlá registrácie  

a zásady spájania registrov,  

- ovládajú obsah a poradie jednotlivých 

častí liturgie so zaradením vhodných 

skladieb pre liturgiu v závislosti  

od obdobia cirkevného roka, 

- vymenujú a vysvetlia jednotlivé typy 

artikulácie v rôznych štýlových období,  

- pomenujú registračné zásady  

pri interpretácii jednotlivých autorov  

s prihliadnutím na štýlové obdobia 

- ovládajú typy a vysvetlia realizáciu 

melodických ozdôb, základné symboly  

v ornamentike, ich význam a využitie  

v praxi,  

- zvládnu špecifiká interpretácie skladieb 

jednotlivých štýlových období 

Aspoň jeden krát za polrok vystupovať 

verejne. 

 

Náuka o organe: 

Stavba organa, literatúra nástroja: 

historické etapy vývoja organa, stavba  

a konštrukcia píšťalového organa, starí 

majstri renesancie a baroka, organová 

literatúra od najstaršej hudby  

až po baroko. 

 

 

 

Hudobný materiál: Je možné variovať podľa pedagogických skúseností učiteľa 

a podľa individuálnych dispozícii žiaka.  

  



HRA NA ORGANE – 4. ročník druhého stupňa a Štúdium pre dospelých   

 

 

○ Počet hodín týždenne: 1,5 hodina  v individuálnej forme výučby 

          0,5 Náuka o organe 

○ Učebný plán číslo 21 

 

 

 Ciele: Vychádzať z predchádzajúcich ročníkov. Zdokonaľovať všetky získané 

teoretické a praktické vedomostí a zručnosti v hre polyfonických skladieb s aplikáciou 

artikulačných a ornamentálnych zásad. orientujú sa samostatne v praktických úlohách 

interpretácie (technická, artikulačná, výrazová a zvuková stránka). Prehlbovať  

si teoretické a praktické kompetencie v ornamentike, registrácii a interpretácii skladieb 

jednotlivých štýlov a období. Prehlbovať poznatky z techniky výrazu (accelerando, 

ritardando, ritenuto, rallentando, agogické vlnenie). Ovládať zásady registrovania 

rôznych štýlových období s prihliadnutím na použitú kompozičnú techniku. Na základe 

získaných a osvojených kompetencií samostatne naštudovať a naregistrovať jednoduché 

až stredne náročné diela. Poznať základné zásady interpretácie v rozličných akustických 

priestoroch s prihliadnutím na správne tempo a frázovanie. Rozpoznať hudobné frázy  

v hudobnom texte a ich správne a zmyslupné stvárnenie. Ovládať pokročilejšiu 

samostatnú štýlovú analýzu študovaného diela. Improvizovať s pridaním slávnostnej 

predohry a dohry (prelúdium a postlúdium). Harmonizovať piesne a chorály z liturgickej 

literatúry podľa melódie. Vysvetliť agogické pojmy (accelerando, ritardando, ritenuto, 

rallentando, agogika) a popíšu ich interpretáciu. Ovládať základné zásady registrovania 

skladieb rôznych štýlových období s prihliadnutím na kompozičnú techniku použitú  

v skladbe, pomenovať špecifiká interpretácie skladieb rôznych štýlových období, ovládať 

poriadok liturgických slávností s cieľom výberu vhodných chorálov, skladieb a spevov 

pre liturgiu. Mať širšie poznatky o interpretačnom štýle jednotlivých autorov a ich 

proveniencie. 

 

 Náuka o organe: Vedieť pomenovať a poznať funkciu jednotlivých častí organa, 

ovládať základy registrácie a zásady miešania registrov. Definovať základné časti organa 



(píšťaly: konštrukcia, typy, menzúra, tvar, organový kov, drevo, hrací stôl: hlavné časti, 

werkprincíp, rozsahy manuálov a pedálu, crescendo valec, žalúziový pedál, pistóny, 

registrové sklopky). Poznať základné zostavy pri registrácii (dispozícia organa, základné 

poznatky registrácie: základné registrácie, sólové registrácie, plénové registrácie, 

jednoduché, úzke labiálne pléno, rozšírené labiálne pléno, farebné pléno, veľmi silný 

zvuk pléna, tutti organa). Definovať základné zásady miešania registrov (úspornosť, 

miešanie registrov, zlučovanie registrov, používanie jazykových registrov, registrov 

nižších stôp, alikvotných registrov s cieľom vzniku zvukovej pyramídy, dosahovanie 

farebného kontrastu, použitie tremola, spojok). Rozpoznať súlad registrácie s hudobným 

obsahom skladby. Pomenovať skladby a autorov organovej literatúry od obdobia 

klasicizmu až po súčasnosť. 

 

 Obsah:  

 Hra na organe: Praktické úlohy v interpretácii: technická, artikulačná, výrazová 

a zvuková stránka, ornamentika a jej správna interpretácia, štúdium a praktická 

interpretácia piatich závažnejších skladieb, technika výrazu, registrovanie rôznych 

štýlových období, samostatné štúdium náročnejších skladieb, interpretácia skladieb  

s prihliadnutím na rôzne akustické priestory, frázovanie v skladbe, štýlová analýza 

študovaného diela, Rozširovanie kompetencií v improvizácii: improvizácia prelúdia  

a postlúdia, harmonizácia chorálov v liturgii. Agogické značky a ich realizácia. 

Registrovanie rôznych štýlových období. Špecifiká interpretácie skladieb jednotlivých 

štýlových období. Výber vhodných chorálov a spevov pre liturgiu. Interpretačné 

poznatky jednotlivých autorov. 

 

 Náuka o organe: Stavba organa, literatúra nástroja. jednotlivé časti organa. 

Základné zásady registrácie. Základné časti organa. Základné zostavy pri registrácii. 

Základné zásady miešania registrov. Súlad registrácie s hudobným obsahom diela. 

Skladby a autori organovej literatúry od klasicizmu až po súčasnosť. 

 

 

 



Kompetencie Výstupy 

- aplikujú poznatky z artikulácie  

do polyfonickej hry, 

- improvizujú v rozšírenej kadencii  

v širokej a úzkej harmónii vo všetkých 

tóninách so zaradením klamného záveru  

a vedľajších stupňov, 

- transponujú chorály, piesne v liturgii, 

odpovede ľudu a spevy v liturgii, 

- sú schopní polyfonického vedenia hlasov 

v manuáli a pedáli, 

- poznajú pravidlá registrácie  

a zásady spájania registrov,  

- ovládajú obsah a poradie jednotlivých 

častí liturgie so zaradením vhodných 

skladieb pre liturgiu v závislosti  

od obdobia cirkevného roka, 

- vhodne aplikujú jednotlivé typy 

artikulácie rôznych štýlových období,  

- dodržiavajú registračné zásady pri 

interpretácii jednotlivých autorov  

s prihliadnutím na štýlové obdobia 

- ovládajú, vysvetlia interpretujú melodické 

ozdoby, základné symboly v ornamentike, 

ich význam a využitie v praxi,  

- zvládnu špecifiká interpretácie skladieb 

jednotlivých štýlových období 

Hra kadencií. 

 

Hra z listu. 

 

5 závažnejších skladieb rôznych štýlových 

období (jedného starého majstra, jedno 

náročnejšie dielo J. S. Bacha, jednu 

chorálovú predohru, jednu náročnejšiu 

romantickú skladbu a jednu skladbu  

z obdobia 20. príp. 21. storočia  

zo svetovej organovej literatúry), z toho 

jednu skladbu slovenského autora, 

 

Aspoň jeden krát za polrok vystupovať 

verejne. 

 

Náuka o organe: Stavba organa, literatúra 

nástroja. jednotlivé časti organa. Základné 

zásady registrácie. Základné časti organa. 

Základné zostavy pri registrácii. Základné 

zásady miešania registrov. Súlad 

registrácie s hudobným obsahom diela. 

Skladby a autori organovej literatúry  

od klasicizmu až po súčasnosť. 

 

 

 

Hudobný materiál: Je možné variovať podľa pedagogických skúseností učiteľa 

a podľa individuálnych dispozícii žiaka.  



Absolventská skúška:  

Hra na organe (nevyžaduje sa hra spamäti), improvizácia:  

- dve ľahšie skladby starých majstrov 

- jedna chorálová predohra J. S. Bacha (Orgelbüchlein, lipské chorály) 

- jedno prelúdium a fúga J. S. Bacha podľa vyspelosti žiaka 

- jedna náročnejšia romantická skladba, - jedna skladba z tvorby 20. a 21. storočia 

 

Improvizácia:  

- vychádza z prebranej látky počas štúdia a podľa zadania skúšobnej komisie 

- zvukové stvárnenie (samostatná registrácia) všetkých interpretovaných skladieb. 

 

 

Profil absolventa:  

 Absolvent II. stupňa základného štúdia používa odbornú terminológiu týkajúcu  

sa študijného zamerania, uplatňuje osvojené kompetencie vo svojom praktickom 

pôsobení, pracuje s digitálnymi technológiami s cieľom porovnať s prihliadnutím  

na notový zápis rôznu technickú náročnosť a štýlovú rozdielnosť skladieb, po osvojení 

technických a výrazových problémov hry na organe vie vytvoriť svoje vlastné postupy 

pri študovaní nových skladieb, samostatne a zmysluplne rieši technické problémy 

študovaných skladieb (vytvoriť prstoklad, vybrať vhodnú aplikatúru, zvládnuť 

artikuláciu, rytmické a agogické 30 zadelenie skladby, precízne prečítať notový zápis, 

zvoliť správnu registráciu, vkusne zvoliť manuálové zmeny, pochopiť formu skladby  

a jej obsah), dokáže pripraviť a interpretovať jednoduchú improvizáciu na chorál, 

orientuje sa samostatne v praktických úlohách interpretácie (technická, artikulačná, 

výrazová a zvuková stránka), prehlbuje si teoretické a praktické kompetencie  

v ornamentike, registrácii a interpretácii skladieb jednotlivých štýlov a období, je 

schopný samostatne naštudovať a naregistrovať jednoduché až stredne náročné diela, 

pozná základné zásady interpretácie v rozličných akustických priestoroch s prihliadnutím 

na správne tempo a frázovanie, rozpoznáva hudobné frázy v hudobnom texte a ich 

správne a zmysluplné stvárnenie, ovláda pokročilejšiu samostatnú štýlovú analýzu 

študovaného diela. 

  



II. STUPEŇ A ŠTÚDIUM PRE DOSPELÝCH 

HUDOBNÝ ODBOR – ŠTÚDIJNÉ ZAMERANIE 

SPEV 

 

SPEV – 1. ročník II. stupňa umeleckého vzdelania a Štúdium pre dospelých 

 

○ Počet hodín týždenne: 1,5 v individuálnej forme výučby 

○ Učebný plán číslo 22 

 

 Ciele: Cieľom prvého ročníka je plynule nadviazať na požiadavky vytýčené 

v predchádzajúcom študijnom období. Ďalej rozvíjať primeranú technickú vyspelosť 

a kultivovanosť hudobného prejavu. Naďalej sa pracuje s dychovou oporou, s posadením 

vokálu do rezonancie, s jasnou artikuláciou. Za predpokladu čistej intonácie, 

vyrovnanosti registrov je možné rozširovať hlasový rozsah. Viesť k rozvýjaniu hudobnej 

pamäti a tvorivej spolupráci s korepetítorom. Poukázať na jednotlivé znaky štýlových 

období a spôsob ich interpretácie. Viesť žiaka k samostatnému štúdiu a vzbudzovať jeho 

záujem o hudobnú literatúru a svetových interprétov. 

 

 Obsah: Rozvíjať plynulú kantilénu s predlžovaním a zdokonaľovaním dychovej 

frázy. Rozvíjať hudobnú predstavivosť a spev s výrazom. Dbať na prirodzený prejav 

žiaka vyplývajúci z jeho umeleckého cítenia a dispozícií. Prostredníctvom verejného 

vystupovania upevňovať u žiaka javiskovú skúsenosť a tým rozvýjať interpretačné 

osobitosti žiaka, zameriavajúc sa na schopnosť komunikácie s obecenstvom. Prehlbovať 

cit pre celkovú hudobnú a obsahovú interpretáciu závažnejších skladieb. Viesť žiaka 

k schopnosti mäkkého posadenia tónu na dychovej opore, v rezonancii, dbajúc na čistotu 

intonácie a prirodzenú zrozumiteľnú artikuláciu. Dbať na prirodený umelecký prejav,  

čo najviac uvoľnený a pre poslucháča presvedčivý a umelecky hodnotný. 

 

 



Kompetencie Výstupy 

Schopnosť interpretovať nielen náročnejšie 

umelé a ľudové piesne, ale aj skladby 

z rôznych štýlových období so zložitejšou 

melodickou a rytmickou zložkou. 

Schopnosť podať suverénny vokálny prejav 

podložený uvedomelou speváckou technikou. 

Používanie dynamickej škály s využívaním 

bohatých výrazových prostriedkov podľa 

charakteru skladby a viesť k celkovej radosti 

z krásy, ktorú prináša interpretácia 

hudobného diela a tvorivá komunikácia 

s divákom, poslucháčom. 

 

Naštudovať 5 skladieb rôzneho štýlového 

obdobia a žánru, v náročnosti primerenej 

veku a schopnostiam študenta, viesť 

a rozvíjať schopnosť viachlasého spevu, 

využívajúc menšie komorné zoskupenia 

v spolupráci s ostatnými odbormi. 

Udržiavať správne technické vedenie. 

 

 

 

 

 

Notový materiál:  

podľa možností žiaka a dostup nosti pre pedagóga 

 

  



TANEČNÝ ODBOR 

 

HUDOBNO - POHYBOVÁ VÝCHOVA:  

Charakteristika predmetu a jeho ciele: 

Pomocou predmetu Hudobno - pohybová výchova sa zameriavame výsostne 

hravým a presne cieleným spôsobom motivácie na prípravu detí v predškolskom veku 

(od 4 rokov veku dieťaťa) v oblasti rozvoja hudobno-pohybových činností, ktoré sú 

nevyhnutným predpokladom ďalšieho úspešného štúdia žiaka v tanečnom odbore  

na ZUŠ.  

Obsahom štúdia predmetu je možné pripraviť i žiakov hudobného odboru 

prípravného štúdia spojeným vyučovaním žiakov týchto dvoch študijných odboroch  

na ďalšie štúdium v hudobnom odbore, a to v prípade, že takúto formu výučby umožňujú 

priestorové a časové možnosti ZUŠ. 

Predmet obsahuje základné okruhy a to:  

1. Pohybová príprava prebieha v základných polohách na mieste. Vedieme 

žiakov k uvedomovaniu si a upevňovaniu svalstva, ako aj k získavaniu pružnosti  

a pevnosti celého tela formou elementárnych cvičení na zemi.  

2. Pohyb v priestore, kde prácu zameriavame na rozvoj cítenia a orientáciu 

dieťaťa v priestore, ako aj vzájomnú harmóniu pohybu v dvojiciach, trojiciach, v skupine 

využitím elementárnych druhov chôdze, behu, poskočného kroku, preskočného kroku, 

výskokov a pod. v prirodzenej realizácii.  

3. Pohybové hry so spevom – tanečné motívy a jednoduché rytmické cvičenia – 

tieto časti predmetu prelíname navzájom a tým dosiahneme elementárne cítenie hudby 

ako celku. Využívame v tejto časti hodiny prostriedky ako sú ľudové piesne, riekanky, 

vyčítanky a pod. s využívaním pohybovo- zvukových elementov ( podupy, potlesky, hra 

na tele a pod.).  

Všetky časti predmetu vo vyučovacom procese sú podľa možností školy  

a pedagógov úzko prepojené s adekvátnym klavírnym sprievodom (alebo akordeónom), 

pretože len takáto úzka spolupráca vedie žiakov k vnímaniu hudby a schopnosti 

vyjadrovať jej obsah adekvátnym pohybom.  



TANEČNÝ ODBOR – Prípravné štúdium 

 

 

○ Počet hodín týždenne:  2,0 v kolektívnej forme výučby 

○ Učebný plán číslo: 35 

 

 

Ciele: Formovanie prvých návykov správneho držania tela. Osvojenie si 

základov rytmiky, intonácie a dynamiky. Rozvíjanie orientácie v priestore. Získavať 

schopnosť reagovať pohybom na zmeny tempa. Overiť a rozvinúť talentové predpoklady 

na ďalšie štúdium v Tanečnom odbore ZUŠ. 

 

 Obsah: Pohybová príprava zahŕňa elementárne cvičenia v základných polohách 

na mieste. Vo vyučovacom okruhu pohybu v priestore sa zameriame na elementárne 

tanečné kroky, tieto  elementárne tanečné prvky precvičujú v rozmanitých priestorových 

formáciách. Pri nácvikoch tanečných prvkov využívame pohybové hry so spevom, 

pričom používame deťom známe ľudové, umelé a detské piesne. Povzbudzujeme deti  

k aktívnemu spevu, čo napomôže ich rytmickému cíteniu hudobného podkladu. Taktiež 

využívame aj materiál rytmických cvičení - precvičovanie v riekankách, vyčítankách, 

podupoch a potleskoch. 

 

Kompetencie Výstupy 

Žiaci dokážu:  

- podľa pokynov pedagóga vedome 

rozlišovať napätie a uvoľnenie jednotlivých 

svalových skupín tela v elementárnych 

cvičeniach na  

podlahe 

- spamäti interpretovať ľudové a umelé 

piesne  

- demonštrovať chôdzu, beh (prirodzený, 

 

- zatancujú jednoduché hudobno - 

pohybové kombinácie 

- predvedú jednoduché cviky obratnosti 

- reagujú pohybom na zmeny taktu 

- poznajú ľudové aj neľudové piesne 

- verejné tanečné vystúpenie jedenkrát za 

polrok 

 



rozmanite štylizovaný a motivovaný), cval 

bočný, poskok, preskok (v prirodzenej 

realizácii)  

- ovládať jednoduché cviky obratnosti 

(„kolíska“, „sviečka“, „fúrik“ a pod.) 

- rytmizovať mená (4 doby, 3 doby,  

2 doby)  

- rozlíšiť tempo, hudobný zvuk, (tón: 

vysoký stredný, nízky) 

- cítiť frázu a akcent na 1.dobu 

 

 

Odporúčaná literatúra: 

ŽITŇANOVÁ, H.: Metodika vyučovania pre prípravné štúdium I. stupňa tanečného 

odboru  základných umeleckých škôl. SPN Bratislava. (Druhé vydanie.) 



TANEČNÝ ODBOR – 1. ročník primárneho umeleckého vzdelávania  ISCED 1B 

 

 

○ Počet hodín týždenne: 3,0 v kolektívnej forme výučby 

Tanečná príprava - 2,0 hodiny týždenne 

Tanečná prax - 1,0 hodina týždenne 

○ Učebný plán číslo: 36 

 

 

TANEČNÁ PRÍPRAVA, TANEČNÁ PRAX 

Charakteristika predmetu a jeho ciele: 

Tanečná príprava v základnej umeleckej škole je jediným povinným predmetom 

orientovaným na prípravu žiaka elementárnymi prípravnými cvičeniami na nasledovné 

štúdium v ďalších tanečných technikách povinných predmetov štúdia ako sú klasický 

tanec, ľudový tanec, kreatívny tanec a džezový tanec. Predmet obsahuje rovnaké 

tematické okruhy ako predmet hudobno – pohybová príprava, len s tým rozdielom,  

že na žiakov sú kladené postupne vyššie nároky v čistote prevedenia a uvedomovania  

si jednotlivých technických a tanečných prvkov, čo je nesmierne dôležité  

pri vypracovávaní istých pohybových stereotypov, potrebných pre ďalší rozvoj  

v ostatných tanečných technikách. Nesmierne dôležitým rozdielom je ďalej i fakt  

v prístupe pedagóga k žiakovi, hravú formu motivácie žiaka pedagóg na konci štúdia 

tohto premetu využíva v minimálnej miere a tým dosiahne u žiaka počiatok tanečnej 

disciplíny, vytrvalosti a precíznosti.  

 Žiak tak získava správny návyk pri držaní tela, v polohách  na mieste pripravuje 

jednotlivé svalové skupiny k fixovaniu správneho držaia tela a zároveň pripravuje  

aj ostatné dispozície svojho tela. Pri rôznych cvičeniach v priestore získava schopnosť 

estetického pohybu. Pri spolupráci s hudobným podkladom (klavírna spolupráca, CD  

a pod.) cybrí hudobno - pohybové cítenie a dispozície. Tanečná príprava sa zameriava  

aj na hudobné vzdelávanie, ktoré spočíva vo vedomostiach o rytme, tempe, takte, 

dynamike, frázovaní a to prakticky aj teoreticky. 

  



 Všetky získané vedomosti v tanečnej príprave možno využívať v tanečnej praxi. 

Môžu to byť malé choreografické celky buď na ľudovú, alebo umelú hudbu. Vhodné sú 

piesne, riekanky a vyčítanky. 

  

POZNÁMKA:  

Vysvetlenie skratiek a číslovanie pozícií: 

DK – dolná končatina 

HK – horná končatina 

SK – stojná (oporná) končatina 

KK – kročná (cvičiaca) končatina) 

VP – východiskové postavenie 

Pozície DK – I., II., III., IV., V. 

Pozície HK – 1., 2., 3. 

poz. -pozícia 

batt – bettement 

prir. vyt. – prirodzene vytočená 

par. – paralelne 

KB – knee bend (demi-plié) 

TT – table top (rovný priestor) 

Číslovanie priestoru podľa bodov 1 až 8 z klasického tanca. 

 

Obsah: 

Pohybová príprava:  

- ľah vzad: priehlavky, sedacie svaly, panva, bedrové kĺby, brušné svaly,„sviečka“, ľah 

vpred: sedacie svaly a DK, bedrové kĺby, chrbtové svaly  

- sed znožný: dolné končatiny, chrbtica a DK, sed roznožný : dolné končatiny a chrbtica, 

sedacie svaly, panva – podsadenie, sed roznožný skrčmo: bedrové kĺby, sedacie svaly, 

panva-  

podsadenie, chrbtica, sed na pätách: sedacie svaly, panva, chrbtica, hlava, ramená, sed 

skrížmo (turecký sed): hlava, ramená, trup  

- kľak spojný: stehenné svaly, chrbtica, podpor kľačmo: chrbtica, panva  

- stoj v I. poz. paralelné aj prirodzené vytočene: dolné končatiny paralelne aj vytočene 



(prednoženie, unoženie, zanoženie, podrepy, drepy, výpony, perovanie kolien  

a priehlavkov),trup, hlava, ramená (rovný predklon, okrúhly záklon, rotácia ramien, 

otáčanie a úklony hlavy), horné končatiny (predpaženie, upaženie, vzpaženie, krúženie 

časťami HK, aj celými HK)  

- akrobatické cvičenia: kotrmelec vpred do sedu znožného alebo roznoženého, kotrmelec 

vzad do drepu, kotrmelec vpred zo stoja do stoja, kotrmelec vzad do sedu roznožného, 

premet stranou (prípravná fáza) 

Pohyb v priestore:  

- priestorové formácie: kruh, osmička, rad, zástup, diagonála, dvojice, trojice, voľné 

skupiny  

- chôdza: s postupom vpred a vzad vytočene, s postupom vpred vo výpone - vytočene 

(počas chôdze používame základné možnosti držania HK: v zníženom upažení, vbok,  

na pleciach, v záhlaví, v opozícii s DK) 

- beh: s postupom vpred a vzad prirodzený, s prednožovaním aj zanožovaním skrčmo 

paralelne s postupom vpred - „koníčkový cval“, kombinovanie chôdze a behu  

v rozmanitých priestorových formáciách  

- poskočný krok: s postupom vpred, vzad a bočne s nízkym prednožovaním skrčmo v 2/4 

takte - pravidelný rytmus kombinovanie poskočného kroku s „koníčkovým cvalom“,  

s postupom vpred s vysokým prednožovaním skrčmo v2/4 takte - bodkovaný rytmus  

- polkový krok: s postupom vpred, vzad a bočne v rozmanitých formáciách najčastejšie  

v kruhu  

v kombináciách s podupmi, potleskami, poskokmi, cvalom bočným  

- valčíkový krok: s postupom vpred a bočne otáčanie :90°, 180°, 360° stupňov  

v pomalom tempe, vpravo aj vľavo, orientácia priestoru podľa klasického tanca - body 

1až 8  

- elementárne skoky v piatich základných skupinách skokov: 1. z dvoch DK na dve DK 

(v I. a II. poz. paralelnej a prirodzene vytočenej), 2. z jednej DK na dve DK, 3. z jednej 

DK na druhú DK, 4. z dvoch DK na jednu DK, 5. z jednej DK na tú istú DK 

Tanečné motívy:  

- perovanie váhou: v stoji, v chôdzi, v jednokročke, v dvojkročke (bočne), dvojité 

perovanie váhou: v stoji, v chôdzi, v jednokročke, v dvojkročke (bočne)  

- premenný krok: dvojdobý (vpred, vzad a bočne), trojdobý (vpred, vzad a bočne)  



- perovanie ťahom: v stoji, v chôdzi, v jednokročke, v dvojkročke (bočne)  

- drobné premenné krôčiky: na mieste, z miesta 

Rozvoj hudobného cítenia: 

- tempo: rovnomerné, zrýchľované, spomaľované 

- takt: 2 a 3 - dobý 

  

Kompetencie Výstupy 

 

- získajú prvé návyky správneho držania 

tela, zapájajú jednotlivé svalové skupiny  

v polohách na mieste k fixovaniu tohto 

návyku  

- poznajú jednoduché cvičenia na rozvoj 

svojich fyzických dispozícií 

- realizujú niektoré cvičenia na podlahe  

s DK vytočene 

- vedome prenášajú váhu tela  

v jednoduchých cvičeniach v stoji na 

mieste z jednej DK na druhú 

- zvládnu orientáciu v priestore  

v elementárnych priestorových 

formáciáchv priestore zvládnu 

- zvládnu elementárne skoky a kroky 

realizovať v jednoduchých kombináciách 

bez súčasného kombinovania práce  

s hornými končatinami 

- zvládnu princíp odrazu a dopadu 

jednotlivých skupín skokov 

- poznajú základný princíp práce hlavy pri 

pomalých otáčaniach o 360°, predvedú 

jednoduché pohybovo - tanečné 

 

- počas celého roka prejavujú schopnosti 

na úrovni ročníka a zvládajú dané nároky 

- podľa pokynov vyučujúceho zvládnu 

predviesť cviky určené pre ich ročník 

- jedenkrát polročne vystúpiť na verejnom 

predstavení 

 



kombinácie podľa zadania pedagóga 

- poznajú názvoslovie jednoduchých 

tanečných krokov a skokov 

- realizujú jednoduché tanečné kroky  

a skoky v rôznych priestorových 

formáciách bez vzájomného kombinovania 

- poznajú pojem diagonála a v rámci 

elementárnych tanečných krokov a skokov 

tento priestor využívajú 

- zatancujú základné tanečné motívy  

z techniky ľudového tanca  

- poznajú názvoslovie základných 

tanečných motívov z techniky ľudového 

tanca 

 

 

Odporúčaná literatúra: 

ŽITŇANOVÁ, H.: Metodika vyučovania pre 1. ročník I. stupňa tanečného odboru 

základných umeleckých škôl. SPN Bratislava. (Druhé vydanie.) 

DIBÁK, I., PAVLOVSKÁ,O., ONDREJKA,K.: Hráme doma i v škole. II  Slov. 

spoločnosť pre hudobnú výchovu Bratislava 1972. 

DIBÁK,J., JURASOVOVÁ, E,: Hráme doma i v škole. III. Slov. spoločnosť pre 

hudobnú výchovu Bratislava 1973. 

ONDREJKA, K.: 77 detských spevohier. Krajské osvetové stredisko Bratislava 1967. 

ONDREJKA, K.: Poďte deti medzi nás. Mladé letá Bratislava 1980. 

ONDREJKA, K.: Deti deťom. Osvetový ústav Bratislava 1974. 

NOVÁK, M.: Hudobné skladby pre detské tanečné súbory. Osvetový ústav. Bratislava 

1975. 



TANEČNÝ ODBOR – 2. ročník primárneho umeleckého vzdelávania ISCED 1B 

 

 

○ Počet hodín týždenne: 3,0 v kolektívnej forme výučby 

Tanečná príprava - 2,0 hodiny týždenne 

Tanečná prax - 1,0 hodina týždenne 

○ Učebný plán číslo: 36 

 

 

 Ciele:  viď vyššie v časti „Tanečná príprava, Tanečná prax – Charakteristika 

a ciele predmetu“  

 

Obsah: 

Pohybová príprava: 

- ľah vzad: priehlavky (vytočene so zdvihom jednej DK na 45 º), sedacie svaly, panva, 

bedrové kĺby, svaly a väzivá DK( zdvih jednej DK aj švihom vytočene s prepnutým 

priehlavkom), brušné svaly ( zdvih trupu do polosedu ) , „Sviečka“ s roznožením  

- ľah vpred: sedacie svaly (vytočene s prepnutými DK),bedrové kĺby (passé, žaba), 

chrbtové svaly (HK v upažení, na ramenách,v zapažení)  

- ľah na boku: svaly a väzivá DK (príprava battement développé bočne, švihy DK)  

- sed znožný: dolné končatiny, chrbtica, sedacie svaly ( prechod z ľahu vpred  

do prekážkového sedu, vytlačenie panvy a návrat do VP), sed roznožný: dolné končatiny, 

chrbtica, sed roznožný skrčmo: bedrové kĺby, chrbtica, panva ( vysúvanie hrudníka, 

krúženie), sed na pätách: sedacie svaly, stehenné svaly ( podsadzovanie panvy až  

do kľaku spojného, rovný záklon),horné končatiny ( rovné aj zaokrúhlené línie), sed 

skrížmo ( turecký sed ): hlava, ramená, trup ( horné končatiny- príprava na pozície  

z klasického tanca )  

- kľak spojný: stehenné svaly, chrbtica , sedacie svaly, podpor kľačmo: chrbtové svaly  

( švihy do zanoženia )  

- stoj v I. a II. poz. prirodzene vytočene aj paralelne: dolné končatiny, trup, hlava, ramená 

(rovný predklon do 90°, vysúvanie hrudníka), horné končatiny (pozície HK z klasického 

tanca)  



- akrobatické cvičenia: príprava na stoj na rukách, premet stranou 

Pohyb v priestore: 

- priestorové formácie: kruh, vlásenka, vlnovka, osmička, rad, zástup, diagonála, 

dvojice, trojice, voľné skupiny, zmena smeru v kruhu, delenie kruhu  

- chôdza: s postupom vpred a vzad vytočená, kombinovaná s pohybom horných 

končatín, výpadová chôdza vpred, kombinovanie horných končatín s chôdzou buď 

súčasne alebo samostatne v rytmickom slede pohybu.  

- beh: prirodzený s pocitom dostredivosti pohybu v okrúhlych dráhach, vytočený  

s postupom vpred a vzad po rovných a okrúhlych dráhach, hladký, strihaný (vytočene  

v bodkovanom rytme, kolená a priehlavky napnuté), plynulý beh do diaľky v podrepe  

- poskočný krok: nízky s prepínaním priehlavku s postupom vpred, vzad aj bočne, 

paralelne, vysoký s prepínaním priehlavku s postupom vpred v bodkovanom rytme,  

s prednožovaním vytočene s napnutým kolenom a priehlavkom, s prednožovaním 

pokrčmo s napnutým priehlavkom (attitude)  

- polkový krok: s postupom vpred, vzad aj bočne s natáčaním a otáčaním s väčším 

odrazom, v kombinácii s inými tanečnými krokmi, „päta“ - špica krok sun krok“  

- valčíkový krok: vytočene z VP III. poz. s postupom vpred, vzad aj bočne  

- skoky: skoky 1. skupiny na mieste (z dvoch DK na dve DK) v I. a II. poz. vytočene - 

výskoky, skoky 2. skupiny z miesta (z jednej DK na dve DK) - zoskoky, skoky  

3. skupiny z miesta (z jednej DK na druhú DK) - preskoky, skoky do diaľky  

s akcentovaným odrazom z jednej DK - preskoky, kombinácia: poskok - preskok - 

zoskok – výskok 

Tanečné motívy: 

- prenášanie váhy tela  

- perovanie ťahom: v stoji, v chôdzi, v jednokročke, v dvojkročke (bočne), v karičke  

- perovanie ťahom a váhou striedavo: v stoji, v chôdzi  

- jednokročka a dvojkročka v zadnom oblúku (perovanie ťahom, perovanie váhou)  

- cval bočný vo dvojici (párové držanie)  

- chôdza striedavo cez pätu perovaná ťahom  

- výber z nasledovných: polkový krok (ľudový), valčíkový krok (ľudový), valaský  

vo dvojku na pološpičku prinožovaný (na mieste, bočne), valaský vo dvojku  

na pološpičku (vpred, vzad), rotácia na mieste: hladko, poskokmi o 180°, nahadzovaný: 



na pološpičku, na pätu 

Rozvoj hudobného cítenia:  

- rytmické cvičenia v 2/4 ,3/4, 4/4 takte so zapojením osminových  

hodnôt a pomlčiek  

- predtaktie v rôznych pohybových kombináciách  

- legato, staccato v rôznych pohybových kombináciách (vedený pohyb, švihový pohyb)  

- triola, bodkovaný rytmus 

- zmena taktu - improvizácia v priestore  

- dynamické cvičenia - chápanie pohybu nielen odstupňovaním sily zvuku, ale aj sily 

emócií a vnútorného svalového napätia 

 

Kompetencie Výstupy 

- žiak vedome udržia správne držanie tela 

- žiaci predvedú pozície horných končatín, 

poznajú základné pozície HK z techniky 

klasického tanca 

- v práci dolných končatín realizujú pohyb 

vytočene ako prípravu na predmet klasický 

tanec 

- v pohybe v priestore dokážu žiaci 

koordinovane spojiť prácu HK a DK 

- poznajú náročnejšie cvičenia na rozvoj 

svojich fyzických dispozícií 

- zvládnu orientáciu v priestore  

v náročnejších priestorových formáciách 

- v pohybe ovládajú základné tanečné 

kroky s natáčaním tela 

- poznajú rozdiely princípov skokov 

jednotlivých skupín skokov, v práci skokov 

jednotlivých skupín zvládnu 

charakteristickú skokovú kombináciu  

 

- počas celého roka prejavujú schopnosti 

na úrovni ročníka a zvládajú dané nároky 

- podľa pokynov vyučujúceho 

predvádzajú cviky určené pre ich ročník 

na základe ich názvov 

- podľa pokynov vyučujúceho kombinujú 

jednotlivé prvky a cviky 

- jedenkrát polročne vystúpiť na verejnom 

predstavení 

 



( poskok - preskok - zoskok - výskok) 

- dokážu spájať určené tanečné motívy  

z ľudového tanca do kombinácií, predvedú 

jednoduchú rotáciu o 180°, poznajú 

názvoslovie prebraných tanečných motívov 

- poznajú potrebné základy hudobnej 

terminológie, aplikujú ich v pohybe na 

mieste 

 

 

Odporúčaná literatúra: 

ŽITŇANOVÁ, h., JURASOVÁ, H.: Metodika vyučovania pre 2. ročník I. stupňa 

tanečného odboru základných umeleckých škôl. SPN Bratislava. (2. vydanie). 

MÁZOROVÁ, M., ŠIMONEKOVÁ, H.: Technika pohybu a hudobno-pohybová 

rytmika. OÚ Bratislava. 

MEDVECKÁ, E., ONDREJKA, K.: Rytmika a ľudové tance. OÚ Bratislava. 

ONDREJKA, K.: Hry horehronských detí. KOS Banská Bystrica. 

ONDREJKA, K.: Z hier liptovských detí, mládencov a diev. OÚ Bratislava. 



TANEČNÝ ODBOR – 3. ročník primárneho umeleckého vzdelávania ISCED 1B 

 

 

○ Počet hodín týždenne: 3,0 v kolektívnej forme výučby 

Tanečná príprava - 1,0 hodina týždenne 

Tanečná prax - 1,0 hodina týždenne 

Klasický tanec - 1, 0 hodina týždenne 

○ Učebný plán číslo: 36 

 

 

TANEČNÁ PRÍPRAVA 

viď vyššie v časti „Tanečná príprava, Tanečná prax – Charakteristika a ciele predmetu“ 

 

TANEČNÁ PRAX 

viď vyššie v časti „Tanečná príprava, Tanečná prax – Charakteristika a ciele predmetu“ 

 

Obsah: jednoduché ľudové hry a tance z rôznych oblastí Slovenska (Zemplín, 

Myjava, Liptov, Horehronie, Záhorie): Cindruška, Pacholíček, Čerešnička, Kovárska, 

Mazúrka, Trasená polka, Šotys, Šátečkový, jednoduché karičkové kombinácie, 

jednoduché čapášové kombinácie, jednoduché čardášové kombinácie, jednoduché 

dupákové kombináie. 

 

KLASICKÝ TANEC: 

Charakteristika predmetu: Klasický tanec je v súčasnosti uznávaný ako jeden 

zo základných výrazových prostriedkov scénického tanečného umenia. Má presne 

vypracovanú meteodiku a teóriu. K štúdiu klasického tanca sú nevyhnutné fyzické  

a psychické dispozície a samozrejme talent na tanec. Všetky tieto dispozície ako aj talent 

je podporovaný a rozvíjaný v predchádzajúcom štúdiu na ZUŠ. 

Pre žiakov tanečných odborov ZUŠ sú požiadavky trochu miernejšie ako  

na tanečných konzervatóriách, či baletných školách, nakoľko ZUŠ nevychovávajú 

profesionálnych tanečných interpretov. Napriek tomu má klasický tréning pre žiakov 

ZUŠ veľký význam, kedže kladie nároky na disciplínu pohybu, precíznosť a sústredenie 



na uvedomelý pohyb, ktorý má svoje pravidlá a štýl. Takýmto spôsobom klasický 

tréning kultivuje telo, zlepšuje a rozvíja tanečnú techniku. Technika klasického tanca je 

zároveň základným pilierom rozvoja v ostatných tanečných technikách. Pri dodržiavaní 

metodiky v každom ročníku sa zručnosti žiaka rozširujú o nové cviky a súčasne  

sa súbežne precvičujú cviky už prebrané. 

Správne volená metóda vyučovania a dodržiavanie metodického postupu pri 

vyučovaní klasického tanca zaručuje, že po absolvovaní I. a II. stupňa vychádza zo ZUŠ 

kvalitný tanečník pre amatérske súbory alebo úspešný uchádzač o ďalšie štúdium  

na tanečných a hudobno - dramatických konzervatóriách so študijným zameraním Tanec.  

 

Ciele predmetu Klasický tanec: 

Žiaci si upevňujú už nadobudnuté fyzické zručnosti nadobudnuté počas 

predchádzajúceho štúdia (vytočenosť DK, elastické svaly a väzivá, proporčne správne 

stavané telo, fyzické zdravie), psychické dispozície ( pevná vôľa, vytrvalosť, 

sebadisciplína, psychické zdravie) a talent na tanec( koordinácia pohybov, estetický 

prejav, muzikálnosť, cítenie rytmu a výrazu hudby). Všetky tieto kritériá je nevyhnutné 

upevňovať a prehlabovať, pre čo najlepšie napredovanie v ďalšom štúdiu. 

Neustále precvičjeme a upevňujeme už nadobudnuté cviky a zároveň k nim vhodne 

pripája me nové. Vytvárame z nich jednoduché väzby. Ich neustálym precvičovaním  

sa zvyšuje svalová sila, stabilita, koordinovanosť. Žiaci si vypracovávajú isté pohybové 

stereotypy. Zároveň nadobúdajú zmysel pre systematickú prácu, trpezlivosť a vôľu 

prekonávať ťažkosti. 

Medzi ciele, ktoré sú obligátne vytýčené počas celého štúdia klasického tanca 

patria tieto: dbať na dodržiavanie správnej koordinácie tela pri realizácii jednotlivých 

cvičení s dôrazom uvedomelého využitia tejto znalosti pri zvyšovaní náročnosti 

prevedenia cvičení ( výška skoku, zvyšovanie počtu obratov pri rotácii a pod.), 

aplikovanie vedomej koordinácie tela s efektívnym využitím prislúchajúcich svalov  

i v ďalších tanečných technikách, poznať terminológiu techniky klasického tanca slovom 

aj písmom v rozsahu obsahu predmetu, dosiahnuť základný stupeň vyspelosti v technike 

klasického tanca, viesť žiaka k zmyslu zodpovednosti, systematickej práci a vôli 

prekonávať ťažkosti.  

 



Obsah: 

Pohybová príprava:  

Exercices à la barre:  

- postavenie čelom k tyči, poloha HK na tyči I., II., V. poz. DK v postavení čelom k tyči, 

v postavení bokom k tyči  

- Battement dégagé do II. poz.  

- Demi - plié v I., II., V. poz. v postavení čelom k tyči  

- Battement tendu simple z I. a V. poz. v postavení čelom k tyči, postavenie bokom  

k tyči, poloha HK na tyči  

- prípravné port de bras v postavení bokom k tyči - préparation  

- Révérence - v priestore  

- Demi - plié v I., II., III., V. poz. v postavení bokom k tyči  

- Battement tendu simple z I. poz. v postavení bokom k tyči  

- Passé par terre - v postavení čelom, bokom k tyči  

- prípravné cvičenie na rond de jambe par terre v postavení čelom k tyči - en dehors,  

en dedans  

- Battement tendu demi - plié v postavení čelom k tyči  

- Rond de jambe par terre v postavení čelom k tyči  

- Battement tendu soutenu v postavení čelom k tyči  

- Battement tendu soutenu v postavení bokom k tyči  

- prípravný cvik k battement tendu jeté v postavení čelom k tyči z I. poz. - 30°  

- prípravný cvik k battement tendu jeté v postavení bokom k tyči z I. poz. 30°  

- polohy sur le cou de pied v postavení čelom k tyči- základná poloha  

- Battement frappé v postavení čelom k tyči par terre  

- Relevé - abaissé v I. a II. poz. v postavení čelom k tyči  

- Battement relevé lent do všetkých smerov na 45°  

- záklon a úklon tela v postavení čelom k tyči, predklon tela bokom alebo chrbtom k tyči  

- Temps - levé sauté v I. a II. poz. v postavení čelom k tyči  

Exercices au milieu:  

- Demi - plié v I., II. poz. en face  

- Battement dégagé do II. poz.  

- Battement tendu simple z I. poz. en face  



- prípravné cvičenie na rond de jambe par terre  

- Battement tendu demi - plié z I. a V. poz. en face  

- Battement tendu soutenu z I. a V. poz en face  

- Relevé - abaissé v I. a II. poz.  

- 1.port de bras s DK v I. poz. en face, prípravné port de bras en face  

Allegro:  

- Temps - levé sauté v I. a II. poz.  

- Pas échappé z I. do II. poz. (prípravná fáza) 

  

Kompetencie Výstupy 

- aplikujú základné držanie tela v technike 

klasického tanca v postavení tvárou  

a bokom k tyči  

- ovládajú postavenie DK en dehors  

v rámci svojich anatomických dispozícií  

v základných cvičeniach techniky 

klasického tanca  

- realizujú základné cvičenia techniky 

klasického tanca v cvičení à la barre  

a au milieu 

- predvedú prípravné port de bras  

s dodržaním správneho držania tela  

- poznajú základnú terminológiu techniky 

klasického tanca slovom 

- počas celého roka prejavujú schopnosti 

na úrovni ročníka a zvládajú dané nároky 

- podľa pokynov vyučujúceho 

predvádzajú cviky určené pre ich ročník 

na základe ich názvov 

- podľa pokynov vyučujúceho kombinujú 

jednotlivé prvky a cviky 

- predvedú dané cvičenia z techniky 

klasického tanca à la barre a au milieu 

podľa názvoslovia cvičení 

- jedenkrát polročne vystúpiť na verejnom 

predstavení 

 

 

Odporúčaná literatúra 

ŽITŇANOVÁ, H., JURASOVÁ, H.: Metodika vyučovania pre 3.ročník I. stupňa 

tanečného odboru základných umeleckých škôl. SPN Bratislava. (Druhé vydanie.) 

PÁSKOVÁ, O., ŽDICHYNCOVÁ, V.: Základy klasického tance. SPN Praha 1978. 

BAZAROVOVÁ, N., MEJOVÁ.: Abeceda klasického tance. SPN Praha 1980. 



NEMCOVÁ,M., MEDVECKÁ,E.: Detské ľudové hry a tance z východného Slovenska.  

OÚ Bratislava. 

ONDREJKA,K.: Tradičné hry detí a mládeže na Slovensku. (SAV Bratislava). 

ONDREJKA,K.: Deti deťom. OÚ Bratislava. 



TANEČNÝ ODBOR – 4. ročník primárneho umeleckého vzdelávania ISCED 1B 

 

 

○ Počet hodín týždenne:  4,5 v kolektívnej forme výučby 

Ľudový tanec - 1,0 hodina týždenne 

Novodobý, Džezový tanec - 1,0 hodina týždenne 

Klasický tanec - 1,0 hodina týždenne  

Tanečná prax -1,5 hodiny týždenne 

○ Učebný plán číslo: 36 

 

 

ĽUDOVÝ TANEC 

Charakteristika a ciele predmetu Ľudový tanec: Množstvo, rôznorodosť, pestrosť  

a krása slovenských ľudových tancov, ktoré sa dodnes zachovali, sú odrazom života 

nášho ľudu, jeho mentality, citov, potrieb, túžob, názorov, skúseností, fantázie, 

umeleckého vkusu a tvorivých schopností. Vznikali, rozvíjali sa, menili, zhromažďovali 

a zušľachťovali sa po stáročia. Na utváranie hudobného a tanečného prejavu mali vplyv 

rôzne činitele: geografickéa sociálne podmienky, zamestnanie obyvateľstva, spôsob 

obživy, oblečenie, sťahovanie, isté ustálené zvyklosti v skupinách, rodoch či obciach  

a v neposlednom rade aj prejav výraznenadaných jedincov – osobností – tvorcov z ľudu. 

Podobným spôsobom sa k nám dostali aj vplyvy ľudových tancov okolitých národov 

(hlavne v pohraničných oblastiach). 

 Na určitých územných celkoch vznikli niektoré spoločné znaky v hudobnej  

a tanečnej tvorbe. Prejavujú sa napríklad v melodike a rytmike tanečných piesní,  

v hudobnom prednese, v pohybovej štruktúre a v tanečnom výraze. Územie, na ktorom 

sa tancujú tance s podobnými až rovnakými hudobnými a tanečnými znakmi, nazývame 

„tanečná oblasť“. 

 Na Slovensku sme si zatiaľ vytypovali tieto tanečné folklórne oblasti  

a podoblasti: Podunajská, Záhorácka, Nitrianska, Myjavská, Trenčianska, Kysucká, 

Turčianska, Oravská, Goralská, Liptovská, Spišská, Šarišská, Zemplínska,Gemerská, 

Horehronská, Zvolenská, Podpolianska, Novohradská, Hontianska a Tekovská oblasť. 

 Tanečný folklór v živej a pôvodnej podobe sa dnes vyskytuje už pomerne málo. 



Vídame ho predovšetkým pri rodinných zvykoch (napr. svadby), zvykoch spojených  

s určitým obdobím roka (napr. jarné chorovody, fašiangové sprievody), regrútskych 

zábavách a pod. Na zachovanie týchto národných kultúrnych hodnôt bolo vyvinuté veľké 

úsilie (výskumy vedeckých pracovníkov SAV, osvetových pracovníkov, profesionálnych 

i amatérskych umelcov, zápisy opisom, notami, filmové a video záznamy, nahrávky 

atď.). Živými nositeľmi folklórnych tradícií sú folklórne skupiny a detské folklórne 

súbory na vidieku. Ďalšími pokračovateľmi a tvorcami detské, amatérske a profesionálne 

folklórne súbory v mestách, ktoré však pracujú v už úplne odlišných podmienkach a mali 

by zohľadňovať aj javiskové požiadavky. Tvorivým prístupom choreografa, hudobného 

skladateľa a výtvarníka pri ich spracovaní a uvedení na scéne sa vytvorilo ľudové 

scénické umenie. Ľudové tance sa tak stali jedným zo základov nášho národného 

tanečného umenia. 

 Cieľom Ľudového tanca ako predmtu na ZUŠ je priblíženie tanečného, spevného 

a hudobného ľudového prejavu spoznanie prostredia, zdrojov tvorivosti a mentality ľudu 

v jednotlivých oblastiach Slovenska. Zoznámiť sa s citovo bohatým, výrazovo silným 

prejavom vidieckeho človeka, ktorý tvoril obklopený zvyklosťami, náboženskými 

sviatkami, prírodou, rodinou, obcou a prácou. Taktiež viesť žiakov k rozoznávaniu 

jednotlivých oblastí, zoznámiť ich so základnými tanečnými motívmi, s pôvodnou 

formou jednotlivých tancov, prípadne s ich štylizáciou v choreografii (na hodinách 

tanečnej praxe), s piesňami v nárečí, s ľudovou hudbou, zvykmi a charakteristickými 

krojmi. Rozširovať a zdokonaľovať technickú vyspelosť žiakov, formovať a rozvíjať 

tanečnosť a tanečný charakter podľa jednotlivých oblastí, prehlbovať výrazový register, 

podchytiť talenty. Pripraviť tanečníkov pre amatérske folklórne súbory. Tríbením 

tanečného a hudobného vkusu formovať tiež estetické cítenie. Z výchovnej stránky  

s poznávaním folklórnych tradícií ovplyvňovať a podporovať aj vlastenecké cítenie, 

pocit príslušnosti k slovenskému národu a národnostiam Slovenska.  

 Predložený materiál je výberový, neobsahuje kompletnú zásobnicu slovenských 

ľudových tancov a tanečných motívov, ale mal by byť aj praktickým podnetom pre 

pedagógov na ďalší výskum v teréne. Učivo obsiahnuté v osnovách sa môže prispôsobiť 

schopnostiam a zloženiu toho - ktorého ročníka, netreba sa ho teda striktne držať.  

Obsah: Zemplínska a Horehronská oblasť.  

Tanečné motívy: 



1.Jednokročka: bočne, v zadnom a prednom oblúku (zriedka), Perovanie ťahom, ostro. 

2. Dvojkročka: bočne, v prednom oblúku. (Perovanie ťahom,ostro) 

3. Zrážaný základný. 

4. Zrážaný jednostranne. 

5. Zrážaný striedavý dole (s prídupom). 

6. Zrážaný striedavý hore. 

7. Zrážaný striedavý pravidelný. 

8. Záver (zakončovací) a predložením: na pätu, na pološpičku 

9. Záver (zakončovací) s úkrokom. 

10. Zvrtnutie kolenom v prednožení skrčmo: - zvonku dovnútra, zvnútra von. 

11. Treščak jednoduchý: rovný, s natáčaním. 

12. Treščak dvojitý (duplovaný): rovný, s natáčaním. 

13. Treščak dvojitý (duplovaný) s natáčaním vo dvojku. 

14. Karičkový krok hladký: predom, krížený striedavo predom zadom. 

15. Karičkový krok ťahom: predom, krížený striedavo predom zadom. 

16. Karičkový krok váhou (zriedka): predom, krížený striedavo predom zadom. 

17. Karičkový krok preskakovaný „koníčky“: pod seba, pred seba, za seba. 

18. Karičkový záver (zakončovací) podupový. 

19. Karičkový záver (zakončovací) so zrážaním. 

20. Rotácia: hladko (na mieste, z miesta), poskočnými krokmi (na mieste, z miesta), 

poskočnými krokmi s potleskami (na mieste, z miesta), zrážaným jednostranne (o 180°,  

o 360°, na mieste). 

 

NOVODOBÝ, DŽEZOVÝ TANEC 

 Charakteristika predmetu: Druhá etapa tanečnej výchovy žiakov v 4. ročníku 

obsahuje novodobý tanec a v 5. až 7. ročníku techniku džezového tanca. Novodobý tanec 

svojím pohybom, priestorovou a hudobnou slobodou rozvíja tanečnosť aj tvorivosť 

dieťaťa. Novodobý tanec oboznamuje žiakov s vlastnosťami priestoru, rozvojom  

a kvalitou pohybu, učí počúvať, precítiť a vytancovať hudbu. Všetky získané poznatky 

tohto predmetu sa dajú aplikovať aj v iných tanečných technikách. Novodobý tanec  

je  prirodzeným predchodcom moderného tanečného umenia (M. Graham, J. Limón, 

atď.), ktoré sa vyučujú až na II. stupni ZUŠ, pretože sa vyžadujú fyzicky aj psychicky 



vyspelejších tanečníkov. 5. až 7. ročník ZUŠ preberá techniku džezového tanca, ktorá je 

svojím pohybovým tvarom, rytmikou a využiteľnosťou v tanečných amatérskych 

súboroch mládeži veľmi blízka. 

 Prvky africkej a džezovej hudby sú základným elementom populárnej hudby, ale 

prenikajú aj do vážnej, komponovanej koncertnej hudobnej produkcie. Koordinačná 

rytmická a dynamická náročnosť džezového tanca obohacuje žiakov tanečného odboru  

o vedomie vlastnej individuálnosti, vitality a harmónie osobnosti.  

 Rozsah tém si svojou náročnosťou vyžaduje dôkladnú prípravu nielen pedagóga, 

ale aj korepetítora, ktorý musí vhodne meniť sprievodné skladby. Je vhodné tiež striedať 

živú a reprodukovanú hudbu. Ideálny je korepetítor – improvizátor, ktorý strieda klavír  

s jednoduchými bicími nástrojmi (bubienok, tamburína, triangel, paličky ...). Predmetom 

novodobý tanec žiak získava nielen nový pohľad na seba v tanci, ale stáva  

sa aj vzdelanejším divákom tanečných predstavení. 

 

 Cieľ: Novodobý tanec, zaradený do predmetov 4. ročníka primárnej časti, je 

prechodným stupňom k modernému tancu. žiaci získajú množstvo informácií o priebehu 

pohybu v tele, geometrických a psychologických vlastnostiach priestoru, o nosnosti 

rytmickej a melodickej stránky hudby, o význame ticha v tanci, o potrebe vhodného 

kostýmu pre tanečníka. Sleduje a rozvíja vzťahy pohyb – priestor, pohyb – hudba. 

 Hlavným cieľom predmetu Novodobý tanec je získať všeobecné vedomosti  

o histórii novodobého tanca. O pohybe a priestore - spôsobe a forme vyjadrovania  

v novodobom tanci o odlišnostiach pri ľudovom, a klasickom tanci. Cvičenia prebiehajú 

v priestore (na rozdiel od predmetu Klasický tanec) Taktiež získajú vedomosť o výbere 

vhodnej hudby, živej, či reprodukovanej. 

 

Obsah:  

 1. História novodobého tanca: viď Jarmila Kröschlová: Výrazový tanec, Orbis 

Praha 1964 

 2. Pohyb: Rozvíjanie pohybu: Priebeh pohybu cez kĺbové spojenie ľudského tela. 

Z uvoľneného hlbokého predklonu až po vzpaženia a postupné prepnutie prstov, 

analogický návrat do predklonu (to isté v ľahu, treba sledovať súvislosti pohybu  

s dýchaním, svalovou aktivitou, telesným pocitom). 



Ťažisko: Bod rovnovážnosti. Uvedomenie si tohto miesta v tele. Vysúvanie ťažiska 

mimo os bočne, vpred, vzad, návrat do centra. Vysúvanie ťažiska mimo os až do pádu  

a návrat späť do vertikály. Prenášanie ťažiska (battement degagé). Využitie zotrvačnosti 

pohybového smerovania získané prudkým prenesením váhy. 

Chôdza: prirodzená, štylizovaná, tanečná, vyvažovanie chôdze pohybmi HK. Všetko 

precvičovať jednotlivo, vo dvojiciach, v skupine. 

Beh: prirodzený, štylizovaný, diaľkový prechody z chôdze do behu a opačne, prudko 

zastavený beh (zmena pocitu). Napätie a uvoľnenie. Hudobne zodpovedajúci forte  

a piano. Možnosť cvičiť ten istý pohyb v rôznych dynamických odtieňoch. Vysvetlenie 

pojmu kontrast v pohybe, hudbe, tanci, v živote. Viazaný a zastavený pohyb: Legato  

a staccato. Cvičenie pohybu ťahom a švihom. Precvičovať dolné a horné končatiny, trup 

a hlavu. Ten istý pohyb robiť obidvoma spôsobmi. 

Impulzy: Prudký začiatok pohybu, ktorý si vyžaduje popud v určitej svalovej skupine, 

plynie, doznieva a súčasne sa novým impulzom obnovuje a plynie v danom smere. 

Pohyb primárny a zväčšený. Pohyby vedené z rôznych centier. Tvary pohybov vedené 

priamo a nepriamo. Smery pohybov: jednosmerné, dvojsmerné. 

Cvičenie pri tyči: Pri tyči precvičovať tie cvičenia, ktoré si vyžadujú maximálne 

vychýlenie z osi. Závesy, toporný záklon, vlny tela. Skoky a poskoky 

Jednoduché skokové kombinácie so zapojením HK. 

 3. Priestor: Geometrické vlastnosti priestoru: šírka, hĺbka, výška. Diagonála. 

Horizontálne a vertikálne pásma priestoru. Psychologické vlastnosti priestoru. Výrazovo 

účinné body na javisku alebo v triede. Fókus. Symetria a asymetria. 

 4. Hudba Vyjadrenie rytmickej a melodickej zložky vybranej skladby tancom 

(vizualizácia hudby). Improvizácia na skladbu v 2/4, 3/4, 4/4 takte na hudbu a bez 

hudby. Vytváranie rytmickej a melodickej schémy tvarom pohybov bez hudby 

(vizualizáciahudby v tichu). 

 

KLASICKÝ TANEC 

 Ciele: viď vyššie v časti „Klasický tanec  – Charakteristika predmetu, Ciele 

predmetu Klasický tanec“  

 

Obsah: 



Exercices à la barre :  

Battement tendu double do II. poz.  

Battement tendu simple z V. poz.  

Battement tendu pour le pied  

Battement tendu jeté z I. a V. poz. v postavení čelom a bokom k tyči - 30°  

Battement tendu jeté en cloche, v postavení čelom a bokom k tyči - 30°  

Battement tendu pour le pied do II. poz. IV. poz. - battement dégagé do IV. poz. záklon  

a úklon tela bokom k tyči  

Rélevé - abaissé v V. poz.  

Demi - plié v IV. a V. poz.  

Demi rond de jambe par terre  

scénická poloha cou-de-pied  

Battement soutenu par terre (cez cou- de- pied)  

Demi - plié a relevé v I., II., V. poz.  

príprava k rond de jambe par terre (en dehors, en dedans)  

Battement fondu par terre  

Battement frappé en l’air - 30°  

prípravné cvičenie pre 3. port de bras  

3. port de bras  

Battement relevé lent na 90°  

Grand battement jeté z I. poz.  

Battement fondu en l´ air - 45°  

Battement rétiré (passé na 45° a 90°)  

Grand plié v I., II., V. poz.  

prípravné cvičenie pre pas coupé  

Exercices au milieu:   

Battement tendu simple z V. poz.  

Battement tendu jeté z I. a V. poz. - 30°  

Épaulement (croisé, éffacé)  

obraty par terre na dvoch DK  

Battement frappé par terre  

Rélevé - abaissé v I., II., V. poz.  



Rond de jambe par terre  

Demi - rond de jambe par terre  

Battement soutenu par terre  

Demi - plié V. poz.  

préparation k rond de jambe par terre (en dehors, en dedans)  

Battement fondu par terre 

Battement relevé lent na 90° à la seconde z I. a V. poz.  

2. port de bras v épaulement croisé  

Allegro:  

Temps - levé sauté v V. poz.  

prípravné cvičenie pre pas échappé sauté do II. poz. 

  

TANEČNÁ PRAX 

Obsah: Pavička, Kapurka šašom, Hoja, ďunďa hoja, Čavori, čavori, Šare huši 

ľeca, Fendija, Holodal, Karička čertova, Bašistovska (jednoduchá forma verbunku), 

rôzne karičkové motivické a priestorové kombinácie, rôzne čardášové motivické  

a priestorové kombinácie (s čapášmi). Šorový, Horehronský dupák (čardáš), Koleso, 

Kačerina, Hajduch (odzemok) 

 

Kompetencie Výstupy 

 

- aplikujú elementárnu koordináciu pohybu 

DK, HK a hlavy  

- v základných cvičeniach techniky 

klasického tanca ( príprava k rond de jambe 

par terre), ľudového tanca, novovdobého 

tanca, ktoré aplikujú v predmete Tanečná 

prax 

- zvládnu princípy vytočenosti a princíp 

realizácie pohybu v jednotlivých 

základných cvičeniach techniky klasického 

 

- počas celého roka prejavujú schopnosti 

na úrovni ročníka a zvládajú dané nároky 

- podľa pokynov vyučujúceho 

predvádzajú cviky určené pre ich ročník 

na základe ich názvov 

- podľa pokynov vyučujúceho kombinujú 

jednotlivé prvky a cviky 

- predvedú dané cvičenia z techniky 

klasického tanca à la barre a au milieu 

podľa názvoslovia cvičení 



tanca s efektívnym použitím 

prislúchajúcich svalov tela,  

- použijú silu priehlavku k uspokojivému 

zvládnutiu jednotlivých cvičení techniky 

klasického tanca,  

- poznajú základnú terminológiu techniky 

klasického tanca slovom. 

- zvládnu prvky ľudového tanca z oblasti 

Horehronia a Zemplína 

- zvládnu základy novodobého tanca ako 

prípravu na Džezový tanec 

- jedenkrát polročne vystúpiť na verejnom 

predstavení 

 

 

 

Odporúčaná literatúra: 

MÁZOROVÁ, M. ONDREJKA, K. a kol.: Slovenské ľudové tance. 

ZÁLEŠÁK, C.: Ľudové tance na Slovensku. Osveta Bratislava 1964. 

ZÁLEŠÁK, C.: Prehľad slovenských ľudových tancov. Osvetový ústav Bratislava 1976. 

ZÁLEŠÁK, C.: Pohronské tance. Martin 1953. 

KOVALČÍKOVÁ, J., POLOCZEK, F.: Slovenské ľudové tance. ČSAV Bratislava 1955. 

MEDVECKÁ, E., NEMCOVÁ, M.: Detské ľudové hry a tanca z východného Slovenska 

DÚŽEK, S., ONDREJKA, K.: Tance z okolia Senice. OÚ Bratislava 1962. 

ŠIMONEKOVÁ, H.: Zvyky, piesne a tance zo Soblahova pri Trenčíne. 

ONDREJKA, K.: Hry horehronských detí I., II., III. KOS Banská Bystrica 1971, 1972,   

ONDREJKA, K.: Pohybové motívy liptovských tancov. OOS Liptovský Mikuláš. 

ONDREJKA, K.: Metodika nácviku slovenských ľudových tancov. In.: Zborník štúdií 

a úvah o tanečnej a súborovej problematike. OÚ Bratislava 1973. 

DÚŽEK, S.: Myjavský čardáš. OÚ Bratislava. 

ZÁLESÁK, C.: Tradičné zvyky na Slovensku spojené s tancami. OÚ Bratislava 1971. 

DEMO, O.: Z klenotnice slovenských ľudových piesní. OPUS Bratislava 1981. 

Slovenské spevy 1. až 7. Editio Opus Bratislava 1973 – 1989. 

HORVÁTHOVÁ, E.: Rok vo zvykoch nášho ľudu. Tatran Bratislava 1986. 

NOSÁĽOVÁ, V.: Slovenský ľudový odev. Osveta Martin 1983. 



NOSÁĽ, Š.: Choreografia ľudového tanca. SPN Bratislava 1984. 

ŠEBÖK, G., QUITTNER, J., ÁG, T.: Autentické ľudové tance z južného Slovenska. 

TAKÁCS, A.: Gömöri népi táncok. Madách Bratislava 1993. 

JÓKAI, M., SIMEK, V.: Bolo by škoda zabudnúť. Osvetový ústav Bratislava 1978. 

NEPEROVÁ, Z.: Chorovody a chorovodné hry na Slovensku a ich scénické využitie. 

KOVÁČIKOVÁ, D., KUBICOVÁ, I.: aplikácia techniky jazzového tanca vo výchove 

interpreta amatérskeho súboru. Osvetový ústav Bratislava 1980. 

GÜNTHER, H.: Jazz dance. Henschelverlag Berlín 1980  

BAZAROVOVÁ, N., MEJOVÁ, V.: Abeceda klasického tance. SPN Praha 1980. 

PÁSKOVÁ, O., ŽDICHYNCOVÁ, V.: Abeceda klasického tance. SPN Praha 1978. 

KOSTROVICKAJA, B., PISAREV,A.: Škola klasičeskovo tanca. Izd. Iskusstvo, 

Leningradskoje odd. 1968. 

VAGANOVOVÁ, A.J.: Základy klasického tanca. SPN 1977. 

VAGANOVOVÁ, A.J.: Osnovy klasičeskovo tanca. Izd. Iskusstvo, Leningrad, 

Moskva 1963. 

BAZAROVOVÁ, N.: Klasický tanec. SPN Praha 1985. 

BAZAROVOVÁ, N., MEJOVÁ, V.: Abeceda klasického tance. SPN Praha 1980. 

PÁSKOVÁ, O., ŽDICHYNCOVÁ, V.: Abeceda klasického tance. SPN Praha 1978. 

KOSTROVICKAJA, B., PISAREV,A.: Škola klasičeskovo tanca. Izd. Iskusstvo, 

Leningradskoje odd. 1968. 

VAGANOVOVÁ, A.J.: Základy klasického tanca. SPN 1977. 

VAGANOVOVÁ, A.J.: Osnovy klasičeskovo tanca. Izd. Iskusstvo, Leningrad,  

Moskva 1963. 

BAZAROVOVÁ, N.: Klasický tanec. SPN Praha 1985. 

  



Absolventská skúška  

- žiaci preukážu základné znalosti tanečnej techniky v rámci interpretačnej praxe  

v choreografiách výrazového, scénického tanca s využitím základných princípov 

techniky klasického tanca v rozsahu minimálne 3 min.  

- žiaci predvedú tréning v rámci postupových skúšok spamäti s využitím preraných 

cvikov 

 

  

 Profil absolventa:  Žiak ovláda základné znalosti tanečnej techniky. Ďalej 

ovláda a podľa pokynov pedagóga, choreografa zvládne pohybom stvárniť výrazovú časť 

scénického tanca, scénickej choreografie, pričom správne využíva nadobudnuté zručnosti 

z oblasti Klasického tanca. 



TANEČNÝ ODBOR – 1. ročník nižšieho sekundárneho umeleckého vzdelania 

ISCED 2B 

 

 

○ Počet hodín týždenne:  4,5 v kolektívnej forme výučby 

Ľudový tanec - 1,0 hodina týždenne 

Novodobý, Džezový tanec - 1,0 hodina týždenne 

Klasický tanec - 1,0 hodina týždenne  

Tanečná prax -1,5 hodiny týždenne 

○ Učebný plán číslo: 36 

 

 

ĽUDOVÝ TANEC 

Cieľ: Všeobecné zoznámenie sa s Liptovskou a Goralskou tanečnou oblasťou 

(poloha, dediny, kroje, tance, piesne, hudba, zvyky). V týchto dvoch oblastiach je 

držanie tela prispôsobené požadovanému charakteru, zvyšujú sa nároky na koordináciu 

pohybov celého tela. Obidve oblasti sa odlišujú aj po výrazovej stránke. Liptovský tanec 

je charakteristický hravosťou a srdečnosťou, goralský tanec obratnosťou a uzavretosťou 

v celkovom prejave. Rozvíjame aj výrazové cítenie, ktoré je u jednotlivých typov tancov 

rozdielne. 

 

Obsah: V Liptovskej oblasti sa vyžaduje mäkké perovanie v kolenách, tzv. 

„posadenie“ charakteristický je predklon tela s prípadným pretáčaním, má svojské 

pohyby a polohy horných končatín a hlavy. Goralská oblasť vyžaduje tvrdú a dôraznú 

realizáciu motívov s typickým miernym rovným predklonom tela u tanečníkov,  

s náročnou prácou horných končatín. 

Tanečné motívy: Jednokročka v zadnom oblúku, Dvojkročka v zadnom oblúku, 

Valaský, Valaský vo dvojku na pološpičku: prinožovaný, vpred, vzad, s postupom vpred, 

s postupov vzad, na pätu, Mäkké zrážanie, Kladený vpredu: na pološpičku, na pätu. 

Dvojkladený vpredu: na pološpičku, na pätu a pološpičku, Dvojkladený vzadu  

na pološpičku, Poskok s oblúkom, Poskok vykopávaný, Hravý jednoduchý, Hravý  

s prekrížením, Vojtova cifra, Vymetaný  



V Goralskej oblasti: Pre tanečnice je charakteristické skromnejšie správanie  

v celkovom prejave a drobnejšie tancovanie motívov. 

Tanečné motívy: Jednokročka: bočne, v zadnom oblúku, Dvojkročka: bočne,  

v zadnom oblúku, Zrážaný goralský, Zakladaný jednoduchý, Zakladaný dvojitý, Kresaný 

jednoduchý, Kresaný dvojitý, Kresaný jednostranne, Kresaný striedavo, Vyrážaný 

striedavo bočne: na mieste, s postupom bočne, Vyrážaný jednostranne: na mieste,  

s postupom bočne, Vyrážaný jednostranne s preskokom pri výmene, Vyrážaný striedavo, 

Vyrážaný striedavo s preskokom pri výmene, Ďubany v založení, Goralská polka, 

Strihaný: na mieste, s postupom bočne, Kohútí ďubašík, Vyšľapávaný dvojitý: predom, 

zadom, Vyšľapaný dvojitý striedavo s výmenou poskokom. Prepletaný 

 

DŽEZOVÝ TANEC 

 Cieľ: V 1. ročníku nižśieho sekundárneho umeleckého vzdelania  v predmete 

džezový tanec je cieľom zoznmovať žiakov s novým tanečným smerom, ktorý má 

mnoho špecifických pohybových princípov, s akými sa nestretli v iných technikách.  

V tomto ročníku okrem praktických vedomostí deti získajú aj vedomosti o histórii 

džezového umenie  a špeciálne tanca, naučia sa špecifickému držaniu tela, pochopia 

cítenei prízvuku na druhú dobu, zvládnu polyrytmické cvičenia a iné charakteristicé črty 

tohto druhu tanca v jeho základnej forme. 

 

 Obsah: Obsahom tohto ročníka je získavanie vedomosti a schpností v týchto 

oblastiach: historický prehľad vývoja džezového tanca a hudby, základné držanie tela  

a pozície dolných  ahorných. Osvoja si držanie tela v I. pozícii a  pozície končatín,  

II. par. poz., II. prir. vytočená poz., IV. poz. par., IV. poz. vytočená, V. poz. prir. vyt.,  

V. poz. par. Základné pozície horných končatín: Long jazz arm, Short jazz  

arm - horizontálne , Short jazz arm – vertikálne, Diagonálna. Do výčby sú zaradené  

aj zahrievcie a technické cvičenia a polyrytmické cvičenia 

 

KLASICKÝ TANEC 

 Ciele: viď vyššie v časti „Klasický tanec  – Charakteristika predmetu, Ciele 

predmetu Klasický tanec“  

 



Obsah:  

Exercices à la barre:  

Grand battement jeté z V. poz.  

Battement tendu pour le pied do IV. poz.  

Battement relevé lent na 90° do všetkých smerov z V. poz.  

Relevé - abaissé v IV. poz.  

Battement tendu jeté piqué z I. a V. poz. - 30°  

Battement soutenu par terre (s pridaním relevé v V. poz.)  

Grand plié v IV. poz.  

Petit battement sur le cou de pied  

Grand battement jeté piqué z I. a V. poz.  

Battement développé do všetkých smerov  

Pas coupé cez cou-de-pied (par terre)  

Pas de bourrée simple en dehors  

úklon s vysunutou DK na piqué bočne  

Battement double frappé par terre  

Pas balancé  

Exercices au milieu:  

Grand plié v I., II. poz. en face  

Battement tendu jeté en cloche z I. a V. poz. do všetkých smerov  

Battement fondu na 45° do všetkých smerov 

Battement soutenu na 45° do všetkých smerov  

Battement rétiré  

Grand battement jeté z I. poz.  

Pas coupé en face  

Demi - plié v IV. a V. poz. v épaulement croisée aj éffacée  

Battement dégagé do IV. poz.  

pózy: croisées, éffacées, á la seconde - par terre  

Battement tendu jeté piqué z I. aj V. poz. en face - 30°  

Grand plié v V. poz. v épaulement  

Battement tendu simple do všetkých smerov v épaulement croisé a éffacé  

Battement relevé lent na 90° z I. poz. en face  



3. port de bras v épaulement croisée  

Pas de bourée simple en dehors - en face  

úklon s vysunutou DK na piqué bočne  

Pas balancé en face  

1., 2., 3. arabesques par terre  

Battement double frappé par terre  

Temps lié par terre en dehors, en dedans  

Allegro:  

trampolínové skoky v I., II. poz. aj na jednej DK  

Pas échappé sauté (petit) en face  

Changement de pieds  

Pas assemblé en face bočne  

  

TANEČNÁ PRAX 

Obsah: : výber tancov: Horný Liptov: Čuchom, Omilienci, Na zelenej lúke, 

Cindruška, Ej, majerán, Hajduch, Do krutu, Do skoku, Medveďu. Dolný Liptov:  

Do kolesa, Cipovička, Odzemok, Osebe, Šikovná, Kvečkuvanec, A ty Hana. Goralský 

(jednoduchá forma), Kotka, Polka, Košicek, Skokacka, Hajduch (zbojnícky odzemok) 

 

Kompetencie Výstupy 

- predvedú presnosť jednotlivých cvičení 

techniky klasického tanca v rozsahu 

svojich anatomických dispozícií,  

- predvedú základné malé adagio  

v priestore s využitím jednotlivých cvičení 

techniky klasického tanca v épaulement  

s dôrazom na tanečnosť a koordináciu 

práce DK, HK a hlavy,  

- predvedú presné a pohotové prenášanie 

váhy tela na DK v jednotlivých cvičeniach 

techniky v náročnejších technických  

- počas celého roka prejavujú schopnosti 

na úrovni ročníka a zvládajú dané nároky 

- podľa pokynov vyučujúceho 

predvádzajú cviky určené pre ich ročník 

na základe ich názvov 

- podľa pokynov vyučujúceho kombinujú 

jednotlivé prvky a cviky 

- predvedú dané cvičenia z techniky 

klasického tanca à la barre a au milieu 

podľa názvoslovia cvičení 

- jedenkrát polročne vystúpiť na verejnom 



a rytmických kombináciách,  

- realizujú základné skoky 1.skupiny 

skokov techniky klasického tanca s 

dôrazom na výšku skoku,  

- ovládajú slovom základnú terminológiu 

techniky klasického tanca v rozsahu obsahu 

predmetu. 

- ováldajú základy džezového tanca 

- orientujú sa v tanečných prvkoch Liptova 

a Horehronia 

predstavení 

 

 

 

Odporúčaná literatúra (výber) 

MÁZOROVÁ, M. ONDREJKA, K. a kol.: Slovenské ľudové tance. 

ZÁLEŠÁK, C.: Ľudové tance na Slovensku. Osveta Bratislava 1964. 

ZÁLEŠÁK, C.: Prehľad slovenských ľudových tancov. Osvetový ústav Bratislava 1976. 

ZÁLEŠÁK, C.: Pohronské tance. Martin 1953. 

KOVALČÍKOVÁ, J., POLOCZEK, F.: Slovenské ľudové tance. ČSAV Bratislava 1955. 

MEDVECKÁ, E., NEMCOVÁ, M.: Detské ľudové hry a tanca z východného Slovenska 

DÚŽEK, S., ONDREJKA, K.: Tance z okolia Senice. OÚ Bratislava 1962. 

ŠIMONEKOVÁ, H.: Zvyky, piesne a tance zo Soblahova pri Trenčíne. 

ONDREJKA, K.: Hry horehronských detí I., II., III. KOS Banská Bystrica 1971, 1972,   

ONDREJKA, K.: Pohybové motívy liptovských tancov. OOS Liptovský Mikuláš. 

ONDREJKA, K.: Metodika nácviku slovenských ľudových tancov. In.: Zborník štúdií 

a úvah o tanečnej a súborovej problematike. OÚ Bratislava 1973. 

DÚŽEK, S.: Myjavský čardáš. OÚ Bratislava. 

ZÁLESÁK, C.: Tradičné zvyky na Slovensku spojené s tancami. OÚ Bratislava 1971. 

DEMO, O.: Z klenotnice slovenských ľudových piesní. OPUS Bratislava 1981. 

Slovenské spevy 1. až 7. Editio Opus Bratislava 1973 – 1989. 

HORVÁTHOVÁ, E.: Rok vo zvykoch nášho ľudu. Tatran Bratislava 1986. 

NOSÁĽOVÁ, V.: Slovenský ľudový odev. Osveta Martin 1983. 



NOSÁĽ, Š.: Choreografia ľudového tanca. SPN Bratislava 1984. 

ŠEBÖK, G., QUITTNER, J., ÁG, T.: Autentické ľudové tance z južného Slovenska. 

TAKÁCS, A.: Gömöri népi táncok. Madách Bratislava 1993. 

JÓKAI, M., SIMEK, V.: Bolo by škoda zabudnúť. Osvetový ústav Bratislava 1978. 

NEPEROVÁ, Z.: Chorovody a chorovodné hry na Slovensku a ich scénické využitie. 

KOVÁČIKOVÁ, D., KUBICOVÁ, I.: aplikácia techniky jazzového tanca vo výchove 

interpreta amatérskeho súboru. Osvetový ústav Bratislava 1980. 

GÜNTHER, H.: Jazz dance. Henschelverlag Berlín 1980  

BAZAROVOVÁ, N., MEJOVÁ, V.: Abeceda klasického tance. SPN Praha 1980. 

PÁSKOVÁ, O., ŽDICHYNCOVÁ, V.: Abeceda klasického tance. SPN Praha 1978. 

KOSTROVICKAJA, B., PISAREV,A.: Škola klasičeskovo tanca. Izd. Iskusstvo, 

Leningradskoje odd. 1968. 

VAGANOVOVÁ, A.J.: Základy klasického tanca. SPN 1977. 

VAGANOVOVÁ, A.J.: Osnovy klasičeskovo tanca. Izd. Iskusstvo, Leningrad, 

Moskva 1963. 

BAZAROVOVÁ, N.: Klasický tanec. SPN Praha 1985. 



TANEČNÝ ODBOR – 2. ročník nižšieho sekundárneho umeleckého vzdelávania 

ISCED 2B 

 

 

○ Počet hodín týždenne:  4,5 v kolektívnej forme výučby 

Ľudový tanec - 1,0 hodina týždenne 

Novodobý, Džezový tanec - 1,0 hodina týždenne 

Klasický tanec - 1,0 hodina týždenne  

Tanečná prax -1,5 hodiny týždenne 

○ Učebný plán číslo: 37 

 

 

ĽUDOVÝ TANEC: 

Ciele: Všeobecné zoznámenie sa s Podpolianskou a Myjavskou tanečnou oblasťou 

(poloha, dediny, kroje, piesne, hudba, zvyky). V Podpolianskej oblasti klásť najväčší 

dôraz na koordináciu pohybu všetkých častí tela. Upevniť rozmanité kroky, polohy  

a pohyby horných končatín, trupu a hlavy a tým zvýšenie tanečnej vyspelosti u žiakov  

a schopnosti vyváženia a zharmonizovania pohybu. Podporovanie  

dominantného - sólového tanečného výrazu. V Myjavskej oblasti sú početné  

a zaujímavé párové tance so zdvíhanými a vyhadzovanými motívmi (ktoré sú neraz 

veľmi náročné), uplatňuje a rozvíja sa vzájomná súhra a spolupráca partnerov  

pri ich realizácii a v neposlednom rade aj výrazová stránka 

  

Obsah: Podpolianska oblasť - Tanečné motívy: Jednokročka v zadnom oblúku, 

Dvojkročka v zadnom oblúku, Suny súčasné: súbežné, vtočene vytočené, Suny striedavé, 

Valaský preskakovaný, Valaský šuchaný, Valaský vo svojku, Valaský vo dvojku  

s natočením, Detviansky kladený vpredu: úzky, široký, Hravý základný: na pološpičku, 

na pätu, Hravý bočný: na mieste, s postupom bočne, Hravý striedavý na pätu 

(cifrovanie), Hravý vo vzduchu, Poskok drgom (pumpovaný), Poskok s oblúčikom, 

Valaské cifrovanie (štrikovanie): na celé chodidlo, na vonkajšiu hranu chodidla, na pätu, 

Drobná chôdza váhou „cipruški“, Malé skoky v drepe „cipruški“ bez potlesku,  

s potleskami, bez rotácie, v rotácii, na mieste, z miesta, Základný premenený krok  



so šatkou „šatkovec“, Zapojenie šatky do pohybu (pri rôznych motívoch),  

Rotácia: - perovaná váhou (na mieste, z miesta), poskokmi s hravosťou rúk alebo  

so zapojením šatky do pohybu (na mieste, z miesta) valaskými vo dvojku prinožovanými 

o 180°, o 360° (na mieste, z miesta), Párové krútenie 

Myjavská oblasť: Jednokročka: bočne, v zadnom oblúku, Dvojkročka: bočne,  

v zadnom oblúku, Krok s ukľaknutím, Zrážaný súčasný, Záver: na pološpičku, na pätu, 

Dvojkladený vpredu: na pološpičku, na pätu, Nahadzovaný: na pološpičku, na pätu, 

Valaský na dvojku s vytočením, Hravý vpredu na pätu a pološpičku: von – dnu, 

Kyvadlo: vpredu, vzadu, vpredu a vzadu, Úskok s pokrčením zánožmo s príklepom, 

Nahadzovaný so zrazením: v trojku, vo štvorku, Rotácia: perovaná ťahom, perovaná 

váhou, nahadzovanými, (všetky na mieste, z miesta), výskokmi s obratom o 360°  

na mieste, Zapojenie hravosti rúk do pohybu. 

 

NOVODOBÝ, DŽEZOVÝ TANEC: 

Ciele: Cieľom tohto ročníka je zdokonaliť formu a cítenie jednotlivých cvičení  

a postupn rozvíjať ich technickú náročnosť. Kombináciami využívať viac priestorové  

a rytmické zmeny. Dbať na rozvoj tanečnosti a využitie individuálnych kvalít detí. 

 

Obsah: Vyťahovanie trupu ako v 1. ročníku nižšieho sekundárneho vzdelania,  

s pridaním deep knee bend, ripple, TT, bounce, Prances. Kombinované s krokmi cez 

paralelné passé vpred, vzad. Džezová technika: Deep knee bend (grand plié) v I., II., V. 

poz. vytočenej, prechod do TT. Brush, jednoduchý džezový flick, short jazz, Low kick, 

Body roll, pád sklzom, džezové chassé s výskokom, džezové chôdze, poskoky - pridávať 

torso twist, polorytmické cvičenia. 

 

KLASICKÝ TNEC: 

 Ciele: viď vyššie v časti „Klasický tanec  – Charakteristika predmetu, Ciele 

predmetu Klasický tanec“  

 

Obsah: 

Exercises à la barre:  

Rond de jambe par terre v demi- plié en dehors, en dedans  



Battement soutenu na 45° (s pridaním relevé v V. poz.)  

Plié a relevé s DK na 45°  

polobraty v V. poz. na pološpičkách smerom k tyči a od tyče  

Battement double frappé en l´ air - 30°  

Rond de jambe en l´air na 45°, prípravná fáza  

Demi - rond de jambe na 45° en dehors, en dedans (porté o 1/4 kruhu)  

Temps - relevé (préparation k rond de jambe en l’air)  

Battement développé passé  

Attitudes  

predklon a záklon s DK vysunutou na piqué , s prepnutou stojnou DK aj v demi - plié  

Pas de bourrée bez výmeny DK čelom k tyči  

Pas de bourrée simple en dedans  

pózy croisées, éffacées par terre zaraďovať na záver kombinácií, so  

stojnou DK vystretou v kolene aj v demi - plié  

Battement fondu na relevé  

Exercices au milieu:  

Grand plié v IV. poz. v épaulement croisée aj éffacée  

4. port de bras  

Pas balancé z épaulement croisée do épaulement croisée  

Rond de jambe par terre v plié en dehors, en dedans en face  

póza écartée par terre  

Battement tendu jeté - 30° v épaulement croisée aj éffacée  

polobraty v V. poz. na pološpičkách z croisée do croisée  

Grand battement jeté z V. poz. en face  

Battement frappé en l’air -30° v épaulement croisé aj éffacée  

Temps lié par terre s náklonmi tela en dehors, en dedans  

Battement tendu double do IV. poz. en face  

Relevé - abaissé v IV. poz. en face  

Plié a relevé s DK na 45° en face  

Battement soutenu par terre (s pridaním relevé v V. poz.) en face  

Petit battement sur le cou de pied en face  

Pas de bourrée bez výmeny DK en face  



Battement double frappé en l´air na 30° en face  

Battement développé en face  

1., 2., 3. arabesques s DK en l’air na 45°  

pózy: croisées, éffacées s DK na l’air na 45°  

4. arabesque par terre   

Allegro:  

Changement de pieds v épaulement croisée  

Sissonne simple en face, počiatočná fáza  

Pas échappé z épaulement croisée do épaulement croisée  

Pas assemblé vpred, vzad  

Pas jeté bočne en face  

Pas glissade en face, s výmenou aj bez výmeny DK 

  

TANEČNÁ PRAX: 

Obsah: Rozkazovačky (rozkazovanie), Hajduch, Detvianske koleso, Cipuruški, 

Bobovo klbko, Šatkovec, Tanierový, Váľaný, Do vysoka, Sólové cifrovanie (chlapcov, 

dievčat), Širiaková, Starobabská, Uklakovaná (jednoduchá forma), Mazúrka, Židovská, 

Sotyš, Kováčska, Metlový, Láčer. 

 

Kompetencie Výstupy 

- interpretujú základné tanečné pózy en 

l´air , spojovacie kroky a port de bras  

v kombinácii malého adagia s dôrazom na 

tanečnosť a cítenie hudby,  

- realizujú uspokojivo niektoré cvičenia  

na relevé,  

- využívajú silu DK pri odraze skokov, pri 

skokoch si uvedomujú začiatky princípu 

„ballon“,  

- poznajú správne princípy realizácie 

jednotlivých základných cvičení v rámci 

- počas celého roka prejavujú schopnosti 

na úrovni ročníka a zvládajú dané nároky 

- podľa pokynov vyučujúceho 

predvádzajú cviky určené pre ich ročník 

na základe ich názvov 

- podľa pokynov vyučujúceho kombinujú 

jednotlivé prvky a cviky 

- predvedú dané cvičenia z techniky 

klasického tanca à la barre a au milieu 

podľa názvoslovia cvičení 

- predvádzajú skoky 



obsahu,  

- ovládajú slovom základnú terminológiu 

techniky klasického tanca v rozsahu obsahu 

predmetu. 

- uspokojvo ovládajú požadované pózy, 

kroky, skoky a prvky z predmetov Džezový 

tanec a Ľudový tanec 

- jedenkrát polročne vystúpiť na verejnom 

predstavení 

 

 

 

Odporúčaná literatúra: 

MÁZOROVÁ, M. ONDREJKA, K. a kol.: Slovenské ľudové tance. 

ZÁLEŠÁK, C.: Ľudové tance na Slovensku. Osveta Bratislava 1964. 

ZÁLEŠÁK, C.: Prehľad slovenských ľudových tancov. Osvetový ústav Bratislava 1976. 

ZÁLEŠÁK, C.: Pohronské tance. Martin 1953. 

KOVALČÍKOVÁ, J., POLOCZEK, F.: Slovenské ľudové tance. ČSAV Bratislava 1955. 

MEDVECKÁ, E., NEMCOVÁ, M.: Detské ľudové hry a tanca z východného Slovenska 

DÚŽEK, S., ONDREJKA, K.: Tance z okolia Senice. OÚ Bratislava 1962. 

ŠIMONEKOVÁ, H.: Zvyky, piesne a tance zo Soblahova pri Trenčíne. 

ONDREJKA, K.: Hry horehronských detí I., II., III. KOS Banská Bystrica 1971, 1972,   

ONDREJKA, K.: Pohybové motívy liptovských tancov. OOS Liptovský Mikuláš. 

ONDREJKA, K.: Metodika nácviku slovenských ľudových tancov. In.: Zborník štúdií 

a úvah o tanečnej a súborovej problematike. OÚ Bratislava 1973. 

DÚŽEK, S.: Myjavský čardáš. OÚ Bratislava. 

ZÁLESÁK, C.: Tradičné zvyky na Slovensku spojené s tancami. OÚ Bratislava 1971. 

DEMO, O.: Z klenotnice slovenských ľudových piesní. OPUS Bratislava 1981. 

Slovenské spevy 1. až 7. Editio Opus Bratislava 1973 – 1989. 

HORVÁTHOVÁ, E.: Rok vo zvykoch nášho ľudu. Tatran Bratislava 1986. 

NOSÁĽOVÁ, V.: Slovenský ľudový odev. Osveta Martin 1983. 

NOSÁĽ, Š.: Choreografia ľudového tanca. SPN Bratislava 1984. 

ŠEBÖK, G., QUITTNER, J., ÁG, T.: Autentické ľudové tance z južného Slovenska. 

TAKÁCS, A.: Gömöri népi táncok. Madách Bratislava 1993. 



JÓKAI, M., SIMEK, V.: Bolo by škoda zabudnúť. Osvetový ústav Bratislava 1978. 

NEPEROVÁ, Z.: Chorovody a chorovodné hry na Slovensku a ich scénické využitie. 

KOVÁČIKOVÁ, D., KUBICOVÁ, I.: aplikácia techniky jazzového tanca vo výchove 

interpreta amatérskeho súboru. Osvetový ústav Bratislava 1980. 

GÜNTHER, H.: Jazz dance. Henschelverlag Berlín 1980  

BAZAROVOVÁ, N., MEJOVÁ, V.: Abeceda klasického tance. SPN Praha 1980. 

PÁSKOVÁ, O., ŽDICHYNCOVÁ, V.: Abeceda klasického tance. SPN Praha 1978. 

KOSTROVICKAJA, B., PISAREV,A.: Škola klasičeskovo tanca. Izd. Iskusstvo, 

Leningradskoje odd. 1968. 

VAGANOVOVÁ, A.J.: Základy klasického tanca. SPN 1977. 

VAGANOVOVÁ, A.J.: Osnovy klasičeskovo tanca. Izd. Iskusstvo, Leningrad, 

Moskva 1963. 

BAZAROVOVÁ, N.: Klasický tanec. SPN Praha 1985. 



TANEČNÝ ODBOR – 3. ročník nižšieho sekundárneho umeleckého vzdelávania 

ISCED 2B 

 

 

○ Počet hodín týždenne:  4,5 v kolektívnej forme výučby 

Ľudový tanec - 1,0 hodina týždenne 

Novodobý, Džezový tanec - 1,0 hodina týždenne 

Klasický tanec - 1,0 hodina týždenne  

Tanečná prax -1,5 hodiny týždenne 

○ Učebný plán číslo: 37 

 

 

ĽUDOVÝ TANEC: 

Ciele: V tomto ročníku venujeme čas rekapitulácii, upevňovaniu a prehlbovaniu 

učiva z predchádzajúcich ročníkov. Vzhľadom na fyzické dispozície štrnásťročných detí 

možno zaraďovať aj náročnejšie tanečné motívy, kombinácie, variácie a tance v tanečnej 

praxi. Zdokonaľovať technickú realizáciu motívov, vypracúvať tanečnú charakterovú 

čistotu podľa jednotlivých oblastí, zlepšovať zmysel pre kolektívny prejav, rozširovať  

a zdokonaľovať partnerskú prácu v párových tancoch, dávať priestor k sólovej tanečnej 

improvizácii a prehlbovať tiež výrazovú zložku jednotlivých tancov. 

 

Obsah: Náročnejšie karičkové motivické a priestorové kombinácie a variácie. 

Náročnejšie čardášové a čapášové kombinácie a variácie. Zemplínske prehadzovanie 

dievčaťa vysokým zdvihom. Zemplínska podvrtka dievčaťa pod rukou chlapca  

s prechytením v páse. Verbunkové motívy v náročnejších rytmických a pohybových 

väzbách. Zložitejšie kombinácie horehronských dupákov. Horehronské „lietačky“  

v kolese (dievčat a chlapcov). Sadanie dievčat na ruky chlapcov v kolese. Zložitejšie 

liptovské hajduchové motívy a kombinácie s valaškou. Liptovské výskoky  

s podsekávaním valaškou (pre chlapcov): v „jánošíkovskom“ výskoku, v roznožení: 

 - čelne, bočne skrčmo. Kresané: s natáčaním tela, s obracaním. Zložitejšie kombinácie  

a variácie goralských motívov. Náročnejšie kombinácie a variácie podpolianskych 

motívov. Sólová tanečná improvizácia. Zložitejšie kombinácie a variácie myjavských 



motívov. Myjavské vyhadzované: na stehno, na kĺb, na koleno, na predlaktie, na plece, 

do vysoka, do vzapženia, do vzpaženia s obratom. Prehadzovaná s obratom. 

Preskakovaná cez ruku. Trenčianske vyhadzovanie: na stehno, na kĺb, do vysoka. 

Trenčianske vyhadzovanie (zvŕtanie vo výskoku) dievčaťa chlapcom s obratom o 360°. 

Rotácia: preskokmi pod seba „koníčky“, krok a poskok, preskokmi „trenčianskymi“, 

poskok, preskok, zoskok, skok. 

 

NOVODOBÝ, DŽEZOVÝ TANEC: 

 Ciele: Cieľom 3. ročníka nižšieho sekundárneho umeleckého vzdelania je rozvoj 

tanečnosti, individuálny prejav v tanci, cítenie hudby, zväčšovanie pohybového rozsahu. 

Tempo cvičení je rýchlejšie, priestorové členenie náročnejšie. V izoláciách spájať  

tri centrá aj v rôznych rytmoch. 

 

 Obsah: Deep knee bend (grand plié), Brush - v priebehu kombinácie zapájať 

knee bend, relevé, točenie, závesy, torso twist, hinch ... Extension - Využívať pózy 

klasického tanca attitudes, arabesques, z džezového tanca hip lift, body roll, úklony 

trupu, kontrakciu ... Džezový flick - dvojitý. Low kick, polyrytmické cvičenia, Body roll, 

Točenie v IV. pozícii, skoky, poskoky, kombinácie. 

 

KLASICKÝ TANEC: 

 Ciele: cieľom 3. ročníka nižšieho sekundárneho umeleckého vzdelania  

je opakovanie, upevňovanie, prehlbovanie tanečných schopností získaných  

v predchádzajúcich ročníkoch.  

 Hlavné ciele sú: 

1. Dosiahnuť stabilitu v cvičeniach v priestore. 

2. Podľa individuálnych dispozícií zväčšovať rozsah pohybu. 

3. Získať tanečnosť v kombináciách adagia v priestore. 

4.Dokázať technicky uspokojivo zvládnuť skoky z učebnej látky v kombinácii allegra 

v priestore. 

 

 Obsah: viď Obsah vzdelávania v minulých ročníkoch  

 



TANEČNÁ PRAX: 

 Obsah: Zložitejšia forma tancov prebraných v predchádzajúcich ročníkoch. 

Uklakovaná (myjavská), Uklakuvaná (trenčianska), Vyhadzuvaná (trenčianska), 

Sedlácka (trenčianska). 

 

Kompetencie Výstupy 

- interpretujú základné tanečné pózy 

upevnené v tomto ročníku, s použitím 

malého adagia s dôrazom na tanečnosť  

a cítenie hudby, cvičenia na relevé, 

využívajú silu DK pri odraze skokov, pri 

skokoch si uvedomujú začiatky princípu 

„ballon“, poznajú správne princípy 

realizácie jednotlivých základných cvičení 

v rámci obsahu,  

- ovládajú slovom základnú terminológiu 

techniky klasického tanca v rozsahu obsahu 

predmetu. 

- uspokojivo ovládajú prebrané učivo  

z predmetov Džezový tanec, Ľudový tanec 

 

- počas celého roka prejavujú schopnosti 

na úrovni ročníka a zvládajú dané nároky 

- podľa pokynov vyučujúceho 

predvádzajú cviky určené pre ich ročník 

na základe ich názvov 

- podľa pokynov vyučujúceho kombinujú 

jednotlivé prvky a cviky 

- predvedú dané cvičenia z techniky 

klasického tanca à la barre a au milieu 

podľa názvoslovia cvičení 

- predvádzajú skoky 

- jedenkrát polročne vystúpiť na verejnom 

predstavení 

 

 

 

Odporúčaná literatúra (výber) 

MÁZOROVÁ, M. ONDREJKA, K. a kol.: Slovenské ľudové tance. 

ZÁLEŠÁK, C.: Ľudové tance na Slovensku. Osveta Bratislava 1964. 

ZÁLEŠÁK, C.: Prehľad slovenských ľudových tancov. Osvetový ústav Bratislava 1976. 

ZÁLEŠÁK, C.: Pohronské tance. Martin 1953. 

KOVALČÍKOVÁ, J., POLOCZEK, F.: Slovenské ľudové tance. ČSAV Bratislava 1955. 

MEDVECKÁ, E., NEMCOVÁ, M.: Detské ľudové hry a tanca z východného Slovenska 

DÚŽEK, S., ONDREJKA, K.: Tance z okolia Senice. OÚ Bratislava 1962. 



ŠIMONEKOVÁ, H.: Zvyky, piesne a tance zo Soblahova pri Trenčíne. 

ONDREJKA, K.: Hry horehronských detí I., II., III. KOS Banská Bystrica 1971, 1972,   

ONDREJKA, K.: Pohybové motívy liptovských tancov. OOS Liptovský Mikuláš. 

ONDREJKA, K.: Metodika nácviku slovenských ľudových tancov. In.: Zborník štúdií 

a úvah o tanečnej a súborovej problematike. OÚ Bratislava 1973. 

DÚŽEK, S.: Myjavský čardáš. OÚ Bratislava. 

ZÁLESÁK, C.: Tradičné zvyky na Slovensku spojené s tancami. OÚ Bratislava 1971. 

DEMO, O.: Z klenotnice slovenských ľudových piesní. OPUS Bratislava 1981. 

Slovenské spevy 1. až 7. Editio Opus Bratislava 1973 – 1989. 

HORVÁTHOVÁ, E.: Rok vo zvykoch nášho ľudu. Tatran Bratislava 1986. 

NOSÁĽOVÁ, V.: Slovenský ľudový odev. Osveta Martin 1983. 

NOSÁĽ, Š.: Choreografia ľudového tanca. SPN Bratislava 1984. 

ŠEBÖK, G., QUITTNER, J., ÁG, T.: Autentické ľudové tance z južného Slovenska. 

TAKÁCS, A.: Gömöri népi táncok. Madách Bratislava 1993. 

JÓKAI, M., SIMEK, V.: Bolo by škoda zabudnúť. Osvetový ústav Bratislava 1978. 

NEPEROVÁ, Z.: Chorovody a chorovodné hry na Slovensku a ich scénické využitie. 

KOVÁČIKOVÁ, D., KUBICOVÁ, I.: aplikácia techniky jazzového tanca vo výchove 

interpreta amatérskeho súboru. Osvetový ústav Bratislava 1980. 

GÜNTHER, H.: Jazz dance. Henschelverlag Berlín 1980  

BAZAROVOVÁ, N., MEJOVÁ, V.: Abeceda klasického tance. SPN Praha 1980. 

PÁSKOVÁ, O., ŽDICHYNCOVÁ, V.: Abeceda klasického tance. SPN Praha 1978. 

KOSTROVICKAJA, B., PISAREV,A.: Škola klasičeskovo tanca. Izd. Iskusstvo, 

Leningradskoje odd. 1968. 

VAGANOVOVÁ, A.J.: Základy klasického tanca. SPN 1977. 

VAGANOVOVÁ, A.J.: Osnovy klasičeskovo tanca. Izd. Iskusstvo, Leningrad, 

Moskva 1963. 

BAZAROVOVÁ, N.: Klasický tanec. SPN Praha 1985. 

  



TANEČNÝ ODBOR – 4. ročník nižšieho sekundárneho umeleckého vzdelávania 

ISCED 2B 

 

 

○ Počet hodín týždenne:  4,5 v kolektívnej forme výučby 

Ľudový tanec - 1,0 hodina týždenne 

Novodobý, Džezový tanec - 1,0 hodina týždenne 

Klasický tanec - 1,0 hodina týždenne  

Tanečná prax -1,5 hodiny týždenne 

○ Učebný plán číslo: 37 

 

 

ĽUDOVÝ TANEC: 

Ciele: V tomto ročníku venujeme čas rekapitulácii, upevňovaniu a prehlbovaniu 

učiva z predchádzajúcich ročníkov. Vzhľadom na fyzické dispozície štrnásťročných detí 

možno zaraďovať aj náročnejšie tanečné motívy, kombinácie, variácie a tance v tanečnej 

praxi. Zdokonaľovať technickú realizáciu motívov, vypracúvať tanečnú charakterovú 

čistotu podľa jednotlivých oblastí, zlepšovať zmysel pre kolektívny prejav, rozširovať  

a zdokonaľovať partnerskú prácu v párových tancoch, dávať priestor k sólovej tanečnej 

improvizácii a prehlbovať tiež výrazovú zložku jednotlivých tancov. 

 

Obsah: Náročnejšie karičkové motivické a priestorové kombinácie a variácie. 

Náročnejšie čardášové a čapášové kombinácie a variácie. Zemplínske prehadzovanie 

dievčaťa vysokým zdvihom. Zemplínska podvrtka dievčaťa pod rukou chlapca  

s prechytením v páse. Verbunkové motívy v náročnejších rytmických a pohybových 

väzbách. Zložitejšie kombinácie horehronských dupákov. Horehronské „lietačky“  

v kolese (dievčat a chlapcov). Sadanie dievčat na ruky chlapcov v kolese. Zložitejšie 

liptovské hajduchové motívy a kombinácie s valaškou. Liptovské výskoky  

s podsekávaním valaškou (pre chlapcov): v „jánošíkovskom“ výskoku, v roznožení: 

 - čelne, bočne skrčmo. Kresané: s natáčaním tela, s obracaním. Zložitejšie kombinácie  

a variácie goralských motívov. Náročnejšie kombinácie a variácie podpolianskych 

motívov. Sólová tanečná improvizácia. Zložitejšie kombinácie a variácie myjavských 



motívov. Myjavské vyhadzované: na stehno, na kĺb, na koleno, na predlaktie, na plece, 

do vysoka, do vzapženia, do vzpaženia s obratom. Prehadzovaná s obratom. 

Preskakovaná cez ruku. Trenčianske vyhadzovanie: na stehno, na kĺb, do vysoka. 

Trenčianske vyhadzovanie (zvŕtanie vo výskoku) dievčaťa chlapcom s obratom o 360°. 

Rotácia: preskokmi pod seba „koníčky“, krok a poskok, preskokmi „trenčianskymi“, 

poskok, preskok, zoskok, skok. 

 

NOVODOBÝ, DŽEZOVÝ TANEC: 

 Ciele: Cieľom 3. ročníka nižšieho sekundárneho umeleckého vzdelania je rozvoj 

tanečnosti, individuálny prejav v tanci, cítenie hudby, zväčšovanie pohybového rozsahu. 

Tempo cvičení je rýchlejšie, priestorové členenie náročnejšie. V izoláciách spájať tri 

centrá aj v rôznych rytmoch. 

 

 Obsah: Deep knee bend (grand plié), Brush - v priebehu kombinácie zapájať 

knee bend, relevé, točenie, závesy, torso twist, hinch ... Extension - Využívať pózy 

klasického tanca attitudes, arabesques, z džezového tanca hip lift, body roll, úklony 

trupu, kontrakciu ... Džezový flick - dvojitý. Low kick, polyrytmické cvičenia, Body roll, 

Točenie v IV. pozícii, skoky, poskoky, kombinácie. 

 

KLASICKÝ TANEC: 

 Ciele: cieľom 3. ročníka nižšieho sekundárneho umeleckého vzdelania  

je opakovanie, upevňovanie, prehlbovanie tanečných schopností získaných  

v predchádzajúcich ročníkoch.  

 Hlavné ciele sú: 

1. Dosiahnuť stabilitu v cvičeniach v priestore. 

2. Podľa individuálnych dispozícií zväčšovať rozsah pohybu. 

3. Získať tanečnosť v kombináciách adagia v priestore. 

4.Dokázať technicky uspokojivo zvládnuť skoky z učebnej látky v kombinácii allegra 

v priestore. 

 

 Obsah: viď Obsah vzdelávania v minulých ročníkoch  

 



TANEČNÁ PRAX: 

 Obsah: Zložitejšia forma tancov prebraných v predchádzajúcich ročníkoch. 

Uklakovaná (myjavská), Uklakuvaná (trenčianska), Vyhadzuvaná (trenčianska), 

Sedlácka (trenčianska). 

 

Kompetencie Výstupy 

- interpretujú základné tanečné pózy 

upevnené v tomto ročníku, s použitím 

malého adagia s dôrazom na tanečnosť  

a cítenie hudby, cvičenia na relevé, 

využívajú silu DK pri odraze skokov, pri 

skokoch si uvedomujú začiatky princípu 

„ballon“, poznajú správne princípy 

realizácie jednotlivých základných cvičení 

v rámci obsahu,  

- ovládajú slovom základnú terminológiu 

techniky klasického tanca v rozsahu obsahu 

predmetu. 

- uspokojivo ovládajú prebrané učivo  

z predmetov Džezový tanec, Ľudový tanec 

- počas celého roka prejavujú schopnosti 

na úrovni ročníka a zvládajú dané nároky 

- podľa pokynov vyučujúceho 

predvádzajú cviky určené pre ich ročník 

na základe ich názvov 

- podľa pokynov vyučujúceho kombinujú 

jednotlivé prvky a cviky 

- predvedú dané cvičenia z techniky 

klasického tanca à la barre a au milieu 

podľa názvoslovia cvičení 

- predvádzajú skoky 

- jedenkrát polročne vystúpiť na verejnom 

predstavení 

 

 

 

Odporúčaná literatúra (výber) 

MÁZOROVÁ, M. ONDREJKA, K. a kol.: Slovenské ľudové tance. 

ZÁLEŠÁK, C.: Ľudové tance na Slovensku. Osveta Bratislava 1964. 

ZÁLEŠÁK, C.: Prehľad slovenských ľudových tancov. Osvetový ústav Bratislava 1976. 

ZÁLEŠÁK, C.: Pohronské tance. Martin 1953. 

KOVALČÍKOVÁ, J., POLOCZEK, F.: Slovenské ľudové tance. ČSAV Bratislava 1955. 

MEDVECKÁ, E., NEMCOVÁ, M.: Detské ľudové hry a tanca z východného Slovenska 

DÚŽEK, S., ONDREJKA, K.: Tance z okolia Senice. OÚ Bratislava 1962. 

ŠIMONEKOVÁ, H.: Zvyky, piesne a tance zo Soblahova pri Trenčíne. 



ONDREJKA, K.: Hry horehronských detí I., II., III. KOS Banská Bystrica 1971, 1972,   

ONDREJKA, K.: Pohybové motívy liptovských tancov. OOS Liptovský Mikuláš. 

ONDREJKA, K.: Metodika nácviku slovenských ľudových tancov. In.: Zborník štúdií 

a úvah o tanečnej a súborovej problematike. OÚ Bratislava 1973. 

DÚŽEK, S.: Myjavský čardáš. OÚ Bratislava. 

ZÁLESÁK, C.: Tradičné zvyky na Slovensku spojené s tancami. OÚ Bratislava 1971. 

DEMO, O.: Z klenotnice slovenských ľudových piesní. OPUS Bratislava 1981. 

Slovenské spevy 1. až 7. Editio Opus Bratislava 1973 – 1989. 

HORVÁTHOVÁ, E.: Rok vo zvykoch nášho ľudu. Tatran Bratislava 1986. 

NOSÁĽOVÁ, V.: Slovenský ľudový odev. Osveta Martin 1983. 

NOSÁĽ, Š.: Choreografia ľudového tanca. SPN Bratislava 1984. 

ŠEBÖK, G., QUITTNER, J., ÁG, T.: Autentické ľudové tance z južného Slovenska. 

TAKÁCS, A.: Gömöri népi táncok. Madách Bratislava 1993. 

JÓKAI, M., SIMEK, V.: Bolo by škoda zabudnúť. Osvetový ústav Bratislava 1978. 

NEPEROVÁ, Z.: Chorovody a chorovodné hry na Slovensku a ich scénické využitie. 

KOVÁČIKOVÁ, D., KUBICOVÁ, I.: aplikácia techniky jazzového tanca vo výchove 

interpreta amatérskeho súboru. Osvetový ústav Bratislava 1980. 

GÜNTHER, H.: Jazz dance. Henschelverlag Berlín 1980  

BAZAROVOVÁ, N., MEJOVÁ, V.: Abeceda klasického tance. SPN Praha 1980. 

PÁSKOVÁ, O., ŽDICHYNCOVÁ, V.: Abeceda klasického tance. SPN Praha 1978. 

KOSTROVICKAJA, B., PISAREV,A.: Škola klasičeskovo tanca. Izd. Iskusstvo, 

Leningradskoje odd. 1968. 

VAGANOVOVÁ, A.J.: Základy klasického tanca. SPN 1977. 

VAGANOVOVÁ, A.J.: Osnovy klasičeskovo tanca. Izd. Iskusstvo, Leningrad, 

Moskva 1963. 

BAZAROVOVÁ, N.: Klasický tanec. SPN Praha 1985. 

  



Absolventská skúška:  

 Žiaci preukážu základné znalosti tanečnej techniky v rámci interpretačnej praxe  

v choreografiách výrazového, scénického tanca s využitím základných princípov 

techniky klasického tanca v rozsahu minimálne 4 min. Žiaci predvedú tréning  

z techniky klasického tanca spamäti. 

 Žiaci preukážu základné znalosti tanečnej techniky v rámci interpretačnej praxe  

v choreografii ľudového tanca v scénickom prevedení na verejnom vystúpení v rozsahu 

minimálne 4 min. Žiaci predvedú tréning ľudového tanca spamäti. 

 Žiaci demonštrujú základné znalosti tanečnej techniky v rámci interpretačnej 

praxe v choreografiách džezového tanca v scénickom prevedení v rozsahu minimálne  

4 min. Žiaci demonštrujú tréning techniky džezového tanca spamäti. 

 

 

Profil absolventa: 

 Žiak má osvojené základy umeleckej výchovy a vzdelávania v danom 

vyučovacom odbore, získal základy pre osvojenie účinných techník celoživotného učenia 

sa a pre rozvoj nadobudnutých spôsobilostí. Je schopný umelecky pôsobiť v rôznych 

tanečných súboroch, umeleckých formáciách. Dokáže pomenovať druhy umenia, ich 

hlavné nástroje a vyjadrovacie prostriedky, uvedomuje si význam umenia a kultúrnej 

komunikácie vo svojom živote, cení si ľudové tradície, rešpektuje vkus iných ľudí. 

Dokáže vyjadriť svoje názory a postoje k estetickým hodnotám, správa sa kultúrne, 

kultivovane primerane okolnostiam, situáciám a sociálnym potrebám. Žiak je schopný 

využívať osvedčené stratégie učenia sa, nadobudnuté teoretické i praktické poznatky 

dokáže uplatniť pri ďalšej samostatnej činnosti, svoje vedomosti dokáže sám rozvíjať  

a obnovovať. Úroveň rozvinutosti kľúčových spôsobilostí, ktoré žiaci dosiahnu v druhej 

časti prvého stupňa základného štúdia ZUŠ, nie je ukončená. Vytvára len bázu pre 

následné stupne vzdelania, pre celoživotné učenie sa. 

  



TANEČNÝ ODBOR – 1. ročník II. stupňa základného umeleckého vzdelávania  

a Štúdium pre dospelých 

 

 

○ Počet hodín týždenne:  6 v kolektívnej forme výučby 

Klasický tanec - 1,0 hodina týždenne  

Tanečná prax - 2 hodiny týždenne 

Ľudový, moderný, klasický, historický tanec, tance iných národov, kreatívny,  

džezový tanec - 3 hodiny týždenne 

○ Učebný plán číslo: 40 

 

 

 ĽUDOVÝ TANEC: 

 Ciele: V tomto ročníku sa usilujeme dosiahnuť charakter motívov jednotlivých 

tanečných regiónov prebratých na 1.stupni vzdelávania v ZUŠ. Zameriame sa na tanečné 

motívy a tance z oblasti Spiš, Gemer, Tekov, Kysuce, Turiec, Orava alebo Záhorie podľa 

dispozícií žiakov. 

 

 Obsah: Príprava náročnejších motivických väzieb jednotlivých tanečných 

regiónov prebratých na 1.stupni vzdelávania v ZUŠ. Motívy a tance z dalších regiónov 

Slovenska podľa špecializácie pedagóga na základe výskumu jednotlivých regiónov ako 

sú Spiš, Gemer, Tekov, Kysuce, Turiec, Orava alebo Záhorie. 

 

 NOVODOBÝ, DŽEZOVÝ TANEC: 

 Ciele: Žiaci ovládajú základný princíp techniky J. Limóna /fall – recovery/  

v základných cvičeniach. Uvedomujú si postupný pohyb chrbtice a uplatňujú základný 

princíp techniky v jednoduchých kombináciách v priestore. Poznajú odbornú 

terminológiu moderného tanca v rozsahu obsahu predmetu. 

 

 Obsah: Prípravné cvičenia na podlahe, cvičenie na postupnosť v odvíjaní 

chrbtice, hmity + hmity s natočením tela v horizontálnej torzii, cvičenia v stoji  

a v priestore, hmity v stoji, cvičenia na zahriatie chodidla, pokračovať zahriatím 



 

bedrových, kolenných a členkových kĺbov. Izolácia hlavy, ramien hrudníka a pásu  

v zhupoch v dráhe poloblúka a celého kruhu. Odraz s návratom po dráhe pádu v 1⁄4 

takte, zosúladenie pádu a podchytenia DK, HK a trupu. Izolácia chodidla, príprava  

na eleváciu. 

 

 KLASICKÝ TANEC: 

 Ciele: V tomto ročníku sa žiaci usilujú ovládať a využívať silu DK počas 

realizácie cvičení na 90. Realizujú jednotlivé cvičenia klasického tanca v správnom 

prevedení s prihliadnutím na fyzické dispozície. Pri cvičení kombinácií v priestore  

sa dôraz kladie na rozvoj tanečnosti /koordinácia hlavy, HK a DK/. Práca na spojovacích 

krokoch a pózach /orientácia v priestore, épaulement/. Upevňovať terminológiu techniky 

klasického tanca slovom a písmom v rozsahu techniky klasického tanca. 

 

 Obsah: 

Excercices a la barre: 

- Battement fondu na 90 

- Grand rond de jambe en dehors na 90 

- Grand rond de jambe en dedans na 90 

- prípravné cvičenie k pirouettes z V. poz. en dehors, en dedans 

Exercices au milieu: 

- Battement développé passé en face 

- Battement fondu na relevé en face 

- Battement développé passé vo veľkých pózach, so zmenou polohy chodidla SK 

- Demi rond de jambe na 90 en dehors, en dedans z veľkej pózy do veľkej pózy  

s parterným posunom chodidla 

- Battement soutenu na 90 en face 

- prípravné cvičenie k pirouettes en dehors, en dedans z II. poz.- bez rotácie 

- prípravné cvičenie k pirouettes en dehors, en dedans zo IV. poz.- bez rotácie 

- battement fondu na relevé v malých pózach 

Allegro: 

- Sissonne ouverte vpred a vzad v malých pózach 



- Pas de basque vpred a vzad 

 

TANEČNÁ PRAX: 

 Obsah: Verejné vystúpenie choreografií v technike ľudového, džezového alebo 

scénického, výrazového tanca s využitím základných princípov techniky klasického 

tanca v rozsahu minimálne 4:00 min. 

 

Kompetencie Výstupy 

- interpretujú základné tanečné pózy 

upevnené v tomto ročníku s dôrazom  

na tanečnosť a cítenie hudby, poznajú 

správne princípy realizácie jednotlivých 

základných cvičení v rámci obsahu,  

- ovládajú slovom základnú terminológiu 

techniky klasického tanca v rozsahu obsahu 

predmetu. 

- uspokojivo ovládajú prebrané učivo  

z predmetov Džezový tanec, Ľudový tanec 

 

- počas celého roka prejavujú schopnosti 

na úrovni ročníka a zvládajú dané nároky 

- podľa pokynov vyučujúceho 

predvádzajú cviky určené pre ich ročník 

na základe ich názvov 

- podľa pokynov vyučujúceho kombinujú 

jednotlivé prvky a cviky 

- predvedú dané cvičenia z techniky 

klasického tanca à la barre a au milieu 

podľa názvoslovia cvičení 

- predvádzajú skoky 

- jedenkrát polročne vystúpiť na verejnom 

predstavení 

 

 

 

Odporúčaná literatúra (výber) 

MÁZOROVÁ, M. ONDREJKA, K. a kol.: Slovenské ľudové tance. 

ZÁLEŠÁK, C.: Ľudové tance na Slovensku. Osveta Bratislava 1964. 

ZÁLEŠÁK, C.: Prehľad slovenských ľudových tancov. Osvetový ústav Bratislava 1976. 

ZÁLEŠÁK, C.: Pohronské tance. Martin 1953. 

KOVALČÍKOVÁ, J., POLOCZEK, F.: Slovenské ľudové tance. ČSAV Bratislava 1955. 

MEDVECKÁ, E., NEMCOVÁ, M.: Detské ľudové hry a tanca z východného Slovenska 



DÚŽEK, S., ONDREJKA, K.: Tance z okolia Senice. OÚ Bratislava 1962. 

ŠIMONEKOVÁ, H.: Zvyky, piesne a tance zo Soblahova pri Trenčíne. 
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LITERÁRNO - DRAMATICKÝ ODBOR 

ODDELENIE DRAMATICKÉ 

 

Charakteristika predmetu:  

Literárno - dramatický odbor je symtetizujúcim dborom, ktorý obsahuje 

dramatické, pohybové, rečové, prednesové a aslovesné tvorivé činnosti, hru s bábkou  

a písané slovo, prostredníctvom ktorých pôsobí na celkový rozvoj myslenia, cítenia  

a konnania žiakov. Harmonicky rozvíja osobnosť, aktivny tvorivý prístup k základným 

postojom a premenlivej skutočnosti, pomáha vyrovnávať sa vzdy s novými situáciami, 

ktoré prináša hra, škola, život a práca. Žiaci nadobúdajú schopnosť osobitého  

a kultivovaného prejavu v divadelnej, prednesovej a slovesnej oblasti. Súčasťou štúdia 

odboru je teória, história divadla, literatúry a filmu. 

 Literárno dramatický odbor vychováva z detí a mládeže budúcich amatérskych 

divadelníkov, režisérov, recitátorov, vzdelaných a náročných divákov, čitateľov, 

aktívnych účastníkov a spolutvorcov života našej spoločnosti.  

 Absolvent odboru nadobudne také skúsenosti a vedomosti, ktoré sú potrebné  

pre povolania, ktorých úspeh závisí na vytvorení dobrého medziľudského kontaktu, 

vzťahu a spolupráce. Taktiež pre povolania, ktoré vyžadujú pohotové a pre poslucháča 

zrozumiteľné vyjadrovanie sa.  

 Cieľom na prvom stupni je rozvíjať osobnosť žiaka v oblasti citových, 

rozumových a morálnych kvalít. Tiež vedomého prirodzeného a kultivovaného prejavu 

nielen v umeleckéj ale aj sociálnej komunikácii.  

 Odborne vedená výuka na druhom stupni pomáha najtalentovanejším 

jednotlivcom pripraviť sa na štúdium na herectva, réžie, dramaturgie, divadelnej  

a filmovej vedy, scénaristiky, bábkoherectva, organizácie divadiel, učiteľstva 

dramatickej výchovy na vysokých umeleckých školách a na pedagogických  

a filizofických fakultách. 

  

 Metódy a postupy práce:  

Základnou smernicou pre učiteľa literárno - dramatického odboru sú učebné 

osnovy. Na ich základe si vyberá postupy a metódy práce pri vyučovaní a taktiež  

aj si podľa nich volí materiál, používaný pri výučbe. Odporúčané materiály sú pre 



základnú orientáciu. Neustále sa prihliada na vekovú, obsahovú a formálnu primeranosť 

voleného materiálu pre konkrétnu skupinu žiakov a lebo pre jednotlivca. Individuálny 

prístup ku každému žiakovi napomáha vytvárať medzi žiakom a učiteľom osobné puto, 

ktoré je základom dobrej skupinovej klímy. Použitie takých metodických prostriedkov, 

ktoré by umožňovalo prežívanie radosti z vlastnej činnosti. Viesť deti k úcte a uznaniu  

k práci druhých. Súčasťou výučby sú aj návštevy divadelných hier alebo filmových 

predstavení, výstav, koncertov a podobného inšpirujúceho prostredia. 



LITERÁRNO - DRAMATICKÝ ODBOR - Prípravné štúdium 

  

 

○ Počet hodín týždenne: 1,0 hodín táždenne v kolektívnej forme výučby 

○ Učebný plán číslo 41 

  

 

Ciele: Osvojiť si základné pravidlo dramatickej hry - byť aktívnym účastníkom 

spoločnej hry. V cvičeniach  a hrách s pravidlom zvládnuť základné prvky pohyblivosti, 

pružnosti, obratnosti, získať schopnosť aktívne a pasívne sa uvoľniť, sústrediť  

sa a pohotovo reagovať. Zoznámiť sa so základným priestorovým cítením (orientácia  

vo vymedzenom priestore, rešpektovanie ostatných členov kolektívu v danom priestore 

pri voľnom pohybe). Zvládnuť jednoduchý rytmus a dynamiku pohybom, zvukom (hrou 

na jednoduché nástroje,  hrou na telo, slovným a hlasovým prejavom). Vlastým 

umeleckým prejavom vytvárať v deťoch potrebu stretávať sa s umením.  

 

Obsah:  rozvíjať socialibilitu detí kolektívnou a indovoduálnou činnosťou  

a osobným vzájomným stykom. Rozvíjať pohybové dispozície detí a ich rytmické cítenie 

v pohybovom a zvukovom prejave ako základne pre dramatický výraz. Zisťovať 

predpoklady detí pre odbornú výchov v dramatickom odbore. Dbať na vekovú obsahovú 

a formálnu primeranosť a umeleckú hodnotu predlohy, založenú na jej kvalite, 

podnetnosti a vhodnosti. 

  

Kompetencie Výstupy 

Žiaci si osvoja základné pravidlá 

dramatickej hry. Svojím vlastným tvorivým 

pohybovým a zvukovým dramatickým 

prejavom sa podieľajú na tvorení týchto 

hier. Žiaci dokážu spolupracovať  

v kolektíve a zároveň v ňom presadiť 

vlastnú postavu. Žiaci dokážu adekvátne 

Zvládnutie vlastných pohybových 

dispozícií, rytmu reči a schopnosť aktívne 

sa zapojiť do kolektívnej tvorivej činnosti. 

Výstup pred publikom. 

 



reagovať na dynamiku hry. 

  

 

Odporúčaná literatúra: 

Pedagóg volí literatúru podľa platných Učebných osnov vydaných Ministrestvom 

školstva. Zároveň prihliada na talent, potenciál a povahu dieťaťa – žiaka  

a tak ku každému, pri voľbe repertoáru, pristupuje individuálne. 



LITERÁRNO - DRAMATICKÝ ODBOR 1. ročník primárneho umeleckého 

vzdelávania ISCED 1B 

  

 

○ Počet hodín týždenne:  

Dramatická príprava - 2,0 hodiny týždenne v kolektívnej forme výučby 

Prednes - 1,0 hodina týždenne v kolektívnej forme výučby 

○ Učebný plán číslo  42 

  

 

Dramatická príprava je predmet kolektívny - spoločný pre všetkých 

žiakov  literárno - dramatického odboru. Hlavným cieľom predmetu je komplexná 

tvorivá dramatická činnosť, zahrňujúca všetky zložky, integrujúce základné prvky 

prípravnej činnosti (pohybové, rečové, hudobnorytmické). Motivácia všetkých činností 

zostáva aj naďalej základým metodickým princípom, podnecujúci spontánny detský 

prejav. Skúsenosti získané v priebehu výuky motivovanou hrou sa postupne vyvíjajú  

vo vlastnú uvedomelú odbornú činnosť.  

  

Ciele:  

Dramatická hra: V dramatickej hre uvedovať si partnerov v priestore a reagovať 

na nich. Zvládnuť jednoduchú partnerskú hru so zástupnou rekvizitou a so zástupným 

textom. Zoznamovať sa s možnosťou hry s predmetmi, jednoduchými výtvarnými 

znakmi a v cvičeniach zvládnuť základné princípy ich oživovania. 

Pohyb: Zvládnuť základy správneho držania tela (panva, chrbtica … ). Zvládnuť 

základy temporytmického pohybu a prízemnej obratnosti. Zvládnuť základné smery 

pohybu v priestore a orientáciu (vpred, vzad, vpravo, vľavo, diagonálne … ) Všetky tieto 

v cvičeniach nadobudnuté pohybové schopnosti použiť v jednoduchej hre, jednoduchej 

akcii. 

Reč: Uvedomiť si proces správneho dýchania. Na podklade artikulačných cvičení 

a riekaniek uvedomiť si rytmus a meládiu reči a zvládnuť vyslovovanie všetkých hlások. 

Pomocou uvolňovacích cvičení zvládnuť mäkký začiatok frázy. Uplatniť zvládnuté 

rečové schopnosti v individuálnom alebo kolektívnom prednese (vyčítanky, riekanky) 

Slovesnosť: Pokúsiť sa a samostatné jednoduché slovné vyjadrenie. spoznať  



a pochopiť vhodné literárne diela prostredníctvom aktívnej hry. 

  

Obsah: Vytvoriť neformálnu sociálnu skupinu detí pomocou elementárnej hrovej 

činnosti. Viesť deti k tomu, aby si osvojili jedno z ďalších základných pravidiel 

dramatickej hry, ktorým je schopnosť nadviazať kontakt. Prirodzený detský dramatický 

prejav podnecovať vhodným výberom námetov, ktoré vedú k spoločnej alebo súbežnej 

činnosti skupiny a súčaasne, ktoré budú podporovať individuálny prejav každého 

dieťaťa. Týmto zároveň pomáhať deťom zbavovať sa rušívých zábran a zlých návykov  

v správaní. Voľbou námetov pestovať v deťoch zysel pre humor a rozvíjať predstavivosť 

a fantáziu. Pri výbere námetov ponechať námety, pri ktorých dieťa môže predpokladať 

ďalší vývoj situácie a tiež takých námetov, kde sa bude môcť dieťa vžiť, vcítiť  

do myslenia druhých. Pri pozorovaní detí pri ich spontánnych reakciách v hrách zisťovať 

príčiny nedostatkov v rečovom a fyzickom prejave a odstraňovať ich pomocou iných 

cielených cvičení. Práca so zvukovým záznamom slovného prejavu. Práca s písomným 

prejavom. 

  

Kompetencie Výstupy 

Uvedomenie si vlastného tela ako celku, 

jeho možnosti pohybu v priestore pri 

individuálnom alebo kolektívnom 

prednese. Pri rečovom prejave použitie 

dychu, hlasu, výslovnosti a rytmu 

primerane veku a stupňu vzdelania.  

Na základe použitých hudobno - 

rytmických cvičení cítenie rytmicko - 

melodického výrazu.  

 

Zvládnutie vlastných pohybových 

dispozícií, rytmu reči a schopnosť aktívne 

sa zapojiť do kolektívnej tvorivej činnosti. 

Výstup pred publikom. 

Schpnosť spolupracovať s partnermi  

v jednoduchej hre. 

 

Odporúčaná literatúra: 

Pedagóg volí literatúru podľa platných Učebných osnov vydaných Ministrestvom 

školstva. Zároveň prihliada na talent, potenciál a povahu dieťaťa – žiaka  

a tak ku každému, pri voľbe repertoáru, pristupuje individuálne. 



LITERÁRNO - DRAMATICKÝ ODBOR - 2. ročník primárneho umeleckého 

vzdelávania ISCED 1B 
  

 

○ Počet hodín týždenne:  

Dramatická príprava - 2,0 hodiny týždenne v kolektívnej forme výučby 

Prednes - 1,0 hodina týždenne v kolektívnej forme výučby 

○ Učebný plán číslo  42 

  

 

Dramatická príprava je predmet kolektívny - spoločný pre všetkých 

žiakov  literárno - dramatického odboru. Hlavným cieľom predmetu je komplexná 

tvorivá dramatická činnosť, zahrňujúca všetky zložky, integrujúce základné prvky 

prípravnej činnosti (pohybové, rečové, hudobnorytmické). Motivácia všetkých činností 

zostáva aj naďalej základým metodickým princípom, podnecujúci spontánny detský 

prejav. Skúsenosti získané v priebehu výuky motivovanou hrou sa postupne vyvíjajú  

vo vlastnú uvedomelú odbornú činnosť.  

  

Ciele:  

Dramatická hra: Zvládnuť jednoduchú charakterizáciu. V etude zvládnuť 

jednoduchý dramatický príbeh - to znamená uvedomenie si svojej úlohy v príbehu a teda 

podľa toho konať. V etude použiť rekvizitu, uplatniť osvojené základné princípy jej 

oživovania vrátane zvuku a zvládnutie jednoduchého dramatického príbehu s ňou.  

Pohyb: V technicky náročnejších cvičeniach zvládnuť základy správneho držania 

tela, svalového napätia a uvoľnenia. V cvičeniach prízemnej bratnosti zvládnuť kolísku 

na chrbáte a na bruchu, para kotúľ, mlynské kolo a pod. So zvukom zvládnuť jednoduché 

koordinačné dynamicko - temporytmické cvičenia v pohybe. V jednoduchých 

pohybových hrách zvládnuť základné priestorové tvary - zástup, kruh, voľný rozostup … 

Tieto pohybové schopnosti po zvládnutí uplatniť v jednoduchej dramatickej hre, akcii.  

Reč: Zvládnuť predĺžený výdych a základy dychovej opory. V hlasových 

cvičeniach uvedomiť si funkciu rezonancie. V náročnejších artikulaćných cvičeniach 

zvládnuť tempo, rytmus reči a zretelné vyslovovanie všetkých hlások. V prednese 

cvičných textov zvládnuť zreteľnú výslovnosť a mäkký hlasový začiatok v rôznych 



výrazových variantoch. Zvládnuté rečové schopnosti v inividuálnom alebo kolektívnom 

prednese. 

Slovesnosť: Zvládnuť samostatné jednoduché rečové vyjadrenie. Aktívne  

si osvojovať vhodné literárne diela dramatickou hrou a zoznamovať sa s ich autormi. 

  

Obsah: Prehĺbenie sociálnych vzťahov v skupine. Zvládnuť základné pravidlá 

dramatickej hry. Výberom námetov upevňovať vzťah detí ku kolektívu pri plnom 

rešpektovaní individuálnych odlišností. Dbať o rozvoj prirodzeného a osobitého 

vyjadrenia vzťahu k reálnemu životu a vybraným témam. Individuálne vhodne 

zameranými úlohami v spoločnej činnosti, ktorá vychádza zo záujmu detí, pevňovať  

a prehlbovať vzťahy detí v kolektíve a dbať o kultúru správania sa. Voliť také témy, 

ktoré podnecujú tvorivú dramatickú činnosť a sú primerané veku a schopnostiam detí  

v skupine. V skupinovej práci podnecujeme fantáziu, volíme témy rozvíjajúce vnímavosť 

a predstavivosť. V dramatických hrách učiť deti rieśiť humorne aj konfliktné situácie, 

bojovať dobrom proti zlu a tak vytvárať základy pre stupnicu hodnôt. Rozvíjať zmysel 

pre spravodlivosť. Rozvíjať samostatné pokusy detí o vlastné vyjadrenie v dramatických 

hrách a prednese. V rečových cvičeniach sledovať zreteľnosť a znalosť v rečovom 

prejave. Výberom tém rozvíjať vyťah detí k literatúre. 

 

Kompetencie Výstupy 

Vedome uplatňovať  osvojené 

prvky odborných vedomostí v dramatickej 

hre. Schopnosť jasne a zreteľne vyslovovať 

všetky hlásky v texte, využívať pradĺžený 

výdych a dychovú oporu, mäkký začiatok 

hlasu. Vedieť primerane oživiť rekvizitu  

a zapojiť ju do dramatickej hry 

 

Zvládnutie základného pravidla 

dramatickej hry v jednoduchej kolektívnej 

ukážke.  

 

 

Odporúčaná literatúra: 

Pedagóg volí literatúru podľa platných Učebných osnov vydaných Ministrestvom 

školstva. Zároveň prihliada na talent, potenciál a povahu dieťaťa – žiaka  

a tak ku každému, pri voľbe repertoáru, pristupuje individuálne. 



LITERÁRNO - DRAMATICKÝ ODBOR - 3. ročník primárneho umeleckého 

vzdelávania ISCED 1B 

  

 

○ Počet hodín týždenne: 4,5 hodín týždenne v kolektívnej forme výučby 

Dramatika a slovesnosť - 1,5 hodín týždenne 

Pohyb - 1,0 hodina týždenne 

Prednes - 1,0 hodina týždenne 

Práca v súbore -  1,0 hodina týždenne 

○ Učebný plán číslo  42 

  

 

Ciele: Dramatická hra je naďalej hlavným predmetom na prvom stupni.  

Jej prostredníctvom má učiteľ pripraviť žiakov v dramatickom a slovesnom prejave  

k predmetu Prednes k interpretácii textov ako osobnej výpovedi zážitku a tak zamedziť 

mechanickému odriekaniu. Zároveň sú tu v nej integrované prípravné činnosti - pohyb  

a reč. Práca v súbore je praktickou prípravou na samostatnú umeleckú tvorbu. 

 Dramatika a slovesnosť: Naučiť sa konať v jednoduchých daných okolnostiach. 

Zvládnuť jednoduchú danú etudu alebo improvizáciu a vedieť zachovať jej formu  

aj pri zámene postáv. Zvládnuť v cvičeniach hru s predmetom, rekvizitou.  Krátke 

pointované vyjadrenie zážitku slovom aj písmom. 

 Reč (prípravný predmet hlavného predmetu): V dychových, hlasových  

a artikulačných cvičeniach vedieť si navodiť správny vnútorný hmatový pocit a postupne 

ho uplatňovať pri práci s hovoreným slovom. Vo výrazových variantoch zvládnuť 

správnu výslovnosť vokálov, rezonanciu v nadhrtanových dutinách a prácu svalov 

brušných stien a sliznice. 

 Pohyb: Vedome sa usilovať o správne držanie tela (pocit osi), zvládnuť cvičenia 

na centrálny a periférny pohyb (zbalenie, rozbaľovanie … ), centrálne uvoľňovanie 

chrbtice. Zvládnuť cvičenia prízemnej obratnosti (podliezanie, nadliezanie … ), cvičenie 

vo dvojiciach (hojdačky, turecké bubny … ). Zvládnuť základy priestorového cítenia, 

rýchle formácie v priestore so zmenou rytmu, zvládnuť zmenu tempa a dynamiky  

v hudobno - pohybových cvičeniach. Zvládnuť koordinačné cvičenia v pohybe z miesta. 



Prednes: Vedieť zaujať a prednesom vyjadriť osobný vyťah k téme literárnej 

predlohy. 

Práca v súbore: Plniť úlohy uložené v súborovej práci a snažiť sa uplatniť v nich 

svoje schopnosti a vedomosti. 

  

Obsah: Vytvoriť u žiakov základy pre stupnicu mravných a umeleckých hodnôt. 

Naučiť ich uvedomovať si vlastné a kolektívne tvorivé impulzy. Tieto ako aj impulzy  

z vonkajšieho sveta prijímať a vyjadriť k nim svoje stanovisko dramatickou hrou, 

výberom umeleckého textu, vlastným pohybom a slovným prejavom na úrovni 

dosiahnutých odbrných vedomostí. 

V predmete Dramatika a slovesnosť vyhľadávať také predovšetkým také námety, 

ktoré zodpovedajú ich sociálnej skúsenosti a konflikty také, ktoré vznikajú v bežných 

situáciách - malá sociodráma. Pomocou malých sociodrám učiť žiakov vnímať  

i humornú stránku vzniknutého konfliktu a podľa toho ich riešili. Vyžadovať od žiakov 

sledovanie ich vlastného okolia, situácií a aby tieto vedeli vyjadriť slovne  

i pohybom.Výmenou rolí v dramatických hrách podnecovať v žiakoch schopnosť 

vcítenia sa do rôznych postáv a tiež pomôcť týmto žiakom k odhaleniu príčiny 

konfliktov. Zároveň pri výmene rolí vyžadujeme zachovanie formy. V hrách rozvíjať  

v žiakoch schopnosť sústrediť sa.  

V oblasti slovesnej podnecovať u žiakov aby dokázali odovzdať vlastné zážitky, 

ktoré zodpovedajú danej spoločnej téme. Na základe zvládnutých kompetencii viesť 

žiakov aj k písomnej forme vyjadrenia zážitku, asociácii, predstáv. Učiť ich pointovať. 

Obohacovať ich citový a intelektuálny život a inšpirovať ich k vlastnej tvorivej činnosti 

zážitkom z konkrétnych umeleckých diel (dramatických, výtvarných, hudobných) a tiež 

mimoumeleckými zažitkami (prírodnými skutočnosťami a javmi). Využivame gramofón, 

CD nosiče, diaprojektor, video a audio záznamy a pod. 

V prípravnom predmete Reč dbať na vytvorenie základného vnútorného 

hmatového pocitu pri hlasových a artikulaćných cvičeniach. Do motivačných postupov 

postupne integrovať záklané poučky. Pokračovať v dychových rezonanćných  

a artikulačných cvičeniachna zložitejších textoch. Rozvíjať dialóg. Upevňovať cítenie 

dvojdobého a trojdobého rytmu. 

V predmete Pohyb podporovať cítenie tela ako celku, podporovať vedome 



držanie tela ako výrazového materiálu (práca chrbtice a panvy … ) pripomínať možnosti 

budúceho využitia tela ako výrazového prostriedku a zároveň poukazovať  

na individuálne možnosti vyjadrenia telom. Pomocou súťaživých hier podporovať radosť 

z vlastného pohybu a pohyblivosti, obratnosti tela. Cvičenia na pohyb viesť v dvoj  

a trojdobovom rytme, využívať gymnastické, dymanické cvičenia a cvičenia  

na koordináciu pohybov. Pri nich využívať motiváciu zvukom, svetlom … Tiež využívať 

spev, ľahkoovládateľné hudobné nástroje.   

V predmete Prednes vyučovanom v malých skupinkách pracovať na textoch 

pripravených Dramatickou hrou. Vyberať texty vhodné na spracovanie v dialógoch. 

Snažiť sa aby žiaci interpretovaný text vyjadrili prirodzrným spôsobom. Viesť  

ich  k pochopeniu myšlienky a zároveň ich učiť venovať pozornosť gradácii textu  

a ďalšieho z výrazových prostriedkov. 

  

Kompetencie Výstupy 

Schopnosť vnímať vlastné aj kolektívne 

impulzy a podnety v dramatickej hre. 

Zvládnuť dramatickú hru aj po zámene 

postáv. Schopnosť vedome koordinovať 

pohyby tela a zároveň ho využívať ako 

výrazový prostriedok. Schopnosť navodiť 

pri dramatickej hre správny vnútorný pocit 

a ten využiť pri meniacej sa dynamike hry. 

 

Zvládnutie základného pravidla 

dramatickej hry v jednoduchej kolektívnej 

ukážke.  

Preukázať v kolektívnej, 

skupinovej alebo individuálnej ukážke 

zvládnutie stanovených úloh v predmete 

dramatika a slovesnosť. 

 

 

 

Odporúčaná literatúra: 

Pedagóg volí literatúru podľa platných Učebných osnov vydaných Ministrestvom 

školstva. Zároveň prihliada na talent, potenciál a povahu dieťaťa – žiaka  

a tak ku každému, pri voľbe repertoáru, pristupuje individuálne. 



LITERÁRNO - DRAMATICKÝ ODBOR - 4. ročník primárneho umeleckého 

vzdelávania ISCED 1B 

  

 

○ Počet hodín týždenne: 4,5 hodín táždenne v kolektívnej forme výučby 

Dramatika a slovesnosť - 1,5 hodín týždenne 

Pohyb - 1,0 hodina týždenne 

Prednes - 1,0 hodina týždenne 

Práca v súbore -  1,0 hodina týždenne 

○ Učebný plán číslo 42 

  

 

Ciele: Cieľom výučby v tomto ročníku je vytvorenie elementárnej stupnice 

umeleckých, ale i mravných hodnôt. Naučiť žiakov chápať funkciu tvorivej činnosti  

v dramatickej hre, v pohybovom a slovnom prejave a viesť ich k samostatnému prístupu 

pri riešení daných úloh. V partnerských cvičeniach a hrách sa zameriavať na vytváranie 

kontaktu s partnerom. 

 K pohybovým improvizáciám, hrám a tancom funkčne poutžívať reprodukovanú 

a živú hudbu. Rozdeľovaním úloh do menších a väčších skupín umožniť žiakom vidieť 

prácu druhého a kriticky ju zhodnotiť. Taktietž vzájomným pozorovaním sa pri tvorivej 

práci, žiakov cielene zbavovať trémy a navykať ich na prítomnosť obecenstva. Ďalej ich 

viesť k vzájomnej úcte, rešpektovaniu sa navzájom a klásť základ pre vzájomné citové 

vzťahy. Zároveň dbať o kultúru správania.     

 Dramatika a slovesnosť: Zvládnuť v cvičeniach základné princípy stavby 

jednoduchého dramatického útvaru. V kolektívnej improvizácii rozhodnúť svojim 

konaním o riešení jednoduchej dramatickej situácii. Uvedomiť si výrazové motžnosti pri 

voľbe slov. Vedieť nadviazať v jednoduchých cvičeniach kontakt s partnerom a vyjadriť 

vzťah k nemu, citlivo vnímať význam použitých slov. Hrou so slovami obohacovať 

slovnú zásobu ako predpoklad pre tvorivý slovný prejav. 

Prednes: Vo výrazových variantoch uplatňovať správne technické návyky 

rečového prejavu: dychovú oporu, rezonanciu v maske, aktivizáciu brušných stien a stálu 

aktivizáciu rečových ústrojov (jazyk, spodná čelusť, pery ...). Vedome zvládnuť 



výslovnosť záverových spoluhlások podľa ortoepických zákonov výslovnosti. 

Zvládnuť  vyjadrenie jednoduchého podtextu, prehlbovať prácu na texte z hľadiska 

uvedomovania si a vyjadrenia podtextu s možnosťou rozdielneho výkladu. Uvedomiť  

si základné výrazové prvky prednesu (dôraz, pauza, intonácia, tempo, rytmus, dynamika) 

ako prostriedky vyjadrovania a vedieť s nimi pracovať. 

Pohyb: Vo výrazových variantoch zvládnuť základné prvky gymnastiky. 

Upevňovaním správnych pohybových návykov (najmä v drtžaní tela) a ďalej pohybovej 

techniky (gymnastika) predchádzať zhoršeniu funkcií pohybového aparátu v puberte. 

Zvládnuť koordinačné cvičenia v pohybe z miesta s posunom rytmického dôrazu. 

Uvedomiť si odlišnosti vo výraze zvládnutých cvikov pri motivovaných tempo - 

rytmických a dynamických variantoch. 

Práca v súbore: Učiť žiakov vnímať partnera v priestore, všímať  

si a uvedomovať si jeho konanie, vedieť postrehnúť jeho popudy, reagovať na ne citlivo, 

pohotovo, adresne, komunikatívne. Zvládnuť úlohy potžadované v súborovej práci  

a rozvíjať v nich svoje schopnosti a nadobudnuté vedomosti. 

 

 Obsah:  

Dramatika a slovesnosť: V cvičeniach rozvíjať tvorbu a princípy jednoduchého 

dramatického tvaru - zmena daných okolností, výmena úloh. V dramatických estudách 

fixovať tvar etudy  - pravdivým konaním vyjadrovať ciele postáv, cielene sa zameriavať 

na budovanie kontaktu s partnerom a vytváranie vzťahu k okolitému prostrediu. 

Pomocou hudobného námetu cvičiť dramatickú pohybový improvizáciu. Vyberať 

námety tak, aby sa naskytla možnosť rôznych zakončení situácie, a túto ponechať  

na žiakovi. Používať jednoduché slovné cvičenia zamerané na slovnú improvizáciu - 

reportáž, konferovanie, a pod. Písomne aj slovne zhromažďovať námety na krátke 

príbehy, tie následne spracovávať. Zvládnuť techniku písania jednoduchého scenára. 

 Reč: Vo výrazových variantoch upevňovať správne technické návyky  

v hovorenom prejave: dychovou oporou, rezonanciou v maske, aktivizáciou brušných 

stien a svalov a stálou aktivizáciou hovorových ústrojov. Výber cvičení na upevňovanie 

výslovnosti úžinových a polozáverových spoluhlások podľa ortoepických pravidiel. 

Pohyb: Pracovať s ťažiskom tela, cvičenia na ovládnutie osi tela. Cvičenia  

na spojenie stojok s kotúľom. Výber koordinaćných cvičení s predmetom. Nácvik 



jednoduchého súčasného, dobového alebo ľudového tanca, v prípade rýchleho 

napredovania pridáme spev, či Orffove nástroje. 

Prednes: Výber prípravných technických cvičení  pre prednes. Slovný rozbor 

textov zameraý na ideový a estetický aspekt daného materiálu. Prehlbovanie  

a zdokonaľovanie prednesu textu, vyuźívanie rôzneho tempa, pauzy, melódie  

v umeleckom prednese. Vyjadrovanie podtextu s možnosťou rozdielneho výkladu. 

Využiť rečové varianty na vyjadrenie nadsázky.     

Práca v súbore: Čítanie dramatickej predlohy, jej ideovo - estetický rozbor, 

réžijno - dramaturgický výklad diela, práca na javiskovej realizácii diela: od textu k akcii 

alebo opačne. Dotváranie inscenácie, vyuźívanie alternácie účinkujúcimi a pod. 

  

Kompetencie Výstupy 

V dramatickej etude vyjadriť námet  

s vedomím použitím doteraz osvojených 

vyjadrovacích prostriedkov. Myšlienku 

autorovho textu obohatiť o vlastný 

interpretačný postoj. Správne a publiku 

zrozumiteľné vyjadrenie podtextov, 

vyjadrovanie nadsázky. Zvládnutie 

improvizovaniej slovnej hry, prípande 

konferovanie. Práca s charaktermi (smutný, 

veselý, úprimný falošný), emóciami, 

modulácie hlasu a.i. (spomenuté vyššie) 

 

Minimálne 1x za polrok vystúpiť na 

internom či verejnom koncerte  

 

 

Odporúčaná literatúra: 

Pedagóg volí literatúru podľa platných Učebných osnov vydaných Ministrestvom 

školstva. Zároveň prihliada na talent, potenciál a povahu dieťaťa – žiaka  

a tak ku každému, pri voľbe repertoáru, pristupuje individuálne. 



Záverečná skúška: 

 - Zvládnutie kolektívnej hry. 

 - Improvizácia, kontakt s partnerom. 

 - Krátky prednes. 

 - Zvládnutie správnej výslovnosti v prednese. 

 

PROFIL ABSOLVENTA 

Absolvent je v tvorivej činnosti v dramatickej hre, v pohybovom a slovnom 

prejave schopný sanostatného prístupu pri riešení daných úloh. Má vytvorenú 

elementárnu stupnicu umeleckých, ale i mravných hodnôt. Je schopný kriticky zhodnotiť 

prácu seba aj druhého. Je zvyknutý na obecenstvo a schpný prekonávať trému.  



LITERÁRNO - DRAMATICKÝ ODBOR - 1. ročník nižšieho sekundárneho 

umeleckého vzdelania ISCED 2B 

 

 

○ Počet hodín týždenne: 4,5 hodín týždenne v kolektívnej forme výučby 

Dramatika a slovesnosť - 1,5 hodín týždenne 

Pohyb - 1,0 hodina týždenne 

Prednes - 1,0 hodina týždenne 

Práca v súbore -  1,0 hodina týždenne 

○ Učebný plán číslo 42 

  

 

Ciele:  

Žiak by mal byť schopný rešpektovať prácu druhého, mať úctu k jeho práci. Mal 

by vedieť kriticky zhodnotiť prácu druhého a vedieť ponúknuť svoje postrehy a navrhnúť 

prípadné riešenia. Rovnako by mal vedieť spracovať pripomienky k svojej práci  

a vyvodiť z nich závery, vedieť sa nimi inšpirovať a konzultovať ich. Týmto spôsobom 

viesť žiakov spoločnej tvorbe, pričom cieľom im nebude presadenie čisto vlastného 

názoru, ale najlepší možný výsledok spoločnej práce, ktorý vznikne prácou kolektívu.  

V improvizáciách a v individuálnych a partnerských cvičeniach a hrách, by sa mal naučiť 

slobodne sa prejaviť, bez obáv objavovať svoj vlastný tvorivý potenciál.  

Dramatika a slovesnosť:  Žiak by sa mal naučiť citlivo vnímať význam 

použitých slov, naučiť sa využívať jazykolamy ako zástupnú reč, v hrách, situáciách  

a etudách. Samoatatne precvičovať a upevňovať správne kostálno-abdominálne 

dýchanie. V kolektívnych improvizáciách zvládať výstavbu dramatického oblúka  

a následné pointovanie situácie. 

Reč: Zvyšovať úroveň vyjadrovania, spisovnú reč, spisovnú výslovnosť 

slovenského jazyka (dôsledná artikulácia, asimilácia, viazanosť reči), mäkké nasadenie 

hlasu. Prieboežne oboznamovať žiakov s európskymi kultúrnymi dejinami. 

Pohyb: žiak by mal upevňovaním správnych pohybových návykov (najmä  

v držaní tela) a ďalej pohybovej techniky (gymnastika) predchádzať zhoršeniu funkcií 

pohybového aparátu v puberte. Uvedomiť si a cielene využívať prepájanie pohybu  



a dychu - vo vzťahu k emóciám, k psycho-fyzickým stavom dramatickej postavy, 

pohybom si dopomôcť k emócii. Cieľom je aj rozvíjať temporytmické cítenie, vnímanie 

hudby, ako zdroja inšpirácie pre dramatické umenie.   

Prednes:  uplatňovať správne návyky techniky reči: dychovú oporu, rezonanciu 

v maske, aktivizáciu brušných stien a stálu aktivizáciu rečových ústrojov (jazyk, spodná 

čeľusť, pery..), vyjadrenie jednoduchého podtextu. Zvládnuť myšlienku autorovho textu 

a obohatiť ju o vlastný interpretačný postoj. Zdokonaľovať základné výrazové prvky 

prednesu (dôraz, pauza, intonácia, tempo, rytmus, dynamika) ako prostriedky 

vyjadrovania a vedieť s nimi pracovať.  

Práca v súbore: Vnímanie partnera, všímať si a uvedomovať si jeho konanie, 

vedieť postrehnúť jeho popudy, reagovať na ne citlivo, pohotovo, adresne, 

komunikatívne.  

  

Obsah:  

 Dramatika a slovesnosť: V dramatických cvičeniach realizovať vlastné nové 

nápady. Tieto námtety spracovať aj písomne a snažiť sa o dodržanie zvolenej formy. 

Cvičeniami a hrami podporovať prirodzenosť a kutivovanosť výrazu. 

 Reč: Podpornými cvičeniami a pomocou rečovej rozcvičky vedome pracovať  

na zdokonaľovaní už nadobudnutých rečových vedomostí a schopnosťami.  

 Pohyb: Viesť jednoduchú pohybovú rozcvičku. Precvičovať ďalšie prvky 

pohybovej techniky - prízemná obratnosť, pády, spájanie cvikov. Nácvik súčasného 

ľudového alebo dobového tanca so spevom, či použitím jednoduchých hudobných 

nástrojov. Pomocou pohybových improvizácii s hudbou upevňovať priestorové, rytmické 

a dynamické cítenie. 

 Prednes: Podporovať samostatný výber a postup práce k interpretácii zvoleného 

textu. Pomocou ideového a estetického rozboru textov podporovať pochopenie 

myšlienkového materiálu použitého v texte a tým dosiahnuť zdkonalenie interpretačného 

umenia (využitie nadsázky, podtextu). Neustále upevňovať správne technické návyky. 

 Práca v súbore: Čítanie dramatickej predlohy, ideovo - estetický rozbor, réžijný 

a dramaturgcký rozbor diela, práca na javiskovej realizácii diela. Dotváranie inscenácie. 

 

 



Kompetencie Výstupy 

Preukázanie nadobudnutých zručností  

v kolektívnej a individuálnej ukážke  

v priebehu a na konci školského roka. 

Zvládnuť jednoduché monológy a dialógy - 

zvládnuť jednotlivé improvizácie tak, aby 

im postupne dokázali vtlačiť svoj vlastný 

rukopis, s uvedomením si vlastného 

potenciálu a svojej originality, schopnosť 

podrobnejšej práce s charakterom postavy. 

Modulovať hlas tak, aby prejav pôsobil 

reálnejšie, úprimnejšie. Práca  

s jednotlivými emóciami (smiech, plač, 

radosť, hnev, smútok, pokoj,...) Schopnosť 

postupne myslieť v postave, práca  

s jednoduchými charaktermi (veselý, 

zlostný, pokojný, dobrosrdečný, 

suverénny).  

 

Minimálne 1x za polrok vystúpiť na 

internom či verejnom koncerte 

-umelecký prednes  

-improvizácia s partnerom na danú tému  

  

  

 

Odporúčaná literatúra: 

Pedagóg volí literatúru podľa platných Učebných osnov vydaných Ministrestvom 

školstva. Zároveň prihliada na talent, potenciál a povahu dieťaťa – žiaka  

a tak ku každému, pri voľbe repertoáru, pristupuje individuálne. 



LITERÁRNO - DRAMATICKÝ ODBOR - 2. ročník nižšieho sekundárneho 

umeleckého vzdelávania ISCED 2B 

  

 

○ Počet hodín týždenne: 5 hodín týždenne v kolektívnej forme výučby 

Dramatika a slovesnosť - 2,0 hodiny týždenne 

Pohyb - 1,0 hodina týždenne 

Prednes - 1,0 hodina týždenne 

Práca v súbore -  1,0 hodina týždenne 

○ Učebný plán číslo  42 

  

 

Ciele:  

Dramatika a slovesnosť: Tvorivo sa zúčastňovať na príprave a realizácii 

absolventského predstavenia. Zvládnuť techniky a s potrebným výrazom kultivovanej 

prirodzenosti svoju úlohu v absolventskom predstavení. Vedome uplatňovať  

v pohybových dramatických improvizáciách na daný hudobný námet priestorové, 

rytmické a dynamické cítenie. Vlastný námet spracovať písomne, samostatne zvolenou 

formou.  

Reč: Vedome pracovať s nadobudnutými rečovými vedomosťami  

a schopnosťami, vedieť viesť jednoduchú rečovú rozcvičku. 

Dejiny (prípravný predmet hlavného predmetu): Zvoliť si tému z dejín kultúry  

a zvládnuť teoretické informácie a ich praktické využitie.  

Pohyb: Zvládnuť ďalšie prvky pohybovej techniky (prízemnú obratnosť, pády, 

spájanie cvikov atď.). Zvládnuť ďalší súčasný, dobový alebo ľudový tanec, prípadne  

so spevom a s použitím jednoduchých hudobných nástrojov v nadväznosti v súvislosti  

s absolventským vystúpením, vedieť viesť jednoduchú pohybovú rozcvičku.  

 Prednes:  Zvládnuť samostatný výber a interpretáciu vhodného textu.  

 Práca v súbore: Zvládnuť samostatný výber a interpretáciu vhodného textu. 

Využiť doteraz osvojené vedomosti a zručnosti v príprave absolventského predstavenia.  

 

Obsah:  



Dramatika a slovesnosť: Vhodne volenými úlohami a témami umožniť žiakom 

vedome sa vyjadriť v dramatickom a slovesnom prejave z hľadiska vlastných mravných 

a estetických postojov k svetu. Viesť žiakov k vedomému uplatňovaniu nadobudnutých 

vedomostí a schopností v kolektívnych alebo individuálnych témach a úlohách 

dramatických, prednesových a slovesných. Pripraviť so žiakmi absolventské 

predstavenie. Nadväzovať na námety z predchádzajúceho ročníka. Vyhľadávať spolu  

so žiakmi ďalšie témy, ktoré im umožnia z rôznych uhlov – aj komických – konfrontovať 

svoje postoje k svetu so skúsenosťami iných vekových kategórií. Viesť ich k chápaniu 

vývoja a postavenia jednotlivca v spoločnosti. Vzhľadom na to vyhľadávať témy  

v pôsobivých umeleckých dielach a tak ovplyvňovať etické a estetické cítenie žiakov. 

Viesť žiakov k vedomému osvojeniu základných princípov dramatického výrazu 

spoločných všetkým disciplínam (napr. rytmus, dynamika, priestor a ďalšie),  

a tak im ozrejmiť spojitosť medzi jednotlivými činnosťami. Inšpirovať žiakov,  

aby vytvárali vlastné varianty v cvičeniach, hrách, realizoval vlastné nové nápady.  

Tak si overovať, so akej miery zvládli a pochopili základné princípy jednotlivých zložiek 

dramatickej výchovy. Vhodnou voľbou obsahu a formy umožniť žiakom čo najlepšie 

uplatniť individuálne schopnosti a získané vedomosti v integrovanom vystúpení pred 

verejnosťou. Kolektívnu prípravnú prácu na verejné vystúpenie využívať na ďalšie 

stmelenie kolektívu a na prehlbovanie vzťahov v skupine. Pomáhať žiakom nájsť  

si adekvátny a im najbližší námet a formou pre samostatnú slovesnú absolventskú prácu 

(v prípade, ak sa rozhodnú absolvovať touto prácou).  

Reč: Požadovať od žiakov, aby samostatne, v rámci domácej prípravy 

precvičovali techniku reči a na daných úlohách zároveň kontrolovať dosiahnutú úroveň 

kultúry reči. Priebežne poverovať žiakov samostatným vedením jednoduchých hlasových 

a rečových rozcvičiek na hodinách. Tak ich učiť rozoznávať chyby v technike reči, 

hľadať ich príčiny a spoločne ich odstraňovať.  

Dejiny: Oboznamovať žiakov s európskymi kultúrnymi dejinami a snažiť  

sa príťažlivým spôsobom vytvoriť základný obraz o vývoji európskeho dramatického 

umenia v historickom kontexte s vývojom hmotnej a duchovnej kultúry ľudstva.  

Pre vzbudenie aktívneho záujmu žiakov o túto tému, prideľovať im čiastkové úlohy, 

ktoré dopĺňajú spoločnú výučbu, napríklad vyhľadať zaujímavý dobový text, výtvarné 

dielo, po prečítaní rozprávať o autoroch tej doby a pod.  



Pohyb: Náročnejšie cvičenia pohybovej techniky (akrobatické a tanečné prvky) 

funkčne zapájať do dramatickej akcie. Rozširovať tak pohybový prejav žiakov. 

Zdokonaľovať a obohacovať ich prejav o ďalšie výrazové možnosti. Pomocou hudby 

naďalej prehlbovať hudobné a rytmické cítenie. Využívať individuálne schopnosti 

jednotlivcov na obohatenie vyučovania. Ostatných žiakov učiť, aby dokázali sami 

napríklad vysvetliť princíp určitého pohybového cvičenia. Podobne ako pri hlasových  

a artikulačných cvičeniach poverovať aj pri pohybovej výchove jednotlivých žiakov, aby 

sa striedali pri samostatnom vedení pohybových rozcvičiek, a tak sa učili rozpoznať  

u spolužiakov príčiny chýb a odstraňovať ich. Postupne sa snažiť pohybovú prípravu 

zameriavať aj obsahom na absolventské vystúpenia.  

Prednes: Viesť žiakov k vedomému používaniu základných výrazových prvkov 

umeleckého prednesu, k tvorivej interpretácii samostatne zvoleného textu. Pritom dbať  

o zachovanie prirodzeného a kultivovaného prednesového prejavu. Prácou v súbore  

a verejnými vystúpeniami umožniť žiakom prakticky si overiť svoje schopnosti, 

nadobudnuté vedomosti a hĺbku záujmu jednotlivých žiakov o túto činnosť. Zoznamovať 

žiakov s možnosťami ďalšieho vzdelávania v LDO, s obsahom, metódami a cieľmi 

výučby v špecializovaných oddeleniach II. stupňa.  

  

Kompetencie Výstupy 

Zvládnuť primerané monológy a dialógy,  

v ktorých žiak vedome využíva všetky 

doteraz zvládnuté vedomosti a schopnosti 

kultivovaného rečového prejavu. Zvládnuť 

improvizácie s pridaním vlastnyého 

rukopisu, a tým poukázať na svoj vlastný 

potenciál a ťažiť zo svojej originality. 

Schopnosť podrobnejšej práce  

s charakterom postavy. Správne modulovať 

hlas pre podporu reálnejšieho  

a úprimnejšieho prejavu. Práca  

s jednotlivými emóciami (smiech, plač, 

 

Minimálne 1x za polrok vystúpiť na 

internom či verejnom koncerte 

-umelecký prednes  

-improvizácia s partnerom na danú tému  

  



radosť, hnev, smútok, pokoj … ), práca  

s jednoduchými charaktermi (veselý, 

zlostný, pokojný, dobrosrdečný, 

suverénny). Schopnosť myslieť v postave. 

 

 

Odporúčaná literatúra: 

Pedagóg volí literatúru podľa platných Učebných osnov vydaných Ministrestvom 

školstva. Zároveň prihliada na talent, potenciál a povahu dieťaťa – žiaka  

a tak ku každému, pri voľbe repertoáru, pristupuje individuálne. 

  



LITERÁRNO - DRAMATICKÝ ODBOR - 3. ročník nižšieho sekundárneho 

umeleckého vzdelávania ISCED 2B 

  

 

○ Počet hodín týždenne: 5 hodín týždenne v kolektívnej forme výučby 

Dramatika a slovesnosť - 2,0 hodiny týždenne 

Pohyb - 1,0 hodina týždenne 

Prednes - 1,0 hodina týždenne 

Práca v súbore -  1,0 hodina týždenne 

○ Učebný plán číslo  42 

 

 

 Cieľ:  

 Vhodne zvolenými úlohami a témami umožniť žiakom vedome sa vyjadriť 

v dramatickom a slovesnom prejave z hľadiska vlastných mravných a estetických 

postojov k svetu. Viesť žiakov k vedomému uplatňovaniu nadobudnutých vedomostí 

a schopností v kolektívnych alebo individuálnych témach a úlohách dramatických, 

prednesových a slovesných. Pripraviť so žiakmi predstavenie. 

 Dramatika a slovesnosť: dramatickej a slovesnej činnosti nadväzujeme  

na námety z predchádzajúcich ročníkov. Vyhľadávame spolu so žiakmi ďalšie témy, 

ktoré im umožnia z rôznych uhlov – aj komických – konfrontovať svoje postoje k svetu 

so skúsenosťami iných vekových kategórií. Vedieme ich k chápaniu dialektického 

vývoja a postavenia jedinca v spoločnosti. Vzhľadom na to vyhľadávame témy 

v pôsobivých a umelecky hodnotných dielach, a tak ovplyvňujeme etické a estetické 

cítenie žiakov. Vedieme žiakov k vedomému osvojeniu základných princípov 

dramatického výrazu, spoločných všetkých disciplínam (napr. rytmus, dynamika, 

priestor a ďalšie), a tak im ozrejmujeme spojitosť medzi jednotlivými činnosťami. 

Poverujeme žiakov samostatnými úlohami. Vedieme ich k tomu, aby nadobudnuté 

vedomosti a skúsenosti samostatne, funkčne uplatňovali. Inšpirujeme žiakov, aby 

vytvárali vlastné varianty v cvičeniach, hrách, realizovali vlastné nové nápady. 

Overujeme si tak, do akej miery zvládli a pochopili základné princípy jednotlivých 

zložiek dramatickej výchovy. Pripravujeme program, vhodnou voľbou obsahu a formy 



umožňujeme žiakom čo najlepšie uplatniť individuálne schopnosti a získané vedomosti 

v integrovanom vystúpení pred verejnosťou. Kolektívnu prípravnú prácu na verejné 

vystúpenie využívame na ďalšie stmelenie kolektívu a na prehlbovanie vzťahov 

v skupine. Požadujeme od žiakov, aby samostatne, v rámci domácej prípravy 

precvičovali techniku reči a na daných úlohách zároveň kontrolujeme dosiahnutú úroveň 

kultúrnej reči. Priebežne poverujeme žiakov samostatným vedením jednoduchých 

hlasových a rečových rozcvičiek na hodinách. Tak ich učíme rozoznávať chyby 

v technike reči, hľadať ich príčiny a spoločne ich odstraňovať. Náročnejšie cvičenia 

pohybovej techniky (akrobatické a tanečné prvky) funkčne zapájame do dramatickej 

akcie. Rozširujeme tak pohybový prejav žiakov. Zdokonaľujeme a obohacujeme ich 

prejav o ďalšie výrazové možnosti. Pomocou hudby naďalej prehlbujeme hudobné 

a rytmické cítenie. Využívame individuálne schopnosti jednotlivcov na obohatenie 

vyučovania. Ostatných žiakov učíme, aby dokázali sami napríklad vysvetliť princíp 

určitého pohybového cvičenia. Podobne ako pri hlasových a artikulačných cvičeniach, 

poverujeme aj pri pohybovej výchove jednotlivých žiakov, aby sa striedali pri 

samostatnom vedení pohybových rozcvičiek.  

 Prednes:V predmete prednes vedieme žiakov k vedomému používaniu 

základných výrazových prvkov umeleckého prednesu, k tvorivej interpretácii samostatne 

zvoleného textu. Pritom dbáme o zachovanie prirodzeného a kultivovaného 

prednesového prejavu.  

 Práca v súbore: Prácou v súbore a verejnými vystúpeniami umožňujeme žiakov 

prakticky si overiť svoje schopnosti, nadobudnuté vedomosti a hĺbku záujmu 

jednotlivých žiakov o túto činnosť. Zoznamujeme žiakov s možnosťami ďalšieho 

vzdelávania v LDO, s obsahom, metódami a cieľmi výučby v špecializovaných 

oddeleniach. 

 

 Obsah: 

 Práca v súbore: Tvorivo sa zúčastňovať na príprave a realizácii predstavenia. 

Zvládnuť technicky a s potrebným výrazom kultivovanej prirodzenosti svoju úlohu 

v absolventskom prestavení. Vedome uplatňovať v pohybových, dramatických, 

dramatických improvizáciách na daný hudobný námet priestorové, rytmické a dynamické 

cítenie 



 Reč: Vedome pracovať s nadobudnutými rečovými vedomosťami 

a schopnosťami. Vedieť viesť jednoduchú rečovú rozcvičku 

 Pohyb: Zvládnuť ďalšie prvky pohybovej techniky (prízemnú obratnosť, pády, 

spájanie cvikov atď.) Zvládnuť súčasný, dobový alebo ľudový tanec, prípadne so spevom 

a s použitím jednoduchých hudobných nástrojov. V nadväznosti na predchádzajúcu 

a tohoročnú prípravu zvládnuť pohybový prejav požadovaný vo vystúpení. Vedieť viesť 

jednoduchú pohybovú rozcvičku 

Prednes: Zvládnuť samostatný výber a interpretáciu vhodného textu 

 

Kompetencie Výstupy 

Splniť úlohy 3. ročníka nižšieho 

sekundárneho umeleckého vzdelania vo 

všetkých  predmetoch. 

Zvládnuť primerané monológy a 

dialógy, v ktorých žiak vedome využíva 

všetky doteraz zvládnuté vedomosti a 

schopnosti kultivovaného rečového 

prejavu. Zvládnuť improvizácie s pridaním 

vlastnyého rukopisu, a tým poukázať na 

svoj vlastný potenciál a ťažiť zo svojej 

originality. Schopnosť podrobnejšej práce s 

charakterom postavy. Správne modulovať 

hlas pre podporu reálnejšieho a 

úprimnejšieho prejavu. Práca s 

jednotlivými emóciami (smiech, plač, 

radosť, hnev, smútok, pokoj … ), práca s 

jednoduchými charaktermi (veselý, zlostný, 

pokojný, dobrosrdečný, suverénny). 

Schopnosť myslieť v postave. 

 

Minimálne 1x za polrok vystúpiť na 

internom či verejnom koncerte 

-umelecký prednes  

-improvizácia s partnerom na danú tému  

  

 

 



Odporúčaná literatúra: 

Pedagóg volí literatúru podľa platných Učebných osnov vydaných Ministrestvom 

školstva. Zároveň prihliada na talent, potenciál a povahu dieťaťa – žiaka  

a tak ku každému, pri voľbe repertoáru, pristupuje individuálne. 

  



LITERÁRNO - DRAMATICKÝ ODBOR - 4. ročník nižšieho sekundárneho 

umeleckého vzdelávania ISCED 2B 

  

 

○ Počet hodín týždenne: 5 hodín týždenne v kolektívnej forme výučby 

Dramatika a slovesnosť - 2,0 hodiny týždenne 

Pohyb - 1,0 hodina týždenne 

Prednes - 1,0 hodina týždenne 

Práca v súbore -  1,0 hodina týždenne 

○ Učebný plán číslo  42 

 

 

 Cieľ:  

 Viesť žiakov k vedomému vyjadreniu sa v dramatickom a slovesnom prejave  

a k uplatňovaniu nadobudnutých vedomostí a schopností v kolektívnych alebo 

individuálnych témach a úlohách dramatických, prednesových a slovesných. Pripraviť 

žiakov na absolventské predstavenie.  

 Prednes: V predmete prednes vedieme žiakov k vedomému používaniu 

základných výrazových prvkov umeleckého prednesu, k tvorivej interpretácii samostatne 

zvoleného textu. Pritom dbáme o zachovanie prirodzeného a kultivovaného 

prednesového prejavu.  

 Práca v súbore: Prácou v súbore a verejnými vystúpeniami umožňujeme žiakov 

prakticky si overiť svoje schopnosti, nadobudnuté vedomosti a hĺbku záujmu 

jednotlivých žiakov o túto činnosť. Zoznamujeme žiakov s možnosťami ďalšieho 

vzdelávania v LDO, s obsahom, metódami a cieľmi výučby v špecializovaných 

oddeleniach. 

 

 Obsah: 

 Dramatika a slovesnosť: V dramatickej a slovesnej činnosti nadväzujeme  

na námety z predchádzajúcich ročníkov. Vyhľadávame spolu so žiakmi ďalšie témy, 

ktoré im umožnia z rôznych uhlov – aj komických – konfrontovať svoje postoje k svetu 

so skúsenosťami iných vekových kategórií. Vedieme žiakov k vytáraniu vlastných 



variantov v cvičeniach, hrách, k realizácii vlastných nových nápadov. Vlastný námet 

žiakov spracujeme samostatne zvolenou formou. Návrhy a spracovanie realizujeme. 

Vedome uplatňujeme v pohybových, dramatických a improvizačných hrách daný 

hudobný prvok. Rozvíjame priestorové dynamické a rytmické cítenie. 

 Práca v súbore: Tvorivo sa zúčastňovať na príprave a realizácii predstavenia. 

Zvládnuť technicky a s potrebným výrazom kultivovanej prirodzenosti svoju úlohu 

v absolventskom prestavení. Vedome uplatňovať v pohybových, dramatických, 

dramatických improvizáciách na daný hudobný námet priestorové, rytmické a dynamické 

cítenie. Čítanie dramatickej predlohy absolventskej hry, ideovo-estetický rozbor, réžijno-

dramatické spracovanie, práca na javiskovej realizácii predlohy. Vytvorenie 

absolventského predstavenia. 

 Reč: Vedome pracovať s nadobudnutými rečovými vedomosťami 

a schopnosťami. Vedieť viesť jednoduchú rečovú rozcvičku. Oboznamovať žiakov  

s európskymi kultúrnymi dejinami. 

 Pohyb: Zvládnuť ďalšie prvky pohybovej techniky (prízemnú obratnosť, pády, 

spájanie cvikov atď.) Zvládnuť súčasný, dobový alebo ľudový tanec, prípadne so spevom 

a s použitím jednoduchých hudobných nástrojov. V nadväznosti na predchádzajúcu 

a tohoročnú prípravu zvládnuť pohybový prejav požadovaný v absolventskom vystúpení. 

Pomocou hudby prehlbovať pohybové a rytmické cítenie. Vedieť viesť jednoduchú 

pohybovú rozcvičku 

 Prednes: Zvládnuť samostatný výber a interpretáciu zvoleného textu. Pokúsiť  

sa o rozbor textu (iedeový, estetický) a základnú zvukovú realizáciu textu. Prehlbovanie 

a zdokonaľovanie interpretácie textu. Porozumieť a vedome správne využívať tempo, 

pauzu a melódiu v umeleckom prednese. Porozumieť podtextom ich použitia. Zvládnuť 

rôzne varianty rečových cvičení. Logicky myślienku autorovho diela a obohatiť ju  

o vlastný interpretačný postoj. vedome pracovať so ákladnými výrazovými prvkami. 

 

Kompetencie Výstupy 

Splniť úlohy 4. ročníka nižšieho 

sekundárneho umeleckého vzdelania vo 

všetkých  predmetoch. 

 

Minimálne 1x za polrok vystúpiť na 

internom či verejnom koncerte 



Zvládnuť primerané monológy a 

dialógy, v ktorých žiak vedome využíva 

všetky doteraz zvládnuté vedomosti a 

schopnosti kultivovaného rečového 

prejavu. Zvládnuť improvizácie s pridaním 

vlastnyého rukopisu, a tým poukázať na 

svoj vlastný potenciál a ťažiť zo svojej 

originality. Schopnosť podrobnejšej práce s 

charakterom postavy. Správne modulovať 

hlas pre podporu reálnejšieho a 

úprimnejšieho prejavu. Práca s 

jednotlivými emóciami (smiech, plač, 

radosť, hnev, smútok, pokoj … ), práca s 

jednoduchými charaktermi (veselý, zlostný, 

pokojný, dobrosrdečný, suverénny). 

Schopnosť myslieť v postave. 

-umelecký prednes  

-improvizácia s partnerom na danú tému  

  

 

Odporúčaná literatúra: 

Pedagóg volí literatúru podľa platných Učebných osnov vydaných Ministrestvom 

školstva. Zároveň prihliada na talent, potenciál a povahu dieťaťa – žiaka  

a tak ku každému, pri voľbe repertoáru, pristupuje individuálne. 

  



Absolventská skúška: 

 Žiak absolvuje absolventské divadelné predstavenie. Okrem toho Absolventská 

skúška obsahuje: 1 etuda podľa vylosovanej témy, umelecký prednes podľa 

samostatného výberu, seminárna práca z dejín dramatickej tvorby, pohyb v súlade s 

absolventským predstavením 

 

 

Profil absolventa: 

 Žiaci po ukončení štúdia I. stupňa ZUŠ v literárno-dramatickom odbore majú 

osvojené základy komplexného pestovania citu pre rytmus, reč a pohyb. Vedome sa 

vyjadrujú v dramatickom a slovesnom prejave z hľadiska vlastných mravných  

a estetických postojov k svetu. Uplatňujú nadobudnuté vedomostí a schopností  

v kolektívnych alebo individuálnych témach a úlohách dramatických, prednesových  

a slovesných. Sú komplexne oboznámení s európskymi kultúrnymi dejinami a snažia sa 

príťažlivým spôsobom vytvoriť základný obraz o vývoji európskeho dramatického 

umenia v historickom kontexte s vývojom hmotnej a duchovnej kultúry ľudstva. Vedome 

používajú základné výrazové prvky umeleckého prednesu, k tvorivej interpretácii 

samostatne zvoleného textu. Oriemtuje sa v základnej terminológii divadelnej teórie  

a ovláda odbornú terminológiu jednotlivých divadelných techník v rozsahu obsahu 

štúdia. 

 V absolventskom predstavení sa odzrkadlí osvojenie si základných princípov 

dramatického výrazu vo všetkých disciplínach (napr. rytmus, dynamika, priestor, 

javisková reč, rétorika, umelecký prednes a ďalšie). Absolvent literárno-dramatického 

odboru získal základy odborného jazyka a komunikácie v umeleckej oblasti.  

 Úroveň rozvinutosti kľúčových kompetencií, ktoré absolvent dosiahol na konci 

prvej časti I. stupňa základného štúdia nie je ukončená. Vytvára len základ pre následné 

stupne vzdelávania 

 

 

  



LITERÁRNO - DRAMATICKÝ ODBOR - Prípravné štúdium pred II. stupňom 

základného umeleckého vzdelávania a Štúdia pre dospelých 

  

 

○ Počet hodín týždenne: 4,5 hodín týždenne v kolektívnej forme výučby 

Dramatika a slovesnosť - 2,5 hodiny týždenne 

Pohyb - 1,0 hodina týždenne 

Prednes - 1,0 hodina týždenne 

○ Učebný plán číslo  44 

 

 

 Cieľ: Vytvoriť priateľský pracovný kolektív na základe odbornej prípravy. 

Pochopiť princípy tvorivej dramatickej činnosti a zvládnuť základné odborné zručnosti  

v dramatike a slovesnosti. Individuálnym prístupom ku každému žiakovi v skupine 

vytvoriť ovzdušie dôvery a tolerancie, umožniť starším začiatočníkom zbavovať sa 

prípadných zábran a tvorivo sa prejaviť v kolektíve. 

 Dramatika a slovesnosť: Uvedomiť si svoje rečové a pohybové schopnosti  

a možnosti v dramatickej situácii. Naučiť sa aktívne zúčastňovať kolektívnej práce. 

Zvládnuť v dramatickej etude vlastné vyjadrenie námetov a vedieť fixovať jej tvar. 

Zvládnuť v cvičeniach hru a dialóg s predmetom. Vedieť nadviazať v etudách  

a cvičeniach kontakt s partnerom, rozlíšiť a vyjadriť vzťah k nemu. Zvládnuť  

v cvičeniach základné princípy stavby dramatického tvaru, uvedomiť si svoju rolu a cieľ 

v príbehu a podľa toho konať. Uplatňovať v improvizáciách predstavy inšpirované 

literárnou, hudobnou alebo výtvarnou predlohou a vyjadriť ich psychofyzickým 

konaním. V písanom texte zachytiť vlastný námet samostatnou zvolenou formou. 

 Reč: (prípravný predmet hlavného predmetu) Zvládnuť správne technické 

návyky rečového prejavu (dychové, artikulačné, hlasové cvičenia). Zvládnuť kultúru 

rečového prejavu podľa zákonov ortoepie. 

 Pohyb: Zvládnuť v cvičeniach základy správneho držania tela a prízemnej 

obratnosti. Zvládnuť základné koordinačné cvičenia. Vedieť viesť jednoduchú pohybovú 

rozcvičku. Zvládnuť technické a výrazové prvky. 

 



 Obsah: Vytvárať také podmienky, v ktorých sa môžu žiaci navzájom poznávať, 

učiť sa rešpektovať svoje odlišnosti a hodnotiť klady a nedostatky vo svojom osobnom  

a odbornom prejave. Spoločne hľadať cesty ako tieto nedostatky odstraňovať a zároveň 

rozvíjať schopnosť prirodzene a pritom kultivovane sa prejavovať. Aktivizovať žiakov 

vo všetkých činnostiach (dramatických, prednesových a slovesných) a citlivým 

prístupom podľa dosiahnutej úrovne v jednotlivých oblastiach im pomáhať pri voľbe 

budúceho zamerania. Hovoriť so žiakmi o problémoch, s ktorými sa stretávajú v rodine, 

škole, súkromí a v ich vlastných improvizáciách im pomáhať vytvoriť modelové situácie, 

v ktorých sú nútení zaujať stanoviská, vidieť ich z rôznych uhlov a hľadať ich riešenie. 

Cieľavedomou činnosťou a individuálnym prístupom prehlbovať a formovať vzťah žiaka 

k okolitému svetu a k ľuďom v ňom, čo spätne pôsobí na mravnú a citovú výchovu  

a vytvára stupnicu hodnôt. 

 Dramatika a slovesnosť: používať cvičenia a hry v tejto postupnosti práca  

s predmetom, kontakt s partnerom a vzťah k nemu, kolektívne etudy  

a cvičenia rôzneho druhu až po improvizácie. Schopnosti žiakov preverovať a rozvíjať 

pomocou uvoľňovacích, sústreďovacích, zmyslových cvičení a etúd, v ktorých žiaci 

vypovedajú o svojich vlastných zážitkoch formou hraných etúd alebo písomných 

záznamov, až po pokus interpretovať vhodne volené umelecké diela. Úlohy pre 

kolektívnu improvizáciu zadávať tak, aby žiaci mali možnosť rozhodnúť svojím konaním 

riešenie situácie. Vyberať témy, ktoré umožňujú rôzne spôsoby riešenia konfliktu. 

Dosahovať to výmenou rolí, zmenou daných okolností a vzájomných vzťahov. 

Rozdeľovaním úloh do menších skupín umožniť žiakom navzájom sa vidieť pri prejave  

a vzájomne sa hodnotiť. Využívať pôsobenie umeleckých diel výtvarných, hudobných  

a pod., na rozvíjanie osobnosti žiakov a na obohacovanie ich prejavu. 

 V predmete slovesnosť rozvíjať slovnými hrami zmysel pre významové a citové 

odtiene slov. V cvičeniach na rozvoj fantázie a obrazotvornosti viesť žiakov k originalite 

nápadov a vyjadrovania. Inšpirovať žiakov k bezprostrednému autentickému vyjadreniu 

vlastného zážitku alebo predstavy, najlepšie vo vzťahu k námetom práce skupiny  

v dramatických improvizáciách, ale aj v nadväznosti na zmyslové cvičenia a slovné hry. 

Pri výbere vlastnej témy pomáhať žiakom nájsť primeraný písomný tvar a formu. 

 Pohyb: V predmete pohyb venovať pozornosť správnemu držaniu tela  

a aktivizácii chrbtice. Pohybové schopnosti žiakov rozvíjať cvičeniami obratnosti  



a koordinačnými cvičeniami na tempo, dynamiku, formu a výraz s hudobným 

sprievodom alebo bez neho. Pri cviče-niach používať aj vhodné texty a spev. Rytmické 

cvičenia precvičovať od elementárnych až po dokonalejšie tempovo-rytmické celky. 

Pripravovať žiakov na vedenie jednoduchých pohybových rozcvičiek. Pri nácviku 

technických a výrazových prvkov sledovať prekonanie prípadnej ostýchavosti v novom 

kolektíve. Komplexom cvičení sledovať rozvoj schopnosti voľného pohybu v priestore, 

zvládnutie priestorových útvarov a rozvíjať hudobno-rytmické cítenie. 

 Prednes: Oboznámiť sa so základnými výrazovými prvkami prednesu a vedieť  

s nimi pracovať (dôraz, pauza, melódia, rytmus). Zvládnuť v cvičeniach vyjadrenie 

jednoduchého podtextu. Logicky zvládnuť myšlienku autorovho textu a obohatiť ju  

o vlastný interpretačný postoj. 

 Prednes: V predmete prednes oboznamovať žiakov so základnými výrazovými 

prostriedkami prednesu a precvičovať ich na drobných textoch. Súčasne obohacovať 

výrazové možnosti žiaka odkrývaním a variovaním podtextov. Na individuálny prejav 

žiaka sa zameriavať v práci v malých skupinách, na ktoré sa delí každá ročníková 

skupina. Hľadať so žiakmi zázemie autorovho textu, aby logicky zvládli jeho myšlienku, 

pomáhať vyberať žiakom také texty, ku ktorým majú osobný vzťah, aby ich mohli 

interpretovať ako vlastné aktuálne zážitky. Kultúru rečového prejavu zdokonaľovať 

zreteľnou a plastickou výslovnosťou, ku kontrole používať magnetofón. Oboznamovať 

žiakov so správnou technikou rečového prejavu, jej zvládnutie precvičovať 

motivovanými dychovými, hlasovými a artikulačnými cvičeniami. 

 

Kompetencie Výstupy 

Splniť úlohy prípravného štúdia 

pred zaradením do II. stupňa základného 

umeleckého vzdelania vo 

všetkých  predmetoch. 

Žiaci si osvoja základné pravidlá 

dramatickej hry. Svojím vlastným tvorivým 

pohybovým a zvukovým dramatickým 

prejavom sa podieľajú na tvorení týchto 

Zvládnutie vlastných pohybových 

dispozícií, rytmu reči a schopnosť aktívne 

sa zapojiť do kolektívnej tvorivej činnosti. 

Výstup pred publikom. 

 

Minimálne 1x za polrok vystúpiť na 

internom či verejnom koncerte 

-umelecký prednes  



hier. Žiaci dokážu spolupracovať  

v kolektíve a zároveň v ňom presadiť 

vlastnú postavu. Žiaci dokážu adekvátne 

reagovať na dynamiku hry. 

 

 

 

Odporúčaná literatúra: 

Pedagóg volí literatúru podľa platných Učebných osnov vydaných Ministrestvom 

školstva. Zároveň prihliada na talent, potenciál a povahu dieťaťa – žiaka  

a tak ku každému, pri voľbe repertoáru, pristupuje individuálne. 

 

 

Kritériá na postup do 1. ročníka II.stupňa 

 Prípravné štúdium na II. stupni komplexne preverí úroveň schopností žiaka, ktoré 

sú určujúcim kritériom na jeho zaradenie do ročníka v dramatickom, slovesnom alebo 

oddelení. Určujúcim kritériom na zaradenie žiaka do ročníka je splnenie stanovených 

cieľov v špecifikách jednotlivých predmetov. Absolvovanie prípravného štúdia nie je 

podmienkou na prijatie žiaka do II. stupňa základného štúdia. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  



LITERÁRNO - DRAMATICKÝ ODBOR - Prípravné štúdium pred II. stupňom 

základného umeleckého vzdelávania a Štúdia pre dospelých 

  

 

○ Počet hodín týždenne: 5,5 / 5,0 hodín týždenne v kolektívnej forme výučby 

Základy dramatiskej tvorby - 1,5 hodiny týždenne 

Pohyb - 1,0 hodina týždenne 

Dejiny dramatickej tvorby - 0,5 hodiny týždenne   

 (iba ak žiak neabsolvoval I.stupeň základného umeleckého štúdia) 

Štúdium rolí a umelecký predmes - 0,5 hodiny týždenne 

Práca v súbore -  1,0 hodina týždenne 

Hudobná a hlasová príprava - 1,0 hodina týždenne 

○ Učebný plán číslo  42 

 

 

 Cieľ:  

 Základy dramatickej tvorby: Uvedomiť si vlastné pohybovo-výrazové 

prostriedky, uvedomiť si vlastné hlasové výrazové prostriedky, pochopiť prirodzenú 

jednotu pohybových a hlasových výrazových prostriedkov, ktoré vytvárajú 

psychofyzický aparát (ľudské telo). Hľadať spôsob prirodzenej interpretácie autorského 

textu cez svoj psychofyzický aparát. Zvládnuť krátku improvizáciu na ľubovoľnú tému  

v jednote prirodzeného pohybového a slovného konania (individuálne a a kolektívne),  

v kolektívnej dramaturgickej, režijnej a výtvarnej spolupráci realizovať pod vedením 

pedagóga krátky ucelený tvar. Pokúsiť sa zhodnotiť hereckú zložku videného 

dramatického diela (divadelného predstavenia, televíznej inscenácie, filmu, prípadne 

rozhlasovej hry). 

 Štúdium roh a umelecký prednes: Prehĺbiť schopnosti a zručnosti získané  

v základoch dramatickej tvorby. Zvládnuť teoreticky a prakticky zásady slovenskej 

ortoepie. Vedome používať mimoslovné prostriedky prednesu (gestické, výtvarné, 

hudobné). Vystihnúť na konkrétnych ukážkach špecifiká útvarov medzi vecnou  

a umeleckou literatúrou. Uvedomiť si mieru využitia jednotlivých výrazových 

prostriedkov v nich. Udržiavať úroveň svojho rečového prejavu kondičnými 



rozcvičkami. Predniesť bez prípravy formou monologického prejavu krátku správu, 

referát, prejav. 

 Pohyb: Pokračovať v cvičeniach zameraných na odstránenie nedostatkov 

smerom k správnemu držaniu tela. Zvládnuť pohybovú realizáciu rytmu a jeho zložiek, 

zvládnuť cvičenia rovnováhy a rotácie, zvládnuť akrobatické cvičenia smerujúce  

k rozvoju obratnosti. 

 Práca v súbore: Na základe vyhraňujúcich sa záujmov aktívne sa podieľať  

na príprave kolektívnej ročníkovej práce (poprípade na inscenácii). 

 

 Obsah: Rozvíjať u žiakov schopnosť uvedomiť si význam tvorivého prístupu  

k životu a práci. Rozvíjať v nich schopnosť samostatne, aktívne a tvorivo pristupovať  

k spoločným a individuálnym činnostiam. Učiť žiakov viesť jednoduché cvičenia. 

Vytvárať základ povedomia o funkcii umenia v súvislosti s vývojom kultúry  

v spoločnosti. Pri vyučovaní predmetu základy dramatickej tvorby vytvárať modelové 

situácie, v ktorých žiak musí zaujať osobné stanovisko a podieľať sa na ich riešení. 

Hľadať v živote a v skúsenostiach žiakov také momenty, ktoré ich provokujú  

k aktívnemu konaniu, oceňiť odvahu žiakov pri prejavení svojho názoru, aj keď si tým 

môžu skomplikovať situáciu. Viesť žiakov k uvedomeniu si kladov a záporov svojich 

vyvíjajúcich sa psycho- fyzických daností. Využívať na to už známe metodické postupy 

ako napríklad výmenu rolí v konfliktnej situácii, spracovanie vlastného zážitku formou 

monológu, zverejnenie vnútorného monológu, nadväzovanie kontaktov s rôzne 

charakterizovanými partnermi, vzájomné hodnotenie. Na obohacovanie výrazových 

prostriedkov žiakov uplatňovať odzrkadľovanie, fázovaný pohyb, obmedzovanie 

pohybových možností tela, používať konanie s imaginárnou rekvizitou v imaginárnom 

priestore. Rôznymi zmyslovými, citovými a myšlienkovými podnetmi rozvíjať 

schopnosť žiakov obmieňať svoj psychofyzický prejav. Pri príprave ročníkovej práce  

sa usilovať o to, aby žiaci spolupracovali pri voľbe témy. Učiť ich nechápať dramatický 

prejav ako opakovanie dosiahnutých výsledkov, ale pokúšať sa vždy nanovo riešiť 

dramatickú situáciu. Vyvolávať záujem žiakov o inscenáciu ktorú je možné vytipovať 

ako objekt pre ich pokusy o zhodnotenie a pripraviť ich na ňu čítaním textovej prílohy, 

zoznámením s dobovou situáciou, autorom, žánrom atď. 

 Štúdium rolí a umelecký prednes: orientovať žiakov pri výbere repertoáru, 



ktorý zodpovedá ich naturelu tak, aby sa s obsahom a formou predlohy mohli stotožniť. 

Viesť žiakov k výberu a organickému uplatneniu mimoslovných prostriedkov prednesu 

(gestických, výtvarných, hudobných...). Učiť ich chápať podriadenosť týchto výrazových 

prostriedkov slovnému prejavu a poukazovať na nutnosť ich štylizácie. Rozširovať 

výrazové možnosti prácou na textoch rôznych literárnych žánrov, v tomto ročníku 

konkrétne útvarov vecnej literatúry (napr.: denník, korešpondencia, fejtón) a útvarov 

medzi vecnou a umeleckou literatúrou (napr.: cestopis, literatúra faktu), upozorňovať na 

mieru využitia jednotlivých výrazových prostriedkov prednesu a na nevyhnutnosť 

dodržania formy a štýlu. Rozvíjať priebežne schopnosť žiakov vyjadriť bez prípravy 

danú tému. Dopĺňať teoretické vedomosti žiakov, potrebné na zvládnutie predlohy, a ich 

vedomosti o autorovi a dobových súvislostiach. 

 Pohyb: všetky cvičenia zameriavať na rozvoj fyzickej obratnosti a zdatnosti, 

odstránenie nedostatkov v držaní tela. Akrobatické cvičenia sú určené na rozvoj 

obratnosti a zdatnosti, prekonanie strachu a získanie istoty v konaní. Rytmika ako súčasť 

pohybovej výchovy svojou bohatou temporytmicko-dynamickou náplňou a mnohostra- 

nosťou využitia dáva možnosť žiakom vytvoriť množstvo charakterových typov postáv, 

využiteľných najmä v syntetických divadelných žánroch. 

 Práca v súbore: rôznorodou dramaturgiou a spôsobom práce 

zodpovedajúcimodbornej vyspelosti žiakov prehlbovať ich vzťah k dramatickej  

a slovesnej činnosti a umožniť im overiť a upresniť si špecifiká svojich záujmov  

a daných dispozícií. Individuálne úlohy zadávať žiakom metódou: od seba k druhému,  

od súčasnej problematiky k dobovým odlišnostiam, od realistického chápania divadla  

k štylizácii. Všetci žiaci zásadne spolupracujú na predpríprave, príprave a realizácii 

ročníkovej práce alebo predstavenia, aby sa tak prakticky zoznámili s ďalšími činiteľmi 

vytvárajúcimi predstavenie (scéna, kostým, svetlo, zvuk). 

 Dramaturgia vychádza z dispozícií žiakov a je podriadená výchovno-vzdelávacím 

cieľom: stretnutie s rôznymi typmi divadla, štýlmi a žánrami, s rôznymi režijnými a tým 

aj hereckými tvorivými prístupmi (divadlo poézie, hra so súčasnou tematikou,  

s historickou tematikou, komédie, tragédie, atď...). 

 Tieto zásady uplatňovať vo všetkých ročníkoch počas celého štvorročného štúdia 

v dramatickom oddelení LDO ZUŠ. 



Kompetencie Výstupy 

Splniť úlohy prvého ročníka II. 

stupňa základného umeleckého vzdelania 

vo všetkých  predmetoch. 

Žiaci si osvoja základné pravidlá 

dramatickej hry. Svojím vlastným tvorivým 

pohybovým a zvukovým dramatickým 

prejavom sa podieľajú na tvorení týchto 

hier. Žiaci dokážu spolupracovať  

v kolektíve a zároveň v ňom presadiť 

vlastnú postavu. Žiaci dokážu adekvátne 

reagovať na dynamiku hry. 

Minimálne 1x za polrok vystúpiť na 

internom či verejnom koncerte 

-umelecký prednes  

 

  

 

Odporúčaná literatúra: 

Pedagóg volí literatúru podľa platných Učebných osnov vydaných Ministrestvom 

školstva. Zároveň prihliada na talent, potenciál a povahu dieťaťa – žiaka  

a tak ku každému, pri voľbe repertoáru, pristupuje individuálne. 

  



VÝTVARNÝ ODBOR 

 

Poslanie a charakteristika predmetov výtvarného odboru 

 Výtvarná výchova integruje zložky citovej a rozumovej výchovy. Predstavuje 

komplexný spôsob poznávania sveta všetkými zložkami osobnosti – senzibilita, 

racionalita, intelekt, fantázia. Výtvarná výchova plní aktuálne kultúrne poslanie  

na úrovni súčasného myslenia.  

Výtvarný odbor v základnom umeleckom vzdelávaní poskytuje prehĺbené  

a rozšírené výtvarné vzdelanie a formovanie žiakom, ktorí prejavujú záujem a nadanie  

v oblasti výtvarného sebavyjadrovania a tvorby. Edukačný proces je zameraný  

na rozvíjanie špecifických schopností žiaka a zároveň na celistvosť jeho osobnosti,  

na jeho integráciu do kultúrnych hodnôt a zároveň na budovanie vlastnej individuality 

prejavujúcej sa autentickou a originálnou výtvarnou tvorbou a autentickými  

a zodpovednými postojmi voči skutočnosti. V nadväznosti na všeobecné vzdelanie 

metodicky rozvíja tvorivosť v oblasti vizuálnych umení.  

Štúdium poskytuje žiakom základy odborného výtvarného vzdelania, vychováva 

osobnosť schopnú vnímať, rozumieť a interpretovať výtvarné umenie, fotografiu, video, 

dizajn, architektúru a vyjadrovať sa prostriedkami vizuálnych umení. Na štúdium  

vo výtvarnom odbore je možné prijať žiakov, ktorí preukazujú určitú mieru nadania  

a talentu (súboru schopností, ktoré  

umožňujú osobité, nadpriemerné výkony, v niektorej z oblastí výtvarného vyjadrovania), 

ktorú škola posúdi na základe výtvarných prác. Žiak je zaradený do ročníka s ohľadom 

na jeho vek a rozvinutosť schopností (spravidla do ročníka zodpovedajúceho jeho 

zaradeniu v základnej alebo strednej škole; v prípade potreby doplnenia si zručností 

alebo poznatkov, môže ich získať prostredníctvom individuálnych úloh). 

Osvojenie poznávania dostupných materiálov, techník, postupov a ich využitie  

v čo najosobitejšom individuálnom prejave a uvoľňovaní vlastnej pôvodnosti žiaka. 

Dôležitým cieľom je, aby žiaci ani v neustálesa vyvýjajúcich IT technológii nestratili 

zmysel pre tradičné hodnoty, rukodielnu činnosť, prácu rúk spojenú s citom a umom, tzv. 

myslenie cez ruky. Pri výtvarnej činnosti žiak nadobúda citové zaujatie. Pri výtvarnej 

činnosti žiaci nedosahujú výsledky bez námahy. Výchova ku kreativite predpokladá  



aj spontánny záujem dieťaťa. V procese tvorivej činnosti sa aktivizujú a harmonizujú 

jednotlivé stránky osobnosti, citovosť a racionalita, intuícia a fantázia, temperament.  

A to je zmyslom a cieľom výtvarnej výchovy. Vzhľadom k tomu, že platné osnovy sú 

vyhovujúce, tieto poznámky ich potvrdzujú. Tento vek je z hľadiska sebareflexie dieťaťa 

ešte prirodzenou studnicou bezprostrednosti, spontánnosti a špecifickej osobitosti 

detského výtvarného prejavu.  

  

 Didaktické postupy a metódy práce: 

Uvedené aspekty (kompetencie) sa v tvorivom vyučovacom procese prelínajú. Pedagóg 

má tvorivo koncipovať vlastnú predstavu a spôsob realizácie týchto aspektov.  

Sú súčasťou voľby metodického aparátu, s ktorým učiteľ narába. Metódy podľa potreby 

zlučuje, kombinuje v rôznej miere náročnosti, úmernej veku a vyspelosti žiaka. 

Základom pre výber použitých metód je, aby proces tvorby žiaka bol tvorivý  

a v konečnom dôsledku slobodný. Výber metód predstavuje otvorený systém, ktorý 

predpokladá prirodzenú inováciu, variovanie a objavovanie nových kombinácií  

a vzťahov. 



 VÝTVARNÝ ODBOR – Prípravné štúdium 

 

 

○ Počet hodín týždenne:  2,0 týždenne v kolektívnej forme výučby 

○ Učebný plán číslo: 52 

 

 

Ciele: Najvyšším cieľom je výchova ku kreativite. Iide o získanie osobných 

skúseností, zážitkov z autentickej tvorby. Charakteristické je spontánnym detským 

výtvarným prejavom (ktorý je viac príznakom štandardného psychického vývinu dieťaťa 

ako jeho cieľavedomej tvorivosti alebo talentu), ale aj hravého a nadšeného objavovania 

možností (techník, materiálov, grafických typov). Je tiež obdobím vytvárania prvých 

stereotypov, preberania schém a konvencií, na ktoré musí pedagogický program 

reagovať v zmysle ich aktívneho zaradenia do dynamiky detskej osobnosti –  

ich podriadenia, spracovávania a prekračovania vlastnou detskou vynaliezavosťou  

a motivovaným objavovaním iných foriem a možností.  

Východiskom edukačného procesu sú spontánne detské výtvarné činnosti a sklon 

dieťaťa k poznávaniu nových činností, materiálov a techník. Hravé laborovanie je 

prepojené s tematickými zadaniami. Učiteľ kladie dôraz na motiváciu, vytvára prostredie 

podporujúce slobodu a experimentovanie, upozorňuje deti na možnosti nových riešení, 

prekonávania zobrazovacích schém, poskytuje im technologické podnety primerané 

veku.  

 

 Obsah: Predstavuje otvorenú škálu laborovania, hier, porovnávania, vytvárania. 

Využíva: linka, farba ,materiál – ich výraz a vlastnosti, charakter stôp rôznych nástrojov 

a materiálov (akčné maľovanie v ktorom jednotlivé činnosti, gestá, pohyby a nástroje 

zanechávajú na papieri charakteristické stopy). Jednoduché šrafovanie vybraných častí 

kresby. Rôzne spôsoby kreslenia tej istej veci (jednoduchého motívu). Variovanie  

a porovnávanie nepresné a nezreteľné tvary a textúry (pokrčený papier, čarbanica, 

krajčírske strihy, škvrny, dekalk ...) – dopĺňanie alebo vyhľadávanie tvarov obrázky 

skladané z častí (napr. fotografií z časopisov, z písmen alebo nezobrazujúcich textúr – 

materiálov). Asambláž alebo koláž – fantazijné dopĺňanie zobrazení (konfigurácií, 



významových tvarov). Vonkajší a vnútorný tvar – obkresľovanie (obmaľovávanie) 

obrysov predmetov, tieňov, kombinované so šrafovaním, kolážovaním a pod. Tvary 

rôzneho charakteru (geometrické, prírodné, veľké a malé, vysoké a nízke, hranaté  

a okrúhle, plošné a priestorové, ostré a tupé ...). Objekty z kartónu a ich dotváranie 

plošnými technikami( strihanie, skladanie, tvarovanie, spájanie). Frotáž z rôznych 

povrchov (napríklad vzorkovníček, alebo kompozícia z frotážovaných textúr) rastliny  

a prírodniny ako výtvarné materiály využité v rôznych technikách. Monotypické 

otláčanie prírodnín, alebo pripravených matríc. Kreslenie, alebo maľovanie vlastných 

predstáv o vypočutom príbehu, rozprávke, alebo o príbehu vymyslenom žiakom. 

Výtvarná transformácia rozprávky, výtvarné variovanie a transformovanie postavičiek  

z filmu. Maska - výraz masky , hry s maskami, kostým, alebo pokrývka hlavy. 

Diskusia o rozmanitosti umeleckých diel a o ich výraze, pri návšteve galérie, 

výstavy alebo pri výtvarných dielach sprostredkovaných iným spôsobom. 

 

Kompetencie Výstupy 

Žiaci na konci prípravného štúdia 

výtvarného odboru ZUŠ :  

- vyjadria svoje predstavy v kresbe, maľbe, 

koláži a v modelovaní 

- spontánne pracujú s farbou, líniou a 

mäkkým modelovacím materiálom,  

- pomenujú svoju prácu, opíšu výraz 

svojich prác, výraz umeleckých diel,  

- vyjadria svoje predstavy o vypočutom 

texte v kresbe alebo v maľbe,  

- výtvarne vyjadria vymyslené príbehy,  

- dotvoria chaotické textúry do 

zmysluplných zobrazení podľa  

- svojej fantázie a tvarovej predstavivosti, 

doplnia neúplné obrazy (fotografie, 

reprodukcie ...) v nadväznosti na čiastočné 

 

Porozumenie prvkom – aspektom 

výtvarného jazyka, ktorý sa realizuje v 

tematických okruhoch: línia, bod, plocha, 

škvrna, tvar, farba, svetlo, tieň. Podľa 

priameho pozorovania, ale aj pamäťového 

cvičenia realizuje figúru, portrét, 

prírodniny, zátišie, krajinu. 

 



tvary s použitím fantázie, zostavia novotvar 

z primárnych tvarov (geometrické tvary, 

písmená ...), dotvoria tvary (2D, 3D) podľa 

fantázie,  

- vytvoria jednoduché masky s výrazom 

základných emócií (smútok, radosť ...),  

- zvládnu techniku jednoduchej frotáže, 

jednoduchej monotypie,  

- vytvoria objekt z mäkkého papiera alebo 

kartónu spoja tvary vymodelované  

z mäkkej hmoty.  

   



VÝTVARNÝ ODBOR – 1. ročník  primárneho umeleckého vzdelávania ISCED 1B 

 

 

○ Počet hodín týždenne:  3,0 týždenne v kolektívnej forme výučby  

○ Učebný plán číslo: 53 

  

 Ciele: Naďalej je najvyšším cieľom výchova ku kreativite, pričom 

motiváciou k dosiahnutiu čo najlepšieho výsledku je zážitok z autentickej tvorby. 

Cieľom je tiež využívanie spontánneho výtvarného prejavu tak, aby sa v čo najvyššej 

možnej miere prejavila vlastná originalita každého dieťaťa a tak cybril jeho prejavený 

talent. Naďalej pokračujeme v hravom objavovaní možností potenciálu rôznych techník, 

pričom neustále dbáme na vytváraní prvých stereotpov, schém a postupov pri práci. 

Východiskom edukačného procesu sú spontánne detské výtvarné činnosti a sklon 

dieťaťa k poznávaniu nových činností, materiálov a techník. Hravé laborovanie je 

prepojené s tematickými zadaniami. Učiteľ kladie dôraz na motiváciu, vytvára prostredie 

podporujúce slobodu a experimentovanie, upozorňuje deti na možnosti nových riešení, 

prekonávania zobrazovacích schém, poskytuje im technologické podnety primerané 

veku. 

  

 Obsah:  

Laborovanie s výtvarným jazykom a kompozíciou: V práci so žiakmi 

využívame rôzne techniky a postupy. Manipuláciu s obrysmi tvarov – pohyb, nárast, 

zmenšovanie, kumulovanie, prienik. Prácu s rytmom, vyjadreným prepisom zvuku, 

pohybu, fyziologických rytmov, striedajúcich sa prírodných javov a cyklov (pravidelnosť 

- nepravidelnosť, zrýchľovanie – spomaľovanie). Prácu s priestorovými útvarmi  

z hotových prvkov (špajle, škatule, špagáty a pod.). Analógie s tepelnými farebnými 

kontrastami v maľbe (suchý – vlhký , blízky – vzdialený). Kinetické hry ( obrázok  

s pohyblivými časťami alebo jednoduchá kinetická hračka ). Reliéf (koláž) – rôzne 

kvality (textúry) povrchov, frotáž vytvoreného reliéfu, alebo kresba (maľba) podľa 

reliéfu.  Geometrické prvky v tvaroch predmetov.  

Rozvoj fantázie, tvorba vlastných koncepcií: Témy a námety vygenerované 

tvorivým dialógom učiteľa a žiaka. Využívanie kombinácie postupov a techník 



krajinomaľba – ozvláštnenie (napr. mimoriadny meteorologický jav v krajine ...) Zátišie - 

ozvláštnenie (napr. prostredníctvom druhu a množstva, tvarov a rozmerov predmetov ) 

Zobrazenie tej istej veci v rôznych prostrediach alebo v súvislostiach - postavy človeka 

alebo zvieraťa (maľba , kresba , modelovanie )  

Podnety výtvarného umenia: Výtvarná reakcia (interpretácia, intervencia, 

rekompozícia, kópia a pod.) na vybrané výtvarné dielo. Pre inšpiráciu žiakov vyžitie 

napr. animovanej návštevy galérie, alebo sprostredkovanie výtvarného diela iným 

spôsobom. Následné výtvarné vyjadrenie nálady (maľba, kresba, koláž).  

Podnety z iných umení a oblastí poznania: Výtvarné vytvorenie nálady  

v dvoch rozdielnych hudobných skladbách. Fantazijná ilustrácia rozprávky. 

 

Kompetencie Výstupy 

- žiaci spontánne sa vyjadrujú 

prostredníctvom línie, farby, tvaru  

- pomenujú farby a farebné tóny, základné 

farebné kontrasty (tepelný, svetelný, 

sýtosť)  

- slovne charakterizujú línie a tvary podľa 

proporcií a výrazu 

- výtvarne vyjadrujú svoje predstavy v 

kresbe, maľbe, koláži, modelovaní, 

jednoduchej grafickej technike a v tvorbe 

objektu 

- výtvarne reagujú na vybrané podnety z 

oblasti výtvarného umenia (diela, štýly, 

izmy, slohy) z hľadiska foriem, tém a 

námetov 

- výtvarne reagujú na náladu hudobnej 

skladby 

 

Porozumenie prvkom – aspektom 

výtvarného jazyka, ktorý sa realizuje v 

tematických okruhoch. 

 

Ročníková práca. 

  



VÝTVARNÝ ODBOR – 2. ročník  primárneho umeleckého vzdelávania ISCED 1B 

 

 

○ Počet hodín týždenne: 3,0  týždenne v kolektívnej forme výučby  

○ Učebný plán číslo: 53 

  

 

 Ciele: Naďalej podporujeme kreativitu a fantáziu žiakov, ktorá je usmerňovaná 

pedagógom tak, aby žiaci napredovali vo využívaní zvolených techník práce. Fantázia je 

podporovaná na základe výtvarných prác založených na hybridizácii tvarov a pradmetov, 

na ich variovaní, či vzájomnom prepájaní. Základom edukečenej činnosti je prehlbovanie 

vedomostí o spôsoboch zobrazovania tvarov, plôch, symetrických i asymetrických, 

blízkych i vzdialených…, a to rôznymi technikami. Cieľom je tiež veku primerané 

zobrazenie detailov. Edukačný proces sa aj naďalej zameriava na zobrazovanie  

na základe pamäte, či opisu, pričom nároky na detail sú neustále stupňované, podobne 

ako nároky na zobrazenie perspektívy. Postupne sa prahádza aj na zobrazovanie  

na neštandardné plochy a materiály (maľovanie na telo, tvár … ) Inšpirácia a výber 

námetov v iných druhoch umenia (hudobné umenie, dramatické umenie). 

 

 Obsah:  

Laborovanie s výtvarným jazykom a kompozíciou: Využívanie linky  

a jej rôznych kvalít -  výraz, nástroj, technika, prítlak, proporcie ... Kresba naratívnej 

témy. Využitie techniky šrafovania pomocou krasliaceho nástroja na vyjadrenie tvaru 

predmetu, odlíšenie rôznych plôch, tvarov. Využitie fantázie žiakov pomocou techniky 

premeny tvarov - postupná zmena tvaru na iný tvar. Technika osovej symetrie  

a asymetrie, napr. dotváranie dekalku, odtlačku materiálovej matrice, obkresľovanie 

šablóny ... Práca s perspektívou - umiestnenie tvaru, predmetu vo formáte – fiktívny 

priestor: vpredu – vzadu, hore – dole, vedľa seba – za sebou, približovanie – 

vzďaľovanie; zväčšovanie – zmenšovanie. 

Rozvoj fantázie, tvorba vlastných koncepcií: Práca na základe zapamätania si 

vzhľadu predmetov, situácii, zvierat, profesií a pod. - pamäťové kreslenie. Taktiež 

samostatná realizácia práce na základe opisu učiteľa, či žiaka a následné porovnávanie, 



hodnotenie prác, hodnotenie originality a pod. a tým vytváranie úcty k práci ostatných 

žiakov. Naratívne témy a fantastické kombinácie vyjadrené kresbou, maľbou  

a priestorovou tvorbou. Vytváranie objektov z rozmanitých polotovarov v nezvyčajných 

vzťahoch, hybridácia tvarov (zvierat, vecí ...), pomenovanie hybridných tvarov. 

Spolupráca učiteľa a žiakov na vzniku nových tém a kombinácii techník.  

Podnety z výtvarného umenia: Land-artové hry s prírodnými materiálmi  

v prírode body-art (maľba na ruku, alebo tvár). Performančné aktivity v mimoškolskom 

priestore -  animovaná návšteva galérie, výstavy umeleckých diel, alebo výtvarné diela 

sprostredkované iným spôsobom, následná výtvarná reakcia (interpretácia, intervencia, 

rekompozícia, kópia a pod.) na vybrané výtvarné dielo.  

Podnety z iných umení a oblastí poznania: Návrh jednoduchej scény pre 

bábkové divadlo, jednoduché (napr. prstové) bábky, scenár bábkového divadla (napr. ako 

komiks / kresba kľúčových scén / krátky text ...)  

 

Kompetencie Výstupy 

- žiaci sa spontánne vyjadria 

prostredníctvom línií rôzneho charakteru  

- slovne charakterizujú línie a tvary podľa 

proporcií a výrazu 

- výtvarne vyjadria fantazijné témy  

a obsahy 

- výtvarne reagujú na podnety land-artu  

a body-artu 

- výtvarne reagujú na podnety z oblasti 

bábkového divadla 

 

Porozumenie prvkom – aspektom 

výtvarného jazyka, ktorý sa realizuje  

v tematických okruhoch. 

 

Ročníková práca. 



VÝTVARNÝ ODBOR – 3. ročník  primárneho umeleckého vzdelávania ISCED 1B 

 

 

○ Počet hodín týždenne:  3,0 týždenne v kolektívnej forme výučby 

○ Učebný plán číslo: 53 

  

 

Ciele:  

Formu hravých činností postupne nahrádzať uvedomelejšou prácou, založenou  

na spresňovaní expresívneho, spontánneho detského prejavu. Zobrazovať tematické 

kompozície, prírodné a umelé formy v súvislosti s psychologickým rozvojom. Podobné 

ciele sú vytýčené aj pri prácii s farbou či líniou, v modelovaní, v riešení priestorových 

úloh a dekoratívnych prácach.  

 Na základe poznania niektorých princípov výtvarnej tvorby, viesť žiakov  

k uvedomelejšej, zámernej práci, tvorbe. K osvojovaniu výtvarného jazyka  

z predchádzajúcich ročníkov. Pribúda experimentovanie s výtvarným materiálom, 

výrazovými vlastnosťami farby,línie, plochy a priestoru. Pochopiť vzťah tvaru  

a materiálu k funkcii predmetu napr. dekoratívnej alebo v úžitkovej podobe. V práci  

s materiálom rozvíjať vkus a vzťah k životnému prostrediu - papier, textil, kamene, 

aplikácia, asamblaž. 

 

Obsah: 

Laborovanie s výtvarným jazykom a kompozíciou: Bod - kompozičné 

cvičenia (maľba a kresba bodmi). Voľné kresliarske cvičenia zamerané na líniu a tvar, 

kresba predmetu linkou (bez nároku na presné zachytenie proporcie a tvaru) Zobrazenie 

pohybu, kresba figúry, predmetu podľa videnej skutočnosti (zachytenie základného 

tvaru/pohybu, bez nároku na presné proporcie), figúry v pohybe (kresba podľa predstavy, 

vytvorenie a využitie šablóny) Fantazijné dotvorenie figurálnej kresby. Modelovanie 

postavy (človek alebo zviera; zachytenie základného tvaru/pohybu, bez nároku na presné 

proporcie). Fotokoláž ( motívy: figúra, portrét, predmet, krajina ...) Mimikri (artefakt  

vo vzťahu k prírodnému pozadiu) 

Rozvoj fantázie, tvorba vlastných koncepcií: Pamäťové cvičenia (zobrazovanie 



rôznych vecí, zvierat, profesií podľa slovného podnetu učiteľa) Naratívne témy  

a príbehy, fantastické bytosti stvárnené novými technikami (rolážou, frotážou, 

kombinovanou technikou), fantastická krajina. Zostava prostredia a postáv  

v priestorovom prevedení (napr. historická udalosť, šport, Betlehem, práce na poli, trh  

v meste ...) Návrhy úžitkových predmetov (predmety dennej potreby, šperky a pod.) 

Podnety z výtvarného umenia: vybrané diela surrealizmu (výtvarná 

interpretácia, uvedenie do poznania problematiky obdobia a štýlu s uvedeným 

najdôležitejších autorov). Animovaná návšteva galérie, výstavy umeleckých diel (alebo 

výtvarné diela sprostredkované iným spôsobom), výtvarná reakcia na vybrané výtvarné 

dielo (interpretácia, intervencia, rekompozícia, kópia a pod.) 

Podnety z iných umení a oblastí poznania: výtvarné reakcie na zvuk, 

dynamiku, hudobný výraz rôznych hudobných nástrojov, výtvarné stvárnenie hudobných 

tónov a ruchov (synestetické vnímanie)  

 

Kompetencie Výstupy 

- zvládnu techniku kresby ceruzou rôznej 

tvrdosti, fixkou rôznej hrúbky, tušom  

a pierkom (resp. iným nástrojom), štetcom 

a farbou 

- výtvarne zobrazia pohyb 

- zobrazia základné tvary predmetov  

a postáv 

- výtvarne vyjadria svoje predstavy  

v kresbe, maľbe, koláži, modelovaní, 

jednoduchej grafickej technike a v tvorbe 

objektu,  

- vytvoria novotvar z neartikulovanej 

(náhodnej) štruktúry alebo z nájdených 

predmetov 

- navrhujú rozmanité technicko-

materiálové riešenia,  

 

Porozumenie prvkom – aspektom 

výtvarného jazyka, ktorý sa realizuje v 

tematických okruhoch. 

 

Ročníková práca. 



- výtvarne vyjadria fantazijné témy  

a obsahy, výtvarne reagujú na podnety 

surrealizmu  

- slovne opíšu druh videného výtvarného 

diela, charakterizujú výraz výtvarného 

diela v diskusii s učiteľom 

- výtvarne reagujú na zvuk a dynamiku 

hudobných nástrojov, výtvarne vyjadria 

synestetické vnímanie zvukov, 

 

  



VÝTVARNÝ ODBOR – 4. ročník  primárneho umeleckého vzdelávania ISCED 1B 

 

 

○ Počet hodín týždenne:  3,0 týždenne v kolektívnej forme výučby 

○ Učebný plán číslo: 53 

  

 

Ciele: V 4. ročníku je podstatou esteticko-výchovný rozvoj žiaka, rozvoj jeho 

estetického vnímania a chápania skutočnosti, umenia, ale aj vkusu. Hravé činnosti  

sú postupne primerane veku nahradzované uvedomelejšou prácou a podporou 

expresívneho, spontánneho prejavu. Hlavným cieľom zameranie sa na tvorbu 

individuálny výtvarneých riešeniach v rôznych výtvarných námetoch, technikách  

a konkrétnych umeleckých dielach. Výučba by mala v čo najväčšej možnej miere 

umožniť žiakom sebarealizáciu, tvorivosť, vylučuje používanie netvorivých metód  

a postupov (napr. kopírovanie, predkresľovanie a pod.), primerane usmerňovaním  

k uvedomelejšej práci. 

 Vo výtvarnej výchove použijeme síce základné a už používané metódy - slovne, 

názorové, praktické, ale doplňované logickými myšlienkovými operáciami (analýzou, 

syntézou, analógiou, abstrahovaním a pod.). Výber závisí od tematického celku, 

konkrétnej úlohy, námetu a techniky. Ten by nemal byť obmedzujúcim faktorom, ale 

zároveň by mal vymedzovať prostredie, v ktorom sa žiak umelecky pohybuje. 

Cieľom je tiež podanie dejín umenia ako jeden z inšpiračných zdrojov vlastného 

tvorivého procesu žiakov. Operácie s výtvarným jazykom, práce vychádzajúce  

z ľudových remesiel a možností školy. 

 

Obsah: 

Laborovanie s výtvarným jazykom a kompozíciou: prekonanie grafických 

schém a stereotypov: kreslenie tvarov (reálny, často používaný motív, napr. strom, dom, 

postava ...) Spamäti a podľa pozorovania skutočnosti – rôzne stvárnenie toho istého 

motívu, variácie. Cvičenia na spoznávanie proporcií, symetria a asymetria v obraze 

(portrét / zátišie / krajina ...). Maľba krajiny podľa videnej skutočnosti, variácie maľby 

krajiny (svetelné zmeny, denné obdobia, zmeny počasia ...) Výrazová štylizácia (tváre, 



zvieraťa, predmetu – s výrazom rôznych emócií) Nezobrazujúca (abstraktná) kompozícia 

z geometrických tvarov, zátišie z geometrických tvarov. Zachytenie zmien farieb - 

zasvietením farebnými svetlami. Linorez - pozitív a negatív, jedno - farebná , alebo viac 

- farebná tlač (monotypia, linorez). Modelovanie postáv v pohybe, alebo v akcii podľa 

predstavy. 

Rozvoj fantázie, tvorba vlastných koncepcií: Kresliarske pamäťové cvičenia 

(kreslenie rôznych vecí, zvierat, profesií, situácií podľa slovného podnetu učiteľa) 

Naratívne témy a príbehy. Transformácie (zmeny) hotového obrazu – výmeny/premeny 

častí kompozície, zmena farieb, alebo premeny motívov v kompozícii, fantazijné 

zobrazenie skutočného zážitku. 

Podnety z výtvarného umenia: impresionizmus (ukážky, výtvarná interpretácia, 

uvedenie do poznania. Uvedenie do problematiky obdobia, štýlu a najdôležitejších 

autorov.  Následná impresionistická maľba (škvrny, ťahy štetca, pointilizmus) 

Animovaná návšteva galérie, výstavy umeleckých diel , alebo výtvarné diela 

sprostredkované iným spôsobom. Výtvarná reakcia na vybrané dielo impresionizmu 

(interpretácia, intervencia, rekompozícia, kópia a pod.) 

Podnety z iných umení a oblastí poznania: výtvarné stvárnenie chutí a vôní 

(synestetické vnímanie), umelecké zobrazenie ticha a hluku, komixové stvárnenie filmu. 

 

Kompetencie Výstupy 

- žiaci rozlíšia organické a geometrické 

tvary 

- pomenujú kvalitu povrchov podľa 

videného a hmatového výrazu 

- stručne charakterizujú vytvorený artefakt 

- maľujú temperovými farbami, suchými, 

voskovými (resp. olejovými) pastelmi, 

fixkami, tušmi a kombináciami vybraných 

techník 

- modelujú z mäkkého modelovacieho 

materiálu 

 

Porozumenie prvkom – aspektom 

výtvarného jazyka, ktorý sa realizuje  

v tematických okruhoch. 

 

Ročníková práca. 



- použijú jednoduchú grafickú techniku 

(napr. monotypiu, kartónorez, linorez …) 

- výtvarne reagujú na podnety vizuálnej 

reality 

- výtvarne reagujú na podnety 

impresionistického umenia, slovne opíšu 

impresionistický obraz 

- vymenujú niektoré galérie vo svojom 

regióne 

- výtvarne reagujú na podnety zvukové 

podnety 

- stvárnia príbeh formou komiksu 

 

 

 

Absolventská skúška: 

 Absolventská práca na vybranú tému s vopred dohodnutou technikou tvorby. 

Žiak preukáže znalosti z vybraných statí dejín umenia. 

 Absolvent prácu vystavuje na vernisáži, príp. absolventskej skúške, verejne  

ju predstaví, obháji (ozrejmí koncepciu, postup pri tvorbe a pod.) 

 

Profil absolventa: 

 Žiak sa orientuje v tvorbe výtvarných prác v základných disciplínach – kresba, 

maľba grafika a dekoratívne činnosti. Je schopný samostatne pracovať v rámci týchto 

spôsobov tvorby umeleckého diela. Orientuje sa vo zvolených statiach z Dejín umenia. 

  



VÝTVARNÝ ODBOR – 1. ročník  nižšieho sekundárneho umeleckého vzdelávania 

ISCED 2B 

 

○ Počet hodín týždenne:  3,0 týždenne v kolektívnej forme výučby 

○ Učebný plán číslo: 54 

  

Ciele:  

Podstatou esteticko - výchovného rozvoja žiaka je rozvíjanie jeho schopnosti 

samostatnej tvorivosti. To predpokladá zameranie sa na rozvoj fantázie, stimuláciu 

tvorivých predstáv. V edukečnom procese rozvíjame oblasť jeho inšpirácie slovným 

opisom predmetov, javov, prírodných premien, sociálnych skutočností a pod. Taktiež  

sa zdrojom jeho inšpirácie stane aj rozšírenie jeho vedomostí v oblasti dejín umenia  

( návšteva galérie, múzea, iný spôsob priblíženia výtvarných diel … ). Taktiež  

sa predpokladá využitie poznatkov z iných druhov umenia - hudobné umenie, dramatické 

umenie, fotografia, audio - vizuálne umenie, literatúra. 

Žiakov vedieme k uvedomelému a cieľavedomému výberu výtvarných 

vyjadrovacíc postupov a techník, pričom ich podporujeme v kombinovaní. Ak je  

to v možnostiach školy, vedieme žiakv k tvorbe fotografií, či krátkych vizuálnych  

i audiovizuálnych foriem. 

Cieľom je tiež výchova žiakov k úcte k výtvarným dielam spolužiakov, 

Podporujeme diskusie o ich vlastných prácach, či prácach spolužiakov a profesionálnych 

výtvarníkoch, pričom vyšujeme ich schopnosť kritického pohľadu na svet okolo nich  

a na ich vlastné dielo.  

 

Obsah: 

Laborovanie s výtvarným jazykom a kompozíciou: Kompozícia – tvarová  

a farebná rovnováha, nerovnováha, symetria a asymetria v obraze (napr. zátišia, 

portrétu), v grafike s využitím tlačovej matrice. Výtvarné vyjadrenie kontrastov (polarít) 

– farebných, tvarových, alebo proporčných. Geometrická štylizácia (portrétu, zátišia, 

figurálnej kompozície ...) Základné úkony s digitálnym fotoaparátom – záber, stiahnutie 

a uloženie fotografie v počítači, fotografovanie v interiéri, v exteriéri, záber s kamerou 

(statický záber a záber pohybu)  



Zobrazovanie sveta: Kresliarske pamäťové cvičenia podľa slovnej inštrukcie, 

kresba jednoduchej perspektívy, kresba - autoportrét (kresba podľa zrkadla, dôraz  

na výraz, nie na proporcie). Fotografia - autoportrét (rôzne výrazy tváre). Maľba alebo 

farebná grafika - autoportrét.  

Rozvoj fantázie, tvorba vlastných koncepcií: Výtvarné stvárnenie tepla a zimy, 

premena prírodniny (počas roka, vplyvom počasia, biologickým rastom a pod.) Vtipné 

stvárnené zátišie, portrét, alebo krajina. Vtipne navrhnutý dizajn alebo dizajnérsky 

model. Šperk vyjadrujúci rôzne spoločenské postavenie (charaktery, povahy). 

Architektúra z prírodných tvarov (návrh, model). Výtvarné vyjadrenie vymyslenej 

(nejestvujúcej) činnosti (napr. športu, spoločenskej aktivity, vedeckej činnosti ...) –  

od zobrazenia až po návrhy odevu, náčinia, prostredia, hracej plochy, pravidiel, 

komunikácie ... experimenty s výtvarnými technikami. 

Podnety výtvarného umenia: kubizmus (skladanie a rozkladanie tvaru) - 

kubistický portrét, postava, krajina, maľba ľubovoľného námetu kubistickým spôsobom, 

futurizmus (zobrazenie pohybu a hluku), jednoduchý kinetický objekt s použitým 

ľahkých materiálov – efekt  

vánku, kubistické, futuristické, konštruktivistické a kinetické umenie – ukážky  

a kontexty. Animovaná návšteva galérie, výstavy umeleckých diel (alebo výtvarné diela 

sprostredkované iným spôsobom), následná výtvarná reakcia (interpretácia, intervencia, 

rekompozícia, kópia a pod.) na vybrané výtvarné, dizajnérske alebo architektonické 

dielo. 

Podnety z iných umení a oblastí poznania: ilustrácia vlastnej literárnej práce 

(poviedka, rozprávka, báseň, vtip, fikcia, dadaistický text a pod.) Farebné a tvarové 

zobrazenie vypočutej hudby, kompozičný rozvrh zobrazenia hudby, zachytenie 

dynamiky hudby prostredníctvom farieb a tvarov ich pohybu, rytmu, prelínania, faktúr  

a textúr. 

 

Kompetencie Výstupy 

- žiaci cieľavedome použijú bod, líniu, 

farbu, tvar na výtvarné vyjadrenie 

zvoleného námetu,  

 

Porozumenie prvkom – aspektom 

výtvarného jazyka, ktorý sa realizuje v 



- rozlíšia rovnováhu a nerovnováhu  

v kompozícii,  

- výtvarne reagujú na zadané témy,  

- ovládajú princípy miešania a kontrastu 

farieb, tvorivo výtvarne spracujú vlastné 

koncepcie zvolenou technikou,  

- zachytia výraz ľudskej tváre na základe 

videnej skutočnosti v rôznych výtvarných 

technikách,  

- zobrazia jednoduchý priestor  

v perspektíve,  

- spamäti načrtnú predmety a situácie, 

- výtvarne vyjadria svoju predstavu  

o fyzikálnych (prírodných) javoch 

prostredníctvom zvoleného média  

a techniky, 

- vymenujú hlavné znaky kubizmu, 

futurizmu, konštruktivizmu a kinetického 

umenia,  

- voľne interpretujú výtvarnými 

prostriedkami vybranú tému alebo formu 

výtvarného diela  

- prenášajú skúsenosti z výtvarnej výchovy 

do svojich spontánnych (voľnočasových) 

výtvarných aktivít, 

- výtvarne reagujú na podnety z oblasti 

literatúry (textu), reagujú výtvarnými 

prostriedkami na prostriedky hudby 

(zvuku), 

tematických okruhoch. 

 

Ročníková práca. 

  



VÝTVARNÝ ODBOR – 2. ročník  nižšieho sekundárneho umeleckého vzdelávania 

ISCED 2B 

 

 

○ Počet hodín týždenne:  3,0 týždenne v kolektívnej forme výučby 

○ Učebný plán číslo: 54 

  

 

Ciele:  

Edukačný proces cielene zameriame na tvorbu podľa rôznych štýlových smerov 

vo výtvarnom umení, čo predpokladá rozšírenie rozhľadu žiakov o ďalšie poznatky  

z dejín umenia. Naďalej však podporujeme ich vlstný prínos a originalitu v štýlovom 

prostredí, v ktorom sa pohybujú.  

V oblasti kresby, maľby a grafického spracovania diela sa presunieme  

k zobrazovaniu alegórie, humoru, grimás, emócií. Zobrazovanie dynamiky predlohy - 

postavy, veci a zvieratá v pohybe, osoby pri športe a pod. Taktiež podporujeme u žiakov 

ich vlastné návrhy rôznych predmetov (dopravné prostriedky, modely, využitie 

futurizmu a pod. ) Cieľom je tiež návrh a vytvorenie vlastného dizajnérskeho návrhu 

predmetu. 

V prípade využiteľných možností školy a triedy ďalej pracujeme s možnosťami 

fotografie, jej digitálneho a grafického spracovania.  

 

Obsah: 

Laborovanie s výtvarným jazykom a kompozíciou: textúry ako výrazový 

prvok v štruktúre obrazu - štúdie a zoskupenia rôznych textúr v kresbe a grafike. 

Kompozícia – farebná a tvarová harmónia, disharmónia. Približovanie a základy 

postprodukcie digitálnej fotografie (svetlo - osvetlenie, zaostrenie, priblíženie, celok  

a detail) Jazyk videa (približovanie, celok a detail, kombinácia záberov, zvuk), krátke 

video (videoklip), základy postprodukcie videa (strihanie).  

Zobrazovanie sveta: kresliarske pamäťové cvičenia (postavy a situácie), kresba 

predmetov - zátišie s dôrazom na proporcie, modelovanie predmetov s dôrazom  

na proporcie, maľba zátišia, kresba skutočnosti podľa odrazu v zrkadle (zátišie, situácie, 



postavy), portrét spolužiaka (výraz tváre, grimasa, emócie), škice postavy v pohybe 

(2D,3D). 

Rozvoj fantázie, tvorba vlastných koncepci: návrh alebo model fantastickej 

architektúry, alegorické postavy v dejinách umenia. Návrhy odevov pre netradičné 

povolania, alebo situácie, návrh futurologického dopravného prostriedku. Experimenty  

s výtvarnými technikami, kombinovaná technika – produkcia vlastných tém. 

Podnety výtvarného umenia: optické ilúzie – ukážky a vlastné výtvarné 

stvárnenie, op-art – ukážky a vlastná realizácia. Svetelné umenie - konštrukcia 

jednoduchého svetelného (príp. svetelno-kinetického) objektu. Dizajn výrobkov - návrh 

svietidla. Experimenty s vybranými technikami tradičných remesiel. Animovaná 

návšteva galérie, výstavy umeleckých diel (alebo výtvarné diela sprostredkované iným 

spôsobom), výtvarná reakcia (interpretácia, intervencia, rekompozícia, kópia a pod.)  

na vybrané výtvarné, dizajnérske alebo architektonické dielo. 

Podnety z iných umení a oblastí poznania: kontrast v hudbe prevedený  

do média maľby (skladby rôzneho výrazu, žánru ...), výtvarné stvárnenie prírodných 

štruktúr (inšpirácia biologickými makrosnímkami, vesmírne snímky, pozorovanie 

mikroskopom, lupou), kryštály (rôzne sústavy) lom svetla. 

 

Kompetencie Výstupy 

 

- cieľavedome používajú výtvarné 

vyjadrovacie prostriedky, používajú 

princípy radenia, kombinovania,  

a kontrastov farieb,  

- ovládajú prácu s digitálnym 

fotoaparátom, ovládajú základy 

postprodukcie digitálnej fotografie, 

- nakreslia videné predmety v približných 

proporčných a tvarových vzťahoch,  

- vymodelujú videné predmety  

v približných proporčných atvarových 

 

Porozumenie prvkom – aspektom 

výtvarného jazyka, ktorý sa realizuje  

v tematických okruhoch. 

 

Ročníková práca. 



vzťahoch, zachytia výraz videnej 

skutočnosti,  

- rozlišujú farby a farebné vzťahy,  

- znázornia postavu v pokoji a v pohybe  

v približných proporčných a tvarových 

vzťahoch, 

- výtvarne vyjadria vlastné nápady, vynájdu 

vlastné formálne riešenia 

- vymenujú hlavné znaky a typické diela 

op-artu,  

- vymenujú hlavné znaky a typické diela 

svetelného umenia,  

- svojbytne stvárnia, alebo (interpretujú) 

tematický alebo formálny podnet 

vybraného výtvarného diela , opíšu videné 

výtvarné dielo (druh, médium, techniku, 

výraz), 

- výtvarne parafrázujú hudobný výraz  

a kontrast,  

- výtvarne reagujú na podnety z oblasti 

biológie, 

 

  



VÝTVARNÝ ODBOR – 3. ročník  nižšieho sekundárneho umeleckého vzdelávania 

ISCED 2B 

 

 

○ Počet hodín týždenne:  3,0 týždenne v kolektívnej forme výučby 

○ Učebný plán číslo: 54 

  

 

 Ciele: Laborovanie s s výtvarným jazykom a kompozíciou, rozvoj transformácie 

diela vo všetkých oblastiach (kresba, maľba, grafika, dekoračné činnosti). 

Experimentovanie s tvarmi, farbami, perspektívou - absurdné umenie. Rozvoj 

kresliarskej pamäte. Štúdie ľudského tela. 

 

 Obsah: Laborovanie s výtvarným jazykom a kompozíciou: Rozvoj 

transformácie kresby, maľby, dizajnu, alebo architektúry v počítačovom programe (ak je 

to v možnostiach pedagóga a matriálnom zabezpečení jeho triedy). Podobná 

transformácia môže prebiehať aj na pôde vlastnej kresby, či maľby. Variovanie 

fotografickej kompozície, postprodukcia fotografie - možnosti rozvinutej manipulácie 

(Ak je to v možnostiach pedagóga a materiálnom zabezpečení triedy.) Žiaci 

experimentujú v oblasti farebnej grafiky - experimenty s farbou a rastrom (sútlač). 

Oboznámia sa so základom tvorby skulptúrnej sochy, ďalej sa oboznámia s ornamentom 

ako  jedným z vyjadrovacích prostriedkov výtvarného umenia - výtvarné využitie 

princípov a foriem ornamentu. V oblasti dekoratívnych činností dekorujú podľa možností 

najrôznejšie plochy a tiež tvary. Vytvárajú šperky - experimentujú s ich tvarom, farbymi, 

kombináciou materiálu a pod. 

 Zobrazovanie sveta: Pomocou kresliarskych cvičení (postavy a situácie) žiaci 

trénujú kresliarsku pamäť. Zameriavajú sa na štúdiu interiéru aj exteriéru, dôraz je 

kladený na na perspektívu  asprávne proporcie. Štúdie ľudského tela vytvárajú podľa 

modelu (2D, 3D). Ak je to v možnosti pedagóga a jeho materiálneho zabezpečenia  

v triede, žiaci vytvoria fotografickú reportáž. 

 Rozvoj fantázie, tvorba vlastných koncepcií: Pomocou neúpného obrazu a jeho 

rekonštrukcie rozvíjame fantáziu. Podporujeme u žiakov aj absurdné, vtipné, karikatúrne 



dokončenie. Žiaci využívajú pri tvorbe konkrétne výtvarné, dizajnérske a architektonické 

vyjadrenie vzťahu organické a anorganické, antropomorfné, zoomorfné, alebo 

fytomorfné inšpirácie v dizajne a v architektúre. Skúmajú možnosti výtvarného  

a architektonického vyjadrenia vzťahu poriadok verzus chaos, taktiež možnosti 

výtvarného vyjadrenia abstraktných pojmov. Stvárňujú formálne odlišnosti – variácie 

toho istého motívu (napr. figurálna kompozícia) v rozličných kontextoch a rôznymi 

štýlmi. Podporujeme experimenty s výtvarnými technikami. 

 Podnety výtvarného umenia: Žiakov priberáme aj do prípravných prác popri 

vernisáži - umenie inštalácie: ukážky, realizácia inštalácie pre konkrétny priestor (in situ) 

Akčné umenie a performancia - ak je to v možnostiach pedagóga so žiakmi tvoríme 

videozáznam happeningu , eventu , alebo performancie (ako reakcie na spoločenskú 

udalosť, vymyslený rituál a pod.)  Žiakov zoznámime s tvaroslovím súčasnej 

architektúry, na základe získaných poznatkov a pod ich vplyvom podnecujeme žiakov  

k tvorbe vlastného architektonického návrhu. Využívame experimenty s vybranými 

technikami tradičných remesiel. Návšteva galérie, výstavy umeleckých diel (alebo 

výtvarné diela sprostredkované iným spôsobom), následne výtvarná reakcia 

(interpretácia, intervencia, rekompozícia, kópia a pod.) na vybrané výtvarné, dizajnérske 

alebo architektonické dielo. 

 Podnety z iných umení a oblastí poznania: Výtvarné spracovanie vybraných 

podnetov z histórie, geografie, matematiky... Návrh a realizácia kostýmov pre zvolené 

divadelné (filmové) postavy návrh a realizácia scény pre zvolené divadelné predstavenie 

 

Kompetencie Výstupy 

- experimentujú s výtvarnými 

vyjadrovacími prostriedkami, 

- výtvarne variujú zadanú tému, 

- používajú princípy kompozície (rozvrh 

plochy alebo priestorového útvaru), 

- ovládajú základy fotografickej 

kompozície, 

- proporčne, tvarovo a perspektívne 

 

Porozumenie prvkom – aspektom 

výtvarného jazyka, ktorý sa realizuje v 

tematických okruhoch. Výtvarne spracujú 

vybrané podnety z oblasti 

prírodovedných, spoločenskovedných, 

alebo z humanitných predmetov. 

 



správne nakreslia videný priestor, 

- proporčne a tvarovo správne nakreslia  

a postavu podľa modelu, 

- proporčne a tvarovo správne vymodelujú 

postavu podľa modelu, 

- umelecky zachytia výraz videnej 

skutočnosti, 

- formálne vyjadria vlastný nápad, 

myšlienku 

- charakterizujú hlavné znaky a typické 

diela umenia inštalácie, 

- charakterizujú hlavné znaky a typické 

diela umenia akcie, 

- tvoria vo zvolenom štýle moderného 

umenia, 

- slovne opíšu svoj výtvarný zámer 

 

Ročníková práca. 

 

  



VÝTVARNÝ ODBOR – 4. ročník  nižšieho sekundárneho umeleckého vzdelávania 

ISCED 2B 

 

 

○ Počet hodín týždenne:  3,0 týždenne v kolektívnej forme výučby 

○ Učebný plán číslo: 54 

  

 

 Ciele: Laborovanie s s výtvarným jazykom a kompozíciou, rozvoj transformácie 

diela vo všetkých oblastiach (kresba, maľba, grafika, dekoračné činnosti). 

Experimentovanie s tvarmi, farbami, perspektívou - absurdné umenie. Rozvoj 

kresliarskej pamäte. Štúdie ľudského tela. 

 

 Obsah: Laborovanie s výtvarným jazykom a kompozíciou: Štúdia pozitiv́nych 

a negatívnych tvarov podľa videnej skutočnosti (predmety, prírodniny...), - počítačové 

spracovanie (prekomponovanie, variovanie) vlastnej maľby alebo kresby. 

 Zobrazovanie reality: kresliarske pamäťové cvičenia, štúdie predmetov  

a prírodnín, štúdia figúry (s dôrazom na proporčnosť, detaily a výraz), štúdia portrétu  

(s dôrazom na proporcie), fotografický portrét (osvetlenie, nastavenie, výraz, 

postprodukčná manipulácia), videoreportáž. 

 Rozvoj fantázie, tvorba vlastných koncepcií: výtvarná transpozícia prírodného 

princípu (napr. topenie, stmievanie, kryštalizácia, vlnenie ...), inovačný dizajn predmetu 

(hudobného nástroja, nábytku …), návrh vlastného písma, spolupráca učiteľa a žiakov  

na vzniku nových tém a kombinácii techník. 

 Podnety výtvarného umenia: ukážky, realizácia objektu alebo obrazu 

(biologické, chemické alebo fyzikálne procesy), - performancia dokumentovaná 

fotografickým alebo fotografickým záznamom, použitie vybraných techník tradičných 

remesiel, spoločná návšteva galérie alebo výstavy umeleckých diel spojená s diskusiou, 

výtvarné reakcie/interpretácie vybraných výtvarných diel, výtvarné reakcie/interpretácie 

kultúrnej pamiatky. 

 Podnety z iných umení a oblastí poznania: výtvarné spracovanie vybraných 

podnetov chémie, fyziky, biológie, výtvarné vyjadrenie hudobných foriem (napr. sonáta, 



fuga, džezová skladba, uspávanka…), spracovanie vybraných podnetov. 

 

Kompetencie Výstupy 

- experimentujú s výtvarnými 

vyjadrovacími prostriedkami, 

- výtvarne variujú zadanú tému, 

- používajú princípy kompozície (rozvrh 

plochy alebo priestorového útvaru), 

- ovládajú základy fotografickej 

kompozície, 

- proporčne, tvarovo a perspektívne 

správne nakreslia videný priestor, 

- proporčne a tvarovo správne nakreslia  

a postavu podľa modelu, 

- proporčne a tvarovo správne vymodelujú 

postavu podľa modelu, 

- umelecky zachytia výraz videnej 

skutočnosti, 

- formálne vyjadria vlastný nápad, 

myšlienku 

- charakterizujú hlavné znaky a typické 

diela umenia inštalácie, 

- charakterizujú hlavné znaky a typické 

diela umenia akcie, 

- tvoria vo zvolenom štýle moderného 

umenia, 

- slovne opíšu svoj výtvarný zámer 

 

 

Porozumenie prvkom – aspektom 

výtvarného jazyka, ktorý sa realizuje  

v tematických okruhoch. Výtvarne 

spracujú vybrané podnety z oblasti 

prírodovedných, spoločenskovedných, 

alebo z humanitných predmetov. 

 

Ročníková práca. Absolventská práca. 

 

  

 



Absolventská skúška: 

 Absolventská práca na vybranú tému s vopred dohodnutou technikou tvorby. 

Žiak preukáže znalosti z vybraných statí dejín umenia. 

 Absolvent prácu vystavuje na vernisáži, príp. absolventskej skúške, verejne ju 

predstaví, obháji (ozrejmí koncepciu, postup pri tvorbe a pod.) 

 

 

Profil absolventa: 

 Žiak sa orientuje v tvorbe výtvarných prác v základných disciplínach – kresba, 

maľba grafika a dekoratívne činnosti. Je schopný samostatne pracovať v rámci týchto 

spôsobov tvorby umeleckého diela. Orientuje sa vo zvolených statiach z Dejín umenia. 

  



VÝTVARNÝ ODBOR – 1. ročník  II. stupňa základného umeleckého vzdelávania a 

Štúdia pre dospelých 

 

 

○ Počet hodín týždenne:  3,0 týždenne v kolektívnej forme výučby 

○ Učebný plán číslo: 56 

  

 

 Ciele: Samostatná tvoriť vo vybranom médiu a technike podľa záujmu žiaka. 

Laborovanie s s výtvarným jazykom a kompozíciou, rozvoj transformácie diela  

vo všetkých oblastiach (kresba, maľba, grafika, dekoračné činnosti). Experimentovanie  

s tvarmi, farbami, perspektívou - absurdné umenie. Rozvoj kresliarskej pamäte. Štúdie 

ľudského tela. 

 

 Obsah:  

 Laborovanie s výtvarným jazykom a kompozíciou: sumarizujúce cvičenia 

zamerané na vyjadrovacie prostriedky a kompozičné princípy Štúdia pozitívnych  

a negatívnych tvarov podľa videnej skutočnosti (predmety, prírodniny...), - počítačové 

spracovanie (prekomponovanie, variovanie) vlastnej maľby alebo kresby. 

 Zobrazovanie reality: kreslenie, maľovanie a modelovanie podľa videnej 

skutočnosti (s dôrazom na proporčnosť, detaily a výraz), štúdia portrétu  

(s dôrazom na proporcie), fotografický portrét (osvetlenie, nastavenie, výraz, 

postprodukčná manipulácia), posuny a transformácie zobrazenia skutočnosti. 

 Rozvoj fantázie, tvorba vlastných koncepcií: štylizačné variácie výtvarná 

transpozícia priŕodného princípu (napr. topenie, stmievanie, kryštalizácia, vlnenie ...), 

inovačný dizajn predmetu (hudobného nástroja, nábytku …), návrh vlastného písma, 

spolupráca učiteľa a žiakov na vzniku nových tém a kombinácii techník. vyjadrovanie 

vlastných konceptov v rôznych médiách, - konfrontácia artefaktu vytvoreného v rôznych 

médiách, - individuálne tvorivé úlohy 

 Podnety výtvarného umenia: Diskusie o výtvarnom umení, referát, ukážky, 

realizácia objektu alebo obrazu (biologické, chemické alebo fyzikálne procesy), - 

performancia dokumentovaná fotografickým alebo fotografickým záznamom, použitie 



vybraných techník tradičných remesiel, spoločná návšteva galérie alebo výstavy 

umeleckých diel spojená s diskusiou, výtvarné reakcie/interpretácie vybraných 

výtvarných diel, výtvarné reakcie/interpretácie kultúrnej pamiatky. 

 Podnety z iných umení a oblastí poznania: výtvarné spracovanie vybraných 

podnetov chémie, fyziky, biológie, výtvarné vyjadrenie hudobných foriem (napr. sonáta, 

fuga, džezová skladba, uspávanka…), spracovanie vybraných podnetov. 

 

Pre rozšírené štúdium ďalej platí: rozšírené vyučovanie umožňuje žiakom pracovať  

na vyučovacích obsahoch druhého stupňa s väčšou časovou dotáciou, v rozšírenej  

a v prehĺbenej forme. Žiaci sa špecializujú na vybrané médium alebo disciplínu, podľa 

profilácie umeleckej tvorby každého žiaka, či celej skupiny a teda zvláštna pozornosť je 

venovaná individuálnej príprave na ďalšie štúdium – po výtvarnej i teoretickej stránke 

 

Kompetencie Výstupy 

- samostatne tvoria umelecké diela  

v okruhu zvoleného média, 

- dokážu výtvarne vyjadriť vizuálnu realitu 

a svoje myšlienkové koncepty, 

- dokážu verejne prezentovať výstupy 

svojej tvorby, 

- verbálne zdôvodnia koncepciu i realizáciu 

svojho diela, 

- získajú si informácie o možnosti 

technologických riešení v okruhu 

zvoleného média, 

- sú schopní ďalej rozvíjať svoje 

schopnosti, 

- majú aktívny divácky vzťah a uvedomelý 

postoj k dielam výtvarného umenia  

a k vizuálnej kultúre, 

- dokážu zdôvodniť svoje estetické názory, 

- sumarizujúce cvičenia zamerané na 

vyjadrovacie prostriedky a kompozičné 

princípy, 

- kreslenie, maľovanie a modelovanie 

podľa videnej skutočnosti, 

- posuny a transformácie zobrazenia 

skutočnosti, 

- štylizačné variácie, 

- kombinovanie techník, 

- operácie s motívom (námetom), 

&quot;11 z &quot;18 

- vyjadrovanie vlastných konceptov  

v rôznych médiách, 

- konfrontácia artefaktu vytvoreného  

v rôznych médiách, 

- individuálne tvorivé úlohy, 

- štúdium literatúry z oblasti chronológie 



 dejín umenia (referát), 

- diskusie o umení. 

 

Porozumenie prvkom – aspektom 

výtvarného jazyka, ktorý sa realizuje  

v tematických okruhoch. Výtvarne 

spracujú vybrané podnety z oblasti 

prírodovedných, spoločenskovedných, 

alebo z humanitných predmetov. 

 

Ročníková práca.  

 

 

 

 


