
 

Učiteľstvo hudobného umenia - jednopredmetový bakalársky 

študijný program so zameraním: hra na organe, hra na klavíri 

a sólový spev v dennej a externej forme 
 

 

Pre všetkých uchádzačov o štúdium je podmienkou prijatia úspešné vykonanie talentovej 

skúšky, ktorá pozostáva z: 

 

Učiteľstvo hudobného umenia jednopredmetové – zameranie Hra na organe:  

 jedna skladba starých majstrov (Sweelinck, Frescobaldi, Buxtehude, Bruhns, Muffat, 

Pachelbel, Clérambault, Daquin, Dandrieu, Frescobaldi a pod.); 

 J. S. Bach: Prelúdium (toccata, fantázia) a fúga – podľa vlastného výberu (asi na 

úrovni BWV 545, 536, 550, 572, 537 a pod.); 

 jedna skladba z obdobia romantizmu (napr. F. Mendelssohn-Bartholdy: Sonáta č. 3 A-

dur, C. Franck: Piéce heroique, M. Reger: Introdukcia a passacaglia d-mol, a pod.) 

alebo jedna skladba 20. storočia (napr. O. Messiaen, P. Eben a pod.). 

 

Učiteľstvo hudobného umenia jednopredmetové – zameranie Hra na klavíri: 

(Podmienkou je hra spamäti!):  

 jedna etuda od F. Chopina; 

 jedna skladba z obdobia baroka alebo rýchla časť zo sonáty z obdobia klasicizmu; 

 jedna prednesová skladba z obdobia romantizmu alebo 20. storočia; 

 všetky durové a molové stupnice, veľký rozklad cez 4 oktávy aj v protipohybe. 

 

Učiteľstvo hudobného umenia jednopredmetové – zameranie Sólový spev: 

(Podmienkou je spev spamäti!): 

 jedna slovenská ľudová alebo umelá pieseň; 

 jedna pieseň z obdobia klasicizmu, romantizmu, 20. alebo 21. storočia; 

 jedna ária/operná, oratórna, operetná, muzikálová 

 hra na klavíri – jedna prednesová skladba podľa vlastného výberu 

Od adeptov štúdia spevu sa vyžaduje potvrdenie od foniatra, nie staršie ako jeden mesiac. 

 

Všetci uchádzači musia taktiež preukázať, že majú všeobecné znalosti z hudobnej náuky a 

dejín hudby. Tieto vedomosti sa overujú písomným testom, ktorý obsahuje nasledujúce témy: 

o zápis nôt; 

o durové a molové stupnice; 

o tvorenie a určovanie intervalov; 

o tvorenie a určovanie kvintakordov (durový/molový, zväčšený/zmenšený) a ich 

obratov; 

o tvorenie septakordov; 

o talianske názvoslovie; 

o základné vedomosti o svetových a slovenských skladateľoch v rozsahu; 

o hudobné formy v jednotlivých umeleckých slohoch; 

o prehľad hudobných interpretov a dirigentov. 

 

a z intonácie a sluchovej analýzy:  

- opakovanie zahraných tónov a melodických úryvkov zaintonovaním príkladov 

- určovanie intervalov 



- určovanie kvintakordov 

- opakovanie a analýza rytmických príkladov 

 

Váha jednotlivých činností odzrkadľuje ich dôležitosť pre vykonávanie povolania učiteľa 

hudby.  

Hra na hudobnom nástroji / spev: 70% 

Vedomostný test: 30% 


