
HRA NA AKORDEÓNE 

 

Charakteristika a poslanie predmetu  

Akordeón  je  hudobný  nástroj,  ktorý  zaraďujeme  medzi  idiofonické  aerofóny.  

Na  základných  umeleckých  školách  na  Slovensku používame vo vyučovacej praxi hry 

na akordeóne tieto typy nástrojov :  

 klávesový akordeón so štandardným manuálom v ľavej ruke, 

 klávesový akordeón so štandardným i melodickým manuálom v ľavej ruke, 

 gombíkový akordeón so štandardným manuálom v ľavej ruke, 

 gombíkový akordeón so štandardným i melodickým manuálom v ľavej ruke. 
 

Odlišné je aj usporiadanie gombíkov v diskante akordeónu (tzv. B-systém a C-systém) 

alebo v melodickom manuáli ľavej ruky od nízkych  tónov  po  vysoké  a opačne  

(prepínané  za  pomoci  convertora).  Na  pomoc  akordeónistom  prichádza  nový  model,  

digitálny  V - ACCORDION, ktorý vzbudil pozornosť odborníkov a je jasným dôkazom 

skvelej budúcnosti akordeónu na základných umeleckých školách. 

Napriek  uvedeným  rôznorodostiam  má  akordeón  dispozíciu  plastickej  hry,  farebnej  

rôznorodosti,  dynamickej  expresívnosti,  čo  je predpokladom pre bohaté interpretačné 

umenie v sólovej, komornej, súborovej a orchestrálnej hre. 

Súborová hra má v súvislosti s aktualizáciou repertoáru plynule prechádzať do orchestrálnej 

hry, pretože využíva možnosti ďalších hudobných nástrojov – keyboard, basová gitara, 

„živé“ bicie, spev, ale aj iné klasické hudobné nástroje: flauta, violončelo a pod. Orchestrálna 

hra ponúka nové motivačné formy: samostatné koncertné vystúpenia a zájazdy, štúdiové 

záznamy na mediálnych nosičoch (CD, DVD). Vlastné úpravy skladieb, ktoré rešpektujú 

zvláštnosti akordeónového orchestra, sú niekedy nevyhnutnosťou. 

V záujme sebazáchovy hry na akordeóne by mal na každej ZUŠ, kde sa vyučuje hra na 

akordeóne, existovať akordeónový orchester. 

 

Cieľom tohto študijného zamerania je :  

 

 oboznamovanie sa s technikou hry na akordeóne, 

 rozvíjanie notovej orientácie, sluchovej pohotovosti a muzikálneho cítenia u žiaka, 

 využívanie hry na melodických basoch, hru na gombíkovom akordeóne a skupinovú 

hru – komorná, súborová a orchestrálna hra, okrem tradičného vyučovania hry na 

klávesovom akordeóne so štandardnými basmi, 

 formovanie osobnosti žiaka, jeho emocionálny obzor, hudobný vkus a jeho 

vlastné hudobné vyjadrenie, aby osvojené kompetencie využíval ako prostriedok na 

sebavyjadrenie a komunikáciu, 

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

štúdium na vyššom stupni umeleckého vzdelávania. 
 

 

 

 

 



VZDELÁVACÍ ŠTANDARD  

Prípravné štúdium „A“ 

Učebný plán : 1a 

Predmety :  

1. Prípravná hudobná výchova (1hod/týždenne)  

2. Príprava ku hre na nástroji – individuálne štúdium (0,5 – 1,5 hod/týždenne)  

  Žiaci po absolvovaní prípravného štúdia základnej umeleckej školy : 

Výkonový štandard Obsahový štandard 

 poznajú  a majú  osvojenú  hru  

na  akordeóne (orientácia   pravej 

a ľavej ruky), 

 

 majú  osvojené  základné  

návyky správneho  ovládania   

nástroja (sedenie za nástrojom, 

držanie nástroja,   držanie pravej 

ruky, atď.), 

 

 vedia zahrať jednoduchú ľudovú 

alebo umelú pieseň, či  skladbu s 

jednoduchým sprievodom ľavej 

ruky (základné basy). 

 

 Správne sedenie a postavenie pravej 
a ľavej ruky, základy ovládania 
mechu. 

 

 Melodizácia a rytmizácia slov, 

detských riekaniek a detských textov. 

 Hudobno-teoretické poznatky na 

úrovni prípravného štúdia. 

 

 Hra jednoduchých cvičení a piesní 

(najskôr len v pravej ruky, neskôr 

spolu s ľavou rukou – sprievod). 

 

 

Záverečná postupová skúška :  

1 – 2 ľudové piesne v jednoduchej úprave, prípadne jednoduchá inštruktívna skladba. 

 

Primárne umelecké vzdelávanie  

Stupeň : 1. časť I. stupňa základného štúdia 

Učebný plán : 4 

Predmety :  

1. Hra na nástroji, hra z listu (1,5hod/týždenne) 

2. Komorná hra (3. a 4. ročník)  (1hod/týždenne) 

3. Hra v súbore, alebo hra v orchestri (3. a 4. ročník) (2hod/týždenne) 

4. Hudobná náuka (1hod/týždenne) 

Poznámka k bodu 2 :  

Komornú hru uplatňujeme v rozsahu 1,5 hod. týždenne spolu s 2.ročníkom.  



Žiaci po absolvovaní 1. ročníka prvej časti I. stupňa základného štúdia základnej umeleckej 

školy: 

Výkonový štandard Obsahový štandard 

 ovládajú primerane ich veku a 
dispozíciám držanie nástroja, 

 
 
 
 
 

 ovládajú prácu s mechom (správna 

výmena von a dnu,  rovnaká intenzita 

zvuku), 
 

 ovládajú synkopu, celé, polové, 

štvrťové a osminové pomlčky, 
 

 majú osvojené rýchle a pomalé pohyby 

prstov. 

 Zvládanie  spôsobu  hry  na  akordeóne  
každou  rukou  zvlášť  podľa notového 
zápisu. 

 

 Správne vedenie mechu s cieľom rozpoznať 

silu, výšku a dĺžku tónu. 

 

 Aplikácia  hudobno-teoretických  poznatkov,  

získaných  v  predmete hudobná náuka, na 

úrovni primeranej študijnému zameraniu. 

 

 

Žiaci po absolvovaní 2. ročníka prvej časti I. stupňa základného štúdia základnej umeleckej 

školy: 

Výkonový štandard Obsahový štandard 

 ovládajú  hru na akordeóne oboma 
rukami spolu, 

 

 v ľavej ruke hrajú akordický sprievod, 

základné a terciové basy, 
 

 zahrajú 2 durové stupnice oboma 

rukami spolu, 2 molové stupnice 

pravou rukou (harmonické a 

melodické), 
 

 interpretujú jednoduché ľudové piesne 

bez notového zápisu, 

 

 ovládajú prácu s mechom s cieľom 

tvorenia kultivovaného tónu, 

 

 reprodukujú jednoduché skladby podľa 

notového zápisu. 

 Prstové cvičenia - hra v pomalých a rýchlych 
tempách. 
 

 Aplikácia  hudobno-teoretických  poznatkov,  

získaných  v  predmete hudobná náuka, na 

úrovni primeranej študijnému zameraniu. 

Obraty tonického kvintakordu. 

 

 

 počúvanie  zvuku  nástroja,  piano,  forte,  

mezzoforte,  crescendo  a decrescendo. 

Bodkovaný rytmus. 

 Využitie práce s mechom na výrazové 

prostriedky. 

 

 

Žiaci po absolvovaní 3. ročníka prvej časti I. stupňa základného štúdia základnej umeleckej 

školy: 

Výkonový štandard Obsahový štandard 

 majú osvojenú prstovú a mechovú 

techniku, 

 hrajú prednesové skladby primerané 

 Zdokonaľovanie prstovej a mechovej  
techniky s  dôrazom  na súhru oboch rúk a 
ich rôzne kombinácie, hra dvojhmatov.  



veku, 

 zaujímajú sa o interpretáciu 

jednoduchých piesní a pestujú zmysel 

pre kultúru a výraz, 

 vedia rozlíšiť skladbičky rôzneho 

charakteru, 

 vedia hrať legato, staccato, tenuto a 

portamento, 

 zvládajú súhru oboch rúk, rôzne 

kombinácie pravej ruky s ľavou, 

 postupne  zvyšujú  a  rozlišujú  tempo  

v  stupniciach  a   malých 

prednesových skladbách, 

 majú osvojené primerane ich veku a 

dispozíciám držanie nástroja, 
 zdokonaľujú spôsob práce s mechom 

(správna výmena von a dnu). 

 
 Hra a transponovanie jednoduchých melódií. 
 

 Základy hry spamäti a zapájanie sa do 

komornej hry (možné aj v 1. a 2. ročníku) 

 

 Aplikácia  hudobno-teoretických  poznatkov,  

získaných  v predmete hudobná náuka, na 

úrovni primeranej študijnému zameraniu. 

 

 Praktická aplikácia výrazových prostriedkov 

legato, staccato, tenuto a portamento. 

 Kvalita tónu pri hre v rýchlejších tempách. 

 Rozlišovanie dynamiky v 

interpretovaných 

skladbách. 

 

Žiaci po absolvovaní 4. ročníka prvej časti I. stupňa základného štúdia základnej umeleckej 

školy: 

Výkonový štandard Obsahový štandard 

 majú  osvojenú  hru stupníc  z  
hľadiska  tempa  a  zvuku  (legato, 
staccato, striedavý mech), durové a 
molové stupnice, 

 majú vytvorený repertoár ľudových 

piesní, 

 ovládajú tempové označenia, 

melodické ozdoby a ďalšie  výrazové 

prostriedky, 

 podľa  notového  zápisu  reprodukujú  

jednoduché  skladby,   valčík, polka, 

tango a swing, 

 vedia  zahrať  také  etudy,  na  

ktorých  aplikujú  získané   technické 

zručnosti a výrazové prostriedky, 

 ovládajú základy polyfonickej hry, 
 využívajú možnosti a rozsah nástroja. 

 Využívanie možností rozsahu nástroja, 
oboznamovanie sa s melodickými basmi. 
 

 

 Hudobno-teoretické poznatky: Aplikácia  

hudobno-teoretických  poznatkov,  

získaných  v predmete hudobná náuka, na 

úrovni primeranej študijnému zameraniu. 

 

 

 Sluchovo-rytmická oblasť: Základné 

melodické ozdoby, zložitejší rytmus, 

tónová kultúra, ukončovanie fráz.  

 

Záverečná skúška : 

- 1 etuda, 

- 1 polyfonická skladba, 

- 2 prednesové skladby. 

 

 

 

 



Profil absolventa primárneho umeleckého vzdelávania :  

 
Absolvent prvej časti I. stupňa základného štúdia si osvojil základnú hudobnú 

gramotnosť a odbornú terminológiu, nadobudol správne základné návyky pri sedení a 

ovládaní hracieho aparátu, manipulácie s nástrojom a získal samostatnosť pri cvičení. 

Dosiahol taký stupeň zdravého sebavedomia, že dokáže pracovať s hudobným 

materiálom a svoj hudobný názor vyjadruje v spoločnosti, v ktorej sa nachádza. 

Zlepšuje svoju vytrvalosť v hre na akordeóne a vyvíja iniciatívu v ďalšom napredovaní. 

 

Nižšie sekundárne umelecké vzdelávanie  

Stupeň : 2. časť I. stupňa základného štúdia 

Učebný plán : 4 

Predmety :  

1. Hra na nástroji, hra z listu (1,5hod/týždenne) 

2. Komorná hra (1hod/týždenne) 

3. Hra v súbore, alebo hra v orchestri (2hod/týždenne) 

4. Hudobná náuka (1,5hod/týždenne) 

 

Žiaci po absolvovaní 1. ročníka druhej časti I. stupňa základného štúdia základnej umeleckej 

školy: 

Výkonový štandard Obsahový štandard 

 majú  osvojené  správne  návyky  pri  
hre  na  nástroji   primeranej veľkosti, 
 

 ovládajú hmatovú orientáciu na bielych 

a čiernych klávesoch  alebo gombíkoch 

a na ľavom manuáli, 

 

 pracujú so sluchovou predstavou skladby, 
 

 

 ovládajú hru melodických ozdôb: príraz, 

nátril, 

 

 dokážu zahrať stupnice dur a mol, 
 

 

 využívajú pri interpretácii skladieb 

registráciu, 

 sú oboznámení s formovou výstavbou 

skladby, 

 

 Starostlivosť o akordeón a správna 
manipulácia s ním. 
 
 

 Orientácia  na  pravom  a ľavom  manuáli  

na  akordeóne  primeranej veľkosti. 

 Orientácia v registroch daného nástroja. 

 Interpretácia skladieb zvýšenej technickej 

náročnosti. 

 Hra v rýchlejších tempách. 

 

 Melodické ozdoby: príraz, nátril. 
 

 Zdokonaľovanie hry prstovej artikulácie – 

legato, staccato, tenuto, non legato, 

portamento. 

 Pasážové cvičenia. 

 Štvrťové a osminové takty pravidelné a 

nepravidelné. 

 Výrazová štylistika hudobných období 

podľa výberu skladby. Jednoduché hudobné 



 majú zmysel pre dynamickú výstavbu. formy, tanečné formy barokovej suity, 

prelúdium, fugheta a pod. 

 Durové stupnice cez 2 oktávy spolu, molové 

stupnice do 2# a 2b cez 2 oktávy spolu, 

 3-hlasný  durový  a  molový  kvintakord  

a jeho  obraty  harmonicky a melodicky 

obidvoma rukami spolu. 

 Aplikácia  hudobno-teoretických  

poznatkov,  získaných  v  predmete 

hudobná náuka, na úrovni primeranej 

študijnému zameraniu. 

 Tónová kultúra, mäkké nasadenie a 

ukončenie tónu. Rozlišovanie farby tónu 

dostupných registrov. Zložitejšie rytmické 

útvary. 

 Melodické a technické cvičenia podľa 

výberu pedagóga a individuálnych dispozícií 

žiaka. 

 
 Prednesové skladby podľa výberu pedagóga 

s prihliadnutím na záujmy žiaka, jeho 

fyzické a psychické dispozície. 

 

 

Žiaci po absolvovaní 2. ročníka druhej časti I. stupňa základného štúdia základnej umeleckej  

školy: 

Výkonový štandard Obsahový štandard 

 preukazujú  počas  hry  adekvátnu  
technickú,  rytmickú,   tempovú, 

dynamickú a výrazovú vyspelosť, 

 

 dokážu reprodukované hudobné dielo 

emocionálne prežívať, 

 

 dokážu vytvoriť jednoduchý sprievod k 

piesňam s využitím kadencie, 
 

 

 orientujú   sa   v   akordových   značkách   

dur,   mol   a dominantný septakord, 
 

 hrajú z listu primeraný notový zápis, 

 

 dokážu sa zapojiť do komornej a súborovej 

hry, 
 

 

 Prehĺbenie zručností z prvého ročníka 

 Zvyšovanie technickej náročnosti, hra v 

rýchlejších tempách. 

 Akordická a melodická hra v ľavej 

ruke. 

 Registračná technika počas hry 

 

 Dominantý septakord v ľavej ruke  

 Stupnice  dur  a mol  +  4-hlasný  durový  a  

molový  T5  s  obratmi harmonicky a 

melodicky obidvoma rukami spolu, 

dominantný septakord a jeho obraty pravou 

rukou – malý rozklad. 

 Aplikácia  hudobno-teoretických  poznatkov,  

získaných  v  predmete hudobná náuka, na 

úrovni primeranej študijnému zameraniu. 

 Melodická ozdoba – trilok. 

 Výrazová štylistika hudobných 

období podľa výberu skladby. 

Skvalitňovanie tónovej kultúry. 



 interpretujú aj skladby v rýchlejších 

tempách, 

 

 dokážu ohodnotiť vlastný výkon. 

 Rozlišovanie farby tónu dostupných registrov.  

 Zložitejšie rytmické sprievody ľavej ruky. 

 Melodické a technické cvičenia zamerané na 

problematiku vyskytujúcu sa v prednesových 

skladbách. 

 Prednesové skladby podľa výberu pedagóga s 

prihliadnutím na záujmy žiaka, jeho fyzické a 

psychické dispozície. 

 Hra v širších dynamických plochách. 

 

Žiaci po absolvovaní 3. ročníka druhej časti I. stupňa základného štúdia základnej umeleckej  

školy: 

Výkonový štandard Obsahový štandard 

 preukazujú schopnosť samoštúdia a 
sebakontroly, 

 rozlišujú charakter a náladu skladby a 

vedia ju interpretačne vyjadriť, 

 
 ovládajú melodickú ozdobu obal po 

teoretickej aj praktickej stránke, 

 ovládajú v rámci individuálnych 

dispozícií aj náročnejšie  mechové 

techniky, 

 využívajú registračnú techniku pravej aj 

ľavej ruky počas hry, 

 dokážu v rámci nástrojových možností 

zahrať zmenšený  septakord v ľavej 

ruke, 

 dokážu zahrať primerane náročnú 

skladbu spamäti, 

 zvládajú hru v komorných telesách a v 

súbore, 

 dokážu kriticky ohodnotiť vlastný 

výkon a výkony iných. 

 

 

 Dokonalá hmatová orientácia na pravom a 
ľavom manuáli. 

 Mechová   technika   –   mäkké   a ostré   

nasadenie,   ukončenie   tónu, striedavý 

mech. 

 Prehĺbená orientácia v registroch daného 

nástroja. Zvyšovanie technickej náročnosti, 

hra v rýchlych tempách. Registračná 

technika pravej aj ľavej ruky počas hry. 

 Dur a mol stupnice cez 2 oktávy s 

príslušným 4-hlasým T5 s obratmi + 

dominantný septakord, zmenšený septakord v 

pravej ruke. 

 Aplikácia  hudobno-teoretických  

poznatkov,  získaných  v  predmete 

hudobná náuka, na úrovni primeranej 

študijnému zameraniu. 

 Melodická ozdoba – obal. 

 Výrazové prostriedky – 

marcato, espressivo, cantabile.  

 Výrazová štylistika hudobných 

období podľa výberu skladby.  

 Hudobné formy: sonatína, 

rondo. 

 Rozlišovanie nálady skladby. 

 Rozlišovanie farby tónu dostupných 

registrov. 

 Náročnejšie rytmické útvary. 
 Rozšírenie a zdokonalenie kompetencií, 

nadobudnutých v 2. ročníku 

 

 

 



Žiaci po absolvovaní 4. ročníka druhej časti I. stupňa základného štúdia základnej umeleckej  

školy: 

Výkonový štandard Obsahový štandard 

 ovládajú hrací aparát – správne sedenie, 
držanie nástroja a postavenie rúk a prstov, 

 dokážu zahrať chromatickú stupnicu, 

 ovládajú  rôzne  prstové  a mechové  

artikulačné  možnosti  hry   na akordeóne, 

 dokážu  v rámci  notového  zápisu  

hudobne  vyjadriť   požadované frázovanie, 
dynamické a tempové označenia, 

 dokážu  adekvátne  hudobne  vyjadriť  

tempovo  a štýlovo  kontrastné skladby 

 dokážu  emocionálne  aj  racionálne  

pristupovať  k rozboru  skladieb z rôznych 

hľadísk, 
 dokážu v rámci nadobudnutých 

kompetencií samostatne  naštudovať 

technicky a výrazovo náročnejšiu prednesovú 

skladbu, 

 reprodukujú primerane náročnú skladbu 

spamäti, 

 dokážu zahrať z listu hudobnú 

literatúru  nižších  ročníkov, transponovať 

jednoduché piesne a melódie do blízkych 

tónin, 

 dokážu zahrať jednoduché improvizácie, 

 dokážu sa zapojiť do komornej alebo 

súborovej hry, 
 vedia kriticky zhodnotiť vlastný výkon a 

výkony iných. 

 

 Dokonalá hmatová orientácia na pravom a 
ľavom manuáli. 

 Mechová  technika  –  mäkké  a  ostré  

nasadenie,  ukončenie  tónu, striedavý mech, 

rýchly striedavý mech – bellowshake. 

 Zvyšovanie technickej náročnosti. 

 Pasážová prstová technika, dvojhmaty, 

oktávy pravou rukou, skoky, melodické 

ozdoby. 

 Registračná  technika  pravej  aj  ľavej  ruky  

počas  hry  náročnejších skladieb. 

 Výrazová štylistika hudobných období podľa 

výberu skladby. 

 Hudobné formy: sonatína, rondo, sonáta. 

 Rozlíšenie dynamickej gradácie a uvoľnenia. 

 Rozlišovanie farby tónu dostupných registrov. 

 Náročnejšie 

rytmické útvary. 

 Dokonalá interpretácia po stránke technickej, 

výrazovej a štýlovej. 

 

 

Záverečná skúška : 

- 1 etuda, 
- 1 polyfonická skladba, 

- 2 skladby odlišného charakteru, 

- 1 prednesová skladba 

 

 

Profil absolventa nižšieho sekundárneho umeleckého vzdelávania :  

 

Absolvent druhej časti I. stupňa základného štúdia predmetu hra na akordeóne má 

adekvátne rozvinutý umelecký vkus, lásku k hudbe a k akordeónu, ľudské a vôľové 

vlastnosti smerujúce k dobru. Je schopný vlastného inštrumentálneho prejavu, dokáže 



primerane preniknúť do výrazu a štruktúry hudobného diela, naštudovať nové skladby 

podľa svojho záujmu a možností. Orientuje sa v rôznych hudobných štýloch a žánroch, 

má schopnosť súhry s akordeónmi a inými hudobnými nástrojmi (komorná, súborová a 

orchestrálna hra) a schopnosť jednoduchej improvizácie (melodické ozdoby, rytmické 

obmeny a harmonická zmena – obohatenie). Vie prakticky využiť teoretické poznatky, 

orientuje sa v hre z listu, je pripravený verejne vystupovať a dokáže sa primerane správať na 

javisku. Je schopný verbálneho sebahodnotenia svojho interpretačného výkonu a dokáže 

použiť nadobudnuté kompetencie v integratívnych umeleckých formách. Základy 

doterajšieho odborného vzdelávania dokáže uplatniť v prípade záujmu o profesionálne 

štúdium akordeónovej hry. 

 

 

II. stupeň základného štúdia 

 

Učebný plán : 20 

Predmety :  

1. Hra na nástroji, hra z listu (1,5hod/týždenne) 

2. Komorná hra (1hod/týždenne) 

3. Hra v súbore, alebo hra v orchestri (2hod/týždenne) 

4. Hudobná náuka (1,5hod/týždenne) 

 

Žiaci po absolvovaní 1. ročníka II. stupňa základného štúdia základnej umeleckej školy: 

Výkonový štandard Obsahový štandard 

 majú zdokonalenú úroveň hry z prvého 
stupňa, 

 majú vyprofilovaný svoj záujem o 

hudobný štýl a charakter hudby, 

 volia si  skladby z ponuky 

skladieb učiteľa a z internetových 

možností, 

 dokážu zahrať a zapísať vlastné 

hudobné motívy alebo skladbičky, 

 zapájajú sa do komornej, súborovej 

alebo orchestrálnej hry, 

 sú oboznámení s notáciou na počítači. 

 Zdokonaľovanie techniky hry na akordeóne. 
 Výber skladieb podľa žiakovej hudobnej 

orientácie. 

 Význam registrácie vo farebnosti hry a 

transpozičnej funkcie. Oboznámenie sa s 

notovým programom na počítači (Sibelius, 

Capella, Finale). 

 Rozvíjanie sluchovej pohotovosti v hraní 

ľudových piesní, populárnych, alebo 

džezových melódií. 

 

 

 

 

 

 



Žiaci po absolvovaní 2. ročníka II. stupňa základného štúdia základnej umeleckej školy: 

Výkonový štandard Obsahový štandard 

 majú rozšírený repertoár vo vybranom 
štýle a charaktere hudby, 

 sú oboznámení so skladbami rôznych 

štýlov a charakteru, 

 dokážu harmonizovať ľudové piesne a 

tvoriť melodické ozdoby alebo 

rytmické zmeny, 

 dokážu si podľa sluchu stiahnuť 

jednoduchú skladbičku podľa audio 

nahrávky a zapísať ju v notačnom 
programe, 

 dokážu  vytvoriť  a  zapísať  vlastné  

jednoduché  skladbičky  (podľa 

tvorivej schopnosti žiaka), 
 zapájajú sa do komornej, súborovej, 

alebo orchestrálnej hry. 

 Vybrané etudy hrať so zacielením na technickú 
spôsobilosť. 

 Poznávanie významu registrácie v štýlovom 

charaktere skladby.  

 Formový rozbor skladieb k objasneniu zámeru 

skladateľa.  

 Rozvíjanie schopnosti: čo počujem - zahrám a 

zapíšem do nôt. 

 

Žiaci po absolvovaní 3. ročníka II. stupňa základného štúdia základnej umeleckej školy: 

Výkonový štandard Obsahový štandard 

 majú osvojené interpretačné zručnosti 
vo vybranom štýle a charaktere hudby, 

 sú schopní interpretovať rôzne štýlové 

obdobia a charaktery hudby, 

 dokážu upravovať populárne melódie 

pre akordeón, 

 majú skúsenosti sťahovať hudbu z 

audio nahrávky a zapísať ju  v 

notačnom programe, 

 pokračujú v tvorbe vlastných 

skladbičiek, 
 zapájajú sa do skupinového hrania aj s 

inými nástrojmi. 

 Poznávanie  technických  spôsobov  hry  v  
jednotlivých  hudobných štýloch a žánroch. 

 Registrácia ako dynamická funkcia hry na 

akordeóne. 

 Prepájanie individuálnej hry s komornou, 

súborovou a orchestrálnou hrou. (Skladbu z 

komornej hry upraviť ako sólovú skladbu a 

podobne). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Žiaci po absolvovaní 4. ročníka II. stupňa základného štúdia základnej umeleckej školy: 

Výkonový štandard Obsahový štandard 

 Poznávanie  technických  spôsobov  
hry  v  jednotlivých  hudobných 
štýloch a žánroch. 

 Registrácia ako dynamická funkcia hry 

na akordeóne. 

 Prepájanie individuálnej hry s 

komornou, súborovou a orchestrálnou 

hrou. (Skladbu z komornej hry upraviť 

ako sólovú skladbu a podobne). 

 dokážu  interpretačne porovnať  rôzne 

štýlové obdobia a charaktery hudby, 

 dokážu  sluchovo  analyzovať  

primerané  skladby  z audio  nahrávky a 

verne ich zapísať v notačnom programe, 

 sú   schopní   aranžovať   skladby   pre   

akordeón   sólo,   KH   alebo 

kombinácie s inými hudobnými 

nástrojmi, 
 podľa osobnej dispozície si tvoria 

vlastné skladby. 

 Technika hry ako nástroj na vyjadrenie obsahu 

skladby. 

 Prstová  a  mechová  artikulácia,  mechové  

možnosti:  bellows  shake, triolový ricochet, 

alebo kvartolový ricochet. 

 Spôsobilosť v skupinovej hre. 

 Hra  na  akordeóne  v  spolupráci  s  audio  

nahrávkou  (v  sólovej  aj skupinovej hre). 

 Súvislosť medzi hrou na akordeóne a zápisom 

v notovom programe. 

 

 

Záverečná skúška :   

- 1 etuda, 
- 1 polyfonická skladba, 

- 2 skladby prednesové skladby odlišného charakteru, 

 

Profil absolventa nižšieho sekundárneho umeleckého vzdelávania :  
 

Absolvent II. stupňa základného štúdia predmetu hra na akordeóne sa dokáže 

orientovať v akordeónovej literatúre, vie posúdiť audio nahrávky z portálov internetu, ich 

technickú a umeleckú kvalitu ako aj technickú vybavenosť akordeónu. Je schopný 

profilovať sa v sólovej a skupinovej hre. Má zvládnuté spôsobilosti techniky hrania na 

akordeóne, rozumie prstovej a mechovej artikulácií (mäkké, rovné a ostré nasadenie a 

ukončenie tónu), dokáže zahrať skladbu z rôznych hudobných štýlov a charakterov. V rámci 

svojich daností dokáže harmonizovať, melodicky a rytmicky obohatiť ľudovú pieseň alebo 

populárnu melódiu, podľa audio nahrávky dokáže zapísať v notovom programe znenie 

nahrávky. Produkty svojej autorskej alebo upravovateľskej práce dokáže v náležitých 

formátoch uložiť alebo poslať prostredníctvom internetu. 

 

 

 

 

 

 



KOMORNÁ HRA 

 

Predmet  komorná  hra  má  na  základných  umeleckých  školách  spomedzi  

skupinových  foriem  vyučovania  najširšie  uplatnenie predovšetkým z hľadiska využitia 

počtu hráčov (duo - noneto) a rôznych druhov hudobných nástrojov. Umožňuje zažiť 

radosť zo spoločného muzicírovania, objavovať a prakticky precítiť krásu harmónie a 

zvukovú farbu hudobných nástrojov, rozširuje umelecké vnímanie. Upevňuje, zdokonaľuje 

a rozvíja kompetencie žiaka získané na hodinách individuálneho štúdia a hudobnej náuky. 

Poskytuje možnosti využitia väčšiny hudobných nástrojov, ktoré sa na základných 

umeleckých školách vyučujú. 

V priebehu hudobného vývoja vznikli komorné telesá s ustáleným nástrojovým 

obsadením. Neskôr sa skladatelia zamerali na komponovanie komorných skladieb podľa 

toho, aké hudobné nástroje mali k dispozícii, a o aké zoskupenia mala záujem široká 

verejnosť. O rôznorodom uplatnení hudobných nástrojov svedčia diela skomponované 

najmä v 20. storočí, ktoré ponúka pestrý hudobný materiál pre rôzne komorné obsadenia. 

Komorná hra je predmet priradený k štúdiu na všetkých hudobných nástrojoch 

vyučovaných na základných umeleckých školách. V rámci študijných  zameraní  hra  na 

klavíri,  keyboarde,  husliach,  violončele,  gitare,  cimbale, sopránovej  zobcovej  flaute, 

keltskej  harfe sa začína vyučovať v treťom ročníku prvej časti I. stupňa základného 

štúdia, v študijnom zameraní hra na akordeóne vo štvrtom ročníku prvej časti I. stupňa 

základného štúdia. Predmet komorná hra je jedným zo skupinových predmetov, ktorý 

môžu študovať žiaci v rámci študijných zameraní hra na kontrabase a viole od prvého 

ročníka druhej časti I. stupňa základného štúdia. K hre na harfe môže byť predmet 

priradený od 2. ročníka druhej časti I. stupňa základného štúdia. Študijné zamerania hra na 

pikole, priečnej flaute, hoboji, klarinete, saxofóne, B trúbke, Es trúbke, krídlovke, lesnom 

rohu, pozaune, barytóne, heligóne, tube, bicích a ľudových nástrojoch, zobcových flautách 

(s výnimkou sopránovej), fagote, ponúkajú predmet komorná hra ako jeden zo 

skupinových predmetov od 3. ročníka druhej časti I. stupňa základného štúdia. K 

študijným zameraniam hra na organe a čembale je tento predmet zaradený od tretieho 

ročníka II. stupňa základného štúdia. 

Komorná hra pokračuje v priebehu ďalšieho štúdia na prvom a druhom stupni, 

a tiež je zaradená do učebných plánov štúdia pre dospelých. 

Môže slúžiť ako príprava k súhre v amatérskych záujmových umeleckých skupinách 

a vo väčších súborových a orchestrálnych zoskupeniach. Býva súčasťou prierezových tém 

umeleckých odborov ZUŠ (divadelné predstavenia, tematická súvislosť hudby k 

vernisážam, spojenie tanečného stvárnenia s hudbou). 

Predpokladom zaradenia žiaka do komorných zoskupení je určitá technická a 

muzikálna vyspelosť. Cieľom vyučovania komornej hry je príprava samostatného, 

technicky a interpretačne zrelého a pohotového amatéra hudby, ktorý je schopný štýlovo 

zvládnuť primerane náročné interpretované diela komorného charakteru. Má hlboký 

sociálny a etický význam. 
 
Cieľom tohto študijného zamerania je :  

 
 v prvom rade ide o pochopenie šírky dynamickej škály hudby, no prínosom je tiež 

možnosť interpretácie náročnejších skladieb rôznych štýlov, ktoré by ako sólisti 

naštudovať nezvládli, 



 dôležitosť realizácie komornej hry vidíme aj v tom, že táto forma interpretácie v žiakovi 

často vyvoláva väčší záujem o hudbu, čo následne motivuje aj žiakov, ktorí nemajú 

výraznejšie predispozície alebo záujem uplatniť sa v sólovej hre, 

 v tejto súvislosti vidíme pozitíva komornej hry v rozvíjaní estetického cítenia žiaka, 

jeho tvorivosti, v rýchlejšej stabilizácii rytmického cítenia, rozvoji dynamického cítenia 

a zmyslu pre agogiku, 

 v neposlednom rade podporuje v žiakoch rozvoj morálnych vlastností, zmysel pre 

zodpovednosť a spoločnú prácu, čo pozitívne ovplyvňuje rozvoj osobnosti žiaka. 

 
 

VZDELÁVACÍ ŠTANDARD 
 
 

Prvá časť I. stupňa základného štúdia 

 
Žiaci po absolvovaní prvej časti I. stupňa základného štúdia základnej umeleckej školy: 

 
Výkonový štandard Obsahový štandard 

 vedia rozlíšiť charakter danej skladby, 
 dokážu posúdiť klady a zápory vlastnej 

interpretácie v kolektíve, majú 

sformovaný návyk  sluchovej aktivity

 pri skupinovej interpretácii 

skladieb pri skupinovej interpretácii 

skladieb, 

 zvládajú základnú orientáciu vo frázach 

jednoduchších skladieb, 

 zaujímajú sa o interpretáciu ďalších 

skladieb určených pre komornú hru, 

 vážia si hodnotu vlastnej práce a práce 

celého kolektívu. 

 Ovládanie základného taktovania skladieb, 
rozlišovanie taktov. 

 Osvojenie si 

jednotnýchnástupov a 

tempových označení 

 Zameranie sa na technické 

cvičenia. 

 Zvládnutie tempových a dynamických 

zmien. 

 Ovládanie neverbálnej komunikácie medzi 

členmi komorného medzi členmi 

komorného zoskupenia. 

 

Druhá časť I. stupňa základného štúdia 
 

Žiaci po absolvovaní druhej časti I. stupňa základného štúdia základnej umeleckej školy: 

 

Výkonový štandard Obsahový štandard 

 majú sformovaný návyk presnej súhry s 
ostatnými spoluhráčmi, 

 dokážu sústredene pracovať a primerane 

reagovať na pokyny, 

 vedia sa orientovať v registrácii, 

 súčasne s rozvojom muzikality napredujú 

i v oblasti techniky hry, 

 aplikujú všetky schopnosti získané v 

sólovej hre, 

 majú  rozvinuté  a  upevnené  návyky  

získané  pri  aktívnej  tvorbe 

reprodukčnej činnosti, 

 Špecifikácia   a  rozlišovanie  rôznych   
hudobných  žánrov   v rámci 
subjektívnych znalostí žiaka. 

 Jednoduchá tempová, rytmická a 

dynamická analýza danej skladby. 

 Rozlišovanie taktových a rytmických 

zmien v skladbe. 

 Zmysluplná aplikácia všetkých 

schopností získaných v sólovej hre  

 Neustále zvyšovanie náročnosti 

skladieb. 

 Plynulá a kultivovaná interpretácia 



 vedia jednoducho improvizovať 

a samostatne hľadať riešenia problémov 

v konkrétnej skladbe, 

 vedia medzi sebou v rámci skladby 

vedome interpretačne komunikovať. 

skladieb väčšieho rozsahu.  

 Schopnosť subjektívne posúdiť svoje 

technické možnosti  pri zadeľovaní 

hlasov v konkrétnej skladbe. 

 Neustále posúvanie súhry na vyššiu 

úroveň.  

 Vnímanie hudby (konkrétnej skladby) 

orchestrálne.  

 Samostatné riešenie farebnej registrácie. 

 

II. stupeň základného štúdia  

 

Žiaci po absolvovaní II. stupňa základného štúdia základnej umeleckej školy: 

 

Výkonový štandard Obsahový štandard 

 ovládajú  základné  gestá  vedúceho  
hráča  a  pravidlá  spoločných nástupov 
pri súhre, 

 dokážu samostatne naštudovať svoje 

party a hrať ich aj naspamäť, 

 poznajú zásady správnej interpretácie 

rôznych štýlov a žánrov hudby, ktoré 

majú vo svojom repertoári, 

 ovládajú  moderné  prstokladové  

techniky  pre  tanečnú  a zábavnú hudbu, 

 hrajú skladby v kombinácii s inými 

klasickými hudobnými nástrojmi, 

 sú schopní  samostatnej  sluchovej  

kontroly  s  iným  melodickým 

nástrojom, 

 zahrajú skladbu primeranú ich hudobným 

kompetenciám z listu, 

 využívajú prácu s mechom a rešpektujú 

správne frázovanie v rytme tanečných 

skladieb, 

 poznajú správne registračné možnosti 

svojho nástroja, 

 sú   schopní   spolupracovať   s   

pedagógom   na   výbere   a   tvorbe 

repertoáru, 

 vedia pracovať s náladou skladby vo 

vzťahu k charakteru vystúpenia. 

 Nadväzovanie repertoáru na prebraté učivo 
z prvého stupňa základného štúdia. 

 Zdokonaľovanie technických kompetencií, 

fantázie a hudobnej pamäte.  

 Venovanie pozornosti súhre a intonačnej 

čistote. 

 Rozširovanie repertoáru o nové žánre. 

 Rozvíjanie zmyslu pre interpretáciu 

polyfonickej hry. 

 Ďalšie rozširovanie vedomostí o žánre, 

ovplyvnené džezom a tanečnou hudbou u 

žiakov, ktorí preukazujú predpoklady pre 

tieto žánre hudby. 

 Podporovanie pokusov o improvizáciu so 

zápisom do nôt.  

 Rešpektovanie  dôslednej  dynamiky  v  

celom  rozsahu  dynamického rozpätia – 

pp, p, mf, f, ff, crescendo, decrescendo. 

 Spoločné   využívanie   zvukových   

možností   akordeónu   a   svojich 

schopností pre kolektívnu hru. 

 Cibrenie výrazovej štylistiky hudobných 

období a žánrov podľa výberu repertoáru. 

 Rozvíjanie   schopnosti   posúdenia   

výkonu   spoluhráča   aj   vlastnej 

produkcie. 

 Rozoznanie   dôležitosti   jednotlivých   

hlasov   a   začlenenie   sa   do spoločného 

muzicírovania. 

 Využívanie  získaných  kompetencií  v  



jednoduchej  súhre  s  inými klasickými 

hudobnými nástrojmi. 

 Zdokonaľovanie cítenia a zmyslu pre 

interpretáciu polyfonickej hry. 

 Zvyšovanie záujmu a spoločné hľadanie 

nových technických možností v oblasti 

prstovej techniky, vo swingu a 

improvizácii. 

 Oboznámenie sa so všetkými   štýlovými   

obdobiami a žánrami prostredníctvom 

interpretovaných skladieb. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SÚBOROVÁ A ORCHESTRÁLNA HRA 

 

Cieľom tohto študijného zamerania je :  

 

 rozvíja žiaka po stránke emocionálnej, kognitívnej, sociálnej a po stránke odbornej a 

umeleckej, 

 pomáha mu lepšie vnímať a precítiť hudbu, hľadať v nej význam, vnímať, aké pocity v 

ňom vytvára a vyjadrovať ich, 

 veľmi dôležitou zložkou je vytváranie sociálnych interakcií medzi učiteľom a žiakmi 

ako aj medzi žiakmi navzájom. Tieto priateľstvá a spolupráca veľmi dobre rozvíjajú 

vzájomné vzťahy, komunikáciu i schopnosť pomáhať si a napomáhajú smerovaniu k 

spoločnému cieľu, na ktorom sa podieľajú všetci hráči súboru alebo orchestra, 

 koncerty  a verejná  prezentácia  pomáha  žiakom  zvládať  stresové  a záťažové  situácie  

ako  trému,  strach  verejne  vystupovať a zároveň dodávajú žiakom sebavedomie, 

 veľkou výhodou najmä pre mladších žiakov je to, že cítia podporu ostatných členov 

orchestra v tom zmysle, že nie sú na pódiu sami. To pôsobí na žiakov veľmi 

povzbudzujúco a motivujúco, čo vedie k následnému záujmu o hudbu a hru na nástroji, 

 v rámci súborovej a orchestrálnej hry majú žiaci možnosť interpretovať skladby 

rôznych období a  žánrov: barok, klasicizmus, súčasná hudba, džez, pop, filmová hudba, 

ale aj metalová hudba alebo skladby komponované priamo pre akordeón. Týmto 

spôsobom  sa zoznamujú  s charakteristikami  jednotlivých  období,  špecifikami  

jednotlivých  hudobných  žánrov  a učia  sa ich správne interpretovať, 

 orchester poskytuje možnosti uplatnenia nielen akordeónov, ale aj iných hudobných 

nástrojov, napr. dychových, sláčikových, bicích, elektronických, 

 vítaná je spolupráca so speváckym oddelením, 

 vyučovanie súborovej a orchestrálnej hry pokračuje aj v priebehu ďalšieho štúdia na prvom 

a druhom stupni, a tiež je zaradená do učebných plánov štúdia pre dospelých. Je prípravou 

na hru v iných záujmových umeleckých skupinách a vo väčších súborových a 

orchestrálnych zoskupeniach, 

 cieľom vyučovania súborovej a orchestrálnej hry je celkový osobnostný, umelecký, 

technický, interpretačný rozvoj osobnosti žiaka, ktorý vie zvládnuť svoj part v súhre s 

ostatnými, interpretačne zvláda rôzne žánre a hudobné obdobia a samostatným 

hudobným cítením (dynamikou, agogikou, improvizáciou, rytmickým cítením), prispieva 

ku kvalitnej interpretácii primerane náročného hudobného diela. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VZDELÁVACÍ ŠTANDARD 
 

Druhá časť I. stupňa základného štúdia 

 

Výkonový štandard Obsahový štandard 

 vedia  samostatne  hrať  z  listu  svoj  
part  s  ohľadom  na  technickú 
náročnosť skladby, 

 vedia kriticky ohodnotiť kvalitu 

vlastnej interpretácie v porovnaní s 

ostatnými členmi kolektívu, 

 rešpektujú gestá dirigenta, 

 vedia samostatne zahrať správne 

frázovanie, dynamickú výstavbu, 

zmeny v taktovaní s ohľadom na 

technickú náročnosť skladby, 

 dokážu systematicky nacvičovať skladbu 

po jednotlivých úsekoch, 

 vedia rytmicky správne rozdeliť notový 

zápis podľa taktovania, 

 rešpektujú zásady štýlovej a žánrovej 

interpretácie, 

 dokážu tvorivo obohatiť skladbu 

melodickými ozdobami, 

 ovládajú mechovú techniku, 

 vedia si samostatne v technicky menej 

náročných skladbách zadeliť výmenu 

mechu, 

 vedia reagovať na zmeny tempa v 

notovom zápise, 

 zahrajú v skupine jednotne nástupy a 

ukončenia jednotlivých častí skladieb, 

 vedia  systematickým  opakovaním  

problémového  úseku  dosiahnuť jeho 

kvalitnú interpretáciu, 

 rešpektujú  úroveň  hrania  iných  

žiakov  a  pomáhajú  im  pri  jej 

zlepšovaní. 

 Ovládanie základného taktovania skladieb, 
rozlišovanie taktov. 

 Osvojenie si jednotných nástupov a 

tempových označení. 

 Zvládnutie tempových  a 

dynamických zmien v priebehu 

skladby.  

 Poznanie gest dirigenta. 

 Osvojenie si následnej tvorivej práce so 

skladbou - základy improvizácie. 

 

 Ovládanie mechovej  techniky s  

ohľadom  na kvalitu  interpretácie v 

orchestrálnej úprave. 

 

 Ovládanie mechovej  techniky s  

ohľadom  na kvalitu  interpretácie v 

orchestrálnej úprave. 

 Osvojenie  si  neverbálnej  komunikácie  

medzi  jednotlivými  členmi orchestra 

alebo súboru. 

 Rešpektovanie skupinového cieľa orchestra 

alebo súboru. 

 


