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ÚVOD 
 

Školský vzdelávací program Základnej umeleckej školy Hálkova 56 v Bratislavevychádza zo 

štátneho vzdelávacieho programu, ktorý je podļa Školského zákona najvyšším cieļovým 

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 kaţdému 

ţiakovi, jeho zameraniu a individuálnym schopnostiam. Charakterizovaný je vysokým 

stupňom individuálnej starostlivosti o ţiaka. 

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 moţnosť 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 

podļa § 17 školského zákona o výchove a vzdelávaní. 

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

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

toho, ţe 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 

tieţ poskytnúť ţiakom komplexný pohļad a prehļad v oblasti umenia s prihliadnutím na vek 

ţiakov 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. Cieļom vyučovacieho procesu je rozvíjať osobnosť ţiaka. 

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

ktorý sa bude podļa potrieb a poţiadaviek dopĺňať a reagovať na spoločenské zmeny a 

aktuálne poţiadavky v spoločnosti. Je vypracovaný podļa princípu následnosti a kontinuity 

stupňov ZUŠ. Umoţňuje vzdelávanie ţiakov 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 

pouţíva klasifikáciu ISCED /UNESCO, 1999/ pre obsahové oblasti vzdelávania, podļa ktorej 

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

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

školy. Primárne vzdelanie sa označuje 1B, niţšie 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 môţe ţiak 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 ţiak úspešným absolvovaním posledného 

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

stupni vzdelania je vysvedčenie sdoloţkou /ISCED 1B/. 

b) Niţšie sekundárne vzdelanie – ktoré získa ţiak úspešným absolvovaním posledného 

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

dokladom o získanom stupni vzdelania je vysvedčenie s doloţkou /ISCED 2B/. 

 

3.1 DĹŢKA 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 ţiakov 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 ţiak primárne umelecké 

vzdelanie – ISCED 1B. 

Po absolvovaní druhej časti získa ţiak niţšie sekundárne vzdelanie ISCED 2B. 

Jednoročné prípravné štúdium je moţné zriadiť pre ţiakov II. stupňa, ktorí nenavštevovali 

prvý stupeň základného štúdia. 

Rozšírené štúdium je určené ţiakom, ktoré v základnom štúdiu preukáţu mimoriadne nadanie 

a vynikajúce školské výsledky. Návrh predkladá triedny učiteļ v termíne do 31. marca 

riaditeļovi školy. Ten má právomoc udeliť ţiakovi rozšírenú formu štúdia v nasledujúcom 

školskom roku. 

Skrátené štúdium umoţňuje ţiakom prípravu na štúdium na stredné školy, konzervatóriá a 

vysoké školy pedagogického alebo umeleckého zamerania. 



 

7 

 

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

umelecké vzdelanie, má štyri ročníky. 

Prerušenie štúdia môţe riaditeļ školy povoliť na základe ţiadosti ţiaka alebo jeho zákonného 

zástupcu. 

Vyučovanie je individuálne a skupinové. Počty ţiakov v jednotlivých vyučovacích 

predmetoch určujú učebné plány. 

 

3.2 SPÔSOB PRIJÍMANIA ŢIAKOV NA ŠTÚDIUM 

 

Prihláška na štúdium sa podáva na tlačive schválenom ministerstvom školstva. 

Podmienkou prijatia na štúdium je splnenie poţadovaných 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 riaditeļ školy najmenej jeden mesiac 

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

uchádzači prijať. 

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

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

zameranie. 
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4 PRIEBEH A UKONČOVANIE ŠTÚDIA 
 

4.1 POSTUP DO VYŠŠIEHO ROČNÍKA A PRERADENIE ŢIAKA 

 

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

opravných skúškach aspoň stupeň celkového hodnotenia prospel. 

Na odporúčanie učiteļa hlavného predmetu moţné moţno mimoriadne nadaného ţiaka, po 

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

konci prvého polroka. 

Ak ţiak zaradený do rozšíreného štúdia nespĺňa poţiadavky štátneho vzdelávacieho 

programu, na návrh triedneho učiteļa ho moţno 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 ţiak alebo zákonný zástupca ţiaka neuhrádza čiastočnú úhradu nákladov moţno štúdium 

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

Klasifikačné stupne a celkové hodnotenie ţiaka. 

Prospech ţiaka v jednotlivých predmetoch sa klasifikuje stupňami: 

a/ 1.stupeň – výborný 

b/ 2.stupeň – chválitebný 

c/ 3.stupeň – uspokojivý 

d/ 4.stupeň – neuspokojivý 

Celkové hodnotenie ţiaka na konci prvého polroka a druhého polroka sa vyjadruje stupňami: 

a/ prospel s vyznamenaním, 

b/ prospel, 

c/ neprospel. 

Ţiak prospel s vyznamenaním: 

a/ ak je z hlavného predmetu klasifikovaný stupňom 1 – výborný, 

b/ v ţiadnom z povinných predmetov nie je klasifikovaný stupňom horším ako chválitebný  

c/ z povinných predmetov nemá horší priemerný prospech ako 1,5. 

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

neuspokojivý. 

Ţiak 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 ţiaka sa osobitne neklasifikuje. 

 

5.1 POSTUP PRI KLASIFIKÁCII A HODNOTENÍ ŢIAKA 

 

Klasifikácia ţiaka 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 ţiaka vychádza z výsledkov súhrnnej klasifikácie. Ak má ţiak alebo 

zákonný zástupca ţiaka pochybnosti o správnosti klasifikácie v jednotlivých predmetoch na 

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

prvého polroka alebo druhého polroka, môţe do siedmich dní odo dňa, keď bolo ţiakovi 

vydané vysvedčenie, poţiadať riaditeļa školy o preskúšanie.  
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Ak príslušný predmet vyučuje riaditeļ školy, môţe ţiaka alebo zákonný zástupca ţiaka 

poţiadať o preskúšanie zriaďovateļa školy. 

Preskúšať ţiaka nemoţno, ak bol v klasifikačnom období z vyučovacieho predmetu 

klasifikovaný na základe komisionálnej skúšky. 

Preskúšanie sa uskutoční najneskôr do desiatich pracovných dní od doručenia ţiadosti 

opreskúšanie. 

Ak sa ţiak bez závaţných dôvodov nedostaví na preskúšanie v určenom termíne, nemoţno ho 

preskúšať. 

Výsledok preskúšania, ktorý je konečný, oznámi riaditeļ školy písomne ţiakovi alebo 

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

Riaditeļ školy môţe nariadiť okamţité preskúšanie, ak zistí, ţe učiteļ porušil pravidlá 

klasifikácie a hodnotenia. Preskúšanie sa uskutoční do troch dní. 

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

štúdia. 

O prospechu a správaní ţiaka informuje jeho zákonného zástupcu triedny učiteļ alebo riaditeļ 

školy. 

 

5.2 OPRAVNÉ SKÚŠKY 

 

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

predmetu stupňom neuspokojivý, môţe vykonať opravnú skúšku. 

Opravné skúšky sa konajú posledný týţdeň letných prázdnin. Termín skúšky určuje riaditeļ 

školy. 

Ak sa ţiak zo závaţných dôvodov nedostaví na opravnú skúšku, riaditeļ školy mu umoţní 

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

podmienečne najbliţší vyšší ročník 

 

5.3 VYSVEDČENIE 

 

Triedny učiteļ vyplní ţiakom základného štúdia a štúdia pre dospelých vysvedčenie na 

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

prvého polroka na určitý čas a natrvalo na konci školského roka. 
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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 ţiaka, ktorý úspešne absolvoval prvú časť prvého stupňa 

základného štúdia sa uvedenie doloţka „Ţiak získal primárne umelecké vzdelanie“. 

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

základného štúdia sa uvedie doloţka „Ţiak získal niţšie sekundárne umelecké vzdelanie“. 

Na vysvedčení sa uvádza klasifikácia z predmetov uvedených vo vzdelávacom programe 

príslušného odboru vzdelávania, podļa príslušného ročníka, ktorý ţiak navštevoval, a jeho 

celkové hodnotenie v príslušnom školskom roku. 

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

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

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

Ţiakovi, ktorého nebolo moţno zo závaţných dôvodov klasifikovať na konci školského roka 

ani v náhradnom termíne sa na vysvedčení okrem údajov podļa odseku 2 uvedie doloţka 

„Ţiak nebol klasifikovaný a opakuje ročník“. 

Odpis vysvedčenia sa vydá na ţiadosť osoby, ktorej bolo vysvedčenie vydané alebo na 

ţiadosť 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 doloţkou 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 ţiaka 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 

 

Ţiak školy sa klasifikuje na základe výsledkov komisionálnej skúšky 

a) ak koná záverečnú skúšku z hlavného predmetu podļa § 7 ods. 1, 

b) ak je zaradený do vyššieho ročníka na konci prvého polroka  predchádzajúceho 

ročníka podļa § 6 ods. 2, 
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c) ak je ţiak zaradený do vyššieho ročníka bez absolvovania predchádzajúceho 

ročníka, 

d) ak koná opravné skúšky podļa § 10, 

e) pri postupových skúškach z hlavného predmetu na zaradenie do rozšíreného 

štúdia, 

f) ak ţiak alebo jeho zákonný zástupca poţiada o preskúšanie podļa § 9 ods. 

3 a 4, alebo keď sa preskúšanie koná z podnetu riaditeļa školy podļa § 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 riaditeļ školy. 

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

nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov, pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu. 

Komisia vyhotoví protokol o vykonaní komisionálnej skúšky, ktorý potvrdia svojimi odpismi 

všetci členovia komisie. 
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6 DOZOR NAD ŢIAKMI 
 

Pri výchovno-vzdelávacom procese dozor nad ţiakmi vykonávajú: 

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

pedagogickí zamestnanci školy 

b) pri súťaţiach, koncertoch, divadelných predstaveniach výstavách a iných činnostiach 

organizovaných v sídle školy zamestnanci školy poverení riaditeļom školy 

c) pri podujatiach, na ktorých sa ţiak zúčastní mimo školy, jeden pedagogický 

zamestnanec do počtu 15 ţiakov, ak sa na podujatí zúčastní viac ako 15 ţiakov, 

riaditeļ školy zabezpečí účasť ďalšieho pedagogického zamestnanca na kaţdých 

ďalších 15 ţiakov. 
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7 SÚŤAŢE 
 

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

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

prehliadku ţiakov bratislavských ZUŠ v hre na keyboarde a spevácku súťaţ Hļadá sa  

muzikálová hviezda. 

  

7.1 KONCERTNÁ PREHLIADKA ŢIAKOV BRATISLAVSKÝCH ZUŠ 
V HRE NA KEYBOARDE. 

 

Elektronické hudobné nástroje sú v neustálom vývoji, získali si popularitu u ţiakov 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 vyuţívaniu ich technických 

moţností, ale ţiaci by mali získavať čo najviac vedomostí a praxe aj v hudobnej teórii, 

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

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

vyuţívať. Veļmi dôleţitú úlohu hrá vo vyučovacom procese osobnosť pedagóga, ktorý má 

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

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

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

vyuţitia programov pri výučbe. 

Základným cieļom 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 veļký záujem 

pedagógov a ţiakov 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 ţiakov a ţivé muzicírovanie tých najlepších inšpiruje k lepším 

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

Koncertná prehliadka zvyšuje úroveň vyučovania všetkých ţiakov bratislavských ZUŠ, na 

ktorých sa hra na tento nástroj vyučuje.  

Koncertnej prehliadky sa zúčastňujú najlepší ţiaci prihlásených škôl. Zámerne sme nechceli 

organizovať súťaţ v hre na keyboarde, aby výkony ţiakov neboli poznačené stresom, napätím 
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a často aj neobjektívnym hodnotením poroty. Pedagóg môţe ukázať všestranné moţnosti 

vyuţitia nástroja, pripraviť skladby v kombinácii so spevom, alebo inými nástrojmi. Kaţdý 

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

Výber skladieb sa neobmedzuje, je moţné 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 kaţdoročne v marci, čo dáva dostatočný priestor na dobrú prípravu.   

Niekoļkoročné organizovanie prehliadky potvrdzuje jej opodstatnenosť. Na prehliadku 

nadväzuje súťaţ, ktorej organizátorom je ZUŠ Povaţská Bystrica. 

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

vedenia školy.  

 

7.2 SPEVÁCKA SÚŤAŢ 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 kaţdoročne usporiada spevácku súťaţ 

Hļadá sa muzikálová hviezda. Súťaţ je určená ţiakom bratislavských ZUŠ a ZUŠ 

Bratislavského kraja. Do súťaţe sa kaţdý rok zapojí cca 60 ţiakov pribliţne 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 súťaţe vystriedali muzikáloví speváci, herci a 

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

Zuzana Mauréry, Csongor Kassai, Oļga Mojţišová, Boţena Gráfová, Milan Ješko, Ján 

Slezák, Róbert Halák. 

Vyvrcholením súťaţe je koncert víťazov. 

Cieļom projektu je umoţniť ţiakom ZUŠ súťaţne predviesť repertoár, ktorý iné spevácke 

súťaţe usporiadané pre túto cieļovú skupinu neumoţňujú. Pre všetkých súťaţiacich znamená 

táto súťaţ zmysluplné ukončenie prípravy a overenie si technických schopností, speváckej a 

hereckej pripravenosti. Súťaţ nie je len konfrontáciou výsledkov jednotlivých ţiakov a 

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

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

ţiakov ZUŠ získať skúsenosti a pripravenosť pre štúdium na stredných a vysokých školách 
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umeleckého zamerania. Je to veļká skúsenosť aj pre tých, ktorí majú ambície ďalej sa tomuto 

ţánru profesionálne venovať. Pre všetkých je súťaţ moţnosťou získať skúsenosti z verejného 

vystupovania a overovania si vlastných síl a schopností. 

Výkony starších ţiakov, ktoré sú často na profesionálnej úrovni, sú pre mladších súťaţiacich 

motiváciou a inšpiráciou k ďalšej práci.  

Po súťaţi sa koná seminár pre pedagógov a súťaţiacich, na ktorom majú moţnosť teoretickej 

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

problémov v danej oblasti. 

Cieļová skupina, pre ktorú je súťaţ zameraná je pre ţiakov od 9 rokov vyššie. 

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

melodikou, technickými poţiadavkami a umeleckou hodnotou pre speváka nesporne patrí do 

repertoáru a vyučovacieho procesu na ZUŠ. 
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8 PROJEKTOVÉ VYUČOVANIE 
 

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

pantomíma, melodráma, atď. 

Projektové vyučovanie je syntetizujúcim odborom, ktorý umoţní ţiakom vyuţiť svoje 

schopnosti v jeden ucelený metodický cieļ, projekt. 

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

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

ucelený, umelecky hodnotný projekt.  

Predmet pripraví ţiakov tvorivo rozmýšļať, usmerniť talent, koordinovať zručnosti, 

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

konkurencie, čo je pre dnešný svet dôleţité v kaţdom smere. Predovšetkým je však predmet 

výborná príprava pre ţiakov, 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 vţdy pre 

daný projekt.  

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

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

fantáziu, tvorivosť, pamäť, imitáciu, rýchlosť, priebojnosť, toleranciu, atď. Ţiak tak môţe 

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

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

vďaka spoločnému cieļu bude snaţiť čo najrýchlejšie odstrániť. Pod vedením garanta 

projektu sa ţiakom priblíţi svet reálneho umenia mimo školy so všetkými jej kladnými i 

zápornými stránkami. 

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

ako reţisér. Vďaka tomuto faktu by niesol kaţdý projekt pečiatku originality. 

Radi by sme poskytli priestor mladým začínajúcim skladateļom, reţisérom, producentom, 

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

mladými adeptmi. 
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9 INOVÁCIA ŠTUDIJNÝCH ZAMERANÍ 
 

V súčasnosti moţno pozorovať prudký vzrast zavádzania technických vymoţeností do 

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

stávajú sprostredkovateļom nepreberného mnoţstva poznatkov, ale aj prostriedkom 

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

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

počítač a v roku 2011/2012 skúšobne zavádzame študijný program Počítačová grafika. 

 

9.1 HUDBA A POČÍTAČ 

 

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 vyuţívanie informačných 

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

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

nástrojoch), atď. Na základe týchto vedomostí je ţiak 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, ţánroch 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 niţšieho 

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

14 rokov). 

Prijatý ţiak má poţadované 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 niţšieho 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 ţiakov môţe ZUŠ umoţniť štúdium i s niţšou 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 niţšieho 

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

ako klávesového (veková hranica 14 rokov). 

Prijatý ţiak má poţadované vedomosti z hudobnej teórie, ako aj poţadované 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 ţiakov môţe ZUŠ umoţniť štúdium i s niţšou 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 týţdenne. 

 

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 
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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 týţdenne. 

Vzhļadom na rozdielnu úroveň uchádzačov o študijné zameranie je rozsah poţadovaného 

učiva, ako aj úroveň dosiahnutých študijných výsledkov odstupňovaná jednotlivými 

učebnými plánmi.  

 

9.1.1 Ciele učebného zamerania 

 

Cieļom študijného zamerania hudba počítač je nadobudnúť poznatky z odbornej terminológie 

v oblasti vyuţívania informačných technológii v hudbe. 

Získať schopnosť vyuţívať 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 

vyuţitím počítačového notačného softvéru. 

Nadobudnúť prijateļné 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 

aranţmánu (harmonizácia a inštrumentácia melódie). 

Získať schopnosť implementovať reálne hudobné nástroje do hudobného aranţmánu 

tvoreného hudobnými technológiami. 

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

kompozície (tvorba hudobných aranţmánov – 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 
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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. 

 

9.1.2 Obsah vzdelávania 

 

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

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

učebnom pláne II. a III. Ţiak študujúci podļa učebného plánu II. Alebo III. absolvuje v prvom 

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

Výučba študijného zamerania hudba a počítač prebieha v špeciálnej počítačovej učebni 

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

Ţiak 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 zaloţené 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. Ţiak si osvojuje základnú terminológiu, 

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

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

cieļovou oblasťou tvorby sú najmä vybrané ţánre nonartificiálnej hudby. Tretia oblasť je 

zameraná na ďalší rozvoj interpretačných zručností ţiaka (Učebný plán I. II.), resp. rozvoj 

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

 

9.1.3 Metódy a formy práce 

 

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

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

projektová metóda. 
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Štúdium v študijnom zameraní hudba a počítač podļa učebných plánov I. a II. nadväzuje na 

vedomosti ţiakov 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 

ţiaka, ako aj ďalší rozvoj motorických zručností v hre na hudobnom nástroji. Ţiaci sa 

vzdelávajú najmä formou praktických cvičení dopĺňaných o teoretický výklad pedagóga.  

Súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu je predovšetkým pouţívanie počítača vybaveného 

nevyhnutným hardvérom a softvérom a elektronického klávesového nástroja.  

Podmienkou úspešného výstupu ţiaka v kaţdom ročníku je hudobný projekt. Realizuje sa 

podļa zadania individuálne alebo v skupine formou komornej hry. V prvom aţ treťom 

ročníku štúdia pouţívajú ţiaci k tvorbe projektu existujúce notové materiály, ktoré slúţia ako 

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

výučby zaraďujeme spracovanie a interpretáciu takých skladieb, ktoré umoţňujú spoznávania 

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

teoretických vedomostí a kompetencií v IKT vo vzťahu k hudbe. 

 

9.1.4 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 

niţšie sekundárne  

umelecké vzdelanie 

 

ISCED 2 B 

niţšie sekundárne  

umelecké vzdelanie 

 

ISCED 1 B 

primárne umelecké 

vzdelanie 

Základné 

štúdium: 
I. stupeň  I. stupeň  I. stupeň 

Dĺţka 

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 

ţiakov: 
1 1 1 1  1 1 1 1  1 1 1 1 
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Úvodné hodiny teoretického charakteru je moţné uskutočniť formou skupinovéhovyučovania. 

Ţiak študujúci podļa učebného plánu II. A III. navštevuje povinné základy hry na keyboarde 

v časovej dotácii 0,5 hodiny týţdenne. 

 

9.1.5 Kompetencie  

 

Nadobúdaním hudobno-teoretických vedomostí, no najmä praktickými aktivitami umeleckého 

charakteru v prepojení na vyuţívanie IKT, sa u ţiaka rozvíja celý rad kompetencií. Okrem 

všeobecných kompetencií vyuţíva 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. Ţiak 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. Ţiak: 

 pozná základnú terminológiu v oblasti MIDI a audio záznamu, 

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

mixáţny pult a. i.), 

 orientuje sa v prostredí vybraných hudobných softvérov, 

 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 vyuţívať 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, 
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 má základné hudobno-teoretické poznatky  

 orientuje sa v hudobných ţánroch a štýloch, 

 dokáţe tvoriť hudobné aranţmány vybraných hudobných ţánrov, 

 pozná základné princípy hudobnej kompozície, 

 dokáţe tvoriť vlastné hudobné diela. 

 

9.1.6 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 ţánroch, 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) 

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

orientovať sa v súčasných hudobných trendoch, v príslušných formách, ţánroch 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 dokáţe uplatniť pri ďalšej samostatnej 

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

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

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

kriticky pristupovať k ďalšiemu tvorivému procesu. 

 

9.2 ZÁKLADY POČÍTAČOVEJ GRAFIKY 

 

Pouţívanie digitálnych médií, počítačov a internetu  ponúka veļa moţností ako ich zapájať do 

vyučovacieho procesu, čím sa dá výrazne skvalitniť motivácia ţiakov.  

Internet, ako moderný inšpiračný zdroj, je pohotovým nástrojom na vyhļadávanie mnoţstva 

ukáţok výtvarných diel, techník, pracovných postupov a námetov. Je tieţ zdrojom nových 

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

logicky väčší predpoklad zaujať dnešného ţiaka, neţ ukáţky z často zastaraných kníh. 
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Pomocou počítača sa taktieţ dá v triede umocniť špecifická atmosféra hudbou, napr. pri 

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

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

v kaţdom smere ţivota, v kultúre a v rôznych oblastiach výtvarného umenia. Počítačová 

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

kaţdú inú oblasť výtvarnej kultúry. Je dôleţité, aby sa ţiaci 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 ukáţok z internetu, tvorba 

prezentácií na konkrétne témy, zhromaţďovanie materiálov o výtvarných problematikách,  

technikách, a pod.).  

Sú potrebné tieţ pri tvorbe digitálneho archívu najlepších ţiackych prác, ktoré môţu byť takto 

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

Umoţňujú výučbu základov počítačovej grafiky s pouţitím ţiackych 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 umoţňujú pridať 12 hodín ročne na rozširujúce predmety. Perspektívne sa môţe 

výučba špecializovaných predmetov v prípade mimoriadneho záujmu rozšíriť. 

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

elektronických médií.  

Základy počítačovej grafiky, podļa stupňa vedomostí ţiakov, zahŕňajú prácu s písmom, 

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

úpravy a transformácie, spracovanie a montáţ obrazu, pouţitie vrstiev a filtrov, ktorých 

konečným výstupom je pozvánka, plagát či iná propagačná grafika.  

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

 

 

 

V Bratislave, 20.06.2011     Mgr. art. Ingrid Bubeníčková 

         riaditeļka  
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PRÍLOHA 1 

Školský vzdelávací program pre 4. ročník primárneho 
stupňa umeleckého vzdelávania 

 

HUDOBNÁ NÁUKA 

 

CHARAKTERISTIKA PREDMETU 

Poslaním predmetu hudobná náuka je vytvárať a usmerňovať záujem a vzťah ţiaka k hudbe, 

kultivovať jeho osobnosť, rozširovať a rozvíjať hudobné skúsenosti, vedomosti a zručnosti. 

Predmet má poskytovať ţiakom základy odborného umeleckého vzdelania a vychovávať 

poslucháča hudby a aktívneho hudobníka, ktorému je hudba ţivotnou potrebou. 

 

CIELE 

Poukázať na ļudovú pieseň a tanec ako inšpiračný zdroj v tvorbe skladateļov. Na základe 

ukáţok rôznych štýlových období viesť ţiakov k pochopeniu malých foriem a rozlišovaniu 

charakteristických zvláštností v hudbe rôznych národov a ukázať ţiakom formy zachovávania 

a rozvíjania národných tradícií. Rozvíjať silnejúcu racionálnu zloţku myslenia, vyuţívať 

spôsobilosť v oblasti matematického a prírodovedného myslenia na odhaļovanie logických 

postupov a zákonitostí hudobnej štruktúry diela. 

 

OBSAH 

Interpretačné činnosti 

Schopnosť intonovať durové a molové melódie, dvojhlas, základné intervaly, durové a 

molové kvintakordy a ich obraty. Pomocou ļudových piesní intonovať dórske melódie s 

uvedomením si ich charakteru a špecifických tónov. 

Striedanie dvojdobého a trojdobého taktu. Pohybom alebo melodicko-rytmickými nástrojmi 

zvládnuť rytmický dvojhlas alebo trojhlas (v skupinách). 

Vyuţitím IKT trénovať rôzne rytmické kombinácie. 

Pouţívanie hlavných harmonických funkcií v sprievode k jednoduchým diatonickým 

melódiám, ktoré si ţiaci môţu vytvárať aj sami. 
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Počúvanie hudby: 

Rozlišovanie tradičnej hudby okolitých národov, charakterizovanie rôznych štýlov jej 

spracovania pre folklórne súbory a v tvorbe skladateļov. Vnímanie premeny piesne v 

historických a funkčných súvislostiach. Rozoznávanie rytmických figúr najznámejších 

tancov. 

Sluchová výchova: 

Rozšírenie sluchového vnímania o ďalšie tóniny, rozlišovať hlavné harmonické funkcie ako 

striedanie napätia a uvoļnenia v hudbe. Analyzovať zväčšenú kvartu. 

Analyzovať zmenšenú kvintu, zväčšený a zmenšený kvintakord. Vyuţitím IKT trénovať 

sluchovú predstavu intervalov, akordov, stupníc. 

Hudobno-teoretické poznatky: 

Všetky durové a molové stupnice s bé (kvartový kruh), lydická stupnica, pentatonická, 

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

harmonická kadencia, ļudová a umelá pieseň, ļudový a spoločenský tanec. 

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

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

Záverečná skúška 

Test z prebraného učiva. 

 

PROFIL ABSOLVENTA  

Absolvent primárneho umeleckého vzdelania by si mal osvojiť základnú hudobnú gramotnosť 

a terminológiu. Mal by byť pozorným percipientom hudby a na základe získaných poznatkov  

z hudobnej  náuky  a dejín hudby by sa mal dokázať orientovať v jednotlivých štýlových 

obdobiach. 
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HRA NA KLAVÍRI 

 

CHARAKTERISTIKA PREDMETU 

Kontrola zvukových i technických moţností  nástroja dospieva do štádia stability a 

uvedomenia. Ţiakovo sebahodnotenie a sebakontrola dospievajú na ďalší stupeň. Stabilizujú 

sa aj vkusové preferencie v oblasti hudobných hodnôt. V osobnostnom vývoji predstavuje 

tento vek významné rozhranie: od pasívneho, detského postoja sa posúva k samostatnosti a 

túţbe individuálne sa prejaviť. Ohlasujú sa aj zárodky pubescencie, čo umoţňuje pedagógovi 

výraznejšie podporovať a preferovať emocionálne postoje ţiaka k hraným skladbám. 

Prehlbuje sa tak citové preţívanie hudby. 

 

CIELE 

Podporiť samostatnosť ţiaka v názoroch a postojoch. Inšpirovať a  motivovať ho 

stanovovaním vyšších cieļov, u ktorých uţ nie je dôleţité iba technické zvládnutie, ale aj 

citová, osobnostná sebaprojekcia ţiaka . Ţiak sa na vyššej úrovni stáva partnerom pedagóga. 

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

hudbe s jej interpretáciou. 

 

OBSAH 

Rozvíjanie sluchovej predstavivosti. 

Skvalitňovanie interpretáciu kantilény, rozvíjanie polyfonickej hry. 

Pouţívanie pedálu ako súčasť stvárňovania skladby. 

Ornamentika ako súčasť hudobného tvaru. 

Cibrenie hry spamäti cez uvedomený postoj k hudobnému textu. 

Rozlišovanie historických štýlových charakteristík hudobných diel ( barok – klasicizmus - 

romantizmus) 

Dôkladnejšie priblíţenie hudby 20. a 21.storočia; charakteristické rysy súčasnej hudby. 

Rozvíjanie zmyslu pre súhru a spoluprácu  cez komornú hru a hru 4-ručne. 

Pouţívanie klavírnej literatúry z niţších ročníkov na hru z listu. 

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

Uzatvorenie 1.etapy primárneho vzdelávania postupovou skúškou; jej podmienky určujú 

členovia PK po vzájomnej dohode. 
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KOMPETENCIE 

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

Školy: Czerny, op. 599, op.261, op.821 – Kleinová-Fischerová: Album etud II. a III. zošit, 

Duvernoy, op.176, op.120, 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, Prokofejev, Sarauer, Suchoň, Szeghy, Zeljenka, atď. – podrobnejšie pozri 

osnovy. 

 

VÝSTUPY 

Minimálne dvakrát za školský rok verejné vystúpenie ( podļa dispozícií ţiaka buď na 

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

literatúre ( pozri Kompetencie). 

Záverečná skúška: 

Na záverečnej skúške musí zvládnuť: hranie molovej stupnice ( harmonickej,melodickej; 

trojzvuk – štvorzvuk; rozklady ) - 1 technicky zameranú etudu – 1 barokovú skladbu 

polyfonického charakteru – 1 prednesovú skladbu ( buď romantickú alebo súčasnú ) 

S vybraným repertoárom ( skladbou ) absolvuje verejný záverečný výstup. 

 

PROFIL ABSOLVENTA  

Ţiak je samostatný v názoroch a postojoch. Očakáva sa od neho nielen technické zvládnutie 

problémov hry na klavíri, ale aj citová zaangaţovanosť a vlastný osobnostný postoj. 

Stabilizujú sa jeho vkusové preferencie; vedome sa hlási k hudobným hodnotám. 

Má primerane rozvinutú sluchovú predstavivosť a stabilizované pamäťové schopnosti. 

Dokáţe rozlišovať a rešpektovať základné štýlové charakteristiky hudobných diel. 

Cez komornú hru a hru 4-ručne získal základy pre súhru a spoluprácu. 

Hrou dostatočného mnoţstva skladieb autorov 20. a 21.storočia, s akcentom na pôvodnú 

slovenskú tvorbu, získal prehļad o výrazových prostriedkoch a obsahovom zameraní súčasnej 

hudby. 

Má za sebou skúsenosť viacerých vystúpení na internej úrovni;  výraznejšie talenty aj na 

úrovni verejnej produkcie . 
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HRA NA KEYBOARDE 

 

CHARAKTERISTIKA PREDMETU 

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

nástrojov nesmie viesť len k vyuţívaniu technických moţností nástroja, ale vyuţívať čo 

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

nástroj, ktorý je moţné veļmi mnohostranne vyuţívať. Veļmi dôleţitú rolu hrá vo výučbe 

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

ovláda technické moţnosti jednotlivých modelov nástroja, vie inštrumentovať, ovláda 

harmóniu a štýly. Ovláda prácu s PC a moţnosti spojenia nástroja s PC, vyuţitia Internetu 

a PC programov pri výučbe. Ţiaci majú moţnosť navštevovať nový predmet „Hudba 

a počítač“, ktorý rozšíril vyuţitie tohto nástroja. 

Čerpanie z osnov hry na klavíri je doplnkovo vhodné, avšak tieto nástroje nemoţno 

porovnávať, sú vo svojej podstate úplne odlišné.  

 

CIELE 

Udrţovať u ţiakov záujem o hudbu, naučiť ich počúvať hudbu, rôzne hud. štýly. 

Pokračovať v upevňovaní základov a návykov získaných v 3. ročníku. Vyuţívať 

vhodné formy vyučovania, úvod do komornej hry, práca s PC. 

 

OBSAH 

Upevňovanie návykov z 3. ročníka. 

Ovládanie ďalších funkcií nástroja. 

Rozvoj technických zručností v oboch rukách. 

Hra s dynamikou hlavne v klavírnych skladbách. 

Stupnice durové a molové všetky, rovný pohyb, protipohyb, kvintakordy, rozklady. 

Akordické značky- pouţívanie obratov- nové tóniny, hlavne molové. 

Pouţívať v ļavej ruke  T, S, D7,T v základných tóninách /fingered/. 

Piesne ļudové, tanečné,  jazz. frázovanie- nové štýly /swing, blues, ragtime/. 

Hra náročnejších skladieb, ļudové piesne, tanečné, základy jazz. frázovania, harmonické 

funkcie T, S, D7. Rytmická presnosť v hre stupníc, cvičení, prednesov, hra s dynamikou. 

Do výberu skladieb zaradiť skladby polyfónne. Základy práce s PC /nahrávanie/. 

Disciplína pri príprave na vyučovanie 
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KOMPETENCIE 

Eduard Spáčil: Hráme s Yamahou- 1. -2.diel. Výber z iných škôl- podļa platných osnov.   

Prednesové skladby podļa výberu a schopností ţiaka. Výber z klavírnej literatúry v úrovni 

daného ročníka. Inštrumentálne činnosti- viď obsah. 

 

VÝSTUPY  

Minimálne dvakrát za školský rok verejné vystúpenie ( podļa dispozícií ţiaka buď na 

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

literatúre ( pozri Kompetencie). 

Záverečná skúška: 

- stupnice dur a mol /výber 2 stupníc, 2 oktávy, protipohyb, akordy/ 

- 1 klavírna /čembalová/ skladba, 1 skladba s doprovodom- pouţitie fingered povinne 

- v inom štýle /swing, blues, pop.../ 

- podļa schopností ţiaka hrať aspoň 1 skladbu naspamäť /nie je podmienkou/ 

 

PROFIL ABSOLVENTA  

Absolvent ovláda dobrú znalosť nôt /notový zápis v oboch kļúčoch/ a nástrojovú zručnosť 

zodpovedajúcu úrovni 4. ročníka. Na interpretovaných skladbách musí preukázať schopnosť 

dobrej rytmickej orientácie, určitú hudobnú vyspelosť a schopnosť uvedomele počúvať 

hudbu.  
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HRA NA AKORDEÓNE 

 

CHARAKTERISTIKA PREDMETU 

Akordeón je nástroj s vlastnou literatúrou, má všestranné vyuţitie od sólovej hry, súborovej 

hry  aţ po vyuţitie v ļudovej hudbe. Pri hre na tento nástroj sa interpret nezaobíde bez 

dokonalého zvládnutia jeho technických moţností. Vyučovanie hry na akordeóne je 

koncipované na nových progresívnych princípoch, ktoré umoţňujú ţiakom získať také 

odborné vzdelanie, aby sa mohli uplatniť v záujmovo-umeleckej, ale aj v profesionálnej 

činnosti. 

 

CIELE 

Kultúru tónu prezentovať schopnpsťou ovládať mechovú a prstovú artikuláciu /hra legato, 

tenuto, staccato, portato / -v rôznych kombináciach. 

Ovládať interpretáciu melodických ozdôb / nátril, skupinku, mordent/.  

Schopnosť interpretácie skladieb jednotlivých štýlových období / min. interpretácia             

ļahších skl. z obdobia  baroka /. 

Ovládať interpretáciu skladieb rôzneho charakteru, s aspektom na kontrast,  dynamiku             

a rozlíšenia jednotlivých ţánrov. 

Ovládať hru v terciách a akordickú hru v pravej, aj ļavej ruke. 

Schopnosť vyuţívať registračnú techniku. 

Schopnosť transponovať a harmonizovať jednoduchú melódiu. 

 

OBSAH 

Hrať dur a mol. harmonické stupnice spolu obidvoma rukami /cez 2 oktávy/ pozn.                  

zohļadniť fiziologické dispozície dieťaťa a veļkosť nástroja/ 

Technické cvičenia zamerať tak, aby získavanie vedomostí bolo prezentované, čo                 

najdokonalejšou pasáţovou technikou/ v zmysle tempa osminových a šestnástinových               

hodnôt. 

Rozširovať repertoár o skladby s vyuţitím hry v dvojhmatoch. 

Schopnosť ţiaka interpretovať skladbu spamäti 

 

KOMPETENCIE 

Stupnice dur a mol. harmonické spolu cez 2 oktávy /podļa veļkosti nástroja /, v rovnom    

pohybe. 
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Akordy dur a mol, trojhlasé a štvorhlasé akordy / harmonicky a melodicky s obratmi 

obidvoma rukami / 

J.Vašica: Praktická škola na akordeón / č.245-265 -výber 7-8 skl. / 

Czerny-Tomšík / č.21-30 výber / 

Dikanová-Ondruš:Etudy pre 4. roč. /výber cca 8 skl. / 

G. F. Händel:Hare č. 65 / alebo,inú literatúru so skl. Obdobia baroka – adekvátne                

veku , technickej náročnosti poţadovanej v danom roč. -cca 2-3 skl./ 

S . Hochel- Várady:miniatúry pre akordeón / cca 3-6 skl. / 

Pri výbere inej prednesovej literatúry prihliadať na  vek ţiaka, jeho poţadovanú 

technickúvyspelosť, fyzionomické predpoklady 

 

VÝSTUPY  

Minimálne dvakrát za školský rok verejné vystúpenie ( podļa dispozícií ţiaka buď na 

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

literatúre ( pozri Kompetencie). 

Záverečná skúška: 

- 1 dur.,alebo mol. harmonická stopnica/hrať spolu oboma rukami,v rovnom    pohybe/ 

- akordy:troj a štorhl.harmonicky a melodicky,s obratmi s obidvomi rukami spolu  

- 1 etuda,na poţadovanej úrovni daného ročníka 

- 1 skladba z obdobia baroka 

- 1 prednesová skladba 

 

PROFIL ABSOLVENTA  

Absolven je schopný interpretácie skladieb jednotlivých štýlových období a rôzneho 

charakteru s aspektom na kontrast,  dynamiku. Mal by ovládať hru v terciách a akordickú hru 

v pravej, aj ļavej ruke. Je schopný vyuţívať registračnú techniku a transponovať a 

harmonizovať jednoduchú melódiu. 
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HRA NA HUSLIACH 

 

CHARAKTERISTIKA PREDMETU 

Husle ako sláčikový nástroj majú v hudbe  veļmi široké uplatnenie v sólovej, komornej hre 

alebo v sprievodnom, orchestrálnom obsadení.  Zvuková farebnosť nástroja sa stáva v dnešnej 

dobe veļmi blízkym a inšpirujúcim činiteļom v individuálnej výučbe ţiaka. Technické 

vymoţenosti husiel vytvárajú dôleţitý základ pre rozvoj melodického, rytmického cítenia 

ţiaka. 

 

CIELE 

Naďlej rozvíjať muzikálne cítenie ţiaka. 

Rozvíjať kvalitu tónu. 

Precvičovať polohy - druhú, tretiu, štvrtú, piatu, šiestu, siedmu (podļa technickej vyspelosti 

ţiaka). 

Nácvik rôznorodých sláčikových techník. 

Technicky predpripraviť prednes. 

Pprenechať nápaditosť ţiakovi pri výbere repertoáru 

Cvičiť vibráto a prstovú pohyblivosť na hmatníku. 

 

OBSAH  

Kontrolovanie správneho drţania nástroja i vo vyššom ročníku. 

Dbať na uvoļnené drţanie ļavej i pravej ruky. 

Zbavovať ţiaka prípadných zlozvykov vyplývajúcich zo strnulého drţania husieļ a        

sláčika. 

Názornou ukáţkou zo strany učiteļa poukázať na interpretačné moţnosti vybranej skladby, 

priviesť ţiaka k výberu tej správnej alternatívy s ohļadom na dobovú interpretáciu skladby. 

Podriaďovať technické prevedenie skladby výrazu. 

Priviesť ţiaka k vnútornému cíteniu skladby formou konverzácie. 

Priviesť ţiaka k predstave o hudbe v štýle hudby s ohļadom na jeho interpretačné moţnosti. 

Precvičovanie nasadenia sláčika. 

uvoļňovanie pravej ruky cvičeniami rôznych sláčikových techník, 
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KOMPETENCIE 

STUPNICE 

-  durové, kríţikové i béčkové stupnice dvoj- alebo troj- oktávové  

- mólové stupnice – výber 

- akordy 

- nácvik vibráta na vybranej stupnici 

- stupnice na jednej strune – jedna oktáva 

- výmeny polôh zvlášť precvičovať v stupniciach 

- spôsoby rytmizovania stupnice podļa výberu ţiaka 

HUDOBNÝ MATERIÁL: 

- Otakar Ševčík op. 6, zoš. 3, 4, 6 – výber, 7 – výber 

- Otakar Ševčík op. 2, zoš. 1, cv. 4, 5, 6 

- Otakar Ševčík op. 1, zoš. 1 – výber 

- Otakar Ševčík op. 9 

- Etudy pre husle – Wohlfahrt, Kayser 

PREDNESOVÉ SKLADBY: 

-  Z. Fibich: Sonatína 

-  A. Vivaldi: Koncert G – dur alebo iný podļa výberu pedagóga 

-  O. Rieding: Koncerty – výber 

-  A. Corelli: Sonáty 

Ďalší výber hudobnej literatúry podļa uváţenia pedagóga. 

 

VÝSTUPY  

Minimálne dvakrát za školský rok verejné vystúpenie ( podļa dispozícií ţiaka buď na 

verejnom alebo internom koncerte). 

Záverečná skúška: 

 Najmenej 4 repertoárové skladby uvedené v pouţívanej literatúre ( pozri Kompetencie). 

 

PROFIL ABSOLVENTA 

Z nadobudnutých zručností má ţiak zautomatizovaním určitých návykov cítiť svoje výkony 

ako  jednotlivosť i celok. Hudobné schopnosti vyuţije ţiak pri cvičení na kontrolu intonácie. 

Je schopný interpretovať technicky a výrazovo náročnejšie. Ţiak sa aktívne zapája do 

komornej hry a orchestrálnej hry. 
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HRA NA VIOLONČELE 

 

CHARAKTERISTIKA PREDMETU 

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

historického významu. Počas dlhoročného vývoja prešiel rôznymi fázami zdokonaļovania, 

ktoré napokon vyústili do najdokonalejšieho uceleného typu koncertného violončela systému 

kvintového ladenia C-G-d-a. 

Violončelo má veļmi široké uplatnenie, čo sa týka interpretácie. Či uţ v sólovej, komornej 

hre alebo v sprievodnom, orchestrálnom obsadení. Z aspektu veļkého tónového rozpätia 

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

a inšpirujúcim činiteļom v individuálnej výučbe ţiaka. Technické vymoţenosti violončela 

vytvárajú dôleţitý základ pre rozvoj melodického, rytmického cítenia ţiaka. 

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

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

v pravej ruke a práca s ním pri tvorbe tónu, flexibilita prstov ļavej ruky pri dotyku strún 

hudobného nástroja) 

 

CIELE 

Nadväzuje na tretí ročník cieļom zdokonaliť a upevniť základy z tretieho ročníka, ale s tým 

zreteļom, aby hudobná schopnosti, psychomotorické činnosti u ţiaka sa postupne dostávali na 

vyššiu umeleckú úroveň. Nácvik vibráta od štvrtého ročníka sa stáva neoddeliteļnou súčasťou 

v interpretačnej zloţke. Pri interpretácii technicky primeraných hudobných skladbičiek je 

i naďalej dôleţité zameriavať sa u ţiaka na nácvik emocionálneho záţitku z vlastnej 

interpretácie vychádzajúcej z prvotných základných poznatkov z oblasti dejín hudby, histórie 

hudobných nástrojov a to v hlavnom vyučovacom individuálnom predmete v hre na 

violončele. Klásť dôraz na interpretačný štýl v odlišovaní hudobných slohov v období 

baroka, klasicizmu a jeho postupné uvedomovanie v nácvikoch, či uţ v sólovom hraní alebo 

na hodinách komornej, súborovej hry (spôsob pouţívania dynamiky, pouţívania vibráta 

a pod.) Vytvárať na vyučovacej hodine podmienky pre rozvoj komunikatívnej 

zručnosti.(formovanie vkusu hudbe, estetiku- citovosť) 

Neoddeliteļnou súčasťou celkového umeleckého rozvoja ţiakov štvrtého ročníka prvého 

stupňa základného štúdia v praktickej komunikácii (učiteļ- ţiak) je neopomínať v celkovom 

kontexte výučby aj neustáli koncepčný rozvoj technickej stránky v hre na violončele 

(rytmickej, intonačnej), rozvíjanie hudobných schopností (hudobná predstavivosť, hudobná 
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pamäť), zdokonaļovanie tvorby kultivovaného tónu pri hre na hudobnom nástroji. Učiteļ by 

mal naďalej predhrávať daný učebný notový materiál, čo vytvára u ţiaka zvukovú predstavu 

čistého a zvučného tónu. Častejšie zaraďovať do vyučovacích hodín hranie dvoch violončiel 

(učiteļ a ţiak)-duetá, v ktorých sa upevňujú spomínané hudobné činnosti a stabilizuje sa 

postavený základ postupnosti celkového umeleckého rozvoja ţiaka daného ročníka. 

Naďalej rozvíjať u ţiaka vnútorný vzťah k hudobnému nástroju violončelu aj z pozície 

ovládania jeho technickej stránky. Funkcia mechaniky a základné hygienické zásady pri 

ošetrovaní hudobného nástroja- violončela. 

 

OBSAH 

Dodrţiavanie správnosti sedenia, drţanie tela pri hre sa stáva neoddeliteļnou súčasťou 

kontroly správnosti realizácie psychomotorických činností ţiaka na hudobnom nástroji. Tým 

sa cieļovo zameriava dosiahnutie postupnej vyššej úrovni v technickej, interpretačnej oblasti. 

Upevňovať sluchovú analýzu v rámci hrania na violončele vychádza z istoty, schopnosti 

flexibilne vyuţívať intervalových postupov melodickej línie v rámci vyššieho rozsahu 

nástroja pri technickom nácviku ţiaka danej učebnej látky. Intonácia v durovom a molovom 

hmate sa tak stáva prirodzenejšou. 

Citlivo vyberať hudobné materiály.(technického, intonačno- rytmického i melodického 

zamerania) na pestovanie u ţiaka istoty v zdokonaļovaní a zvládaní riešenia daných 

problémov v hre na hudobnom nástroji violončela (časté pouţívanie vyšších polôh na nástroji) 

Učiť ţiaka k určitej samostatnosti a logickej postupnosti v domácej príprave pri nácviku na 

hre hudobnom nástroji violončele (stupnice, etudy, prednesy) so zameraním na technické 

zdokonaļovanie, hudobnú pamäť a kultivovanú tvorbu a funkciu tónu. 

 

KOMPETENCIE 

Tónové cvičenia 

- v rozsahu celého sláčika striedanie silných a slabých tónov 

- vyuţívanie technických cvičení na pravú ruku so zameraním na upevňovanie určitých 

interpretačných postupov charakteristické pre slohové štýly v období baroka, klasicizmu 

(legato, portamento, staccato, tremolo) 

- nácvik niektorých melodických ozdôb (nátril, trilok, príraz a obal) 

Stupnice 

-všetky stupnice durové kríţikové v dvoch oktávach aj s rozloţeným akordom 

-nácvik vybraných paralelných molových stupníc do druhej oktávy s rozloţeným akordom 
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Školy: 

O.Ševčík: Technické cvičenia 1.zošit (poļské vydanie pre violončelo s moţnosťou vyuţívania 

aj českého originálu pre husļovú školu) 

Etudy:  

A.Friss :  Základy v hre na violončele 2.zošit dokončiť celý 

S.Lee: Ļahké melodické etudy 

Kummer: ½ z daného zošitu podļa technickej vyspelosti ţiaka 

Prednesové skladby: 

P.I.Čajkovskij- Smútočný šansón (pre vyspelejších ţiakov) 

J.P.Rameau-Chacone 

A.F.Kummer- koncertná etuda 

N.Baklanova-Mazurka 

J.S.Bach- Sonáta C dur (pre vyspelejších ţiakov) 

Z albumu skladieb pre violončelo a klavír maďarských autorov- Maďarský tanec 

 

VÝSTUPY 

Minimálne dvakrát za školský rok verejné vystúpenie ( podļa dispozícií ţiaka buď na 

verejnom alebo internom koncerte).  

Záverečná skúška: najmenej 3 repertoárové skladby uvedené v pouţívanej literatúre ( pozri 

Kompetencie). 

 

PROFIL ABSOLVENTA 

Ţiak, či uţ v domácej príprave alebo konkrétne na vyučovacej hodine hlavného nástroja 

dokáţe vykonávať sebakontrolu pri vykonávaní psychomotorických činností a správnosti 

sedenia. Kognitívne poznatky z hudobnej teórie vie pohotovo aplikovať v praxi pri nácviku 

technickej látky a prednesu (rytmické motívy, pomlčky, hodnoty nôt, dynamické, ozdobné 

označovanie, tempo a pod). Dokáţe   zosúladiť mená nôt s prstokladmi. Pri získavaní 

zručnosti v riešení daného hudobného materiálu (hudobnej skladby, etudy) dokáţe ţiak  

zvládnuť technické problémy, správne a čisto interpretovať daný hudobný materiál a následne 

uplatňovať svoje získané vedomosti z ţánrovo štýlovej oblasti, ich autorov vo finálnom 

nácviku a interpretačnom prevedení toho konkrétneho hudobného diela.  
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HRA NA GITARE 

 

CHARAKTERISTIKA PREDMETU 

Gitara je hudobný nástroj uplatňujúci sa vo všetkých hudobných ţánroch. Na štúdium sa 

príjmajú ţiaci od deviatich rokov. Nevylučuje sa však prijať aj deti mladšie, pokiaļ majú 

predpoklady pre hru na nástroji. V prípade prijatia mladšieho ţiaka, je potrebné zabezpečiť 

primeraný nástroj. Obsah učebných osnov je koncipovaný tak, aby si ţiak prostredníctvom 

získaných zručností a vedomostí vytvoril trvalý vzťah k hudbe a k nástroju. Učiteļ tohto 

predmetu má individuálny prístup k ţiakom, pričom pouţíva adekvátne metodické postupy 

a formy práce z hļadiska na vek, úroveň talentu a celkového nadania dieťaťa. 

Z ekonomického hļadiska je tento nástroj jedným z cenovo najdostupnejších nástrojov 

 

CIELE 

Nadviazať na zručnosti a vedomosti získané v predchádzajúcich ročníkoch a rozširovať ich o 

ďalšie technické a výrazové prvky potrebné na zvládnutie náročnejších sólových i komorných 

skladieb. Zvyšovať nároky na farebnosť a dynamický rozsah tónu. Repertoár zostaviť tak, aby 

ţiak získal viac poznatkov a skúseností súvisiacich s interpretáciou skladieb rôznych 

štýlových období. Vzhļadom na častejšie vystupovanie ţiaka na rôznych koncertoch 

podrobnejšie sa zaoberať interpretáciou hraných skladieb. Neustálym zdokonaļovaním hry z 

listu viesť ţiaka k pohotovosti a zároveň ho oboznamovať s gitarovou literatúrou.  

 

OBSAH 

Upevňovanie základných návykov pri hre na hudobnom nástroji. 

Upevňovanie a rozvíjanie primeranej technickej zručnosti, nezávislej činnosti prstov ļavej 

ruky. Nácvik  vzostupného, zostupného a kombinovaného legáta na všetkých strunách a vo 

všetkých polohách na dvojici tónov, pozdĺţnej polohy, priečnej polohy, zmiešanej polohy a 

kombinovanej polohy ļavého ramena a ruky a ich plynulé spájanie,  

Orientovanie sa v prvom, druhom a treťom kvadrante hmatníka.,  

Nácvik hry v treťom kvadrante hmatníka, základných druhov vibrata na gitare a ich pouţitie,  

veļké barré, priameho a nepriameho tlmenia prstovy pravej ruky a hry staccato,  arpeggio 

všetkými prstami pravej ruky. 

Rozširovanie úderových moţností hry palcom a prstami pravej ruky fixáciou, hry z listu,  

nacvičovanie terasovitej aj progresívnej dynamiky, hry kadencie s pouţitím arpeggia a 

veļkého barré 
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KOMPETENCIE 

Stupnice 

Hra chromatickej stupnice v rozsahu oktávy na dvoch a troch  strunách. Hra durových a 

molových stupníc v rýchlejšom tempe s dynamickými odtieňami v rôznych rytmických a 

úderových variantoch s pouţitím rôznych prstokladov ļavej ruky. Hra durových a molových 

kadencií s rytmickými variáciami. 

Technické cvičenia a etudy: 

1- Jiří Jirmal: škola hry na kytaru, starí španielsky majstri 

2- Uršula Peter: Gitarová škola  II 

3- Carulli-Carcassi: gitarová škola 

4- Ctibor Susser: Kytarová škola Gitarrenschule 2, 3 

5-  Leo BROUWER: Estudios sencillos 

Prednesové skladby 

Výber zo skladieb klasických autorov (Carulli, Carcassi, Sor, Aguado, Giulliani, atď.). 

 

VÝSTUPY 

Minimálne dvakrát za školský rok verejné vystúpenie ( podļa dispozícií ţiaka buď na 

verejnom alebo internom koncerte).  

Záverečná skúška 

Dve etudy rozličného technického charakteru a jedna prednesová skladba z ļubovoļného 

obdobia. Hra z pamäti je podmienkou. 

 

PROFIL ABSOLVENTA 

Ţiak chápe hudobný nástroj ako prostriedok na vyjadrenie jednotlivých pocitov, nálad a na 

vykreslenie prostredia. Vie pohotovo reagovať na zmenu tempa a dynamiky v jednotlivých 

skladbách a dokáţe si vytvoriť predstavu o charaktere skladby. Dokáţe sám sám vyjadriť, čo 

k danej skladbe, ktorú prve hrá, cíti. Dokáţe sa kontrolovať aby nevyjadroval mimikou svoj 

inerpretačný výkon. Vie pokračovať v interpretácii napriek pochybeniu v skladbe, zosúladiť 

mená nôt s ich polohou na hmatníku a s prstokladom. 

Hudobný nástroj chápe ako prostriedok na vyjadrenie jednotlivých pocitov, nálad a na 

vykreslenie prostredia 
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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 ţánrov. Udrţiavanie a rozvíjanie speváckej tradície 

národa prostredníctvom speváckej výchovy poskytovaním základov hudobného vzdelania 

záujemcom je úloha speváckych oddelení ZUŠ. 

 

CIELE 

Ďalej rozvíjať spevácke návyky a schopnosti ţiaka, ktoré získal v predchádzajúcich 

ročníkoch.  

Opakovane v náročnejších variáciách precvičovať dosiaļ prebraté technické a výrazové prvky 

čím sa postupne zväčšuje aj hlasový rozsah. Dbať na uvedomelé vedenie kantilény, rozširovať 

dynamickú a agogickú stránku prednesu . Sústavne rozvíjať hudobnú pamäť, študovať ļudové 

a detské umelé a tanečné piesne so sprievodom klavíra, prípadne iného inštrumentu. Ţiak by 

mal ovládať zásady správnej speváckej výslovnosti, pri reprodukcii piesní vychádzať z  

pochopenia ich hudobného a slovného obsahu.  

Repertoár zostaviť s prihliadnutím na schopnosti a individuálny záujem ţiaka. 

 

OBSAH 

Správne a prirodzené drţanie tela pri speve. 

Rozvíjanie reberno – bránicového dýchania, budovanie dychovej opory, mäkké a opreté 

nasadenie tónu, v správnej pozícii, so správnou polohou jazyka, voļnej brady a intonačne 

čisto. 

Vyrovnanie všetkých vokálov na jednom tóne. Hlasové cvičenia v rozsahu oktávy, pouţívať 

technické cvičenia nahor a nadol v rozmanitých melódiách. 

Spájanie notového zápisu s hudobnou predstavou. 

Cvičenie intonačnej, rytmickej a harmonickej predstavivosti. 

Všetky osvojené teoretické a praktické základy speváckej techniky treba precvičovať 

v nadväznosti na preberaných piesňach. 

Základný rozsah za polrok je minimálne 2 veku primerané ļudové piesne a 2 detské umelé 

piesne, prípadne 2 detské tanečné piesne. 
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KOMPETENCIE 

Rozvíjať získané vedomosti, zručnosti a návyky. 

Dbať na správne drţanie tela, správny dych, pozíciu tónu, polohu jazyka, voļnosť brady. 

Správne nasadenie tónu, intonačne a rytmicky presné spievanie. Teoretické a praktické 

základy techniky precvičovať na piesňach. 

Zbierky ļudových piesní a úpravy ļudových piesní - výber 

Piesňová tvorba skladateļov - výber 

 

Učebné osnovy slúţia k základnej orientácii učiteļa, je moţné ich aktualizovať a dotvárať na 

základe individuálneho vývoja ţiaka. 

 

VÝSTUPY 

Minimálne dvakrát za školský rok verejné vystúpenie ( podļa dispozícií ţiaka buď na 

verejnom alebo internom koncerte).  

Záverečná skúška  

2 piesne rôzneho charakteru. 

 

PROFIL ABSOLVENTA 

Po ukončení 4. ročníka primárneho stupňa umeleckého vzdelania ZUŠ má ţiak upevnené a 

osvojené správne a prirodzené drţanie tela pri speve, základy speváckej techniky, správny 

dych, pozíciu tónu, polohu jazyka, voļnosť brady, správne nasadenie tónu, intonačne 

a rytmicky presné spievanie. 

Spieva v prirodzenej polohe hlasu s vekuprimeraným výrazom, intonačne čisto, rytmicky 

presne, so správnou deklamáciou minimálne štyri ļudové piesne a štyri umelé alebo tanečné 

detské piesne za rok a dokáţe preukázať osvojené základy speváckej techniky. 

Ţiak by mal ovládať zásady správnej speváckej výslovnosti, pri reprodukcii piesní vychádzať 

z  pochopenia ich hudobného a slovného obsahu.  

Má rozvinutú primeranú hudobnú pamäť a hlasový rozsah, dokáţe uplatniť získané znalosti a 

spôsobilosti v speváckej praxi a je motivovaný k ďalšiemu učeniu sa. 
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HRA NA ZOBCOVEJ FLAUTE 

 

CHARAKTERISTIKA PREDMETU 

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

elementaristiky. Základy hry na tomto nástroji môţu z hļadiska 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 , drţanie tela a rúk to všetko sú dôleţité atribúty pre zdravý vývin 

dieťaťa. 

 

CIELE 

Kultúru tónu podporovať tónovými a dychovými cvičeniami podļa individuálnych potrieb 

ţiaka. Rozširovať ţiakovu hudobnosť a výrazové prostriedky dynamiky, agogiku. Pripravovať 

ţiaka k úspešnému verejnému vystupovaniu. Podporovať hru známych melódií na základe 

sluchovej predstavy.  

 

OBSAH 

Rozsah tónov c1 – d3, všetky chromatické tóny, nácvik spojov a trilkových hmatov. 

Melodické ozdoby: príraz, odraz, nátryl, obal a trilok. Hra v taktoch celých, pólových, 

štvrťových, osminových, šesťnástinových. Stupnice: C – A, F – Es dur a a – fis, d – c moll 

harmonické, melodické, akordy tónické , dominantné a v moll zmenšený na 7.stupni 

a príslušné obraty. 

 

KOMPETENCIE 

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

podporovať kvalitu tónu. 

Dušan Martinček – 13 malých cvičení pre soprán. zobc.fl. 

G.Kállay – Stupnicové cvičenia   pre soprán. zobc.fl 

V.Cerha - Štúdie  

Prednesové skladby 

V.Bachtíková – Princ hledá popelku 

J.Ch.Pepusch – Sonáta  C- dur 

W.A.Mozart  - 2 Sonatiny 

J.B.Loellet – 3 Sonaten 
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VÝSTUPY 

Minimálne dvakrát za školský rok verejné vystúpenie ( podļa dispozícií ţiaka buď na 

verejnom alebo internom koncerte).  

Záverečná skúška 

Durové a molové stupnice s príslušnými rozloţenými akordami 

3 etudy s odlišnými študijnými prvkami 

1 prednesová skladba rôzneho štýlového obdobia 

 

PROFIL ABSOLVENTA 

Absolven završuje akúsi základnú fázu pre hru na iných dychových nástrojoch – drevených 

alebo plechových, ale môţe pokračovať i v štúdiu technicky a výrazovo náročnejšieho 

repertoáru na zobcových flautách iného ladenia /altová, tenorová, sopraninová a basová 

zobcová flauta/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

45 

 

HRA NA PRIEČNEJ FLAUTE 

 

CHARAKTERISTIKA PREDMETU 

Vyučovanie hry na priečnej flaute poskytuje ţiakom základy odborného vzdelania, rozširuje 

okruh hudobných skúseností, rozvíja hudobné zručnosti. Flauta je nástroj so širokou 

moţnosťou uplatnenia sa v rôznych hudobných telesách. Pravidelným cvičením ţiaci 

dosiahnu takú technickú zručnosť, ktorá im umoţní správnu interpretáciu skladieb rôznych 

ţánrov a štýlových období.  

 

CIELE  

Sústavne pracovať na predlţovaní výdychu prostredníctvom dlhých tzv. vydrţovaných tónov 

v celom zvládnutom rozsahu. Obohatiť ich dynamickú škálu p-f-p, f-p-f  Prebrať tzv. 

stupnicové postupy v rámci danej stupnice. Poctivo a dôsledne sústavne venovať pozornosť 

na správne hrudníkovo-bránicové dýchanie, ušļachtilé nasadzovanie tónu, vyrovnávanie 

zvukových polôh, zväčšovanie dynamickej škály, hladkého legáta či zakončovanie tónov 

a fráz. Oboznámiť ţiakov s technikou dvojitého jazyka – dvojitého staccata, techniky hry 

oktáv, ale i blízkych a vzdialených spojov. Rozširovať vedomosti a zručnosti v oblasti 

melodických ozdôb či výrazových agogických prostriedkov, a pritom dbať na celkový rozvoj 

melodických, rytmických a intonačných návykov. Viesť ţiaka nielen ku kultivovanosti tónu, 

ale i intonačnej stabilite hry na nástroji.  Skladby voliť tak, aby ţiak mohol tieto dané 

vedomosti a zručnosti realizovať v praxi a pritom si rozvíjať hudobný prejav. Do svojho 

repertoáru zaradiť skladby  rôznych štýlových období a ţánrov. Vzbudiť záujem o hru 

v komornom zoskupení. 

 

OBSAH 

Pracovať na  dychovej technike nielen pomocou dlhých tónov, ale aj stupnicových postupov 

v rámci celého rozsahu a dynamickej rôznosti, neustále cvičiť intenzitu nádychu, plynulosti a 

dĺţky výdychu. Správnosť a kultivovanosť nasadenia s dôleţitosťou opory na bránicu. 

Naďalej dbať na správnosť drţania tela a nastroja pri hre. Stabilizovanie hry tenuta a legata 

a staccata, nielen jednoduchého, ale aj dvojitého (opakovaného či následného) Melodické 

a agogické ozdoby v rámci učiva. Intonačná stabilita hry na nástroji. 
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KOMPETENCIE 

Rozvíjať základné vedomosti, zručnosti a návyky. 

Dbať na správne dýchanie do bránice, postoj, drţanie nastroja. Pracovať na tzv. bránicovom 

tóne, kultivovanosti nasadenia a správnej techniky tenuta a legáta a staccata. 

Sústrediť sa na čistotu prefukovania oktáv v celom rozsahu  c1-c4. 

Vštepovať a a sústavne rozvíjať  predstavu čistého  zvučného tónu, začiatku a konca hudobnej 

frázy,  pracovať s dynamikou a jemnosťou nasadenia príp. ukončenia tónu a frázy. Pracovať 

na kultúrnej a intonačnej stabilite hry na priečnej flaute. 

Realizovať hru stupníc do 7# a 7b v rátane akordov a ich rozkladov. 

Zvládnuť rozsah nástroja: chromaticky c1- c4. 

Tónové cvičenia: 

 dlhé tóny v preberanom rozsahu 

 O tvorení tónu – M. Moyse 

 Oktávy zo stupníc – tenuto, legato, staccato jednoduché, dvojité 

 Stupnicové postupy v rámci stupnice v celom rozsahu  

Stupnice: 

 dur a mol /harmonické a melodické/ do 7#  a do 7b v celom rozsahu C dur a c mol 

v rámci 3 oktáv. 

 T5- veļký rozklad, obraty, D7, zm7 – veļké rozklady, obraty D7. 

 Tenuto, legato, staccato jednoduché, dvojité (opakované, následné) 

Hudobný materiál: 

Školy: 

E. Towarnicki: Škola hry na flautu 2. diel- výber 

Černý-Bok: Škola hry na flautu – pokračovanie – výber 

Etudy: 

I. Kopačik – Etudy pre priečnu flautu- pokračovanie 

F.Tomaszewski- 2.diel – pokračovanie 

E.Kohler op. 93 – 1. a 2.zošit – 20 ļahkých melodických cvičení na flautu 

E.Kohler op.66 – 25 romantických etud pre flautu – vyber 

W.Popp – op.413 – 1.zošit 

Prednesové skladby: 

E.Towarnicki – Škola – výber prednesových skladieb 

Chrestomatia (ed.Moskva) – Výber prednesových skladieb 

I.Valent – Romantická, Vianočná a Večerná pieseň 
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W.A.Mozart –  2 sonatiny 

G.F..Händel –  Sonáty 

J.B. Vaňhal –  3 ļahké sonáty pre fl.a kl. (C dur, A dur, D dur) 

J.K. Vaňhal – Sonáta G dur 

W.A. Mozart - Ária z opery Čarovná flauta 

W. Popp –   Vase gracieuse 

W.Popp –  Schwedische Idyle op.471 

C.Debussy –  Černoško 

E.Kronke –  Elégia 

G.Faure –  Sicilienne op.78 

 

VÝSTUPY 

Minimálne dvakrát za školský rok verejné vystúpenie ( podļa dispozícií ţiaka buď na 

verejnom alebo internom koncerte).  

Záverečná skúška 

Zahrať 3 cvičenia rôzneho charakteru, technicky primerane svojmu veku a vzdelaniu. 

 

PROFIL ABSOLVENTA 

Absolvent by sa mal počas štyroch rokov štúdia nepretrţite, systematicky a cieļavedome 

pracovať a zúčastňovať sa interných a verejných koncertov. 

Po tychto štyroch rokov by mal absolvent byť  schopný ďalej sa rozvíjať po hudobnej stránke 

Mal by byt schopný ďalšieho hudobného rozvoja, preto je nutné ho na toto obdobie pripraviť. 

Je dôleţité ovplyvniť jeho hudobné a estetické cítenie natoļko, aby z neho vyrástol pozorný 

poslucháč s vycibreným vkusom a človek vnímavým ku všetkým druhom umenia. Ak je ţiak 

je veļmi húţevnatý, vytrvalý, pracovitý, cieļavedomý a talentovaný v hre na priečnej flaute, 

je predpoklad, aby pokračoval na vyššej odbornej škole a tým si rozšíril svoj umelecký obzor. 
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HRA NA KLARINETE 

 

CHARAKTERISTIKA PREDMETU 

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

symfonickej ako aj ļudovej, tanečnej, dychovej a dţezovej hudbe.  

 

CIELE 

Pripraviť ţiaka na záverečnú skúšku. Naďalej upevňovať a rozvíjať nadobudnuté vedomosti z 

predchádzajúcich ročníkov. Rozvíjať poznatky ţiaka v hre z listu, zdokonaliť jeho hráčske 

schopnosti tak, aby ich ţiak dokázal pohotovo pouţiť v 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 rozloţený akord 

v celom rozsahu nástroja. Pri hre staccata zrýchļovať prácu jazyka na maximálnu moţnú 

mieru. Zdokonaļovať schopnosť transponovania. 

 

KOMPETENCIE 

Prehlbovať nadobudnuté vedomosti, zručnosti a návyky. Zdokonaļovať 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 . 

Školy: 

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

F. DEMNITZ: Elementarschule für Klarinette (výber) 

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

Etudy: 

L. KURKIEWICZ: III. diel (výber) 

I. MÜLLER: 22 etud pre klarinet 

A. KUBÁT: 50 technických cvičení (výber) 
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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: 

Z. FIBICH: Selanka 

J. E. A. KOŢELUH: 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 

 

VÝSTUPY 

Minimálne 1x za polrok vystúpiť na internom či verejnom koncerte. 

Záverečná skúška 

1 durová, 1 molová stupnica + tónický kvintakord 

3 etudy alebo cvičenia rozličného charakteru 

2 prednesové skladby odlišného tempa a charakteru 

 

PROFIL ABSOLVENTA 

Absolvent pri interpretácii sólových skladieb, orchestrálnych partov v súboroch dokáže 

pohotovo použiť v praxi  poznatky z hry z listu a zmysel pre štýlovú reprodukciu. 
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HRA NA SAXOFÓNE 

 

CHARAKTERISTIKA PREDMETU 

Vyučovanie hry na saxofóne pripravuje ţiakov orientovať sa  v tanečnej, populárnej, dţezovej 

a dychovej hudbe, tak aj v sólovej hre.  

 

CIELE 

Pripraviť ţiaka na záverečnú skúšku. Naďalej upevňovať a rozvíjať nadobudnuté vedomosti z 

predchádzajúcich ročníkov. Neustále obohacovať interpretačné schopnosti ţiaka 

predovšetkým v oblasti vyuţitia zvukových moţností nástroja a jeho efektov tak, aby ich ţiak 

dokázal pohotovo pouţiť v praxi pri interpretácii sólových skladieb, orchestrálnych partov v 

súboroch, alebo orchestroch so zmyslom pre štýlovú reprodukciu. V neposlednom rade 

vytvoriť u ţiaka záujem pre oboznamovanie sa s novými skladbami najmä z oblasti tanečnej a 

dţezovej 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 rozloţený akord 

v celom rozsahu nástroja. Pri hre staccata zrýchļovať prácu jazyka na maximálnu moţnú 

mieru. Zdokonaļovať schopnosť transponovania. Oboznámiť ţiaka s akordickými značkami 

so zameraním na improvizáciu. Nácvik základných efektov saxofónovej hry. 

 

KOMPETENCIE 

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

dýchanie, kultivovanosť tónu a nasadenia. Vyuţiť zvukové moţnosti 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 . 

Školy: 

S. KRTIČKA: Škola hry na saxofón (výber) 

H. KLOSÉ: Méthode compléte (výber) 

H. LINDEMAN: Method for saxophone (výber) 
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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 

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 

 

VÝSTUPY 

Minimálne 1x za polrok vystúpiť na internom či verejnom koncerte. 

Záverečná skúška: 

1 durová, 1 molová stupnica + tónický kvintakord 

3 etudy alebo cvičenia rozličného charakteru 

2 prednesové skladby odlišného tempa a charakteru  

 

PROFIL ABSOLVENTA 

Absolvent dokáţe pri inretpretácii skladieb pohotovo vyuţiť zvukové moţnosti nástroja a jeho 

efektov. Prejavuje záujem o oboznamovanie sa s novými skladbami, najmä v oblasti tanečnej 

a dţezovej hudby a je schopný zvládnuť správnu štýlovú interpretáciu.  
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HRA NA FAGOTE 

 

CHARAKTERISTIKA PREDMETU 

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

moţností. Je nezastupiteļný 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 ţiaka. Fagot svojimi rozmermi, hmotnosťou, drţaním a námahou 

pri dýchaní je fyzicky veļmi náročný, preto pri výbere ţiaka treba prihliadať ku týmto 

skutočnostiam. 

 

CIELE 

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

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

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

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

 

OBSAH 

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

výdychu. Sledovať kvalitu tónu, intonačnú čistotu, farebnosť tónu. Neustála fixácia nátisku. 

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

durové a molové v celom rozsahu.   

 

KOMPETENCIE 

Zdokonaļovať bránicové dýchanie, postoj, správne drţanie nástroja , správnu polohu rúk 

a prstov, nasadenie a správnu artikuláciu. 

K.Pivoňka : Malé etudy - výber 

W.Osadin : Výber etud – I.diel 

K.Pivoňka : Technické cvičenia 

Prednesové skladby 

L.Milde : Nocturno 

L.Beethoven : Humoreska 

B.Marcello : Sonáta 
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VÝSTUPY 

Minimálne 1x za polrok vystúpiť na internom či verejnom koncerte. 

Záverečná skúška 

1 durová, 1 molová stupnica + tónický kvintakord 

3 etudy alebo cvičenia rozličného charakteru 

2 prednesové skladby odlišného tempa a charakteru 

 

PROFIL ABSOLVENTA 

Absolvent je schopný samostatného štúdia nových skladieb. Má vyvinutý cit pre reprodukciu 

skladieb rôznych štýlových období. Je schopný kontrolovať kvalitu a farbu tónu vo všetkých 

polohách nástroja, hry z listu a improvizácie.  
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HRA NA TRÚBKE 

 

CHARAKTERISTIKA PREDMETU 

Vo 4. ročníku ţiak ukončí primárny stupeň umeleckého vzdelávania. Doteraz nadobudnuté 

vedomosti treba upevniť a doplniť ďalšími najpotrebnejšími hráčskymi schopnosťami, aby 

ţiak dokázal zahrať jednoduché sólové skladby, orchestrálne party v súboroch so zmyslom 

pre štýlovú čistotu. 

 

CIELE 

Zahrať známu melódiu a transponovať ju o sekundu vyššie - in C a podobne. Vyhýbať sa 

samoúčelným transpozíciám, ktorým ţiak ešte nemusí rozumieť. Prehlbovať záujem 

o poznávanie nových skladieb, sledovať ich štýlovú čistotu, pokúšať sa hodnotiť počuté 

výkony. Hra v súbore, orchestri, komorná hra a príprava na záverečné vystúpenie. 

 

OBSAH 

Prehlbovať dynamickú výrazovosť, zvyšovať kvalitu tónu, jeho nasadenia na drţaných 

tónoch. Pevné väzby v rýchlejších tempách, rozšírenie rozsahu, prihliadať na danosti ţiaka. 

Durové a molové stupnice v rôznych rytmoch a tempách, v rôznych artikuláciách. Tonické 

kvintakordy a dominantné septakordy v obratoch. 

Hra náročných kombinovaných rytmických útvarov, bodkované rytmické figúry, trioly 

a synkopy.Zvyšovať jazykovú techniku v rýchlejších tempách, zdokonaļovať schopnosti 

transponovania. Prednesová hra s vyuţitím rôznych výrazových prostriedkov - cantabile, 

marcato, leggiero, expressivo a podobne. Hra spamäti, hra z listu, hra bez nôt ako príprava na 

budúcu improvizáciu. Hra v súbore, orchestri, komorná hra. 

 

KOMPETENCIE 

Stupnice dur do 4 kríţikov , 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 

Prednes :  W.A. Mozart – Sonatina 

V.Ščelokov - Detský koncert 

L.Lutak - Výber skladieb pre trúbku a klavír 
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Materiál pre hru z listu: Melodické štúdie I, II 

Súborová hra:  J.I.Linek - Fanfáry 

V. Lídl - Prázdninový tábor 

 

VÝSTUPY 

Minimálne 1x za polrok vystúpiť na internom či verejnom koncerte. 

Záverečná skúška: 

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

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

vystúpenie formou polorecitálu alebo recitálu 

 

PROFIL ABSOLVENTA  

 Absolvent by sa mal počas štyroch rokov štúdia nepretrţite, systematicky a cieļavedome 

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 vyuţitie 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.  
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HRA NA BICÍCH NÁSTROJOCH 

 

CHARAKTERISTIKA PREDMETU 

Výučba hry na bicích nástrojoch je v súčasnej dobe v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu 

u ţiakov stále veļmi populárna. Tak ako u chlapcov, tak aj u dievčat. Vzhļadom na 

skutočnosť, ţe pri hre na bicích nástrojoch musí ţiak zvládnuť techniku hry nielen horných 

končatín, ale aj dolných končatín, je potrebné brať do úvahy aj fyzionómiu ţiaka. Ideálny stav 

teda nastáva pri vyváţení telesnej aj duševnej stránky spravidla od 10 rokov. Okrem 

výchovného a kultúrneho aspektu hry na bicích nástrojoch spočíva nemalý význam a výhoda 

nástroja v širokých moţnostiach uplatnenia vo všetkých hudobných ţánroch.  

 

CIELE 

Ţiaci, ktorí zvládnu hru na bicích nástrojoch sa musia prezentovať primeranou technikou pri 

hre horných aj dolných končatín. Technika hry by mala byť po dynamickej aj rytmickej 

stránke vyváţená, presná a v neposlednej rade flexibilná pri aplikácii na všetky dostupné bicie 

nástroje. Hra s metronómom, či uţ pri nácviku technických cvičení, alebo interpretácii 

konkrétnych ucelených rytmov, by mala byť  pre ţiaka samozrejmosťou. 

 

OBSAH 

Rytmická stupnica v rozsahu hodnôt  štvrťové aţ kvintoly na malý aj veļký bubon. Zvládnutie 

tremola, alebo tzv. víru na malý bubon. Aplikácia základných technických cvičení 

/paradidlov/ na všetky nástroje bicej súpravy v dynamických rovinách p - mf - f. Jednoduchý 

príraz, akcenty. 

 

KOMPETENCIE 

Rytmická stupnica v rozsahu hodnôt štvrťové aţ kvintoly. 

Tremolo v dynamickom rozsahu p - mf - f. 

Interpretácia základných rytmov jazz - rock - pop - funky - reagge - latino. 

 

VÝSTUPY 

Minimálne 1x za polrok vystúpiť na internom či verejnom koncerte. 

Záverečná skúška:  Rytmická stupnica v rozsahu hodnôt štvrťové aţ oktoly. 

   Tremolo v dynamickom rozsahu p - mf - f. 

   Etudy na malý bubon : J. Tuzar, P. a J.  Šprunk 
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Interpretácia základných rytmov jazz - rock - pop - funky - reagge - 

latino. 

 

PROFIL ABSOLVENTA 

Absolvent 4. ročníka by mal mať zvládnutú techniku hry na malý bubon, ako aj na komplet 

biciu súpravu. Čítanie notového zápisu pre biciu súpravu by malo byť pohotové a 

interpretácia cvičení a rytmov na primeranej úrovni. Absolvent by mal vedieť pri hre 

aplikovať nadobudnuté znalosti z oblasti agogiky, dynamiky a improvizácie. 
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VÝTVARNÝ ODBOR 

 

CHARAKTERISTIKA PREDMETU 

Prostredníctvom aktívnej výtvarnej činnosti umoţňuje výtvarná výchova ţiakovi vyuţívať 

výtvarný jazyk ako umelecký prostriedok komunikácie. Štúdium ponúka nové moţnosti 

vyjadrenia a na základe vnímania okolitého sveta aj nové témy, ktoré môţu ţiaci vyjadrovať 

výtvarnými prostriedkami. Osvojovaním si vedomosti a zručnosti z oblasti umenia sa vytvára 

osobnosť ţiaka. Výtvarná výchova je zloţitý a ucelený komplex poznatkov a zručností. 

CIELE 

Hlavným výchovno vzdelávacím cieļom je viesť deti k vnímaniu, pozorovaniu a 

spracovávaniu svojich aktuálnych záţitkov a vnemov.. 

Ţiak by mal preukázať poţadovanú úroveň výtvarných schopností, zručností, návykov  

v disciplínach  p l o š n é h o vytvárania – kresba, maļba, grafika, dekoratívna činnposť 

a  v oblasti  p r i e s t o r o v é h o vytvárania – modelovanie, /keramika/ 

 

OBSAH 

Plošné a priestorové disciplíny aplikovať v rôznych prepojeniach v záujme rozšírenia 

podnetov pre výtvarnú tvorivosť  a potencionálne skúsenosti ţiaka. 

Ţiak by mal prejsť cez primárne postupy zohļadňujúce manuálnu spôsobilosť, poznávanie 

materiálov, postupov a ich  vyuţitie v čo najosobitejšom individuálnom prejave, ktorého 

otváranie  je vo výtvarnej činnosti na ZUŠ najvlastnejším cieļom výtvarnej výchovy. 

 

VÝSTUPY 

Výstava prác v priestoroch školy a iných kultúrnych zariadeniach. 

Záverečné skúšky: 

V kompetencii  pedagóga je  výber z prác ţiakov prezentujúcich ich aktivitu a činnosť 

v priebehu príslušného školského roka pre absolventské skúšky na záver 1.časti prvého stupňa 

základného štúdia.  

 

PROFIL ABSOLVENTA 

Absolvent dovŕší formu hravého spontánneho experimentovania a je schopný premyslenej 

tvorby, uvedomovania si vlastných pocitov a tvorivého výtvarného myslenia.  
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LITERÁRNO - DRAMATICKÝ ODBOR 

 

CHARAKTERISTIKA PREDMETU 

Literárno dramatický odbor sa významnou mierou podieļa na všestrannom rozvoji osobnosti 

dieťaťa. Podstatnou zloţkou dramatickej výchovy je dramatická hra, ktorá je 

nepostrádateļnou činnosťou ţiakov. V predmetoch slovesnosť a prednes pribúda ţiakom väčší 

priestor na  uvedomovanie si sily slova a  primeraná pozornosť sa venuje aj pohybovej 

výchove. 

 

CIEĽ 

Cieļom výučby v tomto ročníku je vytvorenie elementárnej stupnice umeleckých, ale 

i mravných hodnôt. Naučiť ţiakov chápať funkciu tvorivej činnosti v dramatickej hre, 

v pohybovom a slovnom prejave a viesť ich k samostatnému prístupu pri riešení daných úloh. 

V partnerských cvičeniach a hrách sa zameriavať na vytváranie kontaktu s partnerom.  

K pohybovým improvizáciám, hrám a tancom funkčne pouţívať reprodukovanú a ţivú hudbu. 

Rozdeļovaním úloh do menších a väčších skupín umoţniť  ţiakom vidieť prácu  druhého 

a kriticky ju zhodnotiť. Taktieţ vzájomným pozorovaním sa pri tvorivej práci, ţiakov cielene 

zbavovať trémy a navykať ich  na prítomnosť obecenstva. Ďalej ich viesť k vzájomnej úcte, 

rešpektovaniu sa navzájom a klásť základ pre vzájomné citové vzťahy. Zároveň dbať 

o kultúru správania.  

 

OBSAH 

Dramatika a slovesnosť 

- zvládnuť v cvičeniach základné princípy stavby jednoduchého dramatického útvaru, 

- zvládnuť v kolektívnej improvizácii jednoduchú dramatickú situáciu s moţnosťou 

rozhodnúť svojim konaním o jej riešení, 

- uvedomiť si v cvičeniach výrazové moţnosti pri voļbe slov, 

- vedieť nadviazať v jednoduchých cvičeniach kontakt s partnerom a vyjadriť vzťah k nemu, 

- učiť ţiakov citlivo vnímať význam pouţitých slov. Hrou so slovami obohacovať slovnú 

zásobu ako predpoklad pre tvorivý slovný prejav. 

Prednes 

-vo výrazových variantoch uplatňovať správne technické návyky rečového prejavu: 

dychovú oporu, rezonanciu v maske, aktivizáciu brušných stien a stálu aktivizáciu rečových 

ústrojov (jazyk, spodná čelusť, pery..), 
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-v cvičeniach vedome zvládnuť výslovnosť záverových spoluhlások podļa ortoepických 

zákonov výslovnosti, 

-zvládnuť v cvičeniach vyjadrenie jednoduchého podtextu, 

-prehlbovať prácu na texte z hļadiska uvedomovania si a vyjadrenia podtextu s moţnosťou 

rozdielneho výkladu, 

-uvedomiť si základné výrazové prvky prednesu (dôraz, pauza, intonácia, tempo, rytmus, 

dynamika) ako prostriedky vyjadrovania a vedieť s nimi pracovať. 

Pohyb 

-Vo výrazových variantoch zvládnuť základné prvky gymnastiky,  

-upevňovaním správnych pohybových návykov (najmä v drţaní tela) a ďalej pohybovej 

techniky (gymnastika) predchádzať zhoršeniu funkcií pohybového aparátu v puberte, 

-zvládnuť ďalšie koordinačné cvičenia v pohybe z miesta s posunom rytmického dôrazu, 

- uvedomiť si odlišnosti vo výraze zvládnutých cvikov pri motivovaných tempo-rytmických 

a dynamických variantoch. 

Práca v súbore 

- učiť ţiakov vnímať partnera v priestore, všímať si a uvedomovať si jeho konanie, vedieť 

postrehnúť jeho popudy, reagovať na ne citlivo, pohotovo, adresne, komunikatívne, 

- zvládnuť úlohy poţadované v súborovej práci a rozvíjať v nich svoje schopnosti 

a nadobudnuté vedomosti. 

 

VÝSTUPY 

Minimálne 1x za polrok vystúpiť na internom či verejnom koncerte. 

Záverečná skúška. 

-Zvládnutie kolektívnej hry. 

-Improvizácia, kontakt s partnerom. 

-Krátky prednes. 

-Zvládnutie správnej výslovnosti v prednese. 

 

PROFIL ABSOLVENTA 

Absolvent je v tvorivej činnosti v dramatickej hre, v pohybovom a slovnom prejave schopný 

sanostatného prístupu pri riešení daných úloh. Má vytvorenú elementárnu stupnicu 

umeleckých, ale i mravných hodnôt. Je schopný kriticky zhodnotiť prácu seba aj druhého. Je 

zvyknutý na obecenstvo a schpný prekonávať trému.  
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Vo výrazových variantoch zvládnuť základné prvky gymnastiky. Upevňovaním správnych 

pohybových návykov (najmä v drţaní tela) a ďalej pohybovej techniky (gymnastika) 

predchádza  zhoršeniu funkcií pohybového aparátu v puberte. Zvláda ďalšie koordinačné 

cvičenia v pohybe z miesta s posunom rytmického dôrazu a  uvedomuje si odlišnosti vo 

výraze zvládnutých cvikov pri motivovaných tempo-rytmických a dynamických variantoch. 

V Dramatike - v kolektívnej improvizácii zvláda jednoduchú dramatickú situáciu 

s moţnosťou rozhodnúť svojim konaním o jej riešení. Dokáţe nadviazať v jednoduchých 

cvičeniach kontakt s partnerom a vyjadriť vzťah k nemu, citlivo vnímať význam pouţitých 

slov. 

Je schopný uvedomiť si základné výrazové prvky prednesu (dôraz, pauza, intonácia, tempo, 

rytmus, dynamika) ako prostriedky vyjadrovania a vedieť s nimi pracovať. 

Absolvent by mal vnímať partnera v priestore, všímať si a uvedomovať si jeho konanie, 

vedieť postrehnúť jeho popudy, reagovať na ne citlivo, pohotovo, adresne, komunikatívne, 

zvládnuť úlohy poţadované v súborovej práci a rozvíjať v nich svoje schopnosti 

a nadobudnuté vedomosti. 
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PRÍLOHA 2 
 

VYJADRENIE  PEDAGOGICKEJ  RADY ŠKOLY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedagogická  rada školy  na  svojej  zahajovacej porade dňa 20.09.2011 schválila Školský 

vzdelávací program ZUŠ Hálkova na školský rok 2011 / 20112. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Bratislave, 20. septembra  2011    Mgr. art. Ingrid Bubeníčková 

         riaditeļka 
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PRÍLOHA 3 

VYJADRENIE RADY ŠKOLY  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

12.10.2011 oboznámená s obsahom Školského vzdelávacieho programu ZUŠ Hálkova na 

školský rok 2011/2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Bratislave, 12.10.2011     Mgr. art. Eva Plesníková, PhD. 

             predsedkyňa rady školy 

 

 


