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ÚVOD 

Školský vzdelávací program Základnej umeleckej školy Hálkova 56 v Bratislave vychádza zo 

štátneho vzdelávacieho programu, ktorý je podľa Školského zákona najvyšším cieľovým 

programových projektom vzdelania v Slovenskej republike. 

Je zameraný na školské vzdelávanie v hudobnom, výtvarnom, literárno-dramatickom a 

tanečnom odbore ZUŠ. 

Rešpektuje systém starostlivosti o talenty v SR a venuje osobitnú starostlivosť každému 

žiakovi, jeho zameraniu a individuálnym schopnostiam. Charakterizovaný je vysokým 

stupňom individuálnej starostlivosti o žiaka. 

Školský vzdelávací program ZUŠ Hálkova 56 v Bratislave obsahuje variabilné študijné 

programy a alternatívne metódy práce. Zároveň rešpektuje ucelenú sústavu výchovy a 

vzdelania v SR. Poskytuje mladej generácii možnosť rozvíjať svoje nadanie a umeleckú 

prípravu aj na vyššom stupni a postupne sa kvalifikovať pre profesionálny výkon niektorého 

umeleckého povolania. 

Základná umelecká škola Hálkova 56 v Bratislave poskytuje základne umelecké vzdelanie 

podľa § 17 školského zákona o výchove a vzdelávaní. 

Školský vzdelávací program ZUŠ Hálkova 56 v Bratislave si osvojil fakt, že hlavným cieľom 

umeleckého školstva je výchova umením, k umeniu a pre umenie. Vychádza aj z toho, že 

základné umelecké školy pôsobia na najširšej základni, v systéme umeleckého vzdelávania 

predstavujú základný článok a sú liahňou talentov pre konzervatóriá a neskôr vysoké školy 

umeleckého zamerania. 
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1 CIELE ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU ZUŠ 

HÁLKOVA 56 V BRATISLAVE 

Školský vzdelávací program ZUŠ Hálkova 56 v Bratislave vytvára jednotný vzdelávací plán 

školy, v ktorom sa stretávajú poznatky z hudobného, tanečného, literárno-dramatického a 

výtvarného odboru. Reaguje na vývoj v spoločnosti a potreby súčasnej generácie, ktoré chce 

odborne formovať v syntéze s dobrými tradíciami slovenského umeleckého školstva. 

Štúdium má poskytnúť záujemcom poznatky z umeleckej oblasti, vzbudiť záujem o umenie a 

tiež poskytnúť žiakom komplexný pohľad a prehľad v oblasti umenia s prihliadnutím na vek 

žiakov navštevujúcich ZUŠ. 

Absolventi ZUŠ nadobudnú skúsenosti a vedomosti, ktoré budú potrebné pri plánovanom 

štúdiu vybraného odboru na stredných školách, prípadne pri príprave na vysokoškolské 

štúdium. Cieľom vyučovacieho procesu je rozvíjať osobnosť žiaka. 

Školský vzdelávací program ZUŠ Hálkova 56 v Bratislave je otvorený kurikulárny dokument, 

ktorý sa bude podľa potrieb a požiadaviek dopĺňať a reagovať na spoločenské zmeny a 

aktuálne požiadavky v spoločnosti. Je vypracovaný podľa princípu následnosti a kontinuity 

stupňov ZUŠ. Umožňuje vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

potrebami. 
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2 VYUČOVACÍ JAZYK, MEDZINÁRODNÁ ŠTANDARDNÁ   

KLASIFIKÁCIA VZDELÁVANIA 

Vyučovacím jazykom na ZUŠ Hálkova 56 v Bratislave je slovenský jazyk. 

Školský vzdelávací program ZUŠ je v súlade so štátnym vzdelávacím programom, ktorý 

používa klasifikáciu ISCED (UNESCO, 1999) pre obsahové oblasti vzdelávania, podľa ktorej 

sa postupuje v Európskej únii a ktorú akceptujú aj iné medzinárodné organizácie. 

Základný stupeň umeleckého vzdelania, podľa ISCED, poskytujú v SR základné umelecké 

školy. Primárne vzdelanie sa označuje 1B, nižšie sekundárne vzdelanie sa označuje 2B. ZUŠ 

sú súčasťou sústavy základných a stredných škôl. 
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3 STUPNE ZÁKLADNÉHO UMELECKÉHO VZDELANIA A 

ZÍSKANIE DOKLADOV O VZDELANÍ 

Základné umelecké vzdelanie môže žiak ZUŠ Hálkova 56 v Bratislave získať úspešným 

absolvovaním vzdelávacieho programu v jednotlivých odboroch. 

Základné umelecké vzdelanie sa člení na: 

a) Primárne umelecké vzdelanie – ktoré získa žiak úspešným absolvovaním posledného 

ročníka vzdelávacieho programu pre prvú časť prvého stupňa ZUŠ, dokladom ozískanom 

stupni vzdelania je vysvedčenie sdoložkou (ISCED 1B). 

b) Nižšie sekundárne vzdelanie – ktoré získa žiak úspešným absolvovaním posledného 

ročníka vzdelávacieho programu pre druhú časť prvého stupňa základného štúdia ZUŠ, 

dokladom o získanom stupni vzdelania je vysvedčenie s doložkou (ISCED 2B). 

3.1 DĹŽKA A FORMA ŠTÚDIA V ZUŠ HÁLKOVA 56 V BRATISLAVE 

ZUŠ organizuje vyučovanie v prípravnom štúdiu, v základnom štúdiu I. a II. stupňa, v štúdiu 

pre dospelých, v skrátenom a rozšírenom štúdiu. 

Prípravné štúdium má najviac dva ročníky. Je určené pre žiakov I. stupňa ZUŠ a pre nadané 

deti vo veku pred plnením povinnej školskej dochádzky. 

Základné štúdium sa člení na dva stupne. Prvý stupeň má najviac 9 ročníkov a druhý stupeň 

má najviac 4 ročníky. 

Prvý stupeň základného štúdia sa delí na prvú a druhú časť. Prvá časť má najviac 4 ročníky, 

druhá časť má najviac 5 ročníkov. Po absolvovaní prvej časti získa žiak primárne umelecké 

vzdelanie – ISCED 1B. 

Po absolvovaní druhej časti získa žiak nižšie sekundárne vzdelanie ISCED 2B. 

Jednoročné prípravné štúdium je možné zriadiť pre žiakov II. stupňa, ktorí nenavštevovali 

prvý stupeň základného štúdia. 

Rozšírené štúdium je určené žiakom, ktoré v základnom štúdiu preukážu mimoriadne nadanie 

a vynikajúce školské výsledky. Návrh predkladá triedny učiteľ v termíne do 31. marca 
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riaditeľovi školy. Ten má právomoc udeliť žiakovi rozšírenú formu štúdia v nasledujúcom 

školskom roku. 

Skrátené štúdium umožňuje žiakom prípravu na štúdium na stredné školy, konzervatóriá a 

vysoké školy pedagogického alebo umeleckého zamerania. 

Štúdium pre dospelých je určené pre uchádzačov, ktorí si chcú doplniť a rozšíriť svoje 

umelecké vzdelanie, má štyri ročníky. 

Prerušenie štúdia môže riaditeľ školy povoliť na základe žiadosti žiaka alebo jeho zákonného 

zástupcu. 

Vyučovanie je individuálne a skupinové. Počty žiakov v jednotlivých vyučovacích 

predmetoch určujú učebné plány. 

3.2 SPÔSOB PRIJÍMANIA ŽIAKOV NA ŠTÚDIUM 

Prihláška na štúdium sa podáva na tlačive schválenom ministerstvom školstva. 

Podmienkou prijatia na štúdium je splnenie požadovaných predpokladov v prípravnom štúdiu, 

alebo úspešné vykonanie prijímacej skúšky vo zvolenom umeleckom odbore v základnom 

štúdiu alebo v štúdiu pred dospelých ( ďalej len „prijímacia skúška“ ). 

Prijímacie skúšky sa konajú spravidla od 1. apríla do 15. júna. 

Termín a miesto konania prijímacej skúšky vyhlasuje riaditeľ školy najmenej jeden mesiac 

vopred, zároveň oznámi umelecké odbory a študijné zamerania, do ktorých sa môžu 

uchádzači prijať. 

Na posúdenie študijných predpokladov uchádzača o prijatie na štúdium zriaďuje riaditeľ školy 

trojčlennú prijímaciu komisiu a vymenúva jej členov pre každý umelecký odbor a študijné 

zameranie. 
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4 PRIEBEH A UKON ČOVANIE ŠTÚDIA 

4.1 POSTUP DO VYŠŠIEHO ROČNÍKA A PRERADENIE ŽIAKA 

Do vyššieho ročníka postupuje žiak, ktorý dosiahne na konci druhého polroka alebo po 

opravných skúškach aspoň stupeň celkového hodnotenia prospel. 

Na odporúčanie učiteľa hlavného predmetu možné možno mimoriadne nadaného žiaka, po 

vykonaní postupových skúšok zo všetkých predmetov, preradiť do vyššieho ročníka aj na 

konci prvého polroka. 

Ak žiak zaradený do rozšíreného štúdia nespĺňa požiadavky štátneho vzdelávacieho 

programu, na návrh triedneho učiteľa ho možno preradiť do príslušného ročníka základného 

štúdia. 

4.2 UKONČOVANIE ŠTÚDIA 

Prvá časť prvého stupňa základného štúdia, druhá časť prvého stupňa základného štúdia, 

druhý stupeň základného štúdia a štúdium pre dospelých sa ukončuje záverečnou skúškou. 

Ak žiak alebo zákonný zástupca žiaka neuhrádza čiastočnú úhradu nákladov možno štúdium 

ukončiť len k 31.januáru alebo k 30. júnu. 
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5 SPÔSOB KLASIFIKÁCIE A HODNOTENIA 

Klasifika čné stupne a celkové hodnotenie žiaka. 

Prospech žiaka 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: 

prospel s vyznamenaním 

prospel 

neprospel 

Žiak prospel s vyznamenaním: 

ak je z hlavného predmetu klasifikovaný stupňom 1 – výborný, 

v žiadnom z povinných predmetov nie je klasifikovaný stupňom horším ako chválitebný  

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. 
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5.1 POSTUP PRI KLASIFIKÁCII A HODNOTENÍ ŽIAKA 

Klasifikácia žiaka zo všetkých povinných vyučovacích predmetov a nepovinných 

vyučovacích predmetov /ďalej len „súhrnná klasifikácia“/ sa uskutočňuje na konci prvého 

polroka a druhého polroka príslušného školského roka. 

Celkové hodnotenie žiaka vychádza z výsledkov súhrnnej klasifikácie. Ak má žiak alebo 

zákonný zástupca žiaka pochybnosti o správnosti klasifikácie v jednotlivých predmetoch na 

konci prvého polroka alebo druhého polroka, môže do jednotlivých predmetoch na konci 

prvého polroka alebo druhého polroka, môže do siedmich dní odo dňa, keď bolo žiakovi 

vydané vysvedčenie, požiadať riaditeľa školy o preskúšanie.  

Ak príslušný predmet vyučuje riaditeľ školy, môže žiaka alebo zákonný zástupca žiaka 

požiadať o preskúšanie zriaďovateľa školy. 

Preskúšať žiaka nemožno, ak bol v klasifikačnom období z vyučovacieho predmetu 

klasifikovaný na základe komisionálnej skúšky. 

Preskúšanie sa uskutoční najneskôr do desiatich pracovných dní od doručenia žiadosti 

opreskúšanie. 

Ak sa žiak bez závažných dôvodov nedostaví na preskúšanie v určenom termíne, nemožno ho 

preskúšať. 

Výsledok preskúšania, ktorý je konečný, oznámi riaditeľ školy písomne žiakovi alebo 

zákonnému zástupcovi žiaka do troch pracovných dní od určeného termínu preskúšania. 

Riaditeľ školy môže nariadiť okamžité preskúšanie, ak zistí, že učiteľ porušil pravidlá 

klasifikácie a hodnotenia. Preskúšanie sa uskutoční do troch dní. 

Žiaci prípravného štúdia sa neklasifikujú, ich štúdium je prípravou na prijatie do základného 

štúdia. 

O prospechu a správaní žiaka informuje jeho zákonného zástupcu triedny učiteľ alebo riaditeľ 

školy. 
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5.2 OPRAVNÉ SKÚŠKY 

Žiak, ktorý je na konci druhého polroka klasifikovaný z niektorého predmetu okrem hlavného 

predmetu stupňom neuspokojivý, môže vykonať opravnú skúšku. 

Opravné skúšky sa konajú posledný týždeň letných prázdnin. Termín skúšky určuje riaditeľ 

školy. 

Ak sa žiak zo závažných dôvodov nedostaví na opravnú skúšku, riaditeľ školy mu umožní 

vykonať opravnú skúšku najneskôr do 15. septembra. Do toho času žiak navštevuje 

podmienečne najbližší vyšší ročník 

5.3 VYSVEDČENIE 

Triedny učiteľ vyplní žiakom základného štúdia a štúdia pre dospelých vysvedčenie na 

predpísanom tlačive schválenom ministerstvom školstva. Škola ho vydá žiakovi na konci 

prvého polroka na určitý čas a natrvalo na konci školského roka. 

Záverečné vysvedčenie škola vydá po ukončení prvej časti prvého stupňa základného štúdia, 

druhej časti prvého stupňa základného štúdia, druhého stupňa základného štúdia, ako aj po 

ukončení štúdia pre dospelých. 

Na záverečnom vysvedčení žiaka, ktorý úspešne absolvoval prvú časť prvého stupňa 

základného štúdia sa uvedenie doložka „Žiak získal primárne umelecké vzdelanie“. 

Na záverečnom vysvedčení žiaka, ktorý úspešne absolvoval druhú časť prvého stupňa 

základného štúdia sa uvedie doložka „Žiak získal nižšie sekundárne umelecké vzdelanie“. 

Na vysvedčení sa uvádza klasifikácia z predmetov uvedených vo vzdelávacom programe 

príslušného odboru vzdelávania, podľa príslušného ročníka, ktorý žiak navštevoval, a jeho 

celkové hodnotenie v príslušnom školskom roku. 

Žiakovi, ktorému sa na základe vykonanej komisionálnej skúšky povolil postup do vyššieho 

ročníka bez absolvovania predchádzajúceho ročníka, sa na vysvedčení uvedie „Žiakovi sa na 

základe komisionálnej skúšky povoľuje postup do ... ročníka .... stupňa základného zdelania“. 

Žiakovi, ktorého nebolo možno zo závažných dôvodov klasifikovať na konci školského roka 

ani v náhradnom termíne sa na vysvedčení okrem údajov podľa odseku 2 uvedie doložka 

„Žiak nebol klasifikovaný a opakuje ročník“. 
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Odpis vysvedčenia sa vydá na žiadosť osoby, ktorej bolo vysvedčenie vydané alebo na 

žiadosť jej zákonného zástupcu. 

Odpis musí byť doslovným odpisom originálu listiny, pričom sa uvedú mená, priezviská a 

akademické tituly osôb, ktorých podpisy sú na ňom uvedené s pripojením značky „v. r.“. 

Odpis sa opatrí doložkou o jeho obsahovej zhode s originálom listiny, overí sa odtlačkom 

pečiatky školy a podpisom osoby, ktorá odpis vydala s uvedením miesta a dátumu jeho 

vydania. 

O vydaní odpisu sa vykoná záznam v príslušnom triednom katalógu žiaka s uvedením dátumu 

ktorá odpis vydala. Neskoršia zmena mena alebo priezviska sa na origináli listiny ani na jej 

odpise nevyznačuje. 

5.4 SPÔSOB ORGANIZÁCIE KOMISIONÁLNEJ SKÚŠKY V ZUŠ 

Žiak školy sa klasifikuje na základe výsledkov komisionálnej skúšky 

ak koná záverečnú skúšku z hlavného predmetu podľa § 7 ods. 1, 

ak je zaradený do vyššieho ročníka na konci prvého polroka  predchádzajúceho ročníka podľa 

§ 6 ods. 2, 

ak je žiak zaradený do vyššieho ročníka bez absolvovania predchádzajúceho ročníka, 

ak koná opravné skúšky podľa § 10, 

pri postupových skúškach z hlavného predmetu na zaradenie do rozšíreného štúdia, ak žiak 

alebo jeho zákonný zástupca požiada o preskúšanie podľa § 9 ods. 3 a 4, alebo keď sa 

preskúšanie koná z podnetu riaditeľa školy podľa § 9 ods.5. 

 

Komisia pre komisionálne skúšky ( ďalej len „komisia ) má najmenej troch členov, tvoria ju 

odborníci pre príslušný predmet alebo umelecký odbor. 

Členov komisie a jej predsedu vymenúva riaditeľ školy. 

Komisia hodnotí podľa klasifikačnej stupnice uvedenej v § 8 ods. 1. Komisia rozhoduje 

nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov, pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu. 
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Komisia vyhotoví protokol o vykonaní komisionálnej skúšky, ktorý potvrdia svojimi odpismi 

všetci členovia komisie. 
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6 DOZOR NAD ŽIAKMI 

Pri výchovno - vzdelávacom procese dozor nad žiakmi vykonávajú: 

- v čase vyučovania a pri ostatnej výchovno-vzdelávacej činnosti organizovanej školou 

pedagogickí zamestnanci školy 

- pri súťažiach, koncertoch, divadelných predstaveniach výstavách a iných činnostiach 

organizovaných v sídle školy zamestnanci školy poverení riaditeľom školy 

- pri podujatiach, na ktorých sa žiak zúčastní mimo školy, jeden pedagogický zamestnanec do 

počtu 15 žiakov, ak sa na podujatí zúčastní viac ako 15 žiakov, riaditeľ školy zabezpečí účasť 

ďalšieho pedagogického zamestnanca na každých ďalších 15 žiakov. 
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7 SÚŤAŽE 

Na podporu umeleckého rastu žiakov, na výmenu skúseností a na porovnávanie úrovne a 

výsledkov štúdia, Základná umelecká škola, Hálkova 56 v Bratislave organizuje Koncertnú 

prehliadku žiakov bratislavských ZUŠ v hre na keyboarde a spevácku súťaž Hľadá sa 

muzikálová hviezda. Školskú súťaž v hre na dychových nástrojoch organizujú pedagógovia 

dychového odboru pre žiakov našej školy. 

7.1 KONCERTNÁ PREHLIADKA ŽIAKOV BRATISLAVSKÝCH ZUŠ V HR E NA 

KEYBOARDE 

Elektronické hudobné nástroje sú v neustálom vývoji, získali si popularitu u žiakov na 

základných umeleckých školách, ktorí majú zvýšený záujem učiť sa hrať a ovládať tieto 

elektronické hudobné nástroje. Hra na nich by nemala viesť len k využívaniu ich technických 

možností, ale žiaci by mali získavať čo najviac vedomostí a praxe aj v hudobnej teórii, 

harmónii, mali by sa zaoberať špecifikami jednotlivých hudobných štýlov a využitím nástroja 

v danom štýle. Keyboard nie je stroj, ale hudobný nástroj, ktorý je možné mnohostranne 

využívať. Veľmi dôležitú úlohu hrá vo vyučovacom procese osobnosť pedagóga, ktorý má 

mnohostranné vedomosti v oblasti klavírnej, akordeónovej hry a samozrejme hry na 

keyboarde, ovláda technické možnosti jednotlivých modelov nástroja, vie inštrumentovať, 

ovláda harmóniu a hudobné štýly. Ovláda prácu s PC a možnosti spojenia nástroja s PC a  

využitia programov pri výučbe. 

Základným cieľom je vzájomná výmena skúseností a usmernenie správnej hry na keyboarde s 

pedagógmi iných škôl. 

Prvý ročník koncertnej prehliadky sa uskutočnil v šk. roku 2003/ 2004 a ukázal veľký záujem 

pedagógov a žiakov o pravidelné stretávanie. Koncertnej prehliadky sa pravidelne zúčastňuje 

6- 8 verejných základných umeleckých škôl Bratislavy. Súčasťou je seminár pedagógov, 

výmena notových materiálov a výmena skúseností s pedagógmi jednotlivých škôl. 

Spontánne vystupovanie žiakov a živé muzicírovanie tých najlepších inšpiruje k lepším 

výsledkom aj ostatných žiakov, ktorí sa zúčastňujú prehliadky ako poslucháči.  

Koncertná prehliadka zvyšuje úroveň vyučovania všetkých žiakov bratislavských ZUŠ, na 

ktorých sa hra na tento nástroj vyučuje.  
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Koncertnej prehliadky sa zúčastňujú najlepší žiaci prihlásených škôl. Zámerne sme nechceli 

organizovať súťaž v hre na keyboarde, aby výkony žiakov neboli poznačené stresom, napätím 

a často aj neobjektívnym hodnotením poroty. Pedagóg môže ukázať všestranné možnosti 

využitia nástroja, pripraviť skladby v kombinácii so spevom, alebo inými nástrojmi. Každý 

rok sa na prehliadke predvedú nové hudobné skladby, tvorivosť pedagóga i žiaka.  

Výber skladieb sa neobmedzuje, je možné hrať skladby všetkých období a štýlov. Hráči majú 

k dispozícii  kvalitne ozvučené nástroje, presný program sa tvorí na generálke. Škola 

zabezpečuje celú organizáciu prehliadky a seminár pedagógov.  

Konanie prehliadky je každoročne v marci, čo dáva dostatočný priestor na dobrú prípravu.   

Niekoľkoročné organizovanie prehliadky potvrdzuje jej opodstatnenosť. Na prehliadku 

nadväzuje súťaž, ktorej organizátorom je ZUŠ Považská Bystrica. 

ZUŠ Hálkova 56 má dobré podmienky na realizovanie podobných projektov a má podporu 

vedenia školy.  

7.2 SPEVÁCKA SÚŤAŽ HĽADÁ SA MUZIKÁLOVÁ HVIEZDA 

Mladí adepti muzikálového spevu sú ovplyvnení súčasnými trendmi, medzi ktoré nesporne 

patrí práve muzikál. 

Od júna 2005 Základná umelecká škola , Hálkova 56 každoročne usporiada spevácku súťaž 

Hľadá sa muzikálová hviezda. Súťaž je určená žiakom bratislavských ZUŠ a ZUŠ 

Bratislavského kraja. Do súťaže sa každý rok zapojí cca 60 žiakov približne z 12 ZUŠ. 

Porota hodnotí nielen spevácky prejav, ale aj hereckú a tanečnú prípravu prednesenej skladby. 

Spieva sa s podkladom na CD nosiči, so sprievodom klavíra alebo iného hudobného nástroja  

V porote sa v priebehu siedmych ročníkov súťaže vystriedali muzikáloví speváci, herci a 

pedagógovia ako napríklad: Juraj Ďurdiak, Jarmila Frličková, Julius Selčan, Eva Pavlíková, 

Zuzana Mauréry, Csongor Kassai, Oľga Mojžišová, Božena Gráfová, Milan Ješko, Ján 

Slezák, Róbert Halák, Mária Eliášová, Viktor Horján, Oto Kollmann. 

Vyvrcholením súťaže je koncert víťazov. 

Cieľom projektu je umožniť žiakom ZUŠ súťažne predviesť repertoár, ktorý iné spevácke 

súťaže usporiadané pre túto cieľovú skupinu neumožňujú. Pre všetkých súťažiacich znamená 
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táto súťaž zmysluplné ukončenie prípravy a overenie si technických schopností, speváckej a 

hereckej pripravenosti. Súťaž nie je len konfrontáciou výsledkov jednotlivých žiakov a 

pedagógov, ale aj zoznamovanie sa s literatúrou a repertoárom tohto speváckeho žánru. 

Vystúpenie pred porotou, ktorá je zložená z profesionálov muzikálového spevu, znamená pre 

žiakov ZUŠ získať skúsenosti a pripravenosť pre štúdium na stredných a vysokých školách 

umeleckého zamerania. Je to veľká skúsenosť aj pre tých, ktorí majú ambície ďalej sa tomuto 

žánru profesionálne venovať. Pre všetkých je súťaž možnosťou získať skúsenosti z verejného 

vystupovania a overovania si vlastných síl a schopností. 

Výkony starších žiakov, ktoré sú často na profesionálnej úrovni, sú pre mladších súťažiacich 

motiváciou a inšpiráciou k ďalšej práci.  

Po súťaži sa koná seminár pre pedagógov a súťažiacich, na ktorom majú možnosť teoretickej 

a praktickej konfrontácie, odborného usmernenia porotou, výmeny skúseností a riešenia 

problémov v danej oblasti. 

Cieľová skupina, pre ktorú je súťaž zameraná je pre žiakov od 9 rokov vyššie. 

Aj keď muzikálový spev v súčasnosti nie je samostatným odborom študujúcim na ZUŠ, 

svojou melodikou, technickými požiadavkami a umeleckou hodnotou pre speváka nesporne 

patrí do repertoáru a vyučovacieho procesu na ZUŠ. 
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8 PROJEKTOVÉ VYU ČOVANIE 

Pod pojmom umelecký projekt sa myslí hudobné divadlo, muzikálové predstavenie, 

pantomíma, melodráma, atď. 

Projektové vyučovanie je syntetizujúcim odborom, ktorý umožní žiakom využiť svoje 

schopnosti v jeden ucelený metodický cieľ, projekt. 

Ambíciou predmetu je spojiť nadaných adeptov z odborov hudobný, tanečný a literárno-

dramatický a z nadobudnutých vedomostí a zručností žiakov vytvoriť v rámci predmetu 

ucelený, umelecky hodnotný projekt.  

Predmet pripraví žiakov tvorivo rozmýšľať, usmerniť talent, koordinovať zručnosti, 

spolupráci, empatii, zvládať prácu v časovom limite pod zdravím tlakom jedinca a 

konkurencie, čo je pre dnešný svet dôležité v každom smere. Predovšetkým je však predmet 

výborná príprava pre žiakov, ktorí majú záujem študovať na konzervatóriu v hudobno – 

dramatickom odbore, v muzikálovom štúdiu, či navštevovať stredné a vysoké školy 

umeleckého zamerania. 

Absolventi predmetu nadobudnú skúsenosti a prax v kolektíve pod vedením garanta vždy pre 

daný projekt.  

Základným cieľom predmetu je čeliť komplexným výzvam, ktoré si bude daný projekt 

vyžadovať, to zn. hudobné a spevácke schopnosti, herecký talent, pohybové schopnosti ,tanec, 

fantáziu, tvorivosť, pamäť, imitáciu, rýchlosť, priebojnosť, toleranciu, atď. Žiak tak môže 

spoznať svoje nové schopnosti a možnosti v oblasti umenia i sociálnej komunity, čeliť zdravej 

konkurencii a prekračovať tak sám seba. Zároveň si uvedomí svoje nedostatky, ktoré sa 

vďaka spoločnému cieľu bude snažiť čo najrýchlejšie odstrániť. Pod vedením garanta 

projektu sa žiakom priblíži svet reálneho umenia mimo školy so všetkými jej kladnými i 

zápornými stránkami. 

K jednotlivým projektom máme predstavu pozvať vždy nového garanta, ktorý by pracoval 

ako režisér. Vďaka tomuto faktu by niesol každý projekt pečiatku originality. 

Radi by sme poskytli priestor mladým začínajúcim skladateľom, režisérom, producentom, 

scénografom, atď., ktorí by si chceli svoje schopnosti overiť a hlavne vyskúšať v praxi s 

mladými adeptmi. 
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V jubilejnom roku 2013 - 14 , kedy  škola oslavuje 60. výročie založenia, pripravujeme nový 

projekt , prierez muzikálom, Snehulienka a sedem pretekárov, autora hudby Vaša Patejdla. 
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9 INOVÁCIA ŠTUDIJNÝCH ZAMERANÍ 

V súčasnosti možno pozorovať prudký vzrast zavádzania technických vymožeností do 

rôznych oblastí spoločenského života. Informačno - komunikačné technológie (IKT) sa 

stávajú sprostredkovateľom nepreberného množstva poznatkov, ale aj prostriedkom 

utvrdzovania a preverovania nového, či stimulom pre podnecovanie a rozvoj ľudskej 

tvorivosti. V školskom roku 2010 /2011 sme na našej škole zaviedli nový predmet Hudba a 

počítač , v roku 2011/2012  študijný program Počítačová grafika a v školskom roku 2012/ 

2013 sme zaviedli využitie IKT (informačných a komunikačných technológii) pri výučbe 

individuálneho predmetu Hra na bicie nástroje.                                                             

9.1 HUDBA A POČÍTA Č 

Študijné zameranie hudba a počítač predstavuje novú formu vzdelávania v rámci základného 

umeleckého vzdelávania na Slovensku. Vytvorením tohto študijného zamerania ide 

predovšetkým o snahu reagovať na súčasný technický pokrok. Výsledkom je implementácia 

IKT do hudobných oblastí umenia. 

Štúdium sa zameriava na osvojenie si podstatných pojmov a postupov z okruhu hudobno-

teoretických poznatkov v prepojení na poznávanie a praktické využívanie informačných 

technológií. Teoreticky i prakticky sa orientuje v súčasných hudobných žánroch, v hudobnej 

teórii (harmónii, rytmike, inštrumentácii, v hudobných formách, náuke o hudobných 

nástrojoch), atď. Na základe týchto vedomostí je žiak spôsobilý verbálne definovať, prakticky 

(aj interpretačne) realizovať a tvoriť hudobné skladby (vrátane tvorby hudobnej partitúry), je 

schopný orientovať sa v súčasných hudobných trendoch, v príslušných formách, žánroch a 

druhoch.   

Počas štúdia sa kladie zvýšený dôraz na nadobudnuté adekvátnych zručností v práci s 

hudobným softvérom a elektronickým ako aj tradičným hudobným nástrojom. Rovnako 

nevyhnutná je aj interpretačná oblasť spojená s hrou na elektronickom alebo tradičnom 

hudobnom nástroji, improvizácia a rozvíjanie hudobnej tvorivosti a tvorby.  

Študijné zameranie ponúka tri učebné plány v závislosti od počiatočných vedomostí 

uchádzača: 
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A/  Hudba a počítač I 

Podmienkou začatia štúdia študijného zamerania hudba a počítač I. je absolvovanie nižšieho 

sekundárneho umeleckého vzdelania v študijnom zameraní hra na keyboarde (veková hranica 

14 rokov). 

Prijatý žiak má požadované vedomosti z hudobnej teórie a zvláda techniku hry na klávesovom 

nástroji. Zároveň je v dostatočnej miere oboznámený s technickou obsluhou elektronických 

klávesových nástrojov.  

Študijný plán je zároveň určený pre absolventov nižšieho sekundárneho umeleckého 

vzdelania študijného zamerania hry na klavíri. 

Štúdium sa zameriava na získanie vedomostí a zručností v práci s hudobným softvérom v 

prepojení s elektronickým klávesovým nástrojom. 

V prípade nadaných žiakov môže ZUŠ umožniť štúdium i s nižšou vekovou hranicou. 

Štúdium absolventa klavírneho oddelenia je v prvom ročníku doplnené o osvojenie si 

nevyhnutných vedomostí a zručností v hre na keyboarde. Štúdium prebieha v rámci 

stanovenej časovej dotácie formou doplňujúcich informácií. 

B/ Hudba a počítač II  

Podmienkou začatia štúdia študijného zamerania hudba a počítač II. je absolvovanie nižšieho 

sekundárneho umeleckého vzdelania v študijnom zameraní hra na hudobnom nástroji – iného 

ako klávesového (veková hranica 14 rokov). 

Prijatý žiak má požadované vedomosti z hudobnej teórie, ako aj požadované zručnosti v hre 

na hudobnom nástroji. Štúdium sa zameriava na získanie základných zručností v hre na 

elektronickom klávesovom nástroji, ako aj na získavanie vedomostí v práci s hudobným 

softvérom v prepojení s elektronickým klávesovým nástrojom. 

V prípade nadaných žiakov môže ZUŠ umožniť štúdium i s nižšou vekovou hranicou. 

Štúdium absolventa hudobného oddelenia (iného ako klávesového) je v prvom ročníku 

doplnené o osvojenie si nevyhnutných vedomostí a zručností v hre na keyboarde. Štúdium sa 

realizuje v časovej dotácii 0,5 hodiny týždenne. 
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C/ Hudba a počítač III (štúdium pre začiatočníkov) 

Podmienkou začatia štúdia študijného zamerania hudba a počítač III. je veková hranica 14 

rokov, ako aj preukázanie základných hudobných schopností uchádzača (hudobný sluch, 

zmysel pre rytmus, intonačné schopnosti a pod.). Štúdium sa zameriava na zvládnutie 

základných vedomostí z hudobnej teórie, získanie základných zručností v hre na 

elektronickom klávesovom nástroji, ako aj získavanie vedomostí v práci s hudobným 

softvérom v prepojení s elektronickým klávesovým nástrojom. 

 Štúdium absolventa hudobného oddelenia (iného ako klávesového) je v prvom ročníku 

doplnené o osvojenie si nevyhnutných vedomostí a zručností v hre na keyboarde. Štúdium sa 

realizuje v časovej dotácii 0,5 hodiny týždenne. 

Vzhľadom na rozdielnu úroveň uchádzačov o študijné zameranie je rozsah požadovaného 

učiva, ako aj úroveň dosiahnutých študijných výsledkov odstupňovaná jednotlivými 

učebnými plánmi.  

9.2 CIELE UČEBNÉHO ZAMERANIA 

Cieľom študijného zamerania hudba počítač je nadobudnúť poznatky z odbornej terminológie 

v oblasti využívania informačných technológii v hudbe. 

Získať schopnosť využívať odbornú terminológiu informačných technológii v hudbe v rámci 

tvorivého procesu, ako aj v rámci komunikácie.  

Získať základné vedomosti a zručnosti v práci s hudobným softvérom a elektronickým 

klávesovým nástrojom so zameraním na MIDI komunikáciu a MIDI a audio záznam. 

Poznať zákonitosti notového zápisu a nototlače. 

Získať základné schopnosti pre vizuálne (notačné) spracovanie hudobného materiálu s 

využitím počítačového notačného softvéru. 

Nadobudnúť prijateľné interpretačné zručnosti v hre na elektronickom klávesovom nástroji. 

(platí pre Učebné plány II. III.) 

Získať základné poznatky z hudobnej náuky (platí pre Učebné plány II. III.) 

Získať základné teoretické poznatky a praktické zručnosti nevyhnutné pre tvorbu hudobného 

aranžmánu (harmonizácia a inštrumentácia melódie). 



24 

 

 

Získať schopnosť implementovať reálne hudobné nástroje do hudobného aranžmánu 

tvoreného hudobnými technológiami. 

Rozvíjať základné hudobno-teoretické vedomosti a praktické zručnosti v oblasti hudobnej 

kompozície (tvorba hudobných aranžmánov – harmónia, rytmus, inštrumentácia, výstavba 

piesne) so zameraním na vlastnú tvorbu – práca s textom (melodizácia a rytmizácia textu). 

Prehlbovať a rozvíjať vedomosti z oblasti všeobecných hudobno-teoretických poznatkov. 

Prehlbovať a upevňovať nadobudnuté interpretačné zručnosti v hre na elektronickom 

klávesovom nástroji, resp. na inom hudobnom nástroji predošlého štúdia so zameraním na 

komornú hru. 

Získať schopnosť reagovať na technický pokrok a implementovať nové poznatky do 

umeleckej praxe. 

Nadobudnúť schopnosť komunikácie o problematike, schopnosť kritického, hodnotiaceho 

postoja v nadväznosti na kultúrno-spoločenský vývoj. 

9.3 OBSAH VZDELÁVANIA 

Študijné zameranie hudba a počítač sa realizuje formou individuálneho vyučovania s časovou 

dotáciu 1 hodina týždenne v učebnom pláne I. a s časovou dotáciou 1,5 hodiny týždenne v 

učebnom pláne II. a III. Žiak študujúci podľa učebného plánu II. Alebo III. absolvuje v prvom 

roku štúdia základy hry na keyboarde v časovej dotácii 0,5 hodiny týždenne.  

Výučba študijného zamerania hudba a počítač prebieha v špeciálnej počítačovej učebni 

vybavenej nevyhnutnou IKT technikou (počítače, MIDI keyboardy, digitálny mixážny pult). 

Žiak je hodnotený na základe jeho schopnosti reagovať na pokyny, samostatne, logicky 

myslieť a tvorivo pracovať, schopnosť v primeranej kvalite i kvantite prezentovať výsledky 

práce. Hodnotenie je zároveň založené na výsledkoch teoretických úloh, testoch, ako aj miery 

zapojenia sa do spolupráce v rámci komornej hry alebo iných medziodborových vzťahov. 

Obsah vyučovania je smerovaný do troch základných oblastí. Prvou je získanie potrebných 

vedomostí a zručností v práci s hudobným softvérom. Žiak si osvojuje základnú terminológiu, 

ako aj použitie vybraných funkcií softvéru. Druhá oblasť je zameraná na získanie poznatkov 

týkajúcich sa tvorby hudobného aranžmánu – základy harmónie, inštrumentácie, pričom 

cieľovou oblasťou tvorby sú najmä vybrané žánre nonartificiálnej hudby. Tretia oblasť je 
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zameraná na ďalší rozvoj interpretačných zručností žiaka (Učebný plán I. II.), resp. rozvoj 

základných interpretačných zručností v hre na klávesovom nástroji (Učebný plán III.) 

9.4 METÓDY A FORMY PRÁCE 

V rámci vyučovania sú využívané nasledovné metódy: motivačná metóda, metóda priameho 

prenosu poznatkov (vysvetľovanie, rozhovor), fixačné metódy, metódy samostatnej práce, 

projektová metóda. 

Štúdium v študijnom zameraní hudba a počítač podľa učebných plánov I. a II. nadväzuje na 

vedomosti žiakov dosiahnuté na príslušnom stupni štúdia a odbore umeleckého vzdelania. 

Učebný plán III. je určený pre začiatočníkov. 

Dôraz sa kladie na rozvíjanie hudobnej kreativity, hudobného cítenia a hudobného vnímania 

žiaka, ako aj ďalší rozvoj motorických zručností v hre na hudobnom nástroji. Žiaci sa 

vzdelávajú najmä formou praktických cvičení dopĺňaných o teoretický výklad pedagóga.  

Súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu je predovšetkým používanie počítača vybaveného 

nevyhnutným hardvérom a softvérom a elektronického klávesového nástroja.  

Podmienkou úspešného výstupu žiaka v každom ročníku je hudobný projekt. Realizuje sa 

podľa zadania individuálne alebo v skupine formou komornej hry. V prvom až treťom 

ročníku štúdia používajú žiaci k tvorbe projektu existujúce notové materiály, ktoré slúžia ako 

podklad pre ďalšie spracovanie. Štvrtý ročník je venovaný výhradne autorskej tvorbe. Do 

výučby zaraďujeme spracovanie a interpretáciu takých skladieb, ktoré umožňujú spoznávania 

príslušných hudobných žánrov, zároveň sú prostriedkom pre získanie nevyhnutných hudobno-

teoretických vedomostí a kompetencií v IKT vo vzťahu k hudbe. 

9.5 UČEBNÉ PLÁNY ŠTUDIJNÉHO ZAMERANIA 

Študijné 

zameranie:  
Hudba a počítač I.  Hudba a počítač II.  Hudba a počítač III. 

Vek: od 14rokov  od 14rokov  od 14rokov 

Stupeň 

vzdelania: 

ISCED 2 B 

nižšie sekundárne  

umelecké vzdelanie 

 
ISCED 2 B 

nižšie sekundárne  

umelecké vzdelanie 

 
ISCED 1 B 

primárne umelecké 
vzdelanie 
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Základné 

štúdium: 
I. stupeň  I. stupeň  I. stupeň 

Dĺžka 

štúdia: 
4 roky  4 roky  4 roky 

Ročník: 1. 2. 3. 4.  1. 2. 3. 4.  1. 2. 3. 4. 

Časová 

dotácia: 
1 1,5 1,5 1,5  1+0,5 1,5 1,5 1,5  1+0,5 1,5 1,5 1,5 

Počet 

žiakov: 
1 1 1 1  1 1 1 1  1 1 1 1 

 

Úvodné hodiny teoretického charakteru je možné uskutočniť formou skupinovéhovyučovania. 

Žiak študujúci podľa učebného plánu II. A III. navštevuje povinné základy hry na keyboarde 

v časovej dotácii 0,5 hodiny týždenne. 

9.6 KOMPETENCIE  

Nadobúdaním hudobno-teoretických vedomostí, no najmä praktickými aktivitami umeleckého 

charakteru v prepojení na využívanie IKT, sa u žiaka rozvíja celý rad kompetencií. Okrem 

všeobecných kompetencií využíva celý rad špecifických kompetencií, ktoré spolupôsobia v 

rozličných kontextoch a v rôznych podmienkach. Pri tomto procese aktivuje tie stratégie, 

ktoré sa mu zdajú na splnenie úloh najvhodnejšie. Žiak sa zapája do aktivít, ktoré súvisia s 

tvorivým procesom a pri ktorých si osvojuje a vytvára diela primeranej umeleckej hodnoty. 

Rôznorodé spektrum vedomostí a zručností (hudobno-teoretické, interpretačné, improvizačné, 

kompozičné, IKT) vyplývajúce z obsahu tohto typu umeleckého vzdelávania vytvára 

predpoklad pre široké uplatnenie v ďalšej praxi. Žiak: 

pozná základnú terminológiu v oblasti MIDI a audio záznamu, 

pozná základnú štruktúru vybraného hardvéru (počítač, MIDI keyboard, digitálny mixážny 

pult a. i.), 

orientuje sa v prostredí vybraných hudobných softvérov, 
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pozná teóriu a princípy MIDI komunikácie a MIDI záznamu,  

orientuje sa v zvukových normách (General MIDI, GS, XG),  

pozná rôzne typy MIDI zariadení, 

pozná rôzne spôsoby MIDI záznamu,  

orientuje sa v štruktúre MIDI záznamu, 

má zručnosť v editácii MIDI záznamu,  

pozná teóriu a princípy audio záznamu,  

je schopný digitalizovať zvuk,  

je schopný editovať a archivovať digitalizovaný zvukový záznam, 

so zameraním na danú oblasť je schopný využívať Internetové zdroje, 

pozná základné princípy tvorby hudobnej partitúry, 

je schopný editovať a archivovať digitalizovaný záznam notového materiálu, 

orientuje sa v digitálnych formátoch so zameraním na zvuk a hudbu, 

získava resp. rozvíja svoje doteraz nadobudnuté interpretačné zručnosti, 

má základné hudobno-teoretické poznatky  

orientuje sa v hudobných žánroch a štýloch, 

dokáže tvoriť hudobné aranžmány vybraných hudobných žánrov, 

pozná základné princípy hudobnej kompozície, 

dokáže tvoriť vlastné hudobné diela. 

PROFIL ABSOLVENTA 

Absolvent štúdia ovláda podstatné pojmy a postupy z okruhu hudobno-teoretických 

poznatkov, ako aj z okruhu informačných technológií so špecifikáciou na hudbu. Teoreticky i 

prakticky sa orientuje v súčasných hudobných žánroch, v hudobnej teórii (v harmónii, 

rytmike, inštrumentácii, v hudobných formách, v náuke o hudobných nástrojoch) atď. Na 

základe týchto vedomostí je spôsobilý verbálne definovať, prakticky (interpretačne) 
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realizovať a tvoriť hudobné skladby (vrátane tvorby hudobnej partitúry), je schopný 

orientovať sa v súčasných hudobných trendoch, v príslušných formách, žánroch a druhoch. 

Počas štúdia sa zvýšený dôraz kladie na nadobudnutie adekvátnych zručností v práci s 

hudobným softvérom a elektronickým hudobným nástrojom a ich vzájomnej komunikácie. 

Rovnako nevyhnutná je aj interpretačná oblasť spojená s hrou na elektronickom hudobnom 

nástroji, improvizácia a rozvíjanie hudobnej tvorivosti a tvorby. 

Nadobudnuté teoretické poznatky i praktické zručnosti dokáže uplatniť pri ďalšej samostatnej 

činnosti. Svoje vedomosti dokáže sám rozvíjať, obnovovať, je schopný reagovať na 

spoločenský vývoj a na nové trendy v oblasti využívania informačných technológií v hudbe. 

Orientuje sa v odbornej literatúre a na základe získaných poznatkov dokáže hodnotiť a 

kriticky pristupovať k ďalšiemu tvorivému procesu. 

9.7 ZÁKLADY PO ČÍTA ČOVEJ GRAFIKY 

Používanie digitálnych médií, počítačov a internetu  ponúka veľa možností ako ich zapájať do 

vyučovacieho procesu, čím sa dá výrazne skvalitniť motivácia žiakov.  

Internet, ako moderný inšpiračný zdroj, je pohotovým nástrojom na vyhľadávanie množstva 

ukážok výtvarných diel, techník, pracovných postupov a námetov. Je tiež zdrojom nových 

informácií, umožňuje virtuálny prístup do galérií a múzeí celého sveta. Takáto motivácia má 

logicky väčší predpoklad zaujať dnešného žiaka, než ukážky z často zastaraných kníh. 

Pomocou počítača sa taktiež dá v triede umocniť špecifická atmosféra hudbou, napr. pri 

témach, ktoré sú s hudbou spojené, pustiť žiakom náučný film, či video.    

Na ZUŠ by sme nemali ignorovať vizuálne elektronické médiá, ktoré sa čoraz viac presadzujú 

v každom smere života, v kultúre a v rôznych oblastiach výtvarného umenia. Počítačová 

gramotnosť je dnes samozrejmosťou, ale jej výtvarnú vizuálnu stránku treba rozvíjať ako 

každú inú oblasť výtvarnej kultúry. Je dôležité, aby sa žiaci aj tu naučili rozpoznať výtvarnú 

kvalitu a skúšali ju sami vytvárať. Technické zvládnutie problematiky nestačí, nesmie sa 

vytratiť výtvarné myslenie a cítenie. Digitálne technológie nemajú mať ambíciu nahrádzať 

klasickú výtvarnú výučbu, ale ju majú rozširovať 

Počítače sú na výtvarnom odbore nevyhnutné aj pre prácu pedagógov, ktorí ich ocenia pri 

príprave na vyučovanie (získanie motivačných inšpirácií a ukážok z internetu, tvorba 
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prezentácií na konkrétne témy, zhromažďovanie materiálov o výtvarných problematikách,  

technikách, a pod.).  

Sú potrebné tiež pri tvorbe digitálneho archívu najlepších žiackych prác, ktoré môžu byť takto 

jednoducho a promptne použité pri výrobe plagátov, pozvánok a virtuálnej prezentácii školy.  

Umožňujú výučbu základov počítačovej grafiky s použitím žiackych prác a písma, finalizáciu 

a vizualizáciu návrhov, predovšetkým v  priestorových disciplínach a v dizajne. 

Výučba základov počítačovej grafiky sa realizuje v rámci základného štúdia plošného 

vytvárania ako rozširujúca disciplína (učebný plán č. 52, 53). Učebné plány na tento typ 

štúdia umožňujú pridať 12 hodín ročne na rozširujúce predmety. Perspektívne sa môže 

výučba špecializovaných predmetov v prípade mimoriadneho záujmu rozšíriť. 

Edukačný proces zohľadňuje štátny vzdelávací program a jeho metodické rady na podnety 

elektronických médií.  

Základy počítačovej grafiky, podľa stupňa vedomostí žiakov, zahŕňajú prácu s písmom, 

textom, kreslenie a maľovanie pomocou PC, základné operácie s obrázkom, jeho digitálne 

úpravy a transformácie, spracovanie a montáž obrazu, použitie vrstiev a filtrov, ktorých 

konečným výstupom je pozvánka, plagát či iná propagačná grafika.  

Cieľom je hravou formou kreatívne pracovať s výtvarným jazykom v digitálnom prostredí. 

9.8 VYUŽITIE IKT PRI VÝU ČBE PREDMETU HRA NA BICÍCH NÁSTROJOCH 

IKT (ďalej len označenie „internet)obsahuje množstvo odborných  informácii (notové 

materiály v rôznych formátoch- najčastejšie PDF, webové portály zamerané na výučbu hry na 

bicie nástroje, audio nahrávky skladieb a kapitol výukových materiálov, video nahrávky 

profesionálnych aj amatérskych-tzv.drum cover interpretov – YOUTUBE.com, 

MYSPACE.com, SUPERMUSIC.sk a pod ). 

Žiak má dostupné všetky notové materiály, ktoré potrebuje v rámci výuky. Po prenesení 

materiálu na USB flashový disk je možné dáta ďalej prenášať, kopírovať a následne vytlačiť 

do papierovej formy napr. v sieti FAXCOPY.  

Ak má žiak záujem o naučenie sa rytmu z konkrétnej skladby, stačí si ju spolu s pedagógom 

nájsť na vyššie uvedených portáloch, odsledovať a následne sa po častiach danný part naučiť. 



30 

 

 

Ak je na internete k dispozícii tzv. backing track zvolenej skladby, je možné tento súbor 

žiakovi prostredníctvom PC prehrávať do slúchadiel a paralelne do éteru cez mix a PA 

systém, aby mal pedagóg možnosť kontroly. Pre žiakov je to veľmi príjemné spestrenie 

vyučovacej hodiny, inšpirácia a nová skúsenosť, ktorú zúžitkujú v budúcnosti v hudobnej 

skupine (či už v rámci školy, alebo mimo nej). 

Keďže pedagóg v tejto oblasti  nedisponuje všetkými vedomosťami , dá sa akýkoľvek nápad, 

alebo otázka zo strany žiaka týkajúca sa bicích nástrojov, okamžite konfrontovať alebo 

rozobrať na portáloch zameraných na bicie nástroje – napr. www.bubenici.sk. 

V prípade záujmu o kúpu nástroja je možné na internete vyhľadať a následne žiakovi 

a rodičom doporučiť  daný nástroj, v požadovanej cenovej relácii zo spoľahlivého 

obchodného portálu-napr.www.thomann.cz. V prípade záujmu o používaný nástroj je možné 

na hodine ihneď konzultovať kúpu - napríklad z portálu www.bazos.sk. 

Zasielanie akýchkoľvek požadovaných textových a  audio-video súborov rodičom a žiakom 

ihneď na hodine cez  e-mail klienta, je ďalšia pridaná hodnota pri výučbe a napomáha hladkej 

komunikácii medzi školou a žiakom v 21. storočí.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Bratislave, 17.06.2013     Mgr. art. Ingrid Bubeníčková 

         riaditeľka  
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PRÍLOHA Č. 1: ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM PRE 

JEDNOTLIVÉ PREDMETY  2. RO ČNÍKA NIŽŠIEHO 

SEKUNDÁRNEHO UMELECKÉHO VZDELÁVANIA -  ISCED 2B 

 

HUDOBNÁ NÁUKA 

V 2.ročníku 2.časti sekundárneho vzdelávania  treba pokračovať v cieľavedomom rozširovaní 

hudobného obzoru žiakov, využívať ich skúsenosti a vedomosti získané v predchádzajúcich 

ročníkoch. Brať do úvahy prudký fyzický a psychický vývoj žiaka. Hudobnými činnosťami 

usmerňovať emocionálny vzťah k životu i okoliu a rozvíjať aj intelektuálnu stránku osobnosti 

žiaka. Okruh pôsobenia hudby na žiaka rozširovať z predmetu HN na návštevy koncertov, 

rôznych umeleckých podujatí (divadelné a operné predstavenia, výstavy obrazov, hudobné 

kvízy a i.). Umožniť tak intenzívnejšie prežívať, chápať, hodnotiť hudbu a tvoriť si o nej 

vlastné názory. 

Percepčné činnosti 

Počúvanie hudby 

Tematickým okruhom v tomto  ročníku sú Cyklické skladby. V ňom sú zahrnuté viacčasťové 

skladby sonátového a suitového cyklu. Žiaci majú možnosť spoznávať cyklické skladby od 

sólového predvedenia cez rôzne komorné obsadenia až po orchestrálne a symfonické diela. 

Sluchová analýza 

V znejúcom zvuku rozlíšiť znenie troch alebo štyroch tónov. Rozvíjať harmonické cítenie 

žiakov, sledovať melodickú zmenu jedného až dvoch tónov v trojzvuku a štvorzvuku 

(septakorde). Uvedomovať si zväčšovanie alebo zmenšovanie harmonického napätia medzi 

dvoma, prípadne tromi po sebe nasledujúcimi akordami. Cvičiť hudobnú pamäť na 

jednoduchých jednotaktových a dvojtaktových melódiách v durových, molových a modálnych 

tóninách v dvojdobých, trojdobých a štvordobých taktoch s použitím triol, bodkovaného 

a synkopického rytmu. Sluchovo rozlišovať intervaly, kvintakordy, septakordy (dominantný 

a zmenšený). Podľa notovej predlohy poznať predhrávanú ukážku. 
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Interpreta čné činnosti 

Spevácke a intonačné 

Zdokonaľovať v piesňach spevácky prejav. Schopnosť intonovať melódie v prebraných 

tóninách. Intonácia základných intervalov, kvintakordov a ich obratov, dominantného 

a zmenšeného septakordu. Z počutého trojzvuku zaspievať ktorýkoľvek tón. 

Rytmické a improvizačné 

Pohybom určiť prízvuky v pravidelne i nepravidelne členených taktoch a v striedaných 

taktoch. Vytvárať rytmické a melodické sprievody k danej melódii. 

Hudobno-náukové pojmy vyvodzovať z percepčných a interpretačných činností: cyklická 

skladba, interpretácia, opus, sonáta, sonatína, suita, concerto grosso, symfónia (sinfonia), 

divertimento, predohra, tónorod, baroko, klasicizmus, neoklasicizmus; formové členenie: 

piesňová forma, rondo, variácie, sonátová forma. 

Hudobný materiál 

B. TURZA, V. SLUJKOVÁ, R. FISLA: Hudobná náuka pre 6. ročník ZUŠ 

Metodická príručka HN pre 6. ročník ZUŠ 

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 
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F. SCHUBERT: Kvinteto A dur Pstruh; 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 

H. 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 

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 

F. MENDELSSOHN - BARTHOLDY: Symfónia č. 4 Talianska 

D. MILHAUD: Suita pre husle, klarinet a klavír 

A. DVOŘÁK: Dumky op. 90 
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HRA NA KLAVÍRI 

Charakteristika predmetu 

V osobnostnom vývoji predstavuje tento vek ďalší krok od pasívneho, detského postoja  k 

samostatnosti a túžbe individuálne sa prejaviť. Stabilizujú sa charakteristické rysy 

pubescencie ( snaha sa osamostatniť, túžba vyniknúť, odpor voči autoritám, atď.), čo 

umožňuje pedagógovi výraznejšie podporovať a preferovať emocionálne postoje žiaka k 

hraným skladbám. Prehlbuje sa tak citové prežívanie hudby, ale aj racionálne prenikanie do 

nej. 

Ciele 

Podporiť a využívať samostatnosť žiaka v názoroch a postojoch. Inšpirovať a  motivovať ho 

stanovovaním vyšších cieľov, u ktorých už nie je dôležité iba technické zvládnutie, ale aj 

citová, osobnostná sebaprojekcia žiaka . Žiak sa na vyššej úrovni stáva partnerom pedagóga. 

Zvyšuje sa aj možnosť tesnejšieho prepojenia teoretických a historických poznatkov o hranej 

hudbe s jej interpretáciou. Žiak vníma zreteľnejšie historické pozadie a korene hudby, ktorú 

interpretuje. 

Obsah 

Úlohy, ktoré stoja pred pedagógom zostávajú vpodstate tie isté ako v závere primárneho 

vzdelávania, len prechádzajú postupne na vyššie úroveň a prehlbuje sa ich vzájomná 

integrácia: 

Rozvíjanie sluchovej predstavivosti. 

Skvalitňovanie interpretácie kantilény, rozvíjanie polyfonickej hry. 

Používanie pedálu ako súčasť stvárňovania skladby, rozvíjanie zmyslu pre zvukovosť. 

Ornamentika ako súčasť hudobného tvaru. 

Cibrenie hry spamäti cez uvedomený postoj k hudobnému textu. 

Rozlišovanie historických štýlových charakteristík hudobných diel ( barok – klasicizmus - 

romantizmus) 

Dôkladnejšie pribíženie hudby 20. a 21. storočia; charakteristické rysy súčasnej hudby. 
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Rozvíjanie zmyslu pre súhru a spoluprácu  cez komornú hru a hru 4-ručne. 

Používanie klavírnej literatúry z nižších ročníkov na hru z listu. 

Uvedomená hra s hudobným tvarom ( transponovanie, improvizácia na dané schémy, atď.) 

Kompetencie 

(základné repertoárové prvky, cez ktoré sa u žiaka fixujú jeho schopností a zručnosti) 

Stupnice, akordy, zmenšený septakord ako východisko k hre 4-zvukov. 

Školy: CZERNY, op. 299  

KLEINOVÁ - FISCHEROVÁ: Album etud II. a III. zošit, 

HELLER: Etudy,  

SLAVICKÝ, HURNÍK: Etudy... 

Prednesová literatúra: ALBRECHT, BARTÓK, BEETHOVEN, BLATNÝ, CIKKER, 

GEDIKE, GREČANINOV, GRIEG, HANUŠ, HATRÍK, HAYDN, HAENDEL, 

HOLOUBEK, KŘIČKA, KUBIČKA, MÁCHA MAJKAPAR, MOZART, MOYZES, 

N.ŠAMORÍNSKY,M.NOVÁK, HURNÍK, CHAČATURJAN, JANÁČEK, KABALEVSKIJ, 

KARDOŠ, KODÁLY, PROKOFJEV, SARAUER, SUCHOŇ, SZEGHY, ZELJENKA, atď. – 

podrobnejšie pozri osnovy... 

Výstupy 

1/ Minimálne dvakrát za školský rok verejné vystúpenie (podľa dispozícií žiaka buď na 

verejnom alebo internom koncerte). Najmenej 4 repertoárové skladby uvedené v používanej 

literatúre (pozri Kompetencie). 

Metodické a didaktické pokyny 

 (Metódy a formy práce) 

Učebnú látku prispôsobujeme mentálnej a technickej úrovni žiaka. 

Z ponúkaných metodík, škôl a didaktických postupov vyberáme podľa individuality žiaka a 

potenciálnych možností jeho osobnostného rozvoja. Dbáme na atraktívnosť materiálu, 

používame vhodné formy hravého prístupu, ktoré spájajú cieľavedomé úsilie o rozvoj 
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schopností s pútavosťou a motivačnou príťažlivosťou pre žiaka. Rešpektujeme pritom jeho 

snahu o uplatnenie vlastnej osobnosti. 

 

HRA NA KEYBOARDE 

Charakteristika predmetu 

Elektronické hudobné nástroje sú v neustálom vývoji. Získali si popularitu no ovládanie 

nástrojov nesmie viesť len k využívaniu technických možností nástroja, ale využívať čo  

najviac vedomosti o štýloch, harmónii, inštrumentácii. Keyboard nie je stroj, ale hudobný 

nástroj, ktorý je možné mnohostranne využívať. Veľmi dôležitú rolu hrá vo výučbe 

osobnosť pedagóga, ktorý má mnohostranné vedomosti z klavírnej hry, i hry na keyboarde, 

ovláda technické možnosti jednotlivých modelov nástroja, vie inštrumentovať, ovláda 

harmóniu a štýly. (Ideálne sú aj skúsenosti z praxe- napr. z hry pedagóga v kapele...)  

Ovláda prácu s PC a možnosti spojenia nástroja s PC, využitia Internetu a PC programov 

pri výučbe. Žiaci majú možnosť navštevovať predmet Hudba a počítač, ktorý rozšíril využitie 

tohto nástroja. Predmet HaP odporúčame žiakom, ktorí už zvládli základy hry na keyboarde. 

Čerpanie s osnov hry na klavíri je doplnkovo vhodné, avšak tieto nástroje nemožno porov- 

návať, sú vo svojej podstate úplne odlišné. 

Ciele 

Udržovať u žiakov záujem o hudbu, podporiť ich samostatný výber skladieb, venovať sa 

novým hudobným štýlom. Stavať na vedomostiach, ktoré žiaci získali ukončením 1. časti 

primárneho vzdelávania. Pokračovať vo výučbe komornej hry, venovať sa technickému 

využitiu nástroja /v spojení s PC/, podľa možností hra v spojení s inými nástrojmi. 

Obsah 

Upevňovanie návykov z 1. časti primárneho vzdelávania a 1. ročníka 2. časti. 

Rozvoj technických zručností v oboch rukách (viachlas), výber technický náročnejších 

skladieb. 
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Tvorenie tónu, hra s dynamikou a pedálom, samostatná inštrumentácia (využitie nástr.) 

stupnice durové, molové- všetky, rovný pohyb, protipohyb, kvintakordy, obraty  

ovládanie akordických značiek- zmenšené, zväčšené akordy, D7 a obraty, ich tvorba 

piesne pop, jazzové- základy improvizácie, nové štýly, individuálne profilovanie žiaka  

Hudobný materiál 

Výber z iných škôl- podľa platných osnov (SPÁČIL: 3. diel, výber, dokončiť 3. diel) 

Prednesové skladby podľa výberu a schopností žiaka (využívať ako zdroj aj internet) 

výber z klavírnej literatúry v úrovni daného ročníka (barok, klasické obdobie), filmová hudba, 

podporovať aktivity pri pokusoch o vlastnú tvorbu  

Kompetencie 

Inštrumentálna činnosť- viď obsah 

Výstupy 

Hra rôznych skladieb s prihliadnutím na osobnostný profil žiaka. Prihliadať na zvyšovanie 

náročnosti, disciplínu pri príprave na vyučovanie a pravidelné cvičenie. Súčasťou výučby  

je pravidelné vystupovanie žiakov na verejnosti a koncertoch. Z klavírnej literatúry vybrať 

skladby polyfónne a klasické, úpravy filmovej a jazz. hudby, vypracovať štýl skladieb. 

Ovládať všetky akordové značky, D7, zväčšené a zmenšené akordy. Samostatnosť práce žiaka 

s nástrojom v inštrumentácii a štýle. Práca s PC. Rytmická presnosť v hre stupníc, cvičení, 

prednesov.  

Záverečný výstup 

všetky stupnice dur a mol, dve oktávy, protipohyb, obraty, veľký rozklad 

jedna prednesová skladba z klavírnej literatúry (dynamika, štýl, pedál) 

prednes s akord. sprievodom (pop, jazz), použiť aj zväčšené a zmenšené akordy, improvizácia 

ovládať prakticky tvorbu akordov a obratov, ich hru v skladbách  
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HRA NA AKORDEÓNE 

Charakteristika predmetu 

Akordeón má v súčasnosti veľmi široké uplatnenie, čo sa týka interpretácie. Máme na mysli 

v sólovej, komornej hre alebo ako sprievodný nástroj. Z aspektu veľkého tónového rozpätia 

a podmanivej zvukovej farebnosti nástroja sa stáva v dnešnej dobe veľmi blízkym 

a inšpirujúcim činiteľom v individuálnej výučbe žiaka. Technické vymoženosti nástroja 

vytvárajú dôležitý základ pre rozvoj melodického a rytmického cítenia žiaka. 

Základnou prípravou pre hru na akordeóne je oboznamovať sa zo základnými atribútmi ako je 

správne sedenie pri hudobnom nástroji a najmä koordinácia činnosti oboch rúk. 

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 žánrovej rôznorodosti v hudbe. 

Pestovať zmysel pre súhru a kolektívne muzicírovanie (komorná hra,súborová hra). 

Obsah 

Rozvíjať zmysel pre formu,prednesovú výstavbu a obsahové pochopenie skladby. 

Neustále skvalitňovať mechovú a prstovú artikuláciu, hru v tempách. 

Rozvíjať schopnosť samostatnej, dokonalej interpretácie a pochopenia skladby, na základe 

analýzy. 

Zvyšovať nároky na interpretáciu náročnejších melodických ozdôb, rytmických kombinácií a 

viachlasu. 
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Viesť žiaka k získaniu teoretických a praktických vedomostí v oblasti harmonizácie a 

transpozície a transpozície melódie. 

Stupnice 

dur a mol v rovnom pohybe a protipohybe 

dur v terciách v pravej ruke, v rozsahu 2 oktáv, (podľa veľkosti nástroja) 

Akordy 

dur a mol, kvintakord s obratmi, obidvoma rukami, harmonicky a melodicky. 

 

U žiakov, ktorí hrajú na nástroji s melodickými basmi: 

Stupnice 

dur a mol v rovnom pohybe a protipohybe 

dur v terciách v pravej ruke 

akordy 

hrať tak ,ako na nástroji so štandardnými basmi 

Odporúčaná literatúra 

CZERNY – TOMŠÍK: Opus 599 ( výber ) 

J. VAŠICA: Praktická škola pre akordeón ( výber ) 

J. S. BACH: Knižôčka skladieb pre A.M.Bachovú 

J. LETŇAN: Slov. Ľud piesne II,III. 

J. ONDRUŠ: Harmonika pre pokročilých 

J.  B. DUVERNOY: Opus 176 (výber) 

H. LEMOINE: Výber detských etud  

J. S. BACH: HARE č.68 

Klasické sonatíny a rondá HARE č. 81 

J. MATYS: Bagately  
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O. KVĚCH: Momentky 

Doplniť výberom inej vhodnej literatúry 

Kompetencie 

Získaním, čo najdokonalejšej technickej zručnosti oboch rúk, mechovej a prstovej 

artikulácie,schopnosťou pochopenia skladby, prostredníctvom intelektuálnych vedomostí v 

oblasti analýzy formovým rozborom a schopnosťou prednesovej výstavby, pestovať zmysel 

pre interpretačnú dokonalosť skladieb. 

Výstupy 

Prezentácia žiakov na triednych,interných a verejných akciách školy. 

Povinnosťsplnenia požadovaných kritérií pre daný ročník, s akceptáciou na individuálne, 

intelektuálne,mentálne,fyziologicke dannosti žiaka. 

 

HRA NA HUSLIACH 

Charakteristika  

Základy hry môžu deti zvládnuť už od 5-6 rokov. Technické vymoženosti husieľ vytvárajú 

dôležitý základ pre rozvoj melodického a rytmického cítenia žiaka. Hra na husliach má veľmi 

široké uplatnenie nielen v oblasti interpretácie, ale aj v rôznych hudobných telesách. 

Spoznávanie rôznych štýlov hry na husliach by malo byť súčasťou vzdelávania. Je to veľmi 

dôležité pre širšie uplatnenie žiakov v rôznych amatérskych súboroch po skončení štúdia. 

Dôležité je i naďalej prehlbovať citové prežívanie hudby.  

Ciele  

Nadväzuje na prvý ročník nižšieho sekundárneho vzdelávania v zdokonaľovaní techniky 

pravej ruky, v upevňovaní intonačnej čistoty v rôznych polohách a stupňujú sa nároky na 

muzikálny prejav žiaka. Dôležité je podporovať schopnosť samostatného nácviku skladieb, 

prehlbovať hru spamäti a hru z listu. Žiaci by mali spoznávať aj iné hudobné žánre a zapájať 

sa do rôznych hudobných telies. 
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Obsah 

Rozvíjať pohotovosť v čítaní nových notových textov a zapájať žiakov do komornej hry. 

Dôležité je pokračovať v nácviku dvojhmatov, kultivovať vibráto, naďalej precvičovať 

plynulé výmeny polôh a stupňovať nároky na kvalitu tónu. Techniku pravej ruky posúvať 

o ďalšie náročnejšie spôsoby hry a získavať ľahkosť pri výmenách sláčika. 

Kompetencie 

Naďalej rozvíjať hudobné schopnosti (hudobnú pamäť, fantáziu), intonačné rytmické 

zručnosti v aplikácii na základné psychomotorické  činnosti. Prirodzené a efektívne ovládanie 

nástroja, kontroly hry a prehlbovanie huslistického myslenia. 

Výstup 

Školy: 

O. ŠEVČÍK: opus 6 

                     opus 7  

                     opus 2 + individuálny výber zošitov 

Etudy: 

E. KAYSER: op.20- minimálne 2 etudy a výber uskutočniť podľa schopností žiaka 

V. KOŘÍNEK: Prednesové etudy 

Prednesy: 

N. KUBÁT: 13 koncertných kusov op.20 

O. RIEDING: Concertino G-dur 

D. KARDOŠ: Bagately 

- pedagóg pri výbere prednesu však musí citlivo prihliadať na individualitu nadobudnutých 

zručností žiaka. 

Komorná hra: 

L .JANSA: 6 duet pre husle 

I .ZELJENKA: Duetá 
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F. MAZAS: 6 brilantných duet venovyných amatérom 

. 

HRA NA VIOLON ČELE 

Charakteristika predmetu 

Violončelo ako hudobný sláčikovo-strunový nástroj má svoje opodstatnenie miesto z aspektu 

historického významu. Počas dlhoročného vývoja prešiel rôznymi fázami zdokonaľovania, 

ktoré napokon vyústili do najdokonalejšieho uceleného typu koncertného violončela systému 

kvintového ladenia C-G-d-a.Violončelo má široké uplatnenie, čo sa týka interpretácie. Či už 

v sólovej, komornej hre alebo v sprievodnom, orchestrálnom obsadení. Z aspektu veľkého 

tónového rozpätia a podmanivej zvukovej farebnosti nástroja sa stáva v dnešnej dobe veľmi 

blízkym a inšpirujúcim činiteľom v individuálnej výučbe žiaka. Technické vymoženosti 

violončela vytvárajú dôležitý základ pre rozvoj melodického, rytmického cítenia žiaka. 

Základy hry na tomto hudobnom nástroji môžu z aspektu fyziologického i psychologického 

zvládnuť deti už od 6 rokov. V dnešnej dobe sa vyrábajú violončelá prispôsobené 

vývojovému štádiu žiaka (štvrťové, polové, tri štvrťové a celé) 

Základnou prípravou pre hru na violončele je oboznamovať sa zo základnými atribútmi ako je 

správne sedenie pri hudobnom nástroji, koordinácia činnosti oboch rúk.(držanie sláčika 

v pravej ruke a práca s ním pri tvorbe tónu, flexibilite prstov ľavej ruky pri dotyku strún 

hudobného nástroja) 

Ciele 

Nadväzuje na 1.ročník nižšieho sekundárneho vzdelávania –ISCED 2B základného štúdia 

cieľom zdokonaliť a upevniť základy z tohto ročníka na rytmickej, intonačnej zložke 

v prepojení na zdokonaľovanie tvorby kultivovaného tónu pri hre na hudobnom nástroji. 

Pokračovanie nácviku vibráta od 1.ročníka v druhom ročníku sa stáva neoddeliteľnou 

súčasťou v interpretačnej zložke. Pri interpretácii technicky primeraných hudobných 

skladbičiek je naďalej dôležité zameriavať sa u žiaka na nácvik emocionálneho zážitku 

z vlastnej interpretácie vychádzajúcej z prvotných základných poznatkov z oblasti dejín 

hudby, histórie hudobných nástrojov – violončela. Upevňovať intonačnú istotu a čistotu vo 

všetkých polohách. Funkčná poloha a dopad prstov ľavej ruky. Pekný hladký tón 
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doformovávať aj v pravej ruke. Klásť dôraz na rytmickú zreteľnosť hry. Neustále klásť dôraz 

na správny nácvik a prevedenie hladkých výmen polôh v ľavej ruke pomocou jasnej 

intonačnej predstavy žiaka. Požadovať v interpretácii u žiaka zvukovú kvalitu tónu na 

violončele. Dbať na neustálu postupnosť rozvíjania žiakových vlastných psychomotorických 

činností nadväzujúcich na poznatky z vlastných skúseností.  

Obsah 

Častejšie zaraďovať do vyučovacích hodín hranie dvoch violončiel (učiteľ a žiak) – duetá, 

v ktorých sa upevňujú spomínané hudobné činnosti. Naďalej treba rozvíjať pri technickej aj 

interpretačnej stránke dynamiku, kvalitu tónu, hudobnú predstavivosť, fantáziu, individualitu 

prejavu, vycítenie charakteru a štýlu skladby. Upevňovať sluchovú analýzu vrámci hrania na 

violončele, z ktorej vychádza istota, schopnosť flexibilného využívania intervalových 

postupov, melodickej línie vrámci vyššieho rozsahu nástroja pri technicom nácviku žiaka 

danej učebnej látky. Tak isto intonácia v durovom a molovom hmate sa stáva prirodzenejšou. 

Učiť sa čítať noty v tenorovom kľúči a taktiež v husľovom kľúči.  

Citlivo vyberať hudobné materiály (technického, intonačného, rytmického i melodického 

zamerania). Zdokonaľovať flexibilitu v riešení celkových problémov v hre na violončele. 

Učiť žiaka k určitej samostatnosti a logickej postupnosti v domácej príprave technického 

a interpretačného zamerania.  

Tónové cvičenia 

V rozsahu celého sláčika striedanie silných a slabých tónov 

Využívanie technických cvičení na pravú ruku so zameraním na upevňovanie určitých 

interpretačných postupov charakteristických v pre slohové štýly v období renesancie, baroka 

(legato, detache, portamento, staccato) 

Nácvik niektorých melodických ozdôb (nátril, trilok, príraz, obal) 

Stupnice 

Nácvik durových stupníc (béčkových aj krížikových) v dvoch oktávach s rozloženým 

akordom do 6 znakov v predznamenaní 
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Nácvik paralelných molových stupníc do 6 krížikov a béčok s prechodom do druhej oktávy 

s rozloženým akordom 

Hudobný materiál 

Školy: 

O.  ŠEVČÍK: Technické cvičenia 1.zošit 

Etudy: 

C. SCHRÖDER: ľahšie etudy pre violončelo 1.zošit 

J. F. DOTZAUER: Etudy 1.zošit (revidoval Karol Filipovič) 

S. LEE: Opus 57 celý zošit 

Prednesové skladby: 

A. VIVALDI: Koncert a-mol (1.časť) 

M. VILEC: Polka – Serenáda 

G. REGEŠ: Smutný námorník 

J. B. BREVAL: Sonáta C-dur 

 

Kompetencie 

Príprava na hru na hudobnom nástroji violončele: 

Naďalej rozvíjať hudobné schopnosti (hudobnú pamäť, fantáziu), intonačné, rytmické 

zručnosti v aplikácii na základné psychomotorické činnosti v hre na violončele. Pestovať 

u žiaka sebakontrolu z aspektu správneho sedenia a držania hudobného nástroja počas 

vyučovacieho procesu 

Naučiť žiaka určitej samostatnosti – vedieť si naladiť hudobný nástroj v domácej príprave, na 

vyučovacej hodine 

Taktiež pred interpretačným výkonom na školských alebo verejných koncertoch 
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Inštrumentálne činnosti 

Získané návyky z 1.ročníka nižšieho sekundárneho vzdelávania ISCED 2B základného štúdia 

obohacovať o nové technické a interpretačné prostriedky 

Klásť dôraz u každého žiaka na formu prvotne zažitého, vnímaného a tým obohacovať aj 

kognitívnu oblasť 

Teoretické (kognitívne) vedomosti spojiť do praktickej oblasti pri hre na violončele 

Rozvíjanie hudobných schopností 

Aplikácia vedomostnej oblasti v praxi (vedieť presnejšie vystihnúť a zároveň popísať 

charakteristické vlastnosti skladby a vyjadriť nadobudnuté vedomosti hrou na hudobnom 

nástroji) 

Žiaka viesť k jeho vlastným logickým myšlienkovým operáciám pri nácviku danej skladby 

alebo technických cvičení – etúd (tempo, intervalové vzťahy, dynamika, agogika) 

Hudobno-pohybové činnosti 

Klásť dôraz pri interpretácii danej skladby na jej osobité vlastnosti (obsah, dynamika, rytmus, 

intervalové vzťahy, melodické ozdoby, tempo) v koordinácii s psychomotorickou činnosťou 

oboch rúk pri hre na violončele 

Kognitívne vedomosti o žánrovo štýlových skladbách aj skladateľochspájať s praktickou 

činnosťou vrámci metodiky nástroja, dodržiavaním presných pravidiel určitého 

interpretačného štýlu konkrétneho slohového obdobia 

 

Percepčné činnosti 

Učiteľ svojou systematickou prácou na vyučovacích hodinách kladie dôraz u žiakov na 

rozvíjanie hudobnej pamäte formou precvičovania dlhších úsekov technicky zvládnuteľných, 

melodických skladbičiek hrou spamäti. Forma učieteľovho predhrávania na hudobnou nástroji 

sa stáva dôležitou zložkou tvorivej názornej edukácie v umeleckom rozvíjaní žiaka 

Hudobný nástroj violončelo treba chápať ako prostriedok na vykreslenie určitého prostredia, 

vyjadrenia rôznych pocitov a nálad 
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Vychádzať v prvotnom počiatku percepcie z vnímateľa – žiaka – zo zažitého (priama 

interpretácia na hudobnom nástroji violončele, z CD, audiovizuálnych prostriedkov) 

Využívať ďalšie hudobné materiály (notový, obrázkový, knižný) v súčinnosti s konkrétnou 

hudobnou, polyestetickou tematikou k týmto daným činnostiam 

Vedomosti a zručnosti 

Klásť neustály dôraz u žiaka (v domácej príprave alebo konkrétnej vyučovacej hodine 

hlavného nástroja) na jeho sebakontrolu pri vykonávaní psychomotorických činností 

a správneho sedenia 

Vedomosti z hudobnej náuky vedieť pohotovo aplikovať v praxi – hre na violončele 

Zosúladiť mená nôt s prstokladom 

Pri získavaní zručností v riešení daného hudobného materiálu viesť žiaka k cieľavedomej 

postupnosti nácviku zameraného na zvládnutie technických problémov, správne interpretovať 

daný hudobný materiál a následne uplatňovať získané vedomosti vo finálnom nácviku 

konkrétneho hudobného diela 

Uskutočňovať minimálne dve hudobné vystúpenia počas školského roka na triednom, 

medzitriednom, internom, prípadne verejnom vystúpení 

Zapájať žiakov spĺňajúcich odborné kritéria v oblasti violončela (psychomotorické, 

kognitívne v oblasti metodiky nástoja, hudobnej náuky) do ďalších tvorivých činností 

v predmete komorná hra, hra v súbore na ich celkový umelecký rozvoj vrámci hudobného 

odboru 

 

HRA NA GITARE 

Charakteristika predmetu 

Gitara je hudobný nástroj so širokým interpretačným uplatnením, ako aj nástroj využívajúci 

množstvo rozmanitých techník hry spadajúcich do rôznych hudobných žánrov a navzájom sa 

kombinujúcich v samotnej hre na gitare. Stavba tohto nástroja i technika hry prešla dlhým 

vývojom, ktorý do dnes ešte stále nie je ukončený. 
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Ciele 

Hudobné nadanie je súhrn špecifických biologických, anatomických a psychických dispozícií 

pre hudobnú činnosť. Časť predpokladov je vrodená, druhú polovicu tvoria schopnosti, ktoré 

gitarista získava cvikom. Hudobné nadanie tvorí komplex rôznych dispozícií a každý študent 

hry na gitare ich má vyvinuté rozdielne. Niekto má väčšie predpoklady samostatne tvoriť 

(komponovať), iný dokáže dokonale vystihnúť myšlienky autora. Niektorí študenti sa učia 

skladby rýchlo naspamäť a niektorí majú zase dobre vyvinuté improvizačné schopnosti. 

Psychologický základ hry na gitare je určený biologickou subjektivitou jednotlivca a vývoj 

schopností a zručností každého žiaka prebieha od jednoduchých procesov k stále presnejším 

a hlbším odrazom hudby v psychike, teda priamoúmerne s telesným a duševným rastom 

gitaristu. 

Učiteľ vedie svojho žiaka k rovnováhe všetkých jeho schopností – tzn. tých, pre ktoré má žiak 

„nadanie od prírody“, ako aj tých, ktoré je potrebné viac rozvinúť v samotnom vyučovacom 

procese. Kvalitu zahranej sklady ovplyvňuje správne zvládnutá technika pravej i ľavej ruky, 

pričom technika a spôsob hry oboch rúk je rozdielny. Náročnosť sa mení individuálne 

s každou novou skladbou. Učiteľ dáva pozor, aby žiak správne sedel pri hre na gitare, nehrbil 

sa, ani neotáčal do strán. Pri hre na gitare rozvíjame správne hudobné predstavy a pochopenie 

skladby, pamäť, rozširujeme hĺbku teoretických a praktických vedomostí a zručností, 

spoznávame hĺbku a osobitosť vlastného citového prežívania a učíme žiaka pracovať 

s vlastnou duševnou i fyzickou kondíciou počas interpretácie na koncerte i cvičenia 

v domácom prostredí. 

Obsah 

Obsahom 2. ročníka 2. časti nižšieho sekundárneho umeleckého vzdelávania v hre na gitare je 

upevňovanie schopností a zručností rozvinutých na primárnom umeleckom stupni 

vzdelávania. Ďalej rozširovanie uvedených schopností a udržiavania žiakovho záujmu 

o hudbu a hru na gitare. Hrou stupníc, technickými cvičeniami, technicky i koncertne 

zameranými etudami zlepšujeme techniku hry a formujeme kvalitu tónu. Následne hrou 

koncertných skladieb rôznych štýlov, hudobných epoch a žánrov prehlbujeme pochopenie 

hudby a zlepšujeme interpretačné schopnosti. 
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Hudobný materiál 

Školy: 

F. CARULLI, M. CARCASSI 

Etudy: 

F. SOR, M. GIULINAI, F. TARREGA 

Prednesové skladby: 

Renesancia – J. DOWLAND 

Baroko – J. S. BACH 

Klasicizmus – F. CARULLI, F. SOR 

Romantizmus – M. GIULIANI, M. CARCASSI 

20. storočie – L. BROWER, H. V. LOBOS + slovenskí a českí súčasní skladatelia 

Kompetencie 

Používaním správnej techniky oboch rúk docielime správne pochopený a zahraný rytmus. Pri 

štúdiu používame za týmto účelom metronóm. V skladbách učíme žiaka pracovať 

s dynamikou a farbou tónu, ktoré využívame pri lepšom pochopení a interpretačnom podaní 

frázovania skladby. Žiak sa učí vnímať samostatne melodickú a basovú líniu, prípadne 

sprievodné hlasy. Pri hre dochádza k zvyšovaniu samostatnosti ľavej a pravej ruky, 

k osamostatňovaniu jednotlivých prstov na každej ruke. K neodmysliteľným činiteľom 

vplývajúcim na kvalitu a krásu tónu patrí formovanie nechtov na pravej ruke (u ľavorukých 

gitaristov na ľavej ruke). Žiak sa učí udržiavať správny tvar nechtov, ktorý je u každého  

gitaristu individuálny; učí sa rozoznať vonkajšie faktory, ktoré ovplyvňujú kvalitu nechtov 

a časom nadobúda samostatnosť v ich tvarovaní a údržbe. 

Aplikáciou teoretických znalostí na praktickú časť hry dochádza k hlbšiemu pochopeniu 

hudby. Prostredníctvom stupníc upevňujeme u žiaka vedomosti o rozložení jednotlivých 

tónov na hmatníku gitary a štúdiom jednoduchých skladieb bez domácej prípravy zlepšujeme 

jeho orientáciu v notovom zápise. 
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Pri hre gitarového dueta, tria, či komornej hre s iným hudobným nástrojom pomáhame 

žiakovi pochopiť zákonitosti a bohatosť hudobného umenia a dávame mu tým možnosť 

zážitku a nových skúseností z oblasti hudobnej spolupráce a kooperácie. 

Výstupy 

1 stupnica s rozloženými akordmi v celej dĺžke hmatníka s rytmickými obmenami 

1 etuda s technickým zameraním 

1 prednesová skladba (voliteľné časové obdobie) 

Študent hry na gitare sa zúčastňuje minimálne dva krát do roka na internej prehrávke alebo 

nejakom koncerte (prípadne gitarovej súťaži). 

 

SPEV 

Charakteristika predmetu 

Spev je najprirodzenejší hudobný prejav človeka. Spevnosť je základom hudobnej kultúry 

národa a meradlom hudobnosti národa. Kultivovaný spevácky prejav sa uplatňuje vo vokálnej 

hudbe všetkých štýlových období a žánrov. Úlohou speváckych oddelení ZUŠ je udržiavanie 

a rozvíjanie speváckej tradície a poskytovanie základov hlasovej techniky, speváckeho 

a všeobecného hudobného vzdelania. 

Ciele 

Pokračovať v rozvíjaní speváckych návykov a schopností, ktoré žiak získal 

v predchádzajúcich ročníkoch.  

Náročnejšími hlasovými cvičeniami opakovať dosiaľ prebraté technické a výrazové prvky, 

a tým postupne zväčšovať hlasový rozsah. Dbať na uvedomelé vedenie kantilény, 

rozširovanie dynamickej a agogickej stránky prednesu. Sústavne rozvíjať hudobnú pamäť, 

študovať ľudové, umelé a tanečné piesne so sprievodom klavíra, alebo iného hudobného 

nástroja. Žiak by mal ovládať zásady správnej speváckej výslovnosti a pri reprodukcii piesní 

vychádzať z  pochopenia hudobného a slovného obsahu. Mal by vedieť používať základné 

prvky speváckej techniky na úrovni uvedomenia si dychovej opory, kantilény a fráz.  
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Repertoár je potrebné zostaviť s prihliadnutím na schopnosti a individuálny záujem žiaka. 

Obsah 

Upevňovanie doposiaľ nadobudnutých speváckych zručností a návykov - spevácky postoj, 

bránicové dýchanie, tvorenie tónu s ľahkosťou, dôsledná artikulácia. Dbať na vyrovnávanie 

vokálov v  rámci celého hlasového rozsahu. 

Rozvíjať súhru s inštrumentálnym sprievodom a s tým súvisiaci spev spamäti. Spájanie 

notového zápisu s hudobnou predstavou. Všetky osvojené teoretické a praktické základy 

speváckej techniky treba precvičovať v nadväznosti na preberaných piesňach. Viesť žiaka 

k uplatneniu prirodzenej muzikality v prednese. 

Základný rozsah prebranej látky za polrok je minimálne 2 ľudové piesne a 2 umelé piesne, 

prípadne 2 tanečné piesne. 

Hudobný materiál 

Zbierky ľudových piesní a úpravy ľudových piesní – výber  

Piesňová tvorba skladateľov - výber 

Kompetencie  

Žiak 2. ročníka 2. časti nižšieho sekundárneho vzdelania pokračuje v rozvíjaní speváckych 

návykov získaných počas predchádzajúceho štúdia. Uvedomele pracuje s dychovou oporou a 

zachováva prirodzenú artikuláciu zhudobneného textu. Tón tvorí prirodzene a s ľahkosťou.  

Výstup  

Žiak zachováva pri prednese piesní správny spevácky postoj a používa pokojné bránicové 

dýchanie. Tón je tvorený s ľahkosťou a pomocou dychovej opory. Artikulácia textu je správna 

a zrozumiteľná. Žiak spieva spamäti 4 ľudové a 4 umelé/tanečné piesne čím preukáže 

nadobudnuté základy speváckej techniky. 

Učebné osnovy slúžia k základnej orientácii učiteľa a je možné ich aktualizovať a dotvárať na 

základe individuálneho vývoja žiaka. 
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HRY NA ZOBCOVEJ FLAUTE 

Charakteristika predmetu 

Vyučovanie hry na zobcovej flaute je vhodnou metódou v systéme hudobno-vzdelávacej 

elementaristiky. Základy hry na tomto nástroji môžu z hľadiska fyziologického 

a psychologického zvládnuť deti od 5 rokov. Okrem toho zobcová flauta je akýmsi 

odrazovým mostíkom pre hru na klasické dychové nástroje. Nemalý význam má aj zdravotný 

rozmer – dychová hygiena , držanie tela a rúk to všetko sú dôležité atribúty pre zdravý vývin 

dieťaťa. 

Ciele 

Usmerňovať a motivovať umelecké ambície žiaka verejnými vystúpeniami a tým 

povzbudzovať hráčsku istotu. Zdokonaľovať hru na altovom, sopráninovom nástroji – 

hmatovo, intonačne, rytmicky atď. Pestovať zmysel pre hudobný štýl.  

Obsah 

Rozvíjať hráčku techniku ( prstová technika, vibrato, dych, ornamentika ) aj v rýchlejších 

tempách. Zdokonaľovať nácvik palcovej techniky pri hre tónov vo vyšších registroch. 

Uplatňovať celý tónový rozsah nástroja, zložitejšie rytmy.  

Hudobný materiál 

P. CÓN: Etudy pre altovú zobcovú flautu 

D. MARTINČEK: 13 cvičení pre altovú zobcovú flautu 

M. KLEMENT: Škola hry na altovú zobcovú flautu - výber 

Prednesové skladby 

B. FINGER: Sonáta F-dur pre altovú zobcovú flautu a čembalo 

R. VALENTINE: 12 sonát pre altovú zobcovú flautu a basso continuo - výber 

J. CH. PEPUSCH: 2 sonáty c mol a d mol pre altovú zobcovú flautu a basso continuo 

Kompetencie 
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Rozvíjať hudobnosť a výraz ,rytmické cítenie, dbať na správne bránicové dýchanie a tým 

podporovať kvalitu tónu.      

Výstup  

P. CÓN, D. MARTINČEK, M. KLEMENT:  výber etud 

2 skladby so sprievodom klavíru – výber 

 

HRA NA PRIEČNEJ FLAUTE 

Charakteristika predmetu 

Na štúdium hry na flaute sa prijímajú žiaci vo veku 10 – 12 rokov podľa telesnej vyspelosti, 

ktorí preukážu fyziologické predpoklady, hudobné nadanie. Pred začatím štúdia na priečnej 

flaute je vhodná aj príprava na zobcovej flaute. Obsah predmetu zahŕňa hru z nôt, komornú 

hru, súborovú hru v rôznych hudobných žánroch. Učebné osnovy je potrebné chápať ako 

východiskovú bázu s rešpektovaním individuálneho vývoja žiakov. Zoznam literatúry má len 

odporúčajúci charakter, ktorý vyberá pedagóg a závisí hlavne podľa individuálnych 

predpokladov žiakov /technická vyspelosť, muzikalita, tvorivosť/. 

Ciele 

Sústavne pracovať na predlžovaní výdychu prostredníctvom vydržovaných tónov 

v zvládnutom rozsahu. Zdokonaľovať  správne hrudníkovo – bránicové dýchanie, ušľachtilé 

nasadzovanie a zakončovanie tónov, vyrovnávanie zvukových polôh v rámci zvládnutého 

rozsahu nástroja, zväčšovanie dynamických plôch. Neustále dbať na rozvoj melodických, 

rytmických ako aj intonačných návykov. Skladby voliť tak, aby žiak mohol dané vedomosti a 

zručnosti realizovať v praxi.  

Obsah 

Pracovať naďalej na dychovej technike pomocou dlhých tónov, na intenzite nádychu, 

plynulosti a dĺžky výdychu. Dbať na správne a kultivované nasadzovanie tónu s dôležitosťou 

opory bránice. Stabilizovanie hry tenuta a legáta, zavedenie portamenta. Zvládnuť rozsah 

nástroja chromaticky v rozsahu c1 – a3. 
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Tónové cvičenia 

dlhé tóny v prebranom rozsahu 

M. MOYSE – Le Débutant flutiste / cvičenia na tvorenie tónu / 

Stupnice 

dur a mol v prebranom rozsahu nástroja do 2 predznamenaní 

T5 – veľký rozklad,obraty,D7 - veľký rozklad , zm7- veľký rozklad v  tenute, legáte 

Doporučený hudobný materiál 

Školy 

R. ČERNÝ -   J. BOK: Škola hry na flautu – výber 

Z. JENEY: Škola hry na flautu – výber 

E. PRILL: Schule fur die Bohm flote 

E. KOHLER: Fluten Schule 

E. TOWARNICKI:  Škola hry na flaute I. diel 

Etudy 

I. KOPÁČIK:  Melodické etudy pre priečnu flautu – pokračovanie 

R. GRUBER: 50 etud pre priečnu flautu – pokračovanie 

G. GARIBOLDI: Cvičenia pre začiatočníkov – pokračovanie 

P. HARRIS: Sally Adams – 76 Grades Studies for Flute / Book One 1- 54/ 

 

Prednesové skladby 

W. A. MOZART: Allegretto 

M. NOVÁK: Mladým flautistom 

SICULUS – Album ľahkých skladbičiek pre flautu a klavír 

Famous flute favorites  - 40 Grades flute solos from baroque to modern ú compiled and 

arranged by HUGH M. STUART 
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Kompetencie 

Upevňovať základné vedomosti, zručnosti a návyky nadobudnuté počas štúdia v 1. ročníku, 

neustále dbať  na správne dýchanie (reberno –bráničného), správne držanie nástroja, správny 

postoj pri hre na flautu. 

Sústavne pracovať  prostredníctvom intenzívnych cvičení dlhých tónov na  predlžovaní 

výdychovej fázy, vyrovnávaní polôh, zväčšovaní dynamických škál. 

Sústrediť sa na  stabilizáciu tenuta a legata. 

Hmatový ambit v rozsahu od c1 – po a3.  

Hra stupníc do 4 predznamenaní, T5 – veľký rozklad, obraty, D7 - veľký rozklad, zm7- veľký 

rozklad v  tenute, legáte na základe zvládnutého rozsahu nástroja. 

Výstupy a obsah záverečnej skúšky 

Stupnice dur aj mol do 4 predznamenaní v tenute aj legate v rámci prebratého rozsahu 

nástroja 

3 etudy rôzneho charakteru, 2 krátke prednesové skladby rôzneho charakteru, poprípade 

rôznych štýlových období,  ktoré žiak zahrá  na internom, alebo verejnom koncerte poprípade 

na postupovej ročníkovej skúške. 

 

HRA NA KLARINETE 

Charakteristika predmetu 

Vyučovanie hry na klarinete vychádza zo širokého uplatnenia nástroja v sólovej, komornej, 

symfonickej ako aj ľudovej, tanečnej, dychovej a džezovej hudbe. Podmienkou prijatia žiaka 

pre hru na klarinete je nielen hudobné nadanie, sluch a rytmus, ale aj telesná vyspelosť 

(zdravé dýchacie orgány a zuby, spôsobilé pery). 

Ciele 

Nadviazať na nadobudnuté vedomosti z predchádzajúcich ročníkov. Rozvíjať poznatky žiaka 

v hre z listu, zdokonaliť jeho hráčske schopnosti tak, aby ich žiak dokázal pohotovo použiť v 
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praxi pri interpretácii sólových skladieb, orchestrálnych partov v súboroch, alebo orchestroch 

so zmyslom pre štýlovú reprodukciu.  

Obsah 

Hra náročnejších kombinovaných rytmických útvarov, ako sú bodkované rytmy, trioly, 

synkópy. Hrať všetky durové, molové stupnice a chromatickú stupnicu v menších rytmických 

hodnotách a rôznych artikuláciách. Akordy hrať v obratoch po 3, 4 tónoch a rozložený akord 

v celom rozsahu nástroja. Pri hre staccata zrýchľovať prácu jazyka na maximálnu možnú 

mieru. Zdokonaľovať schopnosť transponovania. 

Hudobný materiál 

Školy 

B. ZÁKOSTELECKÝ: Škola hry na klarinete, II. diel (výber) 

F. DEMNITZ: Elementarschule für Klarinette (výber) 

H. KLOSÉ: Škola hry na klarinete, (výber) 

A. GIAMPIERY: Škola hry na klarinet 

Etudy 

L. KURKIEWICZ: III. diel (výber) 

I. MÜLLER: 22 etud pre klarinet 

A. KUBÁT: 50 technických cvičení (výber) 

J. KRATOCHVÍL: 66 etud pre klarinet (výber) 

Komorná hra 

C. RICHTER: Klarinetten - Duos I.a II.diel 

MOZART, TELEMANN, MÜLLER: Klar.duette I. diel (Ed. Musica Budapest) 

K. HÁBA: Sonatína pre 3 klarinety 

BUOFFIL-NUDERA: Trios für Klarinetten 

Prednesové skladby 
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Z. FIBICH: Selanka 

J. E. A. KOŽELUH: Koncert Es dur 

V. TUČEK: Koncert B dur, 1. a 2. časť 

J. K. VAŇHAL: Sonáta pro klarinet a klavír 2. časť 

C. BAERMANN: Adagio 

M. REGER: Romanca 

S. HOCHEL: Valčík 

M. DLOUHÝ: 3 miniatury 

Kompetencie 

Prehlbovať nadobudnuté vedomosti, zručnosti a návyky. Zdokonaľovať nátisk, bránicové 

dýchanie, kultivovanosť tónu a nasadenia. Sústrediť sa na zvukovú a farebnú vyrovnanosť 

registrov. Zvládnuť rozsah nástroja do g3 vrátane pomocných hmatov. Osvojiť si bodkovaný 

a synkopický rytmus, vedenie a výstavbu hudobnej frázy. Ovládať dynamiku, tempové a 

výrazové označenia. Vedieť všetky dur. a mol. stupnice . 

Výstup 

Ovládať rozsah nástroja do g³. Vedieť zahrať všetky durové a molové stupnice v tenute, legate 

a staccate. Zahrať 3 cvičenia rôzneho charakteru. Minimálne 1x za polrok vystúpiť na 

internom či verejnom koncerte. 

 

HRA NA SAXOFÓNE 

Charakteristika predmetu 

Vyučovanie hry na saxofóne pripravuje žiakov orientovaných ako v tanečnej, populárnej, 

džezovej a dychovej hudbe, tak aj v sólovej hre. Podmienkou prijatia žiaka na tento nástroj je 

hudobné nadanie, rytmus, ale aj telesná vyspelosť (zdravé dýchacie orgány a zuby, spôsobilé 

pery). Cieľom tohto predmetu je vychovať aktívneho hráča - amatéra a v prípade 

mimoriadneho nadania pripraviť žiaka na vyššiu formu hudobného štúdia. V rámci tohto 
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predmetu sa študuje predpísaná literatúra (vybraná pedagógom), ďalej hra z listu a komorná 

hra. 

Ciele 

Nadviazať na nadobudnuté vedomosti z predchádzajúcich ročníkov. Neustále obohacovať 

interpretačné schopnosti žiaka predovšetkým v oblasti využitia zvukových možností nástroja 

a jeho efektov tak, aby ich žiak dokázal pohotovo použiť v praxi pri interpretácii sólových 

skladieb, orchestrálnych partov v súboroch, alebo orchestroch so zmyslom pre štýlovú 

reprodukciu. V neposlednom rade vytvoriť u žiaka záujem pre oboznamovanie sa s novými 

skladbami najmä z oblasti tanečnej a džezovej hudby a zvládnutie ich správnej štýlovej 

interpretácie. 

Obsah 

Hra náročnejších kombinovaných rytmických útvarov, ako sú bodkované rytmy, trioly, 

synkópy. Hrať všetky durové, molové stupnice a chromatickú stupnicu v menších rytmických 

hodnotách a rôznych artikuláciách. Akordy hrať v obratoch po 3, 4 tónoch a rozložený akord 

v celom rozsahu nástroja. Pri hre staccata zrýchľovať prácu jazyka na maximálnu možnú 

mieru. Zdokonaľovať schopnosť transponovania. Oboznámiť žiaka s akordickými značkami 

so zameraním na improvizáciu. Nácvik základných efektov saxofónovej hry. 

Hudobný materiál 

Školy 

S. KRTIČKA: Škola hry na saxofón (výber) 

H. KLOSÉ: Méthode compléte (výber) 

H. LINDEMAN: Method for saxophone (výber) 

E. ROTHENSTEIN: Progresívna škola hry na saxofón (výber) 

Etudy 

G. LACOUR: 50 Etudes faciles et progressives pour sax, II. diel 

D. HITE: Melodious and progressive studies 

L.NIEHAUS: Jazz conception for saxophone, Intermediate 
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J. SNIDERO: Intermediate Jazz Conception 

Prednesové skladby 

M. ROSE: A miscellany for saxophone, II. diel 

L. TEAL: Solos for the alto saxophone player (výber) 

A. TCHEREPNINE: Sonatine Sportive 

A. FRACKENPOHL: Dorian Elegy 

V. d´INDY: Choral varié Op.55 

Kompetencie 

Prehlbovať nadobudnuté vedomosti, zručnosti a návyky. Zdokonaľovať nátisk, bránicové 

dýchanie, kultivovanosť tónu a nasadenia. Využiť zvukové možnosti a efekty nástroja. 

Sústrediť sa na zvukovú a farebnú vyrovnanosť registrov. Zvládnuť celý rozsah nástroja 

vrátane pomocných hmatov. Osvojiť si bodkovaný a synkopický rytmus, vedenie a výstavbu 

hudobnej frázy. Ovládať dynamiku, tempové a výrazové označenia. Vedieť všetky dur. a mol. 

stupnice . 

Výstup 

Ovládať celý rozsah nástroja. Vedieť zahrať všetky durové a molové stupnice v tenute, legate 

a staccate. Zahrať 3 cvičenia rôzneho charakteru. Minimálne 1x za polrok vystúpiť na 

internom či verejnom koncerte. 

 

HRA NA FAGOTE 

Charakteristika predmetu 

Fagot je drevený dychový nástroj veľkého tónového rozsahu, tónových farieb a výrazových 

možností. Je nezastupiteľný v komorných , symfonických a súborových hudobných telesách. 

Uplatňuje sa aj ako sólový nástroj. Hra na fagote kladie značné nároky na hudobné, fyzické 

a intelektuálne dispozície žiaka. Fagot svojimi rozmermi, hmotnosťou, držaním a námahou 

pri dýchaní je fyzicky veľmi náročný, preto pri výbere žiaka treba prihliadať ku týmto 

skutočnostiam. 
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Ciele 

Zmysel pre štýlovosť reprodukcie vytvárať a rozvíjať na skladbách rôznych štýlových období. 

Sústavne viesť žiaka k samostatnému štúdiu nových skladieb a technických prvkov, ktoré 

učiteľ usmerňuje. Kontrolovať kvalitu a farbu tónu vo všetkých polohách nástroja. Rozvíjať 

hru z listu, hru bez nôt, podľa sluchu a podporiť improvizačné schopnosti.    

Obsah 

 Dychové cvičenia – kontrola rýchleho, nehlučného a intenzívneho nádychu a rovnomerného 

výdychu. Sledovať kvalitu tónu, intonačnú čistotu, farebnosť tónu. Vyrovnávať farbu tónu vo 

všetkých polohách nástroja, legátové spoje a staccatové skoky od najmenších do najväčších 

intervalov, nácvik dynamických odtieňov  a zvučného tónu . Neustála fixácia nátisku. Hra 

legata a staccata v rýchlejšom tempe. Hra zložitejších rytmických útvarov.Stupnice – durové 

a molové v celom rozsahu. Zdokonaľovanie čítania nôt v tenorovom, husľovom klúči.   

Hudobný materiál 

J. WEISSENBORN: Etudy pre pokročilých op.8 II.diel 

E. OZI: 42 Capricien 

J. WEISSENBORN: Technické cvičenia 

KOPPRASCH: Cvičenia I.diel 

Prednesové skladby 

H. VOJÁČEK: Divertimento 

C. KOCH: Romanca 

A. VIVALDI: Koncert pre fagot a orch. – a- mol 

Kompetencie  

Ppostoj, správne držanie nástroja, správna poloha rúk a prstov, zdokonaľovať bránicové 

dýchanie , nasadenie a správna artikulácia. 

Kontrola kvality tónu a intonačnej čistoty. 

Zrýchlenie staccata, vzdialené  spoje legata. 
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Výstup  

J. WEISSENBORN, E. OZI, KOPPRASCH – výber 

1 skladba so sprievodom klavíru 

 

HRA NA TRÚBKE  

Ciele 

Nadviazať na schopnosti a zručnosti získané v primárnom vzdelávaní. Rozvíjať ich o ďalšie 

technické a výrazové prvky potrebné na zvládnutie náročnejších skladieb. Mimoriadnu 

pozornosť venovať rozvíjaniu schopnosti žiaka a rozšíreniu tónového rozsahu. Zdokonaľovať 

dýchanie, kvalitu tónu a zvukovú vyrovnanosť vo všetkých polohách nástroja. Vyžadovať 

kultivovanú hru v interpretácii rôznych štýlových období. Rozvíjať schopnosť hry spamäti. 

Zdokonaľovať hru z listu a improvizáciu. Využívať všetky vhodné možnosti uplatniť sa ako 

hráč - sólo, súbor, orchester. Vytvoriť trvalý záujem žiaka o nové skladby, ich štýlovú 

interpretáciu a kritické posúdenie skutočnej umeleckej hodnoty. 

Obsah 

Podľa individuálnych potrieb žiaka skvalitňovať techniku hry vo všetkých polohách a celom 

rozsahu nástroja. Dokázať s istotou využiť všetky možnosti uplatnenia výrazových 

prostriedkov, dynamických odtieňov a agogických zmien. Osvojiť si hru melodických ozdôb 

a zvládnutie zložitejších rytmov. Nadobudnúť pohotovú orientáciu v čítaní orchestrálnych 

partov. Rozvíjať cit pre harmonické funkcie. Zdokonaľovať  hru z listu a spamäti. Pokračovať 

v počúvaní nahrávok, navštevovať koncerty a vystúpenia popredných interpretov. 

Hudobný materiál 

Stupnice dur do 4 krížikov, stupnice moll do 4 be  

P. BUBENÍČEK: Rozohrávacie cvičenia č.1-10 

Etudy  

J. KOLÁR:  1.zošit, 2. zošit - výber 

J. B. ARBAN: 100 elementárnych etud - výber 
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Prednes 

W. A. MOZART: Sonatina 

V. ŠČELOKOV: Detský koncert 

L. LUTAK: Výber skladeb pre trúbku a klavír 

Materiál pre hru z listu  

Melodické štúdie I, II 

Súborová hra 

J. I. LINEK:  Fanfáry 

V. LÍDL: Prázdninový tábor 

Profil absolventa a jeho záverečná skúška  

Absolvent by sa mal počas štyroch rokov štúdia nepretržite, systematicky a cieľavedome 

pracovať a zúčastňovať sa interných a verejných koncertov. 

Všeobecne by mal absolvent mať: 

 dobrú znalosť nôt /orientáciu v notovom zápise/ 

 znalosť hudebnej teórie a jej využitie pre hru na hudobnom nástroji 

 nástrojovú zručnosť, sluchovú a rytmickú schopnosť 

 schopnosti súhry s ďalšími nástrojmi  

 celkovú hudobnú vyspelosť a znalosť štýlových hudobných slohov  

 schopnosť počúvať hudbu a sústrediť sa na ňu.  

Cieľom bude nadviazať na doterajšie vedomosti, zručnosti a schopnosti, ktoré získal počas 3 

rokov, rozvíjať svoje technické a výrazové prostriedky. Zdokonalovať dychovú oporu 

bránice, prstovú, dychovú a tónovú techniku, kvalitu tónu a vyrovnanosti registrov. Pomocou 

komornej hry sa sústrediť na kvalitnú a zmysluplnú prácu v súhre s inými nástrojmi a tak si 

pestovať zmysel kolektívnej hry. 
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Dlhé tóny cvičiť naďalej pomocou individuálnych potrieb pomocou dynamických škál 

s kontrolou intonačnej, tónovej a nátiskovej stability. Precvičovanie všetkých stupníc 

a akordov a rozkladov v tenute, legáte, staccate. 

Záverečná skúška 

1 durová a 1 molová stupnica, tonický kvintakord k stupniciam,2 etudy rozličného charakteru, 

1 prednesová skladba, súčasťou záverečnej skúšky môže byť verejné vystúpenie alebo verejné 

vystúpenie formou polorecitálu alebo recitálu 

 

HRA  V KAPELE 

Charakteristika predmetu 

V 2.ročníku 2. časti  treba pokračovať v cieľavedomom rozširovaní hudobného obzoru a 

prejavu  žiakov, využívať ich  skúsenosti a vedomosti získané v predchádzajúcich ročníkoch. 

Pri výbere skladieb brať do úvahy technické možnosti žiaka. Hudobnými činnosťami 

usmerňovať emocionálny vzťah k životu i okoliu a rozvíjať aj intelektuálnu stránku osobnosti 

žiaka.  Umožniť tak intenzívnejšie prežívať, chápať, hodnotiť hudbu a tvoriť si o nej vlastné 

názory.  

Ciele  

Cieľom predmetu  Hra v kapele  je, aby  žiaci  vedeli: 

-spoľahlivo  ovládať  prislúchajúcu  hudobnú teóriu 

-spoľahlivo sa orientovali  v notovom zápise 

-hrať podľa  akordických značiek 

- budovať si bohatý slovník rytmických a akordických postupností 

-zvládnuť rôzne hudobné štýly  a smery 

-dosiahnuť radosť z hry a vybudovať si pozitívnu motiváciu  k ďalšiemu  napredovaniu 

a zdokonaľovaniu 

- na základe získaných skúseností, zručností a vedomostí si vytvárať trvalý vzťah k hudbe 
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-žiak by mal ovládať okrem  základov teórie akordické a harmonické vzťahy , základy 

improvizácie a transponovania.  

Cieľom kapely  je, aby žiaci dokázali  interpretovať skladby  rôznych štýlov  a aby   žiak 

dosiahol takú technickú a interpretačnú úroveń, aby pri spontánnom muzicírovaní vedel 

realizovať svoje hudobné  predstavy. Mal by docieliť takú úroveń teoretických a praktických  

vedomostí, aby  sa  po skončení 4 ročníka  vedel uplatniť  ako vzdelaný hudobník  v kapele. 

Hudobný  materiál  

V priebehu  školského  roka sa odporúča naštudovať  10 – 20  skladieb rôznych interpretov a 

obtiažností od pop - rocku až po jazz. 

Výber pop - rockových skladieb 

C. KING:  You ´ve  got a Friend 

E. JAMES:  Damn your eyes 

B. MENDLER:   Ready or not 

MAROON 5: One more  night 

C.  REA JEPSEN: Good Times 

SOLDIER  FORTUNE:  Deep purple 

V. DYK: Spanelska 

HALLELUJAH 

ELAN: vyber 

Inštrumentálne skladby  rôznej obtiažnosti 

 

DRAMATICKÁ VÝCHOVA 

Charakteristika predmetu 

Literárno-dramatický odbor je syntetizujúcim odborom, ktorý obsahuje dramatické, 

pohybové, rečové, prednesové a slovesné tvorivé činnosti a písané slovo, prostredníctvom 
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ktorých pôsobí na celkový rozvoj myslenia, cítenia a konania žiakov. Harmonicky rozvíja ich 

osobnosť, aktívny tvorivý prístup k základným postojom a premenlivej skutočnosti, pomáha 

vyrovnávať sa vždy s novými situáciami, ktoré prináša hra, škola, život, práca. Žiaci 

nadobúdajú schopnosť osobitného a kultivovaného prejavu v divadelnej, prednesovej 

a slovesnej oblasti. Súčasťou štúdia odboru je teória, história divadla, literatúry a filmu. 

Tvorivá dramatika je spôsob výučby, ktorý nenásilným spôsobom pomáha deťom a mladým 

ľuďom hlbšie preniknúť do dramatického umenia.  

Literárno-dramatický odbor, je odbor, v ktorom sa vyučuje kolektívne umenie, teda sa pracuje 

v kolektíve. Preto je dôležité naučiť žiakov vzájomnej empatii pri spoločnej práci a pri rozvoji 

ich individuálnych psycho-fyzických aparátov, ako aj ich ducha. Taktiež naučiť ich 

zodpovednosti voči kolektívu a voči spoločnému dielu, ktoré tento kolektív vytvára, a ktoré 

závisí od práce a prístupu každého jednotlivca. Napriek tomu, že sa jedná o kolektívnu 

výučbu, je nutné pristupovať k jednotlivým žiakom individuálne, pretože každý žiak má 

nielen odlišné danosti a potreby, ale je aj individuálna – formujúca sa osobnosť. 

Ciele  

V Literárno-dramatickom odbore sa je cieľom vychovávať z detí a mládeže budúcich 

profesionálnych, ale aj amatérskych divadelníkov, režisérov, recitátorov, vzdelaných 

a náročných divákov, čitateľov, pripraviť ich na prijímacie skúšky na konzervatóriá, vysoké 

umelecké školy, či na pedagogické a filozofické fakulty. Cieľom výučby v tomto ročníku je, 

posunúť zmysel dramatickej hry, z ktorej vychádzajú jednotlivé herecké cvičenia, do roviny 

s ďalším- hlbším obsahom, kedy žiaci nadobudnú schopnosť nielen samostatného prístupu 

pri riešení daných úloh,- z hľadiska pohybového a slovného, - ale aj budú vedieť rozobrať 

a vyhodnotiť dané riešenie dramatickej situácie z hľadiska morálneho a vzťahového. Čiže 

v tomto ročníku pribúda snaha jednak o rozvoj istej „kombinatoriky“ a analýzy riešenia 

daných tém, ale s prihliadaním na ďalší rozvoj empatie, a zvyšovania stupnice mravných 

hodnôt. Taktiež s pribúdajúcimi skúsenosťami a vyzretosťou, ktorá vyplýva už zo samotného 

veku žiakov, je potrebné zvýšiť aj náročnosť umeleckých textov, ktoré budú v procese výučby 

použité – ako aj pri individuálnych hodinách (prednes), tak aj pri kolektívnej práci. 

V druhom ročníku, druhej časti nižšieho sekundárneho vzdelania, sa očakáva od žiaka už istá 

kultivovanosť jeho prejavu v oblasti rečovej i pohybovej, a celkového správania sa. Mal by sa 
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naučiť doslova – učiť sa z pozorovania svojich spolužiakov pri tvorivej práci a mal by 

dosiahnuť to, že bude schopný navrhovať prípadné riešenia v dramatických situáciách. 

Rovnako by mal vedieť spracovať pripomienky druhého a vyvodiť z nich závery, vedieť sa 

nimi inšpirovať a konzultovať ich. Žiak by sa mal aj učiť – učiť sa mimo vyučovania – 

pozorovaním okolia – situácií v živote, kontaktom a pozorovaním  rôznych osôb, s rôznymi 

charakterovými črtami, a v rôznych emočných rozpoloženiach a vzájomných vzťahoch. Tieto 

pozorovania by sa mal učiť využívať pri tvorbe dramatických postáv. Ďalej by sa mal učiť bez 

trémy a blokácií slobodne prejavovať v improvizáciách, v individuálnych a partnerských 

cvičeniach a hrách, ako aj v práci na scénkach či predstaveniach.  

V predmetoch 

9.8.1.1.1.1.1.1.1 Pohyb 

- naďalej pracovať na upevňovaní správnych pohybových návykov (najmä držanie tela), čo 

má nezanedbateľný vplyv aj na fyzické zdravie v neskoršom veku 

- temporytmickými cvičeniami rozvíjať cítenie tempa a rytmu, vedieť používať a citlivo 

meniť temporytmus pri rôznych situáciách či emóciách, príp. rôznych dramatických 

postavách 

- cielene využívať prepájanie pohybu a dychu - vo vzťahu k emóciám 

- rozvoj hudobného cítenia, využívať hudbu ako zdroj inšpirácie, vedieť konať v dramatickej 

situácii v súlade s hudbou, ale aj protichodne 

Dramatika a slovesnosť 

- precvičovať a upevňovať správne  kostálno-abdominálne dýchanie 

- zvládnuť náročnejšie rezonančné a artikulačné cvičenie, a cvičenia na predlžovanie 

výdychového prúdu  

- žiak by sa mal vedieť logicky využívať zástupnú reč, v hrách, situáciách, etudách 

- mal by sa naučiť citlivo zvládať výstavbu dramatického oblúka a následné pointovanie 

situácie 
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- neustále zvyšovať úroveň vyjadrovania, spisovnú reč, spisovnú výslovnosť slovenského 

jazyka (dôsledná artikulácia, asimilácia, viazanosť reči), mäkké nasadenie hlasu 

- vedome rozvíjať schopnosť nonverbálnej komunikácie 

Prednes 

- využívať získané zručnosti z dychových (kostálno-abdominálne dýchanie, dychová opora, 

predĺžený výdychový prúd), rezonančných (rezonancia hrudná, rezonancia hlavová – ich 

prepájanie) a artikulačných cvičení (aktivácia artikulačných orgánov – sánka, jazyk, pery) 

a snažiť sa ich prepájať, pritom však zostávať v medziach vlastnej prirodzenosti 

- logicky zvládnuť myšlienku autorovho textu a obohatiť ju o vlastný interpretačný postoj 

- zamerať sa na zvládnutie jedného až dvoch podtextov 

- naďalej zdokonaľovať zvládanie základných výrazových prvkov prednesu (dôraz, pauza, 

intonácia, tempo, rytmus, dynamika). 

Práca v súbore 

- žiak by mal vedieť vnímať seba aj partnera v priestore, vedieť postrehnúť partnerove 

popudy, reagovať na ne citlivo, pohotovo, komunikatívne, adresne a spoločne smerovať 

k pointe a vyvrcholeniu danej situácie 

- mal by vedieť prinášať vlastné nápady a riešenia pri práci na scénkach, či predstaveniach. 

Výstupy a obsah záverečnej skúšky 

Podmienkou postupu do ďalšieho ročníka literárno-dramatického odboru, je systematická 

práca na vyučovacích hodinách počas celého školského roka, ako aj preukázanie 

nadobudnutých zručností v kolektívnej a individuálnej ukážke v priebehu, a na konci 

školského roka. 

Záverečná skúška 

- umelecký prednes  

- etuda  s partnerom na danú tému 

- scénka 
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VÝTVARNÁ VÝCHOVA  

Charakteristika predmetu 

2. ročník druhej časti na výtvarnom odbore ZUŠ je zahrnutý do štruktúry nižšieho 

sekundárneho stupňa umeleckého vzdelávania. Má charakter skupinového vzdelávania. 

Hodnotenie žiakov a klasifikácia prebieha priebežne, aj v podobe polročného a koncoročného 

vysvedčenia (v zmysle metodických pokynov).      

2. ročník nadväzuje na 1. ročník druhej časti.  Je určený pre žiakov, ktorí preukázali 

požadovanú úroveň umeleckých schopnosti, zručnosti a návykov umožňujúcich ich ďalší 

rozvoj vo výtvarnom odbore. 

Ťažisko výučby spočíva v zapojení poznávacieho procesu v zmysle racionálnom i mimo 

racionálnom vo vzťahu s tvorením. 

Ciele  

Výtvarný odbor ZUŠ má špecifický charakter vzdelávania, obsahom a organizáciou 

vzdelávania participuje na profilácii ZUŠ s významným kultúrno výchovným  poslaním.  

Vytvára podmienky pre aktívnu výtvarnú činnosť v čase mimo vyučovania, popoludňajších 

hodinách, čím sa podieľa na zmysluplnom využívaní voľného času žiakov.   

vyučovacia jednotka - 3x45 minút jedenkrát do týždňa   

počet žiakov v skupine 6 až 10 

vyučovanie je orientovane na materiálno technické poznávanie a experimentovanie, výchovný 

vzdelávací proces spočíva na vlastnej výtvarnej činnosti žiaka, pri akceptovaní jeho 

individuality a podporovaní samostatného riešenia úloh.  

Učebný plán stanovuje pre výtvarnú výchovu:  

Základné disciplíny pre oblasť plošného vytvárania:  kresba, maľba, grafika, primárne 

postupy zohľadňujúce manuálnu spôsobilosť žiaka, dekoratívne činnosti 

rozširujúce disciplíny – textil / batika, tkanie, plstenie/ 
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Základné disciplíny pre oblasť priestorového vytvárania :  modelovanie a práca s materiálom 

(sochárstvo) 

rozširujúce disciplíny – keramika  

Disciplíny plošného a priestorového vytvárania je možné vyučovať izolovane i v rozmanitých 

prepojeniach a kombináciách v záujme rozšírenia možností výtvarného osvojovania. 

V 2. roč. druhej časti  I. stupňa je možné z troch týždenne odučených hodín jednu vyučovaciu 

hodinu venovať rozširujúcim disciplínam. 

Výstup  

Poznávanie a osvojovanie  materiálov techník,  výtvarných vyjadrovacích postupov  a ich 

využitie v čo najosobitejšom individuálnom prejave a uvoľňovaní  vlastnej pôvodnosti žiaka. 

Považujeme za dôležité, aby žiaci ani v ére počítačov nestratili zmysel pre tradičné hodnoty, 

rukodielnu činnosť, prácu rúk spojenú s citom a umom, tzv. myslenie cez ruky. V priebehu 

výtvarnej realizácie  žiak nadobúda citové zaujatie. Pri výtvarnej činnosti žiaci  nedosahujú 

výsledky bez námahy. Výchova ku kreativite predpokladá aj spontánny záujem žiaka. 

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.                                                                                                         

Tento vek  je  kulminujúcim z hľadiska sebareflexie dieťaťa  ako prirodzenej studnice 

bezprostrednosti, spontánnosti a špecifickej osobitosti detského výtvarného prejavu. Preto je 

otázkou citlivého pedagogického vedenia, lebo prevaha konfrontácie s reálnou vizuálnosťou 

by mohla viesť  k strane sebadôvery vo vlastné schopnosti , ale predovšetkým k predčasnej 

nezvratnej  strate týchto symptómov z výrazového repertoáru mladej osobnosti . 
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PRÍLOHA Č. 2: VYJADRENIE  PEDAGOGICKEJ  RADY ŠKOLY 

 

 

 

 

 

 

 

Pedagogická  rada školy  na  svojej  zahajovacej porade dňa 17. 09. 2013 schválila Školský 

vzdelávací program ZUŠ Hálkova na školský rok 2013/2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Bratislave, 19. septembra  2013    Mgr. art. Ingrid Bubeníčková 

         riaditeľka 
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PRÍLOHA Č. 3: VYJADRENIE RADY ŠKOLY  

 

 

 

 

 

 

 

Rada školy pri Základnej umeleckej škole Hálkova 56 bola na svojom zasadnutí dňa 8. 10. 

2013 oboznámená s obsahom Školského vzdelávacieho programu ZUŠ Hálkova na školský 

rok 2013/2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Bratislave, 9.10. 2013     Mgr. art. Eva Plesníková, PhD. 

             predsedkyňa rady školy 


