
HRA NA BICÍCH NÁSTROJOCH 

 

Charakteristika a poslanie predmetu 

Hudba, ako súčasť života, sprevádza človeka celým jeho vývojom. Bicie nástroje stáli 
na samom počiatku jej vzniku a sú pevnou súčasťou hudobnej kultúry. V minulom storočí 
dosiahli vo svojom postavení v rodine hudobných nástrojov výraznú emancipáciu. Široký 
inštrumentár bicích nástrojov má v súčasnosti významné postavenie. O štúdium hry na bicích 
nástrojoch je v súčasnosti čoraz väčší záujem.  

Vo vývoji edukácie hry na bicích nástrojoch na Slovensku v posledných dvoch 
desaťročiach, i napriek pretrvávajúcim materiálno-technickým nedostatkom, dochádza k 
priaznivému posunu. Hra na bicie nástroje sa vyučuje na všetkých konzervatóriách a od 
školského roku 2012/2013 aj na pôde vysokej školy - Akadémii umení v Banskej Bystrici. 
Kvalitatívny posun je evidentný najmä v hre na melodických bicích nástrojoch. Tento proces 
má logicky za následok zvyšujúce sa požiadavky na úroveň uchádzačov o štúdium predmetu 
na konzervatóriách. Z týchto dôvodov je logické, že kvantitatívne a kvalitatívne posuny v 
predmete sa realizujú aj na pôde ZUŠ. 
 

Zámerom študijného zamerania Hra na bicích nástrojoch, ako samostatného hlavného 
predmetu, je komplexný hudobný rozvoj žiakov prostredníctvom inštrumentára a hudobnej 
literatúry bicích nástrojov. Z tohto dôvodu sa stáva hra na melodických bicích nástrojoch 
povinnou súčasťou prvej a druhej časti prvého stupňa základného štúdia /ISCED 1B a ISCED 
2B/. Zavedenie hry na melodických bicích nástrojoch umožňuje vychádzať v ústrety 
spontánnemu záujmu detí predškolského a raného školského veku o hru na bicích nástrojoch a 
zároveň im zabezpečiť komplexný hudobný rozvoj. Na úrovni druhého stupňa základného 
štúdia a štúdia pre dospelých je hra na melodických bicích nástrojoch nepovinná. Pre 
výnimočne nadaných žiakov a uchádzačov o štúdium na konzervatóriu je určené štúdium 
rozšíreného vyučovania ISCED 2B, kde je hre na melodických bicích nástrojoch určený ešte 
širší priestor. 
 

Základný obsah vzdelávania predmetu tak tvoria okrem hry na malom bubne a bicej 

súprave i hra na melodických bicích nástrojoch a perkusiách. Pre účely elementárnej výučby 

hry na melodických bicích nástrojoch na úrovni prvej časti prvého stupňa základného štúdia 

postačujú aj finančne nenákladné zvonkohry, ktoré sa používajú pri vyučovaní hudobnej 

náuky. Pre štúdium druhej časti prvého stupňa základného štúdia ISCED 2B je nutné rozšíriť 

inštrumentár predmetu o xylofón, vibrafón alebo marimbu. 

Neoddeliteľnou a nenahraditeľnou súčasťou študijného zamerania Hra na bicích 
nástrojoch je i štúdium komornej, súborovej a orchestrálnej hry.  
 

 Ciele študijného zamerania: 

 rozvinúť latentný záujem žiakov o hru na bicích nástrojoch do komplexu aktívnych 
hudobných kompetencií potrebných pre umeleckú realizáciu prostredníctvom bicích 
nástrojov,  

 poskytnúť žiakom orientáciu v problematike bicích nástrojov, orientáciu v spôsoboch 
a možnostiach ich využitia v hudobnej praxi, o získať hudobnú gramotnosť a 
orientáciu v rôznych hudobných štýloch, 

 získať cit pre melódiu, harmóniu, rytmiku, súhru a jednoduchú improvizáciu, 
 aplikovať nadobudnuté kompetencie do iných oblastí hudobného umenia a života. 

 



Štúdium predmetu sa realizuje organizovanou individuálnou formou vyučovania 
zameranou na praktickú činnosť – hru na bicích nástrojoch. K vytvoreniu plnohodnotného 
profilu absolventa je potrebné do vzdelávacieho procesu zaradiť aj organizovanú skupinovú 
formu vyučovania zameranú na kolektívne praktické činnosti: hru s korepetítorom, komornú 
hru, súborovú hru a hru v orchestri. 

 

VZDELÁVACÍ ŠTANDARD 

Prípravné štúdium 

Učebný plán: 1 

Predmety:  

1. Prípravná hudobná výchova (1 hod/týždenne) 

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

Žiaci po absolvovaní 1. ročníka prípravného štúdia základnej umeleckej školy: 

Výkonový štandard Obsahový štandard 

 poznajú názvoslovie základného 

inštrumentára, ktorý používajú, 

 poznajú základy správnych hráčskych  

návykov: postoj, sedenie, držanie tela, 

držanie paličiek, 

 poznajú základy správneho používania 

hracieho aparátu: základné údery, 

striedavé údery, 

 demonštrujú svoje hudobné dispozície: 

vedia hrať štvrťové a osminové noty, 

vedia sa orientovať v pohybe melódie, 

vedia zahrať krátku jednoduchú detskú 

pieseň. 

Nástrojové a technické kompetencie: 

 Základy hry na malom bubne: Správne  

sedenie, držanie paličiek, postavenie rúk, 

striedavé údery. Hra štvrťových a 

osminových nôt. 

 Základy hry na bicej súprave: 

Jednoduchá koordinácia rúk s veľkým 

bubnom - valčík, polka. Hra so  

sprievodom (klavír, gitara,). Hra 

štvrťových a osminových nôt. 

 Základy hry na zvonkohre (metalofóne): 

Hudobná abeceda (C dur). 

 Hra jednou rukou, základy striedania rúk. 

Hra jednoduchých detských piesní. 

 Hra na perkusiách: Vystihnutie 

základného pulzu hudby. 

 Hudobno-teoretické poznatky: 

Názvoslovie základného inštrumentára 

predmetu, ktorý žiaci bežne používajú 

(malý bubon, veľký bubon - bubny, 

činely, tamburína, triangel, rolničky, 

zvonkohra). 

 Pojmy: základná poloha, úder, striedavé 

údery, tón, hudobná abeceda, štvrťová 

nota, osminová nota, pieseň, melódia, 

rytmus. 

 Sluchovo-rytmická oblasť: Rytmická hra  

na ozveny s použitím štvrťových a 

osminových nôt. 

 

 



Žiaci po absolvovaní 2. ročníka prípravného štúdia základnej umeleckej školy: 

Výkonový štandard Obsahový štandard 

 poznajú názvoslovie základného 

inštrumentára, ktorý používajú, 

 poznajú základy správnych hráčskych  

návykov: postoj, sedenie, držanie tela, 

držanie paličiek, 

 poznajú základy správneho používania 

hracieho aparátu: základné údery, 

striedavé údery, vedia uplatniť 

elementárnu jednoduchú koordináciu rúk 

a nôh, 

 demonštrujú svoje hudobné dispozície: 

vedia hrať štvrťové a osminové noty, 

vedia hudobne vyjadriť rozdiel medzi 

valčíkom a polkou, vedia sa orientovať v 

pohybe melódie, vedia zahrať krátku 

jednoduchú detskú pieseň. 

Nástrojové a technické kompetencie: 

 Základy hry na malom bubne: Správne  

sedenie, držanie paličiek, postavenie rúk, 

základné striedavé údery. Hra celých, 

polových, štvrťových a osminových nôt. 

 Základy hry na bicej súprave: Striedavé 

údery s nohami (veľký bubon – hi-hat). 

Jednoduchá koordinácia rúk s veľkým 

bubnom - valčík, polka. Hra so  

sprievodom (klavír, gitara, CD 

prehrávač, počítač). Hra štvrťových a 

osminových nôt. 

 Základy hry na zvonkohre (metalofóne): 

Hudobná abeceda (C dur). 

 Hra jednou rukou, základy striedania rúk. 

Hra jednoduchých ľudových a detských 

piesní. 

 Hra na perkusiách: Vystihnutie 

základného pulzu hudby. 

 Hudobno-teoretické poznatky: 

Názvoslovie základného inštrumentára 

predmetu, ktorý žiaci bežne používajú 

(malý bubon, veľký bubon - bubny, 

činely, tamburína, triangel, rolničky, 

zvonkohra, prípadne metalofón). 

 Pojmy: základná poloha, úder, striedavé 

údery, tón, hudobná abeceda, celá, 

polová, štvrťová nota, osminová nota a 

pomlčky, doba, takt, pieseň, melódia, 

rytmus, valčík, polka. 

 Sluchovo-rytmická oblasť: Rytmická hra  

na ozveny s použitím štvrťových a 

osminových nôt. Orientácia v pohybe 

melódie. 

 

Záverečná postupová skúška: 

 Základy hry na malom bubne: jedno krátke cvičenie – kombinácia štvrťových a 

osminových nôt. 

 Základy hry na bicej súprave: valčík, polka. 

 Základy hry na zvonkohre (metalofóne): hudobná abeceda - C dur so striedaním rúk, 

detská alebo jednoduchá ľudová pieseň v úprave pre deti. 

 

 



Primárne umelecké vzdelávanie 

Stupeň: Prvá časť I. stupňa základného štúdia 

Učebný plán: 7 

Predmety:  

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

2. Sprievod (1. a 2. ročník) (0,5 hod/týždenne) 

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

4. Hudobná náuka (1 hod/týždenne) 

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

školy: 

Výkonový štandard Obsahový štandard 

 ovládajú názvoslovie inštrumentára 

predmetu ktorý používajú: bicia súprava, 

malý bubon, veľký bubon, tomy, hi-hat, 

tamburína, rolničky, triangel, zvonkohra, 

prípadne metalofón, 

 majú osvojené základy správnych  

návykov: postoj, sedenie, postavenie rúk 

a nôh, držanie tela, držanie paličiek, 

 majú  osvojené  základy správneho  

používania hracieho aparátu: zvukovo 

vyrovnané striedavé údery, jednoduchú 

a elementárnu kombinovanú  koordináciu  

rúk a jednej nohy (veľký bubon, malý 

bubon, dva tomy a činel), 

 ovládajú hru v základných štvrťových a 

osminových taktoch - 2/4, 3/4, 4/4, 3/8, 

 ovládajú hru zo zápisu celých, polových 

štvrťových, osminových nôt a pomlčiek a 

hru šestnástinových nôt, 

 ovládajú striedanie osminových nôt a 

osminových triol, striedanie osminových 

nôt a šestnástinových nôt, 

 ovládajú hru polovej noty s bodkou, 

 ovládajú základný variant 4/4 beatového 

sprievodu a slow-rocku, 

 rozlišujú dur a mol tóninu – stupnicu, 

 orientujú sa na melodickom bicom 

nástroji v dur a mol stupniciach s 1 

predznamenaním, 

 vedia zahrať na melodický bicí nástroj 

jednoduchú detskú skladbu, alebo 

ľudovú pieseň. 

Nástrojové a technické kompetencie: 

 

Základy hry na malom bubne: 

 Správny postoj, sedenie, držanie paličiek, 

postavenie rúk. 

 Hra zvukovo vyrovnaných striedavých a 

opakovaných úderov. 

 Hra zo zápisu celých, polových,   

štvrťových, osminových nôt a pomlčiek  

a hra šestnástinových nôt. 

 Hra polovej noty s bodkou. 

 Hra v 4/4, 3/4, 2/4, a 3/8 takte. 

 

Základy hry na bicej súprave: 

 Jednoduché rozkladové cvičenia  

s použitím veľkého bubna, malého bubna 

a dvoch tomov. 

 Striedavé údery nohami (veľký bubon – 

hi-hat). 

 Kombinovaná koordinácia rúk s veľkým 

bubnom - valčík, polka, jednoduché 

osminové beatové sprievody. 

 Hra so sprievodom (klavír, gitara, CD 

prehrávač, počítač).  

 

Hra na perkusiách: 

 Vystihnutie taktu a motorického pulzu 

hudby.  

 

Základy hry na zvonkohre (metalofóne): 

 Hra stupníc: C dur - a mol, G dur – e 

mol, F dur – d mol jednou rukou, so 

striedaním rúk. 

 Orientácia v notovom zápise v rozsahu 



c1 – g2 (nutné posunutie oktáv oproti 

zápisu). 

 Detské prednesové skladbičky alebo 

jednoduché ľudové piesne v úprave pre 

deti. 

 

Hudobno-teoretické poznatky: 

 Názvoslovie základného inštrumentára 

ktorý používajú: malý bubon, veľký 

bubon, tomy, sprievodný činel (ride), hi-

hat, tamburína, triangel, rolničky, 

zvonkohra, prípadne metalofón, paličky a 

ich použitie. 

 Pojmy: základná poloha, striedavé údery, 

opakované údery, celá, polová, štvrťová, 

osminová a šestnástinová nota, pomlčka, 

doba, takt, rytmus, valčík, polka, beatový 

sprievod, slow-rock, dynamika, tón, 

stupnica, dur - mol, melódia, pieseň, 

skladba. 

 

Sluchovo-rytmická oblasť: 

 Rytmické a melodické hry na ozveny, na 

otázku a odpoveď.  

 Orientácia v pohybe melódie. 

 

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

školy: 

Výkonový štandard Obsahový štandard 

 ovládajú názvoslovie používaného 

inštrumentára predmetu a základy 

správnych návykov: postoj, sedenie, 

postavenie rúk a nôh, držanie tela, 

držanie paličiek, 

 ovládajú základy správneho používania 

hracieho aparátu: zvukovo a dynamicky 

vyrovnané hranie striedavých a 

opakovaných úderov v pomalom a  

strednom tempe, jednoduchú pedálovú  

techniku, jednoduchú rozkladovú 

koordináciu rúk a jednej nohy (veľký 

bubon, malý bubon a dva tomy), 

 ovládajú hru zo zápisu celých, polových 

štvrťových, osminových šestnástinových 

nôt a pomlčiek v 4/4, 3/4, 2/4, 3/8 a 6/8 

takte,  

 ovládajú prechod medzi osminovými  

triolami a šestnástinovými notami a hru 

polovej a štvrťovej noty s bodkou, 

Nástrojové a technické kompetencie: 

 

Základy hry na malom bubne: 

 Hra vyrovnaných striedavých a 

opakovaných úderov. 

 Dynamické rozlíšenie mf – f. 

 Hra zo zápisu celých, polových, 

štvrťových, osminových, šestnástinových 

nôt a pomlčiek v 4/4, 3/4, 2/4, 3/8 a 6/8 

takte. 

 Hra polovej a štvrťovej noty s bodkou. 

 Spájanie párneho a nepárne delenie doby 

(osminové noty a trioly). 

 

Základy hry na bicej súprave: 

 Rozkladové cvičenia s použitím veľkého 

bubna, malého bubna a dvoch tomov. 

 Striedavé údery nohami (veľký bubon – 

hi-hat). 

 Kombinovaná koordinácia rúk s veľkým 



 vedia zahrať jednoduché osminové 

varianty beatového sprievodu, slow-

rocku, 

 orientujú sa na melodickom bicom 

nástroji v dur a mol stupniciach s 2 

predznamenaniami, 

 rozlišujú dur a mol – stupnicu a T5, 

 vedia zahrať jednoduchú umelú detskú 

skladbu. 

bubnom, jednoduché osminové variácie 

beatového sprievodu a jednoduchý slow-

rock. 

 Hra so sprievodom (klavír, gitara, CD 

prehrávač, počítač). 

 

Hra na perkusiách: 

 Vystihnutie rytmického pulzu, taktu, 

motorického rytmu a prízvuku. 

 

Základy hry na zvonkohre (metalofóne): 

 Hra stupníc D dur – h mol, B dur – g mol 

a ich T5 so striedaním rúk. 

 Orientácia v notovom zápise v rozsahu 

c1 – c3 (nutné zohľadniť rozsah nástroja 

a použiť posunutie oktáv oproti zápisu. 

 Detské  prednesové skladbičky alebo  

jednoduché ľudové piesne v úprave pre 

deti. 

 

Hudobno-teoretické poznatky: 

 Názvoslovie základného inštrumentára 

predmetu ktorý používajú: malý bubon, 

veľký bubon, tomy, sprievodný činel 

(ride), hi-hat, tamburína, triangel, 

rolničky, zvonkohra, prípadne metalofón. 

 Pojmy:  základná  poloha,  striedavé  

údery,  opakované  údery,  celá, polová, 

štvrťová, osminová a šestnástinová nota, 

pomlčka, bodka za notou, doba, takt, 

rytmus, tempo, valčík, polka, beatový 

sprievod, slow-rock, dynamika, 

mezzoforte, forte, tón, stupnica, 

kvintakord, dur– mol, melódia, pieseň, 

skladba. 

 

Sluchovo-rytmická oblasť: 

 Rytmické a melodické hry na ozveny, na 

otázku a odpoveď. 

 Orientácia v pohybe melódie. 

 

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

školy: 

Výkonový štandard Obsahový štandard 

 bezpečne poznajú názvoslovie 

používaného inštrumentára predmetu a 

ovládajú základy správnych návykov: 

postoj, sedenie, postavenie rúk a nôh, 

držanie tela, držanie paličiek, 

Nástrojové a technické kompetencie: 

 

Základy hry na malom bubne: 

 Hra zvukovo vyrovnaných striedavých 

a opakovaných úderov s dynamickým 



 ovládajú základy správneho používania 

hracieho aparátu: zvukovo a dynamicky 

vyrovnané  hranie striedavých a 

opakovaných úderov v pomalom, 

strednom a mierne rýchlom tempe 

s rozlíšením mf-f, pedálovú techniku, 

jednoduchú rozkladovú koordináciu rúk 

a nôh (veľký bubon, malý bubon, dva 

tomy a hi-hat na dobu), 

 ovládajú hru zo zápisu celých, polových, 

štvrťových, osminových a 

šestnástinových nôt a pomlčiek v 4/4, 

3/4, 2/4, 3/8, 6/8 a 9/8 takte, 

 ovládajú prechod medzi osminovými 

notami, osminovými triolami a 

šestnástinovými notami s pomlčkami, 

 ovládajú hru polovej, štvrťovej a 

osminovej noty s bodkou, hru osminovej 

synkopy a ligatúry, 

 vedia zahrať jednoduché osminové a   

šestnástinové variácie beatového 

sprievodu a slow-rocku, 

 orientujú sa na melodickom bicom 

nástroji v dur a mol stupniciach s 3 

predznamenaniami, 

 vedia zahrať T5 a jeho obraty, 

 vedia zahrať jednoduchú detskú 

prednesovú skladbu. 

rozlíšením p - mf – f. 

 Zdvojené údery – “dvojky“. 

 Nácvik vírenia, vírenie vo štvrťovej note 

s legátom. 

 Hra zo zápisu celých, polových, 

štvrťových, osminových, šestnástinových 

nôt a pomlčiek hra v 4/4, 3/4, 2/4, 3/8, 

6/8 a 9/8 takte. 

 Spájanie párneho a nepárne delenie doby 

(osminové, šestnástiny noty a trioly). 

 Hra polovej, štvrťovej a osminovej noty s 

bodkou. 

 Hra osminovej synkopy a ligatúry. 

 

Základy hry na bicej súprave: 

 Rozkladové cvičenia s použitím veľkého 

bubna, malého bubna a dvoch tomov a 

hi-hat. 

 Hra hi-hat na začiatku každej doby. 

 Kombinovaná koordinácia rúk s veľkým   

bubnom, jednoduché osminové a 

šestnástinové variácie beatového 

sprievodu a slow-rocku, hra so 

sprievodom (klavír, gitara, CD 

prehrávač, počítač). 

 

Hra na perkusiách: 

 Vystihnutie taktu, motorického pohybu, 

prízvukov a dynamiky. 

 

Základy hry na zvonkohre (metalofóne): 

 Hra stupníc: A dur – fis mol, Es dur – c 

mol. 

 Hra T 5,T6,T6/4. 

 Orientácia v notovom zápise v rozsahu a 

– c3 (nutné zohľadniť rozsah nástroja a 

použiť posunutie oktáv oproti zápisu). 

 Detské prednesové skladby. 

 

Hudobno-teoretické poznatky: 

 Názvoslovie používaného inštrumentára: 

malý bubon, veľký bubon, tomy,  

sprievodný  činel  (ride),  hi-hat,  

tamburína,  triangel,  rolničky, 

zvonkohra, prípadne metalofón, paličky a 

ich použitie. 

 Pojmy: základná poloha, striedavé údery, 

opakované údery, zdvojené údery, 

vírenie, celá, polová, štvrťová, osminová 

a šestnástinová nota, pomlčka, bodka za 



notou, synkopa, ligatúra, doba, takt, 

rytmus, tempo, valčík, polka, beatový   

sprievod, slow-rock, dynamika, piano, 

mezzoforte, forte, tón, stupnica, dur – 

mol, tonický kvintakord a jeho obraty, 

melódia, pieseň, skladba. 

 

Sluchovo-rytmická oblasť: 

 Rytmicko-melodické hry na ozveny, na 

otázku a odpoveď. 

 Motorická analýza taktu a motorického 

rytmu zvukovej ukážky (klavír, gitara, 

CD, počítač). 

 Orientácia v pohybe melódie, tónine a 

akorde. 

 

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

školy: 

Výkonový štandard Obsahový štandard 

 dôkladne ovládajú názvoslovie 

používaného inštrumentára predmetu a s 

istotou ovládajú základy správnych 

hráčskych návykov: postoj, sedenie, 

postavenie rúk a nôh, držanie tela, 

držanie paličiek, 

 ovládajú základy správneho používania 

hracieho aparátu: vyrovnané hranie 

striedavých, opakovaných a zdvojených 

úderov v pomalom, strednom a rýchlom 

tempe s dynamickým rozlíšením p-mf-f, 

 ovládajú vírenie vo štvrťovej a 

osminovej note s legátom, 

 ovládajú hru zo zápisu celých, polových, 

štvrťových, osminových, šestnástinových  

nôt a pomlčiek v 4/4, 3/4, 2/4, 3/8, 6/8, 

9/8, 4/8 takte, 

 s istotou ovládajú prechod medzi 

osminovými notami, osminovými 

triolami a šestnástinovými notami, 

 ovládajú hru polovej, štvrťovej a 

osminovej noty s bodkou, 

 ovládajú hru osminovej a šestnástinovej 

synkopy a ligatúry, 

 ovládajú pedálovú techniku, rozkladovú  

koordináciu rúk a nôh (veľký bubon, 

malý bubon, dva tomy a hi-hat na prvú 

časť doby), 

 vedia zahrať osminové a šestnástinové 

variácie beatového sprievodu a slow-

Nástrojové a technické kompetencie: 

 

Základy hry na malom bubne: 

 Hra zvukovo vyrovnaných striedavých a 

opakovaných úderov s dynamickým 

rozlíšením p-mf-f. 

 Zdvojené údery – “dvojky“. 

 Vírenia vo štvrťovej a osminovej note s 

legátom. 

 Hra zo zápisu celých, polových, 

štvrťových, osminových, šestnástinových 

nôt a pomlčiek v 4/4, 3/4, 2/4, 3/8, 6/8, 

9/8, 4/8 takte. 

 Spájania párneho a nepárne delenie doby 

(osminové, šestnástiny noty a trioly). 

 Rytmická stupnica: štvrťové noty,  

osminové noty, osminové trioly, 

šestnástinové noty. 

 Hra polovej, štvrťovej a osminovej noty s 

bodkou. 

 Hra osminovej, šestnástinovej synkopy a 

ligatúry. 

 

Základy hry na bicej súprave: 

 Rozkladové cvičenia s použitím veľkého 

bubna, malého bubna, dvoch tomov a hi-

hat na začiatku každej doby. 

 Kombinovaná koordinácia rúk s veľkým  

bubnom rôzne osminové a šestnástinové 

variácie beatového sprievodu a slow-



rocku, 

 orientujú sa na melodickom bicom 

nástroji v dur a mol stupniciach s 4 

predznamenaniami, 

 vedia zahrať T5 a jeho obraty, 

 vedia zahrať detskú prednesovú skladbu.  

rocku. 

 Hra so sprievodom (klavír, gitara, CD 

prehrávač, počítač). 

 

Hra na perkusiách: 

 Vystihnutie taktu, motorického pohybu, 

prízvukov a dynamiky. 

 

Základy hry na zvonkohre (metalofóne): 

 Hra stupníc E dur - cis mol, As dur -f 

mol, príslušných kvintakordov a ich 

obratov - T5,T6,T6/4. 

 Hra D7. 

 Orientácia v notovom zápise v rozsahu f 

– c3 (nutné zohľadniť rozsah nástroja a 

použiť posunutie oktáv oproti zápisu). 

 Detské prednesové skladby. 

 

Hudobno-teoretické poznatky: 

 Názvoslovie používaného inštrumentára: 

malý bubon, veľký bubon, tomy, 

sprievodný činel (ride), hi-hat,  

tamburína, triangel, rolničky, zvonkohra, 

prípadne metalofón, druhy paličiek a ich 

použitie. 

 Pojmy: základná poloha, striedavé údery, 

opakované údery, zdvojené údery, 

vírenie, celá, polová, štvrťová, osminová 

a šestnástinová nota, pomlčka, bodka za 

notou, synkopa, ligatúra, doba, takt, 

rytmus, tempo, valčík, polka, beatový  

sprievod,  slow-rock, dynamika,  piano, 

mezzoforte, forte, tón, stupnica, dur – 

mol, tonický kvintakord a jeho obraty, 

dominantný septakord, melódia, pieseň, 

skladba.  

 

Sluchovo-rytmická oblasť: 

 Rytmicko-melodické hry na ozveny, na 

otázku a odpoveď. 

 Motorická analýza taktu a motorického 

rytmu zvukovej ukážky (klavír, gitara, 

CD, počítač). 

 Orientácia v pohybe melódie, tónine a 

akorde. 

 

Záverečná skúška: 

 Hra na malom bubne: dve kontrastné cvičenia, jedno z využitím vírenia vo štvrťovej 

alebo osminovej note s legátom. 



 Hra na bicej súprave:  

 rozkladové cvičenie vo 4/4 takte s použitím hi-hat na začiatku doby;  

 ukážka beatového sprievodu alebo slow-rocku. 

 Základy hry na zvonkohre (metalofóne) - hra s pamäti: 

 jedna durová stupnica (ľubovoľná do štyroch predznamenaní);  

 paralelná molová;  

 T5;  

 prednesová skladba (sa nevyžaduje, ak bola odohraná verejne v priebehu  

šk. roku). 

Profil absolventa primárneho umeleckého vzdelávania: 

Absolvent študijného zamerania Hra na bicích nástrojoch sa orientuje v problematike 

histórie, delenia, ladenia, základnej údržby a hry na bicích nástrojoch. Ovláda základnú hru na 

malom bubne, bicej súprave, melodických bicích nástrojoch a elementárnych perkusiách. 

Svoje vedomosti a nadobudnuté kompetencie vie uplatniť v hre v hudobných súboroch. 

Ovláda hru zo zápisu a vie tvorivým spôsobom začleniť vhodné hudobné prostriedky do 

väčšieho hudobného celku. Pri hre uplatňuje emocionálne adekvátne výrazové prostriedky. 

Absolvent štúdia má osobný a uvedomelý vzťah k hudbe v jej rozmanitých podobách. Vie 

posúdiť vlastnú úroveň schopností a zručností a je schopný sa verejne hudobne prezentovať. 

Absolvent prvej časti I. stupňa základného štúdia zamerania Hra na bicích nástrojoch 

má osvojené základy umeleckej výchovy a vzdelávania v zameraní a je pripravený 

pokračovať v štúdiu druhej časti I. stupňa základného štúdia. Dokáže sa vyjadrovať na úrovni 

základnej kultúrnej gramotnosti prostredníctvom umeleckých vyjadrovacích prostriedkov 

zamerania. Úroveň rozvinutosti kľúčových kompetencií, ktoré absolvent dosiahol na konci 

prvej časti I. stupňa základného štúdia vytvára základ pre ďalší stupeň vzdelávania. 

 

Nižšie sekundárne umelecké vzdelávanie 

Stupeň: Druhá časť I. stupňa základného štúdia 

Učebný plán: 7 

Predmety:  

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

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

3. Hudobná náuka (1. – 3. ročník) (1,5 hod/týždenne) 

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

školy: 

Výkonový štandard Obsahový štandard 

 ovládajú širšie názvoslovie a rozdelenie  

inštrumentára predmetu: bubny, činely, 

melodické bicie nástroje a perkusívne 

bicie nástroje, 

 ovládajú správne návyky: postoj,  

sedenie, postavenie rúk a nôh, držanie 

tela, držanie paličiek a ovládajú základy 

správneho používania hracieho aparátu: 

Nástrojové technické kompetencie: 

 

Hra na malom bubne: 

 Hra zvukovo vyrovnaných striedavých, 

opakovaných úderov a vírenia s 

dynamickým rozlíšením p - mf – f. 

 Hra dvojených úderov – “dvojky“. 

 Vírenie vo štvrťovej a osminovej note s 



vyrovnané hranie striedavých, 

opakovaných a zdvojených úderov, 

vírenia v pomalom, strednom a rýchlom 

tempe s dynamickým rozlíšením p-mf-f, 

 ovládajú vírenie s legátom i s odsadením, 

 ovládajú hru základného paraddidlu 

RLRR LRLL, 

 ovládajú základy jednoduchého prírazu, 

 ovládajú základy akcentov v osminových 

notách, 

 ovládajú hru zo zápisu celých, polových, 

štvrťových, osminových a 

šestnástinových nôt a pomlčiek v 4/4, 

3/4, 2/4, 3/8, 6/8, 9/8, 12/8, 4/8 takte,  

 ovládajú prechod medzi osminovými 

notami, osminovými triolami, 

šestnástinovými notami a pomlčkami, 

 ovládajú hru polovej, štvrťovej a 

osminovej noty s bodkou a hru 

osminovej a šestnástinovej synkopy a 

ligatúry, 

 ovládajú hru šestnástinovej trioly, 

 ovládajú pedálovú techniku, rozkladovú 

koordináciu rúk a nôh (veľký bubon, 

malý bubon, dva tomy a hi-hat na druhú 

časť doby), 

 vedia zahrať osminové a šestnástinové 

variácie beatového sprievodu a slow-

rocku, 

 orientujú sa na melodickom bicom 

nástroji v dur a mol stupniciach s 5 

predznamenaniami a vedia zahrať T5 a 

jeho obraty, 

 vedia zahrať D7, 

 vedia zahrať prednesovú skladbu. 

legátom, i s odsadením. 

 Hra jednoduchého prírazu a hra akcentov 

v osminových notách. 

 Hra paraddidlu RLRR LRLL. 

 Hra zo zápisu celých, polových, 

štvrťových, osminových, šestnástinových 

nôt a pomlčiek a hra šestnástinovej 

trioly. 

 Rytmická stupnica: štvrťové, osminové,   

šestnástinové noty, šestnástinovej trioly. 

 Hra osminovej noty s bodkou, hra 

osminovej a šestnástinovej synkopy a 

ligatúry. 

 Hra v 4/4, 3/4, 2/4, 3/8, 6/8, 9/8, 12/8 a 

4/8 takte. 

 

Hra na bicej súprave: 

 Rozkladové cvičenia s použitím veľkého 

bubna, malého bubna a dvoch tomov s 

aplikáciou hi-hat na druhú polovicu 

doby. 

 Kombinovaná koordinácia celého   

hracieho aparátu, osminové a 

šestnástinové variácie beatového 

sprievodu a slow-rocku. 

 Hra so sprievodom (klavír, gitara, CD 

prehrávač, počítač). 

 

Hra na perkusiách: 

 Vystihnutie motorického rytmu, 

prízvuku a dynamiky. 

 Artikulácia – otvorené a tlmené údery. 

 

Hra na xylofóne alebo vibrafóne: 

 Hra stupníc: H dur - gis mol, Des dur - b 

mol a príslušného T5,T6,T6/4 a D7. 

 Orientácia v notovom zápise v rozsahu 

repertoáru. 

 Prednesová skladba. 

 

Hudobno-teoretické poznatky: 

 Širšie názvoslovie inštrumentára bicích 

nástrojov: tympany, veľký bubon, malý 

bubon, tomy, sprievodný činel (ride), 

crash činel, hi-hat, bicia súprava, 

tamburína, triangel, rolničky, zvonkohra, 

metalofón, xylofón, marimba, vibrafón, 

paličky, bonga, conga, cabasa, guiro, 

temple-blocky, Agogo-bells ... . 

 Pojmy: základná poloha, striedavé údery, 



opakované údery, zdvojené údery, 

vírenie, celá, polová, štvrťová, osminová 

a šestnástinová nota, pomlčka, bodka za 

notou, triola, synkopa, ligatúra, legato, 

doba, takt, rytmus, tempo, dynamika, 

piano, mezzoforte, forte, valčík, polka, 

beatový sprievod, slow-rock, tón, 

stupnica, Dur – mol, tonický kvintakord 

a jeho obraty, dominantný septakord, 

melódia, pieseň, skladba. 

 

Sluchovo-rytmická oblasť:  

 Rytmické a melodické hry. Analýza 

metra a prízvukov.  
 Orientácia v pohybe melódie, tónine a 

akorde. 

 

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

školy: 

Výkonový štandard Obsahový štandard 

 ovládajú názvoslovie a delenie  

inštrumentára predmetu: bubny, 

samozvučné, blanozvučné, ladené, 

melodické, 

 ovládajú správne hráčske návyky a 

základy správneho používania hracieho 

aparátu: uvoľnený postoj, sedenie, 

postavenie rúk a nôh, držanie tela, 

držanie paličiek, vyrovnané hranie 

striedavých, opakovaných, zdvojených 

úderov a vírenia v pomalom, strednom 

a rýchlom tempe s dynamickým 

rozlíšením p-mp- mf-f, 

 ovládajú aplikáciu crescenda – 

decrescenda pri vírení a vírenie vo 

štvrťovej a osminovej note s legátom i s 

odsadením, 

 ovládajú hru paradiddlov RLRR LRLL, 

RRLR LLRL, 

 ovládajú hru akcentov v párnom 

i nepárnom delení v pomalom tempe, 

 ovládajú základy jednoduchého a 

dvojitého prírazu, 

 ovládajú hru zo zápisu celých, polových, 

štvrťových, osminových, šestnástinových 

nôt a pomlčiek v 5/4, 4/4, 3/4, 2/4, 3/8, 

6/8, 9/8, 12/8 4/8 a celom (alla breve) 

takte, 

 ovládajú hru šestnástinovej trioly  a  

Nástrojové technické kompetencie: 

 

Hra na malom bubne: 

 Hra zvukovo vyrovnaných striedavých, 

opakovaných úderov a virblov s 

dynamickým rozlíšením p-mp- mf-f. 

 Zdvojené údery-“dvojky“. 

 Vírenie s legátom, s odsadením a s 

aplikáciou crescenda – decrescenda. 

 Hra jednoduchého a dvojitého prírazu. 

 Hra akcentov v párnom delení. 

 Hra paradiddlov RLRR LRLL, RRLR 

LLRL. 

 Hra zo zápisu celých, polových, 

štvrťových, osminových, 

šestnástinových; nôt a pomlčiek v 5/4, 

4/4, 3/4, 2/4, 3/8, 6/8, 9/8, 12/8 4/8 a 

celom (alla breve) takte. 

 Hra osminovej noty s bodkou. 

 Hra osminovej a šestnástinovej synkopy 

a ligatúry. 

 Hra šestnástinovej trioly a sextoly. 

 Rytmická stupnica: noty štvrťové, 

osminové, triola, šestnástinové noty, 

sextoly. 

 

Hra na bicej súprave: 

 Rozkladové cvičenia s použitím veľkého 

bubna, malého bubna, dvoch tomov s 



sextoly a prechod medzi osminovými 

notami, osminovými triolami a 

šestnástinovými notami a pomlčkami, 

 ovládajú hru polovej, štvrťovej a 

osminovej noty s bodkou a hru 

osminovej a šestnástinovej synkopy a 

ligatúry, 

 ovládajú pedálovú techniku, rozkladovú  

koordináciu rúk a nôh (veľký bubon, 

malý bubon, dva tomy a hi-hat na druhú 

časť doby), 

 vedia zahrať osminové a šestnástinové 

variácie beatového sprievodu a slow-

rocku, 

 orientujú sa na melodickom bicom 

nástroji v dur a mol stupniciach so 6 

predznamenaniami, 

 vedia zahrať T5, D7 a ich obraty, 

 vedia zahrať prednesovú skladbu. 

aplikáciou hi-hat na druhú polovicu 

doby.  

 Kombinovaná koordinácia celého 

hracieho aparátu, osminové a 

šestnástinové variácie beatového 

sprievodu a slow-rocku. 

 Základy hry latino-rytmov. 

 Hra so sprievodom /klavír, gitara, CD 

prehrávač, počítač/. 

 

Hra na perkusiách: 

 Hra rytmických paternov s využitím 

prízvukov. 

 Artikulácia – otvorené a tlmené údery. 

 Aplikácia paradiddlov. 

 

Hra na xylofóne alebo vibrafóne: 

 Hra stupníc Fis dur – dis mol, Ges dur – 

es mol, príslušného T5 a D7 a ich 

obratov. 

 Chromatická stupnica. 

 Orientácia v notovom zápise v rozsahu 

repertoáru. 

 Prednesová skladba. 

 

Hudobno-teoretické poznatky: 

 Názvoslovie    a delenie    inštrumentára    

predmetu: samozvučné, blanozvučné, 

melodické, ladené, perkusívne, tympany, 

veľký bubon, malý bubon, tomy, 

sprievodný činel (ride), crash činel, hi-

hat, bicia súprava, tamburína, triangel, 

rolničky, zvonkohra, metalofón, xylofón, 

marimba,  vibrafón,  paličky,  bonga,  

conga,  cabasa,  guiro,  temple- blocky, 

agogo-bells ... . 

 Základy teórie ladenia bicích nástrojov. 

 Pojmy: základná poloha, striedavé údery, 

opakované údery, zdvojené údery,   

vírenie, prírazy, paradiddle, akcenty, 

celá, polová, štvrťová, osminová,  

šestnástinová nota, pomlčka, bodka za  

notou, triola, sextola, synkopa, ligatúra, 

legato, doba,  takt, rytmus, tempo, valčík,  

polka,  beatový  sprievod,  slow-rock,  

latino-rytmy,  tempo, dynamika, piano, 

mezzopiáno, mezzoforte, forte, 

fortissimo, crescendo, decrescendo, tón, 

stupnica, dur – mol, tonický kvintakord a 

jeho obraty, dominantný septakord, 



zmenšený septakord, melódia, pieseň, 

skladba, motív, veta, časť, predohra, 

dohra, medzihra. 

 

Sluchovo-rytmická oblasť: 

 Rytmické a melodické hry. 

 Analýza metra, motorického rytmu a 

prízvukov.  

 Orientácia v pohybe melódie, tónine a 

akorde. 

 

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

školy: 

Výkonový štandard Obsahový štandard 

 ovládajú názvoslovie a delenie  

inštrumentára predmetu a poznajú 

princípy ladenia bicích nástrojov, 

 ovládajú správne hráčske návyky a 

základy správneho používania hracieho 

aparátu: uvoľnený postoj, sedenie, 

postavenie rúk a nôh, držanie tela, 

držanie paličiek, vyrovnané hranie 

striedavých, opakovaných, zdvojených 

úderov a virblov v pomalom, strednom a  

rýchlom tempe s dynamickým rozlíšením 

p-mp-mf-f-ff, 

 ovládajú hru paradiddlov RLRR LRLL, 

RRLR LLRL, RLLR LRRL, 

 ovládajú hru akcentov v párnom 

a nepárnom delení – pomalé a stredné 

tempá, 

 ovládajú vírenie s legátom i s odsadením 

a aplikáciu crescenda – decrescenda pri 

vírení, 

 ovládajú základy jednoduchého, 

dvojitého a trojitého prírazu, 

 ovládajú hru zo zápisu celých, polových, 

štvrťových, osminových, šestnástinových  

a dvaatricatinových nôt a pomlčiek v 6/4, 

5/4, 4/4, 3/4, 2/4, 3/8, 6/8, 9/8, 12/8, 4/8 a 

celom (alla breve) takte, 

 ovládajú hru polovej, štvrťovej, 

osminovej a šestnástinovej noty s bodkou 

i hru osminovej a šestnástinovej synkopy 

a ligatúry, 

 ovládajú hru šestnástinovej trioly, 

sextoly, kvintoly a veľkej trioly, 

 ovládajú rytmickú stupnicu: delenie  

štvrťové, osminové, triolové, 

Nástrojové technické kompetencie: 

 

Hra na malom bubne: 

 Hra zvukovo vyrovnaných striedavých, 

opakovaných úderov a virblov s 

dynamickým rozlíšením p-mp-mf-f-ff. 

 Zdvojené údery – “dvojky“. 

 Vírenie: crescendo – decrescendo, s 

legátom, s odsadením. 

 Hra jednoduchého, dvojitého a trojitého 

prírazu. 

 Hra akcentov v párnom a nepárnom 

delení. 

 Hra paradiddlov RLRR LRLL, RRLR 

LLRL, RLLR LRRL a diddle 

paradiddlov. 

 Hra zo zápisu celých, polových, 

štvrťových, osminových, šestnástinových 

nôt a pomlčiek. 

 Hra dvaatricatinových nôt. 

 Hra polovej, štvrťovej a osminovej noty 

s bodkou. 

 Hra osminovej a šestnástinovej synkopy 

a ligatúry. 

 Hra veľkej trioly, šestnástinovej trioly, 

sextoly a kvintoly. 

 Rytmická stupnica: štvrťové, osminové, 

šestnástinové noty, sextoly, kvintoly,  

dvaatricatinové noty. 

 Hra v celom (alla breve) v 6/4, 5/4, 4/4, 

3/4, 2/4, 3/8, 6/8, 9/8, 12/8, 4/8 a celom 

(alla breve) takte. 

 Ladenie nástroja a nadstavenie strunníka. 

 

Hra na bicej súprave: 



šestnástinové, sextolové, dvaatricatinové, 

 ovládajú pedálovú techniku, rozkladovú a 

kombinovanú koordináciu rúk a 

nôh(veľký bubon, malý bubon, dva tomy 

a hi-hat na druhú časť doby), 

 vedia zahrať osminové a šestnástinové 

variácie beatového sprievodu a slow-

rocku, swing, shuffle, jednoduché latino-

rytmy, 

 orientujú sa na melodickom bicom 

nástroji v dur a mol stupniciach so 7 

predznamenaniami, 

 vedia zahrať T5, D7, zm7 a ich obraty, 

 vedia zahrať prednesovú skladbu. 

 Rozkladové cvičenia s použitím veľkého 

bubna, malého bubna a dvoch tomov s 

aplikáciou hi-hat na druhú osminku 

doby. 

 Zdvojený úder na veľký bubon. 

 Kombinovaná koordinácia celého   

hracieho aparátu, osminové a 

šestnástinové variácie beatového  

sprievodu a slow-rocku, swing, shuffle, 

jednoduché latino rytmy. 

 Základy funky-rytmov. 

 Základy hry s metličkami. 

 Hra so sprievodom (klavír, gitara, CD 

prehrávač, počítač). 

 

Hra na perkusiách: 

 Hra rytmických paternov s využitím 

prízvukov a dynamiky. 

 Aplikácia paradiddlov a diddle 

paradiddlov. 

 Artikulácia – otvorené a tlmené údery. 

 

Hra na xylofóne alebo vibrafóne: 

 Hra stupníc Cis dur – ais mol, Ces dur – 

as mol. 

 T5, D7, zm7 a ich obraty. 

 Chromatická a celotónová stupnica. 

 Nácvik tremola. 

 Prednesová skladba. 

 

Hudobno-teoretické poznatky: 

 Delenie a názvoslovie inštrumentára  

bicích nástrojov: samozvučné, 

blanozvučné, melodické, ladené, 

perkusívne, tympany, veľký bubon, malý 

bubon, tomy, sprievodný činel (ride), 

crash činel, hi-hat, bicia súprava, 

tamburína, triangel, rolničky, zvonkohra, 

metalofón, xylofón, marimba,  vibrafón,  

paličky,  bonga,  conga,  cabasa,  guiro,  

temple- blocky, agogo-bells... . 

 Teória ladenia bicích nástrojov. 

 Pojmy: základná poloha, striedavé údery, 

opakované údery, zdvojené údery,   

vírenie, prírazy, paradiddle, akcenty, 

celá, polová, štvrťová, osminová,  

šestnástinová  a dvaatricatinová nota, 

pomlčka, bodka za notou, triola, sextola,  

kvintola, synkopa, ligatúra, legato, doba, 

takt, rytmus, tempo, valčík, polka, 



beatový sprievod, slow-rock, swing, 

shuffle, latino-rytmy, funky-rytmy, 

groove, dynamika, piano, mezzopiáno,  

mezzoforte, forte, fortissimo, crescendo,  

decrescendo, tón, stupnica, diatonika, 

chromatika, celotónová stupnica, dur – 

mol, tonický kvintakord, dominantný 

septakord, zmenšený septakord a ich 

obraty, melódia, pieseň, skladba, motív, 

téma, veta, časť, forma, sloha, refrén, 

most, predohra, dohra medzihra, sólo, 

brejk. 

 

Sluchovo-rytmická oblasť: 

 Analýza štýlu, taktu, prízvukov, 

rytmického sprievodu. 

 Orientácia vo forme: piesňové formy, 

téma, most – bridge, predohra, medzihra, 

dohra, coda ... . 

 Orientácia v pohybe melódie v durovej   

a molovej diatonike a chromatike. 

 Orientácia v T5, D7 a zm7 akorde. 

 

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

školy: 

Výkonový štandard Obsahový štandard 

 ovládajú názvoslovie, delenie a žánrové 

využitie inštrumentára bicích nástrojov 

a ovládajú základy ladenia používaných 

nástrojov, 

 ovládajú správne hráčske návyky a 

základy správneho používania hracieho 

aparátu: uvoľnený postoj, sedenie, 

postavenie rúk a nôh, držanie tela, 

držanie paličiek, vyrovnané hranie 

striedavých, opakovaných, zdvojených 

úderov a virblov v pomalom, strednom a  

rýchlom tempe s dynamickým rozlíšením 

pp-p-mp-mf-f-ff, 

 ovládajú hru paradiddlov RLRR LRLL, 

RRLR LLRL, RLLR LRRL, RLRL 

LRLR a diddle paradiddlov, 

 ovládajú hru akcentov v párnom 

a nepárnom delení – pomalé, stredné aj 

rýchle tempá, 

 ovládajú vírenie s legátom i s odsadením, 

aplikáciu crescenda a decrescenda pri 

vírení, 

 ovládajú základy jednoduchého, 

Nástrojové technické kompetencie: 

 

Hra na malom bubne: 

 Hra zvukovo vyrovnaných striedavých, 

opakovaných, zdvojených úderov 

a virblov s dynamickým rozlíšením pp-p-

mp-mf-f-ff. 

 Vírenie s legátom, s odsadením, 

aplikácia crescenda a decrescenda. 

 Hra jednoduchého, dvojitého, trojitého a 

štvoritého prírazu. 

 Hra akcentov v párnom a nepárnom 

delení. 

 Hra paradiddlov RLRR LRLL, RRLR 

LLRL, RLLR LRRL, RLRL LRLR a 

diddle paradiddlov. 

 Hra zo zápisu celých, polových, 

štvrťových, osminových, šestnástinových  

a dvaatricatinových nôt a pomlčiek 

v celom (alla breve) 7/4, 6/4, 5/4, 4/4, 

3/4, 2/4, 3/8, 6/8, 9/8, 12/8, 4/8 takte. 

 Hra duoly, veľkej trioly, šestnástinovej 

trioly, sextoly, kvintoly a septoly. 



dvojitého, trojitého a štvoritého prírazu, 

 ovládajú hru zo zápisu celých, polových, 

štvrťových, osminových, šestnástinových  

a dvaatricatinových nôt a pomlčiek v 7/4, 

6/4, 5/4, 4/4, 3/4, 2/4, 3/8, 6/8, 9/8, 12/8, 

4/8 a celom (alla breve) takte, 

 ovládajú hru polovej, štvrťovej, 

osminovej a šestnástinovej noty s bodkou 

a hru osminovej, šestnástinovej, 

dvaatricatinovej synkopy a ligatúry, 

 ovládajú hru veľkej trioly, duoly, 

šestnástinovej trioly, sextoly, kvintoly 

a septoly,  

 ovládajú rytmickú stupnicu: delenie  

štvrťové, osminové, triolové, 

šestnástinové, kvintolové, sextolové, 

septolové a dvaatricatinové, 

 ovládajú pedálovú techniku, rozkladovú 

a kombinovanú koordináciu rúk a nôh 

(veľký bubon, malý bubon, dva tomy a 

hi-hat na druhú časť doby), 

 vedia zahrať osminové a šestnástinové 

variácie beatového sprievodu a slow-

rocku, swing, shuffle, latino-rytmy, 

funky-rytmy a ovládajú základy hry s 

metličkami, 

 orientujú sa na melodickom bicom 

nástroji v dur a mol stupniciach (7 

predznamenaní) a vedia zahrať T5, D7, 

zm7 a ich obraty, 

 vedia zahrať chromatickú a celotónovú 

stupnicu, 

 ovládajú základnú hru tremola, 

 vedia zahrať prednesovú skladbu. 

 Hra osminovej a šestnástinovej noty 

s bodkou. 

 Hra osminovej, šestnástinovej a 

dvaatricatinovej synkopy a ligatúry. 

 Rytmická stupnica: štvrťové noty, 

osminové noty, trioly, šestnástinové 

noty, kvintoly, sextoly, septoly a 

dvaatricatinové noty. 

 Ladenie malého bubna, nadstavenie 

strunníka a údržba nástroja. 

 

Hra na bicej súprave: 

 Rozkladové cvičenia s použitím veľkého 

bubna, malého bubna, dvoch tomov a hi-

hat na druhú polovicu doby. 

 Zdvojený úder na veľký bubon. 

 Hra v trojdobých taktoch. 

 Kombinovaná  koordinácia celého 

hracieho aparátu, variácie beatového 

sprievodu  a  slow-rocku,  swing,  wals,  

shuffle,  latino-rytmy, funky- rytmy a hra 

s metličkami. 

 Hra so sprievodom (klavír, gitara, CD 

prehrávač, počítač). 

 Ladenie nadstavenie a údržba nástroja. 

 

Hra na perkusiách: 

 Hra rytmických paternov s využitím 

prízvukov a dynamiky. 

 Artikulácia – otvorené, tlmené údery a 

aplikácia paradiddlov a diddle 

paradiddlov. 

 

Hra na xylofóne alebo vibrafóne: 

 Dur a mol stupnice, chromatická a 

celotónová stupnica. 

 T5, D7, zm7 a ich obraty. 

 Hra tremola. 

 Orientácia v notovom zápise v rozsahu 

nástroja. 

 Prednesová skladba. 

 

Hudobno-teoretické poznatky: 

 Delenie a názvoslovie inštrumentára  

bicích nástrojov: samozvučné, 

blanozvučné, melodické, ladené, 

perkusívne, tympany, veľký bubon, malý 

bubon, tomy, sprievodný činel (ride), 

crash činel, hi-hat, bicia súprava, 

tamburína, triangel, rolničky, zvonkohra, 



metalofón, xylofón, marimba, vibrafón, 

paličky, bonga, conga, cabasa, guiro, 

temple- blocky, agogo-bells ... . 

 Teória ladenia samozvučných a 

blanozvučných nástrojov. 

 Pojmy: základná poloha, striedavé údery, 

opakované údery, zdvojené údery, 

vírenie, prírazy, paradiddle, akcenty, 

celá, polová, štvrťová, osminová, 

šestnástinová a dvaatricatinová nota, 

pomlčka, bodka za notou, duola, triola, 

sextola, kvintola, septola, synkopa, 

ligatúra, legato, doba, takt, rytmus, 

tempo, valčík, polka, beatový sprievod, 

slow-rock, swing, wals, shuffle, latino 

rytmy, funky-rytmy, groove, dynamika, 

pianissimo, piano, mezzopiáno, 

mezzoforte, forte, fortissimo, crescendo, 

decrescendo, tón, stupnica, diatonika, 

chromatika, celotónová stupnica, dur – 

mol, tonický kvintakord a jeho obraty, 

dominantný septakord, zmenšený 

septakord, melódia, pieseň, skladba, 

motív, téma, veta, časť, forma, sloha, 

refrén, most, predohra, dohra medzihra, 

sólo, brejk. 

 

Sluchovo-rytmická oblasť: 

 Analýza štýlu, taktu, prízvukov, 

rytmického sprievodu. 

 Orientácia vo forme: piesňové formy, 

téma, most – bridge, predohra, medzihra, 

dohra, coda ... . 

 Orientácia v pohybe melódie v durovej a 

molovej diatonike a chromatike. 

 Orientácia v T5, D7 a zm7. 

 

Záverečná skúška: 

 Hra na malom bubne: dve kontrastné cvičenia s využitím prírazov, akcentov, vírenia  

s legátom i s odsadením. 

 Hra na bicej súprave: 

 rozkladové cvičenie vo štvrťovom alebo osminovom takte s ostinátnym 

použitím hi-hat, 

 jedna ukážka bicieho sprievodu (beatový sprievod, slow-rock, swing, wals, 

shuffle, latino alebo funky). 

 Hra na melodickom bicom nástroji - (xylofón, vibrafón, metalofón): 

  jedna durová stupnica (výber žiaka), paralelná molová, 

 T5, D7, zm7, 



 prednesová skladba (sa nevyžaduje, ak bola odohraná na verejnom 

absolventskom koncerte). 

 

Profil absolventa nižšieho sekundárneho umeleckého vzdelávania: 

Absolvent študijného zamerania Hra na bicích nástrojoch sa orientuje v problematike 
histórie, delenia, ladenia, základnej údržby a hry na bicích nástrojoch. Ovláda základnú hru na 
malom bubne, bicej súprave, melodických bicích nástrojoch a elementárnych perkusiách. 
Svoje vedomosti a nadobudnuté kompetencie vie uplatniť v hre v hudobných súboroch. 
Ovláda hru zo zápisu a vie tvorivým spôsobom začleniť vhodné hudobné prostriedky do 
väčšieho hudobného celku. Pri hre uplatňuje emocionálne adekvátne výrazové prostriedky. 
Absolvent štúdia má osobný a uvedomelý vzťah k hudbe v jej rozmanitých podobách. Vie 
posúdiť vlastnú úroveň schopností a zručností a je schopný sa verejne hudobne prezentovať. 

Absolvent druhej časti I. stupňa základného štúdia ZUŠ zamerania Hra na bicích 
nástrojoch má nadobudnuté kompetencie, ktoré ho oprávňujú sa uchádzať o štúdium na II. 
stupni ZUŠ, prípadne na konzervatóriu. Má osvojené základy umeleckej výchovy  
a vzdelávania v odbore a v zameraní. Je schopný umelecky pôsobiť v rôznych skupinách, 
súboroch, umeleckých formáciách. Je pripravený na celoživotné vzdelávanie a rozširovanie 
svojich nadobudnutých všeobecných a odborných vedomostí a zručností v umeleckej oblasti. 

 

II. stupeň základného štúdia 

Učebný plán: 20 

Predmety:  

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

2. Komorná hra (1 – 2 hod/týždenne) 

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

Výkonový štandard Obsahový štandard 

 ovládajú názvoslovie inštrumentára 

predmetu ktorý používajú, ovládajú 

základy správnych návykov: postoj, 

sedenie, postavenie rúk a nôh, držanie 

tela, držanie paličiek, 

 ovládajú základy správneho používania 

hracieho aparátu: hru zápästím a prstami,   

zvukovo a dynamicky vyrovnané hranie 

striedavých a opakovaných úderov, 

tlakové vírenie s dynamickým rozlíšením 

p-mf-f, 

 ovládajú jednoduchý príraz a základy hry 

akcentov, 

 ovládajú  základnú  hru  paradiddlov  

RLRR  LRLL,  RRLR  LLRL, RLLR 

LRRL, RLRL LRLR, 

 ovládajú hru zo zápisu celých, polových, 

štvrťových, osminových, šestnástinových 

nôt a pomlčiek v 4/4, 3/4, 2/4, 3/8 a 6/8 

Nástrojové technické kompetencie: 

 

Základy hry na malom bubne: 

 Postoj, sedenie, držanie paličiek, 

postavenie rúk. 

 Hra vyrovnaných striedavých a 

opakovaných úderov. 

 Prstová technika. 

 Hra zdvojených úderov. 

 Technika tlakového vírenia. 

 Hra jednoduchého prírazu. 

 Hra akcentov v párnom delení. 

 Hra paradiddlov RLRR LRLL, RRLR 

LLRL, RLLR LRRL, RLRL LRLR. 

 Hra zo zápisu celých, polových, 

štvrťových, osminových, šestnástinových 

nôt a pomlčiek v 4/4, 3/4, 2/4, 3/8 a 6/8 

takte. 

 Spájanie párneho a nepárne delenia  



takte, 

 ovládajú striedanie osminových nôt, triol 

a šestnástinových nôt,  

 ovládajú hru polovej a štvrťovej a 

osminovej noty s bodkou, 

 poznajú zvukovo – farebné možnosti hry 

na elementárne perkusie, 

 ovládajú základnú pedálovú techniku,  

rozkladovú koordináciu celého hracieho  

aparátu, základné varianty beatového  

sprievodu, slow-rocku a poznajú 

základné znaky širšej palety rytmov. 

doby (osminové noty, trioly, 

šestnástinové noty). 

 Hra polovej a štvrťovej noty s bodkou. 

 Dynamické rozlíšenie p, mf, f. 

 

Hra na bicej súprave: 

 Jednoduchá a základná kombinovaná  

koordinácie celého hracieho aparátu, 

rozkladové cvičenia s použitím veľkého 

bubna, malého bubna a dvoch tomov. 

 Striedavé údery s nohami (veľký bubon – 

hi-hat). 

 Variácie beatového sprievodu a slow-

rocku, základné znaky širšej palety 

štandardných rytmov. 

 Hra so sprievodom (klavír, gitara, CD 

prehrávač, počítač). 

 

Hra na perkusiách: 

 Realizácia motorického rytmu a 

prízvukov. 

 Artikulácia – otvorené a tlmené údery. 

 

Hudobno-teoretické poznatky: 

 Názvoslovie používaného inštrumentára. 

 Pojmy: základná poloha, striedavé údery, 

opakované a zdvojené údery, vírenie, 

celá, polová, štvrťová, osminová 

a šestnástinová nota, pomlčka, doba, takt, 

rytmus, valčík, polka, beatový sprievod, 

slow-rock, tempo, dynamika, tempo, 

dynamika, piano, mezzoforte, forte tón, 

pieseň... . 

 

Sluchovo-rytmická oblasť: 

 Hry na otázku a odpoveď, hry na ozveny. 

 

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

Výkonový štandard Obsahový štandard 

 ovládajú názvoslovie používaného 

inštrumentára predmetu, 

 ovládajú základy správnych návykov a   

základy správneho používania hracieho 

aparátu: sedenie, postavenie rúk a nôh, 

držanie tela, držanie paličiek, hra 

zápästím a prstami, zvukovo 

a dynamicky vyrovnané hranie 

striedavých a opakovaných úderov, 

tlakové vírenie s dynamickým rozlíšením 

Nástrojové a technické kompetencie: 

 

Základy hry na malom bubne: 

 Hra striedavých a zdvojených úderov s 

dynamickým rozlíšením p-mp- mf-f. 

 Prstová technika a zdvojené údery – 

“dvojky“. 

 Hra tlakového vírenia vo štvrťovej a 

osminovej note s legátom. 

 Hra jednoduchého a dvojitého prírazu. 



p-mp-mf-f, 

 poznajú zvukovo-farebné možnosti hry 

na malý bubon a princípy jeho ladenia, 

 ovládajú vírenie s legátom i s odsadením, 

aplikáciu crescenda – decrescenda, 

 ovládajú jednoduchý a dvojitý príraz 

a hru akcentov v párnom i nepárnom 

delení, 

 ovládajú hru paradiddlov RLRR LRLL, 

RRLR LLRL, RLLR LRRL, RLRL 

LRLR v pomalom a strednom tempe, 

 ovládajú hru zo zápisu celých, polových, 

štvrťových, osminových, šestnástinových  

nôt a pomlčiek  v 4/4,  3/4,  2/4, 3/8, 6/8, 

9/8, 4/8 takte, 

 s istotou ovládajú prechod medzi 

osminovými notami, osminovými 

triolami a šestnástinovými notami, 

 ovládajú hru polovej a štvrťovej a 

osminovej noty s bodkou, 

 ovládajú hru osminovej a šestnástinovej 

synkopy a ligatúry, 

 poznajú zvukovo – farebné možnosti hry 

na elementárne perkusie, 

 ovládajú  základnú  pedálovú  techniku,  

rozkladovú  koordináciu celého  hracieho  

aparátu, vedia zahrať osminové  

a šestnástinové variácie beatového 

sprievodu a slow-rocku a základných 

iných štandardných rytmov. 

 Hra akcentov v párnom i nepárnom 

delení. 

 Hra paradiddlov RLRR LRLL, RRLR 

LLRL, RLLR LRRL, RLRL LRLR. 

 Hra zo zápisu celých, polových,    

štvrťových, osminových, šestnástinových 

nôt a pomlčiek v 4/4, 3/4, 2/4, 3/8, 6/8, 

9/8, 4/8 takte. 

 Spájanie párneho a nepárneho akcentu, 

delenie doby (osminky, trioly, 

a šestnástiny). 

 Rytmická stupnica: štvrťové, osminové, 

šestnástinové noty. 

 Hra osminovej noty s bodkou, osminovej 

a šestnástinovej synkopy a ligatúry. 

 

Hra na bicej súprave: 

 Rozkladové  cvičenia  –  kombinovaná  

koordinácia  celého  hracieho aparátu s 

použitím veľkého bubna, malého bubna a 

dvoch tomov a  hi-hat. 

 Zdvojený úder na veľký bubon. 

 Hra beatových sprievodov, slow-rocku a 

jednoduchých latino-rytmov. 

 Hra so sprievodom (klavír, gitara, CD 

prehrávač, počítač). 

 

Hra na perkusiách: 

 Realizácia motorického rytmu, paternov, 

prízvukov a dynamiky. 

 Artikulácia – otvorené a tlmené údery. 

 

Hudobno-teoretické poznatky: 

 Názvoslovie používaného inštrumentára 

predmetu. 

 Pojmy: základná poloha, striedavé údery, 

opakované údery, zdvojené údery, 

vírenie, celá, polová, štvrťová, osminová 

a šestnástinová nota, pomlčka, bodka za 

notou, synkopa, ligatúra, doba, takt, 

rytmus, tempo, dynamika,  piano,  

mezzopiano, mezzoforte, forte, valčík,  

polka, beatový sprievod, slow-rock, 

latino-rytmy, pieseň, skladba ... . 

 

Sluchovo-rytmická oblasť: 

 Rytmické hry na ozveny, na otázku a 

odpoveď. 

 Analýza taktu a motorického rytmu 

zvukovej ukážky (klavír, gitara, CD, 



počítač). 

 

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

Výkonový štandard Obsahový štandard 

 ovládajú a delenie inštrumentára 

predmetu: samozvučné, blanozvučné, 

ladené a melodické bicie nástroje, 

 ovládajú zvukovo-farebné možnosti hry  

na malom bubne, bicej súprave, 

perkusiách a princípy ich ladenia, 

 ovládajú základy správnych návykov 

a základy správneho používania hracieho 

aparátu: sedenie, postavenie rúk a nôh, 

držanie tela, držanie paličiek, hra 

zápästím a prstami, zvukovo 

a dynamicky vyrovnané hranie 

striedavých  a opakovaných úderov, 

tlakové vírenie, s dynamickým 

rozlíšením p-mp-mf-f-ff, 

 ovládajú vírenie s legátom i s odsadením,  

aplikáciu crescenda-decrescenda, 

 ovládajú hru paradiddlov RLRR LRLL, 

RRLR LLRL, RLLR LRRL, RLRL 

LRLR v pomalom, strednom aj rýchlom 

tempe, 

 ovládajú hru akcentov v párnom i 

nepárnom delení v pomalom a strednom 

tempe, 

 ovládajú jednoduchý, dvojitý a trojitý 

príraz, 

 ovládajú hru zo zápisu celých, polových, 

štvrťových, osminových 

a šestnástinových nôt a pomlčiek v 5/4, 

4/4, 3/4, 2/4, 3/8, 6/8, 9/8, 12/8 4/8 a 

celom (alla breve) takte, 

 ovládajú prechod medzi osminovými 

notami, osminovými triolami a 

šestnástinovými notami a pomlčkami, 

 ovládajú hru polovej, štvrťovej a 

osminovej noty s bodkou, 

 ovládajú hru šestnástinovej trioly, 

sextoly a veľkej trioly, 

 ovládajú hru osminovej a šestnástinovej 

synkopy a ligatúry, 

 ovládajú pedálovú techniku, techniku 

zdvojených úderov veľkého bubna, 

kombinovanú koordináciu celého 

hracieho aparátu a základy hry 

s metličkami, 

Nástrojové a technické kompetencie: 

 

Hra na malom bubne: 

 Hra vyrovnaných striedavých a 

opakovaných úderov, virblov s 

dynamickým rozlíšením p-mp-mf-f-ff. 

 Prstová technika. 

 Zdvojené údery – “dvojky“. 

 Vírenie v celej, polovej, štvrťovej 

a osminovej note s legátom, s odsadením 

a aplikácia crescenda-decrescenda. 

 Hra jednoduchého, dvojitého a trojitého 

prírazu. 

 Hra akcentov v párnom i nepárnom 

delení, v pomalom a strednom tempe. 

 Hra paradidlov RLRR LRLL, RRLR 

LLRL, RLLR LRRL, RLRL LRLR 

v pomalom a strednom tempe. 

 Hra zo zápisu celých, polových, 

štvrťových, osminových, šestnástinových 

nôt a pomlčiek v 5/4, 4/4, 3/4, 2/4, 3/8, 

6/8, 9/8, 12/8, 4/8 a celom (alla breve) 

takte. 

 Hra šestnástinovej trioly, sextoly a 

veľkej trioly. 

 Rytmická stupnica: noty štvrťové,  

osminové, trioly, šestnástinové  

a sextoly. 

 Hra osminovej a šestnástinovej noty  

s bodkou. 

 Hra osminovej a šestnástinovej synkopy 

a ligatúry. 

 

Hra na bicej súprave: 

 Rozkladové cvičenia – kombinovaná  

koordinácia celého hracieho aparátu  

s použitím veľkého bubna, malého 

bubna, dvoch tomov a hi-hat na druhú 

osminku doby. 

 Zdvojené údery veľkého bubna. 

 Hra osminových a šestnástinových 

variácií beatového sprievodu a slow-

rocku, základné latino a funky rytmy. 

 Hra so sprievodom (klavír, gitara, CD 

prehrávač, počítač). 



 vedia zahrať osminové a šestnástinové 

variácie beatového sprievodu a slow-

rocku, swing, shuffle, latino a funky 

rytmy. 

 

Hra na perkusiách: 

 Realizácia motorického rytmu, paternov, 

prízvukov a dynamiky. 

 Artikulácia – otvorené a tlmené údery. 

 Aplikácia paradiddlov (conga, bonga, 

temple-blocky alebo agogo-bells). 

 

Hudobno-teoretické poznatky: 

 Názvoslovie a delenie inštrumentára 

predmetu: samozvučné, blanozvučné, 

melodické, ladené, perkusívne, tympany, 

veľký bubon, malý bubon, tomy, 

sprievodný činel (ride), crash činel,  

hi-hat, bicia súprava, tamburína, triangel, 

rolničky, zvonkohra, metalofón, xylofón, 

marimba, vibrafón, paličky, bonga,  

conga, cabasa, guiro, temple- blocky, 

agogo-bells, cajon ... . 

 Princípy ladenia bicích nástrojov. 

 Pojmy: základná poloha, striedavé údery, 

opakované údery, zdvojené údery, 

vírenie, prírazy, paradiddle, akcenty, 

celá, polová, štvrťová, osminová, 

šestnástinová nota, pomlčka, bodka za 

notou, triola, veľká triola, sextola, 

synkopa, ligatúra, legato, doba, takt, 

rytmus, tempo, valčík, polka, beatový 

sprievod, slow-rock, latino-rytmy, 

dynamika, piano, mezzopiáno, 

mezzoforte, forte, fortissimo, crescendo, 

decrescendo, pieseň, skladba, motív, 

veta, časť, predohra, dohra, medzihra. 

 

Sluchovo-rytmická oblasť: 

 Rytmické hry. 

 Analýza metra a prízvukov.  

 Orientácia v hudobných formách 

 

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

Výkonový štandard Obsahový štandard 

 ovládajú názvoslovie, delenie  a žánrové 

využitie inštrumentára bicích nástrojov, 

 ovládajú zvukovo-farebné možnosti hry   

na malom bubne, perkusiách, bicej 

súprave a základy ladenia používaných 

nástrojov, 

 ovládajú základy správnych návykov 

a základy správneho používania hracieho 

Nástrojové a technické kompetencie: 

 

Hra na malom bubne: 

 Hranie vyrovnaných striedavých, 

opakovaných úderov a virblov s 

dynamickým rozlíšením pp-mp-mf-f-ff. 

 Prstová technika. 

 Zdvojené údery – “dvojky“. 



aparátu: sedenie, postavenie rúk a nôh, 

držanie tela, držanie paličiek, hra 

zápästím a prstami, zvukovo 

a dynamicky vyrovnané hranie 

striedavých a opakovaných úderov, 

tlakové vírenie, s dynamickým 

rozlíšením pp-p-mp-mf-f-ff, 

 ovládajú hru paradiddlov RLRR LRLL, 

RRLR LLRL, RLLR LRRL, RLRL 

LRLR a diddle paradiddlov, 

 ovládajú hru akcentov v párnom a 

nepárnom delení – pomalé, stredné aj 

rýchle tempá, 

 ovládajú jednoduchý, dvojitý, trojitý a 

štvoritý príraz, 

 ovládajú vírenie s legátom i s odsadením, 

aplikáciu crescenda – decrescenda, (pp-

p-mp-mf-f-ff), 

 ovládajú hru zo zápisu celých, polovýc, 

štvrťových, osminových, 

šestnástinových, dvaatricatinových nôt 

a pomlčiek v 7/4, 6/4, 5/4, 4/4, 3/4, 2/4, 

3/8, 6/8, 9/8, 12/8, 4/8 a celom (alla 

breve) takte, 

 ovládajú hru polovej, štvrťovej, 

osminovej a šestnástinovej noty 

s bodkou, 

 ovládajú  hru  osminovej, šestnástinovej,  

dvaatricatinovej  synkopy a ligatúry, 

 ovládajú hru šestnástinovej trioly a 

sextoly, veľkej trioly, duoly, kvintoly a 

septoly, 

 ovládajú rytmickú stupnicu: delenie 

štvrťové, osminové, triolové, kvintolové, 

šestnástinové, sextolové, septolové a 

dvaatricatinové, 

 ovládajú pedálovú techniku, techniku 

zdvojených úderov veľkého bubna, 

kombinovanú koordináciu celého 

hracieho aparátu, hru s metličkami, 

správne štýlové variácie beatového 

sprievodu, slow-rocku, swingu, walsu, 

shufflu, latino rytmov, funky rytmov a 

použitie breakov. 

 Vírenie s legátom, s odsadením, 

crescendo – decrescendo. 

 Hra jednoduchého, dvojitého, trojitého a 

štvoritého prírazu. 

 Hra  akcentov  v párnom  a nepárnom  

delení,  v pomalom, strednom a rýchlom 

tempe. 

 Hra paradiddlov RLRR LRLL, RRLR 

LLRL, RLLR LRRL, RLRL LRLR a 

diddle paradiddlov. 

 Hra zo zápisu celých, polových, 

štvrťových, osminových, šestnástinových 

a dvaatricatinových nôt a pomlčiek v 

celom (alla breve) 7/4, 6/4, 5/4, 4/4, 3/4, 

2/4, 3/8, 6/8, 9/8, 12/8, 4/8 takte. 

 Hra šestnástinovej trioly, sextoly, 

kvintoly, septoly, veľkej trioly a duoly. 

 Hra polovej, štvrťovej, osminovej a 

šestnástinovej noty s bodkou.  

 Hra osminovej, šestnástinovej a 

dvaatricatinovej synkopy a ligatúry. 

 Rytmická stupnica: štvrťové, osminové, 

šestnástinové noty, kvintola, sextola, 

septola, dvaatricatinové noty. 

 Ladenie, nadstavenie strunníka a údržba 

nástroja.  

 

Hra na bicej súprave: 

 Kombinovaná koordinácia celého 

hracieho aparátu, rozkladové cvičenia s 

použitím veľkého bubna, malého bubna a 

dvoch tomov s ostinátnou hrou hi-hat na 

druhú časť doby. 

 Hra vo štvrťových, osminových, párnych 

i nepárnych taktoch. 

 Zdvojený úder na veľký bubon. 

 Osminové a šestnástinové variácie 

beatového sprievodu a slow-rocku, 

swing, wals, shuffle, latino a funky 

rytmy. 

 Hra s metličkami. 

 Hra so sprievodom (klavír, gitara, CD 

prehrávač, počítač). 

 Ladenie, nadstavenie a údržba nástroja. 
 
Hra na perkusiách: 
 Realizácia motorického rytmu, paternov, 

prízvukov a dynamiky. 

 Artikulácia – otvorené a tlmené údery. 

 Aplikácia paradiddlov (conga, bonga, 

temple-blocky alebo agogo-bells). 



 

Hudobno-teoretické poznatky: 

 Delenie a názvoslovie inštrumentára 

bicích nástrojov: samozvučné, 

blanozvučné, melodické, ladené, 

perkusívne, tympany, veľký bubon, malý 

bubon, tomy, sprievodný činel (ride), 

crash činel, hi-hat, bicia súprava, 

tamburína, triangel, rolničky, zvonkohra, 

metalofón, xylofón, marimba, vibrafón, 

paličky, bonga, conga, cabasa, guiro, 

temple-blocky, Agogo-bells, cajon ... . 

 Teória ladenia samozvučných a 

blanozvučných nástrojov. 

 Pojmy: základná poloha, striedavé údery, 

opakované údery, zdvojené údery, 

vírenie, prírazy, paradiddle, akcenty, 

celá, polová, štvrťová, osminová, 

šestnástinová a dvaatricatinová nota, 

pomlčka, bodka za notou, duola, triola, 

sextola, kvintola, septola, synkopa, 

ligatúra, legato, doba, takt, rytmus, 

tempo, valčík, polka, beatový sprievod, 

slow-rock, swing, wals, shuffle, latino 

rytmy, funky rytmy, groove, tempo, 

dynamika, pianissimo, piano, 

mezzopiáno, mezzoforte, forte, 

fortissimo, crescendo, decrescendo, 

pieseň, skladba, motív, téma, veta, časť, 

forma, sloha, refrén, most, predohra, 

dohra medzihra, sólo, brejk. 

 

Sluchovo-rytmická oblasť: 

 Analýza štýlu, taktu, prízvukov, 

rytmického sprievodu. 

 Orientácia vo forme: piesňové formy, 

téma, most – bridge, predohra, medzihra, 

dohra, coda ... . 

 

Záverečná skúška: 

 Hra na malom bubne: dve kontrastné etudy s využitím paradiddlov, prírazov, akcentov a 

vírenia. 

 Hra na bicej súprave: 

 rozkladové cvičenie - etuda vo štvrťovom alebo osminovom takte s ostinátnym 

použitím hi-hat,  

 jedna ukážka bicieho sprievodu (beatový sprievod, slow-rock, swing, wals, 

shuffle, latino alebo funky). 

 



Profil absolventa nižšieho sekundárneho umeleckého vzdelávania: 

Absolvent študijného zamerania Hra na bicích nástrojoch sa orientuje v problematike 
histórie, delenia, ladenia, základnej údržby a hry na bicích nástrojoch. Ovláda základnú hru na 
malom bubne, bicej súprave, melodických bicích nástrojoch a elementárnych perkusiách. 
Svoje vedomosti a nadobudnuté kompetencie vie uplatniť v hre v hudobných súboroch. 
Ovláda hru zo zápisu a vie tvorivým spôsobom začleniť vhodné hudobné prostriedky do 
väčšieho hudobného celku. Pri hre uplatňuje emocionálne adekvátne výrazové prostriedky. 
Absolvent štúdia má osobný a uvedomelý vzťah k hudbe v jej rozmanitých podobách. Vie 
posúdiť vlastnú úroveň schopností a zručností a je schopný sa verejne hudobne prezentovať. 

Absolvent II. stupňa základného štúdia zamerania Hra na bicích nástrojoch je 
pripravený na celoživotné vzdelávanie a rozširovanie svojich nadobudnutých všeobecných  
a odborných vedomostí a zručností v umeleckej oblasti. Dokáže aktívne pôsobiť  
v hudobných zoskupeniach ako hráč sólového partu i ako sprievodný hráč. Svoje vedomosti 
dokáže sám rozvíjať, obnovovať, je schopný primerane reagovať na nové trendy i na 
spoločenský vývoj. Na základe získaných poznatkov a skúsenosti dokáže hodnotiť a kriticky 
pristupovať k ďalšiemu tvorivému procesu. 

 

KOMORNÁ, SÚBOROVÁ A ORCHESTRÁLNA HRA 

 

Charakteristika a poslanie predmetu 

Štúdium komornej, súborovej a orchestrálnej hry je neoddeliteľnou a nenahraditeľnou 
súčasťou študijného zamerania Hra na bicích nástrojoch. Rozvíja špecifické hudobné 
kompetencie, ktoré sú nevyhnutné pre uplatnenie hráča na bicích nástrojoch v hudobnej praxi. 
Skupinová príprava a interpretácia skladieb umožňuje spoločné emocionálne prežitie hudby. 
Vyžaduje si zvýšenú koncentráciu na kontrolu a korekciu hry v závislosti na hre spoluhráčov. 
Rozvíja intonačnú, rytmickú, dynamickú a agogickú súhru. Predpokladom zaradenia žiaka do 
skupinových zoskupení je určitá technická a muzikálna vyspelosť. 
 

Rozvoj hudobných kompetencii smerujúcich k súhre sa realizuje v priebehu celého 

štúdia predmetmi:  

Hra s korepetítorom – od 1. ročníka prvej časti prvého stupňa základného štúdia. 

Komorná hra – od 3. ročníka prvej časti prvého stupňa základného štúdia.  

Súborová hra – od 1. ročníka druhej časti prvého stupňa základného štúdia.  

Hra v orchestri – od 1. ročníka druhej časti prvého stupňa základného štúdia. 

 
 
 

KOMORNÁ HRA 

 

Charakteristika a poslanie predmetu 

Komorná hra pre študijné zameranie Hra na bicích nástrojoch je určená pre všetkých 
žiakov od 3. ročníka prvej časti prvého stupňa. Umožňuje žiakom podieľať sa aj na 
interpretácii obsahovo a technicky náročnejších skladieb, ktoré by samostatne ako sólisti 
interpretovať nemohli. Ale jej prvoradou úlohou je rozvíjať intonačnú, rytmickú, dynamickú a 
agogickú súhru. Zabezpečuje rozvoj hudobných kompetencií, ktoré umožňujú ich realizáciu v 
duu, triu ... nonete. Jednotlivé hlasy v komornej hudbe sú zväčša samostatné, preto hráči nesú 



za svoj part rovnakú zodpovednosť ako pri sólovej hre. 
Žiaci si prostredníctvom komornej hry overujú, upevňujú a rozširujú nadobudnuté 

kompetencie a zároveň budujú svoje postavenie v malej skupine hudobníkov. Komorná hra 
podporuje u žiakov rozvoj morálnych vlastností, zmysel pre zodpovednosť a spoločnú prácu, 
čo pozitívne ovplyvňuje celkový rozvoj osobnosti žiaka. Na prípravu a realizáciu komornej 
hry možno využívať i hru so špeciálnymi audio nahrávkami a špeciálnym hudobným 
softwarom. 
 
 

VZDELÁVACÍ ŠTANDARD 

Primárne umelecké vzdelávanie 

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

Výkonový štandard Obsahový štandard 

 dokážu aplikovať nadobudnuté  

kompetencie z hlavného predmetu 

a hudobnej náuky, 

 vedia rozlíšiť charakter danej skladby, 

 ovládajú elementárne návyky sluchovej 

aktivity pri skupinovej interpretácii 

skladieb, 

 zvládnu základnú orientáciu vo frázach 

jednoduchších skladieb, 

 dokážu správne reagovať na nástupové 

gestá a udané tempo, 

 dokážu posúdiť klady a zápory vlastnej 

interpretácie v kolektíve, 

 dokážu si vážiť hodnotu vlastnej práce a 

práce celého kolektívu, 

 prejavujú záujem o kolektívnu 

interpretáciu. 

 Základné taktovanie skladieb, pohotové 

rozlišovanie taktov a tempa. 

 Osvojovanie jednotných nástupov a  

označení tempa. 

 Syrytmická a elementárna polyrytmická 

súhra. 

 Riešenie technických úsekov. 

 Tempové dynamické zmeny. 

 Neverbálna komunikácie medzi členmi 

komorného zoskupenia. 

 

 

Nižšie sekundárne umelecké vzdelávanie 

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

Výkonový štandard Obsahový štandard 

 dokážu aplikovať nadobudnuté  

kompetencie z hlavného predmetu 

a hudobnej náuky, 

 dokážu správne reagovať na nástupové 

gestá a udané tempo, 

 dokážu udať správne tempo a naznačiť 

nástup, 

 ovládajú presnú súhru s ostatnými 

spoluhráčmi, 

 orientujú sa v polyrytmických 

štruktúrach, 

 dokážu sústredene pracovať a primerane 

 Samostatná a štýlová aplikácia 

kompetencií získaných v sólovej hre. 

 Jednoduchá harmonická, tempová,  

rytmická a dynamická analýza danej 

skladby. 

 Špecifikácia a rozlišovanie rôznych 

hudobných štýlov a žánrov. 

 Nácvik skupinových nástupov, odsadení, 

dynamiky a agogiky. 

 Polyrytmická súhra. 

 Rozlišovanie taktových a rytmických 

zmien v skladbe. 



reagovať na pokyny, 

 vedia jednoducho improvizovať 

a samostatne hľadať riešenia problémov 

v konkrétnej skladbe, 

 dokážu medzi sebou v rámci skladby 

vedome interpretačne komunikovať. 

 Tvorivá práca s hudobným materiálom. 

 Plynulá a kultivovaná interpretácia 

skladieb väčšieho rozsahu. 

 

II. stupeň základného štúdia 

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

Výkonový štandard Obsahový štandard 

 dokážu aplikovať nadobudnuté  

kompetencie z hlavného predmetu 

a hudobnej náuky, 

 vedia posúdiť dôležité aspekty 

interpretovanej skladby, 

 ovládajú  návyky  sluchovej  aktivity  pri  

skupinovej  interpretácii skladieb, 

 ovládajú presnú súhru s ostatnými 

spoluhráčmi, 

 orientujú sa v polyrytmických 

štruktúrach, 

 dokážu sústredene pracovať a primerane 

reagovať na pokyny, 

 vedia jednoducho improvizovať 

a samostatne hľadať riešenia problémov 

v konkrétnej skladbe, 

 dokážu medzi sebou v rámci skladby 

vedome interpretačne komunikovať, 

 ovládajú správne frázovanie, 

 vedia správne reagovať na nástupné gestá 

a udané tempo, 

 vedia udať správne tempo a naznačiť 

nástup, 

 vedia posúdiť klady a zápory vlastnej 

interpretácie v kolektíve, 

 vážia si hodnotu vlastnej práce a práce 

celého kolektívu, 

 prejavujú aktívny záujem o kolektívnu 

interpretáciu. 

 Aplikácia kompetencií získaných zo 

sólovej hry a hudobnej náuky. 

 Špecifikácia hudobných štýlov a žánrov. 

 Harmonická, tempová, rytmická, 

dynamická a agogická analýza. 

 Rozlišovanie taktov a tempa. 

 Syrytmická a polyrytmická súhra. 

 Skupinová artikulácia. 

 Nácvik skupinových nástupov, odsadení, 

dynamiky a agogiky. 

 Tvorivá práca s hudobným materiálom. 

 Neverbálna komunikácia medzi členmi 

komorného zoskupenia. 

 

 

 

 

 



SÚBOROVÁ A ORCHESTRÁLNA HRA 

 

Charakteristika a poslanie predmetu 

Vďaka konjunktúre melodických bicích nástrojov dosiahli bicie nástroje významné 
postavenie v oblasti sólovej a komornej hry. V bežnej hudobnej praxi majú nenahraditeľné 
postavenie v prvom rade v oblasti súborovej a orchestrálnej hry. Existencia súboru 
zostaveného výhradne z bicích nástrojov je výrazne determinovaná existenciou adekvátneho 
nástrojového parku. Bežne sa žiaci študijného zamerania Hra na bicích nástrojoch uplatňujú i 
v rôznych zmiešaných súboroch a orchestroch podľa podmienok školy (súbor dychových 
nástrojov, zmiešaný orchester, akordeónový súbor, súbor populárnej hudby ...). 

Na zabezpečenie plnohodnotnej súborovej hry pre všetkých žiakov študijného 
zamerania Hra na bicích nástrojoch je potrebná existencia súboru bicích nástrojov. Žiaci so 
skúsenosťami z komornej hry a hry v súbore bicích nástrojov sa rýchlo a úspešne adaptujú na 
prácu v zmiešaných súboroch školy a neskôr v hudobnej praxi. Prostredníctvom súborovej hry 
sa žiaci v praxi konfrontujú so špecifikami jednotlivých hudobných štýlov a žánrov a učia sa 
ich správne interpretovať. Repertoár súboru môžu tvoriť okrem skladieb písaných priamo pre 
súbor bicích nástrojov i upravované a prearanžované skladby. Jednotlivé hlasy v súborovej 
hre bicích nástrojov sú zväčša samostatné (nehrajú sa unisona), preto hráči nesú za svoj part 
rovnakú zodpovednosť ako pri sólovej hre alebo komornej hre. Pre dokonalú rytmickú súhru 
je potrebné do obsahu vyučovania zaradiť aj nácvik rytmických paternov (groove). 

Súborová hra na bicích nástrojoch pre študijné zameranie Hra na bicích nástrojoch je 
určená pre všetkých žiakov od 1. ročníka druhej časti prvého stupňa. Členmi súboru sú  
z pravidla hlavne žiaci oddelenia bicích nástrojov, ale i žiaci iných hudobných zameraní. 
Každý člen súboru je postupne poverovaný primeranými úlohami, v priebehu štúdia 
prechádza jednotlivými nástrojmi a vždy pociťuje patričnú zodpovednosť za celkový 
výsledok práce a hry súboru. 

Nástrojové obsadenie môže byť rôzne podľa charakteru skladby a závislé na spôsobe 
jej aranžovania: marimba, xylofón, zvonkohra, tympany, bicia súprava, bonga, conga, guiro, 
maracas, cabasa, cajon, temple-blocky, Agogo-bells, tamburína, wood claves, triangel ... .  
V praxi sa súbor často dopĺňa o harmonický nástroj (klavír, keyboard, gitara) prípadne sa 
dopĺňa o basovú linku (keyboard, basgitara). Súbory bicích nástrojov sa môžu podľa 
špecifických požiadaviek a možnosti školy vyprofilovať i ako vyhranené Percussion 
Ensemble, Marching Percussion Ensemble, Latin Percussion Ensemble, Afro-Drum Ensemble 
a pod. Správne vedený súbor podporuje i rozvoj tvorivých kompetencií členov súboru. 
Príkladom toho môže byť okrem podpory samostatnosti a elementárnej improvizácie aj 
spoločné kreovanie elektronickej partitúry žiakmi pod vedením vedúceho súboru. 

Je dôležité, aby sa súbor zúčastňoval interných a externých koncertných programov. 
Vhodná je i spolupráca s inými súbormi: zmiešaným orchestrom, klávesovým súborom, 
súborom pop. hudby, orchestrom ľudových nástrojov, atď. Kvalitatívny rozvoj súborovej hry 
determinuje inštrumentár súboru rovnako ako priestorovo a akusticky vyhovujúca učebňa pre 
vyučovací predmet súborová hra na bicích nástrojoch. 
 
 

VZDELÁVACÍ ŠTANDARD 

Nižšie sekundárne umelecké vzdelávanie 

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

Výkonový štandard Obsahový štandard 



 vedia aplikovať nadobudnuté  

kompetencie z hlavného predmetu, 

hudobnej náuky a komornej hry, 

 ovládajú gestá dirigenta zamerané na 

dynamiku, agogiku, zmeny tempa 

a nástupy, 

 dokážu sústredene pracovať a primerane 

reagovať na pokyny, 

 vedia jednoduchú skladbu rozdeliť na 

jednotlivé formové celky, 

 ovládajú návyky sluchovej aktivity pri  

skupinovej interpretácii skladieb, 

 ovládajú presnú súhru s ostatnými 

spoluhráčmi, 

 orientujú sa v polyrytmických 

štruktúrach, 

 vedia jednoducho improvizovať a 

samostatne hľadať riešenia problémov v 

konkrétnej skladbe, 

 vedia medzi sebou v rámci skladby 

vedome interpretačne komunikovať, 

 vedia posúdiť klady a zápory vlastnej 

interpretácie v kolektíve, 

 vedia si vážiť hodnotu vlastnej práce a 

práce celého kolektívu, 

 prejavujú záujem o kolektívnu 

interpretáciu. 

 Aplikácia kompetencií získaných v 

sólovej a komornej hre. 

 Základné taktovanie skladieb, pohotové 

rozlišovanie taktov a tempa. 

 Orientácia podľa dirigenta. 

 Osvojenie si jednotných nástupov a  

označení tempa. 

 Syrytmická a polyrytmická súhra. 

 Hra rytmických paternov (groove). 

 Riešenie technických úsekov. 

 Zmeny tempa a dynamiky v priebehu 

skladby. 

 Jednoduchá,  formová,  harmonická,  

tempová,  rytmická  a dynamická analýza 

skladieb. 

 Špecifikácia rôznych hudobných štýlov a 

žánrov. 

 Nácvik skupinových nástupov, odsadení, 

dynamiky a agogiky. 

 Interpretácia skladieb väčšieho rozsahu. 

 Tvorivá práca s hudobným materiálom. 

 Neverbálna komunikácia medzi členmi 

súboru - orchestra. 

 

II. stupeň základného štúdia 

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

Výkonový štandard Obsahový štandard 

 vedia aplikovať nadobudnuté 

kompetencie z hlavného predmetu, 

hudobnej náuky a komornej hry, 

 vedia posúdiť dôležité aspekty 

interpretovanej skladby, 

 reagujú samostatne a plynule na gestá 

dirigenta aj v náročnejších úsekoch 

skladby, 

 dokážu sústredene pracovať a primerane 

reagovať na pokyny, 

 ovládajú návyky sluchovej aktivity pri 

skupinovej interpretácii skladieb, 

 ovládajú presnú súhru s ostatnými 

spoluhráčmi, 

 orientujú sa s istotou v polyrytmických 

štruktúrach, 

 vedia skladbu rozdeliť na jednotlivé 

 Aplikácia kompetencií získaných zo 

sólovej hry a hudobnej náuky. 

 Špecifikácia hudobných štýlov a žánrov. 

 Formová,  harmonická,  tempová,  

rytmická,  dynamická  a agogická 

analýza. 

 Rozlišovanie taktov a tempa. 

 Orientácia podľa dirigenta. 

 Syrytmická a polyrytmická súhra. 

 Hra rytmických paternov (groove). 

 Nácvik skupinových nástupov, odsadení, 

dynamiky a agogiky. 

 Skupinová artikulácia. 

 Interpretácia skladieb väčšieho rozsahu, 

rôznych hudobných štýlov a žánrov. 

 Tvorivá práca s hudobným materiálom. 

 Neverbálne komunikácie medzi členmi 



formové celky, 

 vedia jednoducho improvizovať  

a samostatne hľadať riešenia problémov 

v konkrétnej skladbe, 

 dokážu medzi sebou v rámci skladby 

vedome interpretačne komunikovať, 

 ovládajú správne frázovanie, 

 poznajú a rešpektujú zásady štýlovej a 

žánrovej interpretácie, 

 vedia udať správne tempo a naznačiť 

nástup, 

 vedia samostatne hrať z listu svoj part, 

 ovládajú viac partov z jednej skladby, 

 vedia tvorivo pristupovať k známemu 

hudobnému materiálu, 

 reagujú plynule na zmeny harmónie 

počas skladby, 

 vedia posúdiť klady a zápory vlastnej 

interpretácie v kolektíve, 

 vážia si hodnotu vlastnej práce a práce 

celého kolektívu, 

 prejavujú aktívny záujem o kolektívnu 

interpretáciu. 

súboru - orchestra. 

 

 

 

 

 


