
HRA NA VIOLONČELE

Zameranie predmetu : Hra na violončele

Charakteristika predmetu:
Violončelo je jedným zo skupiny sláčikových nástrojov, ktorý kladie nároky 
na hudobné, fyziologické a intelektuálne dispozície hráča, zároveň však plnou mierou 
rozvíja všetky zložky jeho hudobných schopností, ako zmysel pre intonáciu, rytmus, 
kvalitu tónu a prirodzené frázovanie. V súčasnej hudobnej praxi sa uplatňuje violončelo 
ako sólový nástroj so sprievodom klavíra, v kombinácii s rôznymi nástrojmi v orchestroch 
(symfonických, komorných, atď.). 
Štúdium hry na violončele sa doporučuje od 6-tich rokov dieťaťa , v istých špecifických 
prípadoch sa výuka môže začať aj v nižšom veku (5 rokov). Je nevyhnutné brať do úvahy ,
fyzické , psychické a mentálne predispozície adepta a záujem o tento nástroj budovať 
hravou formou - hravé zoznámenie s nástrojom; spoločné muzicírovanie s pedagógom, 
včasný a vhodný výber materiálu , podporený rôznymi typmi tvorivosti žiaka.
Uvedenými výchovno -vzdelávacími prostriedkami sa u žiaka vytvára pevný záujem o 
štúdium a tým sa odstraňuje rešpekt pred náročnosťou hry na violončele.
Violončelo má veľmi široké uplatnenie, čo sa týka interpretácie. Či už v sólovej, komornej 
hre alebo v sprievodnom, orchestrálnom obsadení. Z aspektu veľkého tónového rozpätia a 
podmanivej zvukovej farebnosti nástroja sa stáva v dnešnej dobe veľmi blízkym a 
inšpirujúcim činiteľom v individuálnej výučbe žiaka. Technické vymoženosti violončela 
vytvárajú dôležitý základ pre rozvoj melodického, rytmického cítenia žiaka.
Základnou prípravou pre hru na violončele je oboznamovať sa zo základnými atribútmi ako 
je správne sedenie pri hudobnom nástroji, koordinácia činnosti oboch rúk.(držanie sláčika v 
pravej ruke a práca s ním pri tvorbe tónu, flexibilita prstov ľavej ruky pri dotyku strún 
hudobného nástroja)
Učebné osnovy hry na violončele sú zostavené tak, aby každý žiak 
získal základy odborného vzdelania, ktoré by mu umožnilo uplatnenie podľa jeho 
schopností a záujmu. Pre žiakov, ktorí prejavia mimoriadny záujem o ďalšie odborné - 
profesionálne štúdium violončelovej hry záujmovej umeleckej činnosti je určený náročnejší 
študijný program. Pritom je potrebné mať na zreteli, že zvládnutie technickej zložky 
predmetu je len prostriedkom na dosiahnutie vytýčeného cieľa a musí byť súčasťou 
celkového hudobného a všeobecno-kultúrneho rozvoja osobnosti žiaka.

Zameranie: Hra na violončele
Ročník: prípravný (jednoročný študijný plán) ISCED 1B
Počet hodín týždenne: 0,5 - 1 ( individuálne vyučovanie 1x týždenne)
Učebný plán číslo: 1B

Ciele:  Cieľom prípravného ročníka hry na violončelo je hravou formou zoznámiť žiaka s 
nástrojom a v tomto spôsobe podporovať- rozvíjať záujem žiaka o jeho spoznávanie a 
následne aj o hru na violončele. Zoznámiť žiaka s časťami nástroja a sláčika, osvojiť si 
správne sedenie za nástrojom. Dbať na uvoľnené sedenie, správne držanie sláčika, 



na správne a uvoľnené postavenie ľavej ruky. Učiť žiakov čítať v F kľúči v elementárnom 
rozsahu. Viesť žiakov k ľudovej piesni a spevu ako príprave k tvoreniu tónu a melódie na 
violončele. Rozlišovať základné rytmické hodnoty.  Preferovať od počiatku hru spamäti.
V rámci možností rozoznávať forte a piano a aplikovať tieto značky do študijného 
materiálu. Viesť žiakov k radosti z hry.

Notový materiál:  M. Procházková: Malý muzikant a violončelo (prípravná škola)
                               F.   Němec: Prednesy na prázdnych strunách
                               S.  Suzki:   Škola 1. zošit
                               V. Horák: Cesta k úspěchu malého violoncellisty
Uvedenú látku je možné doplniť o vhodné prednesy podľa individuálnych schopností žiaka.

Výstup: Žiak si osvojil správne sedenie za nástrojom a držanie sláčika. 
Tiež má správne postavenú ľavú ruku s využitím 1 - 4 prsta. Využíva ťah  sláčika a je 
schopný interpretovať elementárne ľudové piesne a riekanky. Využíva základnú znalosť  v 
basovom(F) kľúči na orientáciu v 1. polohe. Rozlišuje základné rytmické hodnoty. 



Má schopnosť hrať spamäti krátke hudobné útvary. V rámci školského roka účinkuje 1x na 
internom prípadne verejnom vystúpení. Žiak v závere ročníka vykoná ročníkovú skúšku.
Požiadavkou na overenie spôsobilosti postupu do 1. ročníka prvej časti  základného štúdia 
je predvedenie 1 prednesovej skladby.

Poznámka:  Žiak , ktorý sa v priebehu školského roka zúčastní celoslovenskej, 
alebo medzinárodnej súťaže, nie je povinný skúšku absolvovať.

Zameranie: Hra na violončele
Ročník: prvý  ISCED 1B
Počet hodín týždenne: 1,5 (individuálne vyučovanie 2x týždenne)
Učebný plán číslo:  4

Ciele: Cieľom prvého ročníka je rozvíjať záujem žiaka o hru na violončele. Častým 
prehrávaním učiteľa vytvárať u žiaka zmysel pre kvalitu violončelového tónu. Treba 
vytvárať elementárne správne návyky prirodzeného a uvoľneného držania tela, funkcie 
pravej a ľavej ruky. Od začiatku hry motivovať žiakov k hre spamäti, rozvíjať melodickú 
a rytmickú predstavivosť. Učiť žiaka čítať noty v F kľúči. 

Doporučuje sa hravou formou žiaka motivovať k spoznávaniu nástroja .
Zoznámiť žiaka s nástrojom, správnym uvoľneným sedením, držaním nástroja a sláčika. 
Častým predhrávaním učiteľa vytvárať u žiaka zmysel pre kvalitu tónu, vytvárať
elementárne návyky prirodzeného a uvoľneného držania tela, postavenia pravej ruky 
a postavenia ľavej ruky. 

Od začiatku rozvíjať melodickú a rytmickú predstavivosť, nácvik jednotlivých piesní 
a rečňovanie, štúdium elementárnych skl. formou pizzicata - doporučuje sa touto formou 
uskutočniť aj prvé malé koncertné vystúpenie, 

Vytvárať a podporovať u žiaka schopnosť rozlišovať tón podľa jeho vlastností (výška, 
dĺžka, dynamika) .

Rozvoj sluchových schopností za podpory jednoduchých ľudových piesní a riekaniek, napr. 
aj takých , ktoré dieťa pozná.

Získanie poznatkov o nástroji a osvojenie si elementárnych technických návykov pre hru 
na nástroj. 

Najdôležitejšie , okrem vyššie spomenutých aspektov je viesť žiaka k prirodzenej radosti 
z muzicírovania.

Hudobný materiál:   Stupnice   C G D F -  1 oktáva - rôzne základné druhy smykov
                                    M. Procházková: Malý muzikant a violončelo (prip. zošit)
                                    D. Kristínik: Malý violončelista - vy´ber
                                    D. Heran: 1. výber



                                    K. Sassmannhaus: Early start for cello I.;II
                                    
K cieľu zvládnuť istú problematiku vyberáme len 1-2 cvičenia , prípadne istý úsek.
Zvolíme 1 - 4 malé prednesy podľa rozsahu, náročnosti a záujmu žiaka.

Výstup: Žiak má schopnosť správnej intotačnej orientácie v 1. polohe, dbá na kvalitu tónu 
a zvuku. Pri dokáže využívať rôzne časti sláčika, ovláda hru detache, staccato , legato.
Žiak v priebehu školského roka absolvuje minimálne  dve vystúpenia na internom, prípadne 
verejnom koncerte. Žiak v závere ročníka vykoná ročníkovú skúšku. Požiadavkou na 
overenie spôsobilosti postupu do 2. ročníka prvej časti  základného štúdia je predvedenie 
2 prednesových kontrastných skladieb zodpovedajúcej náročnosti.

Poznámka:  Žiak , ktorý sa v priebehu školského roka zúčastní celoslovenskej, 
alebo medzinárodnej súťaže, nie je povinný skúšku absolvovať.

Zameranie: Hra na violončele
Ročník: druhý  ISCED 1B
Počet hodín týždenne: 1,5 (individuálne vyučovanie 2x týždenne)

Ciele: Cieľom druhého ročníka je rozvíjať a zdokonaľovať nadobudnuté technické znalosti.



Pomocou rôznych technických cvičení, upevňovať intonačnú istotu a prirodzené rytmické 
cítenie. Vhodný výber prednesových skladieb neslúži len na realizáciu nadobudnutých tech. 
znalostí. ale aj na zoznámenie žiaka s melódiou , s elementárnou stavbou skladby  - žiak už 
je napr.je schopný veľmi jasne rozlišovať dynamiku.
Navádzať žiaka na správne návyky domácej prípravy. Uvedený ročník je vhodný na úvod 
do vibráta - prostriedok, ktorý nie je len technickým prvkom , ale najmä spôsobom 
uvoľňovania ľavej ruky. Dôležitá je koordinácia oboch rúk . ktorá sa dosahuje melodicko- 
rytm. cvičeniami , teda už aj nácvikom zložitejších rytm. útvarov (synkopa, triola atď).

Hudobný materiál:  Stupnice C G D F rozsahu 2 oktáv , rozložený akord
                                   výber jednej molovej stupnice 1 oktáva
                                   sláčikové cvičenia
                                   D. Kristínik: Malý violončelista - výber
                                   Wilkomilski: 1 - 40 výber

Doporučuje sa žiakovi zvoliť dve kontrastné etudy - pomalú so zameraním na kvalitu tónu,
dynamiky a vibráta a rýchlejšiu pre zdokonalenie motoriky oboch rúk. Elementárny znalosť 
hry v 1. - 4. polohe  podľa schopností žiaka. Potrebné je tiež klásť dôraz aby sa žiak čo 
najlepšie orientoval v čítaní F kľúča.
Vhodný výber prednesových skladieb, najlepšie kontrastných, doporučuje predviesť 
koncertne napr. dve menšie skladbičky.



Výstup: Žiak v priebehu školského roka absolvuje minimálne dve vystúpenia
na internom prípadne verejnom koncerte.

Hudobné zameranie: Hra na violončele
Ročník: tretí ISCED 1B
Počet hodín týždenne: 1,5 (individuálne vyučovanie 2x týždenne)
                                       1,0 komorná hra , alebo hra v súbore alebo v orchestri
                                             (skupinové vyučovanie 1x týždenne)

Učebný plán číslo:   4

Ciele: Žiak má správne a pevne osvojené držanie nástroja a správne návyky, ktoré mu 
umožňujú ďalší progresívny rozvoj zručností v oblastí všetkách polôh. Pedagóg by mal 
podporovať hudobnú tvorivosť žiaka, nabádať ho k technickej ľahkosti, zapájať žiaka do 
hry dvojhlasných skladieb spolu s pedagógom a tak pripravovať realizáciu v komornej hre.
Cieľom tretieho ročníka je naďalej rozvíjať nadobudnuté technické schopnosti , ale tiež 
upevňovať intonačnú istotu a správne rytmické cítenie, ktoré podporí vhodný výber 
prednesových skladieb. Navádzať žiaka k emocionálnemu cíteniu hraného prednesu a k 
vnútornému porozumeniu skladby. Dôležité je viesť žiaka k správnym návykom, 
ktoré využije pri domácom cvičení. Neustále zdokonalovať hru z listu. Zdokonaľovanie 
vibráta , ako výrazového prostriedku. Žiak by mal byť schopný orientácie 1 - 4 polohe , 
ovládať rôzne druhy smykov a tiež ovládať bodkovaný rytmus a triolu.
Žiak sa oboznámi s prípravou hry dvojhmatov , prípadne akordov.

Hudobný materiál:  Stupnice dur - mol výber ; rozložený akord, sláčikové cvičenia
                                   D. Kristínik: Malý violončelista - výber
                                   J.F. Dotzauer I: výber

Prednesové skladby: menšie koncertné formy - A. Vivaldi : Koncert C dur 1. - 3. časť
                                    S. Suzuki: 2. a 3. zošit výber
                                    J. Kowalski: Hra s bábikou
                                                         Na hojdačke
                                    M. Novák:  ADGC - výber
Uvedenú látku je možné doplniť o vhodné prednesy podľa individuálnych schopností žiaka



Výstup: Žiak v priebehu školského roka absolvuje minimálne dve vystúpenia 
na internom prípadne verejnom koncerte.

 

Zameranie : Hra na violončele
Ročník: štvrtý 
Počet hodín týždenne: 1,5 (individuálne vyučovanie 2x týždenne)
                                       1,0 komorná hra , alebo hra v súbore alebo v orchestri
                                             (skupinové vyučovanie 1x týždenne)
Učebný plán číslo:  4

Ciele: Príprava žiaka k absolventskému výkonu v rámci ukončenia 1. časti ISCED 1B
           t.j. k absolvovaniu prvých štyroch ročníkov štúdia



Profil žiaka 4. ročníka:

Neoddeliteľnou súčasťou celkového umeleckého rozvoja žiakov štvrtého ročníka prvého 
stupňa základného štúdia v praktickej komunikácii (učiteľ - žiak) je neopomínať v 
celkovom kontexte výučby aj neustáli koncepčný rozvoj technickej stránky v hre na 
violončele (rytmickej, intonačnej), rozvíjanie hudobných schopností (hudobná 
predstavivosť, hudobná pamäť), zdokonaľovanie tvorby kultivovaného tónu pri hre na 
hudobnom nástroji. Učiteľ by mal naďalej predhrávať daný učebný notový materiál, čo 
vytvára u žiaka zvukovú predstavu čistého a zvučného tónu. 
V predvedených skladba žiaka 4. ročníka sa očakáva istý stupeň realizácie skladby -
čo v sebe zahŕňa primeranú kvalitu tónu, správny výber tempa vo zvolenej skladbe, zmysel
pre hudobnú frázu a jej logické vedenie, používanie dynamiky a pochopenie základného 
formového riešenia skladby. Žiak by mal ročník ukončiť absolventským koncertom a to 
skladbami dvoch štýlových období. Hra spamäti je podmienkou. Rozsah skladieb je 
ľubovoľný.
Žiak na konci ročníka vykoná záverečnú absolventskú skúšku zostvenú z dvoch 
kontrastných skladieb príslušnej obtiažnosti.

Hudobný materiál:   Stupnice dur - mol / melodická výber, rozložený akord
                                    sláčikové a smykové varianty
                                    Dotzauer:  I. zošit výber
                                    Lee: I. zošit výber

Prednesové skladby:  barokové sonáty 2. časti (Corelli, Tartini, Vivaldi, Marcello)
                                     klasicizmus - rondová forma
                                     romantizmus - menšie hudobné útvary



Výstup: Žiak je schopný odohrať časti skladby v rozsahu sonáty,  ovláda hru detache, 
legato, staccato, spiccato. Dobre ovláda čítanie z listu a získava elementárne skúsenosti 
v súborovej a komornej hre. Žiak vykoná záverečnú absolventskú skúšku v rámci ktorej 
prednesie dve kontrastné skladby, pričom jedna z nich bude časť sonáty zodpovedajúca
náročnosti uvedeného ročníka.

Zameranie: Hra na violončele
Profil absolventa 

Cieľom druhej časti základného štúdia hry na violončele je komplexne vzdelaný hráč 
a zručný hráč s plným rozhľadom v technických nárokoch a možnostiach nástroja
Výstupom má žiak schopnosť využívať nadobudnuté technické znalosti v čo najbohatšej 
škále, so schopnosťou vytvárať rozoznávať pekný a kvalitný tón, schopnosť muzicírovania 
a má vytvorený dostatočný hudobný vkus. Žiak má schopnosť a možnosť prejaviť sa v 
rôznych neprofesionálnych typoch zoskupení - súborom, ansámbloch, orchestroch, 
kapelách, schopnosť ďalšieho samostatného štúdia na nástroji. Dôležitým cieľom 
pre žiakov so záujmom o profesionálne štúdium na konzervatóriu je vysoká kvality týchto 
zručností a umeleckých prezentácií.

Zameranie : Hra na violončele
Ročník: prvý ISCED 2B
Počet hodín týždenne: 1,5 (individuálne vyučovanie 2x týždenne)
                                       1,0 komorná hra , alebo hra v súbore alebo v orchestri
                                             (skupinové vyučovanie 1x týždenne)
                                             (možnosť rozšíreného vyučovania na 2,5 hod.)
Učebný plán číslo:  4



Ciele: Získané poznatky a nadobudnuté vedomosti z predchádzajúcich ročníkov je  nutné
           upevňovať a kultivovať celkové správne návyky a schopnosti. Rozvíjať zmysel
           žiaka pre spevnosť, výstavbu fráz a prácu s dynamickými možnosťami hry.
           Repertoár zameriavať k rozoznávaniu štýlových období a v tomto duchu podporovať
           aj samotnú schopnosť štýlovo interpretovať.
           Aktivitu žiaka sústrediť nielen na sólovú hru , ale aj na spoluprácu v súboroch
           či v komorných zoskupeniach. Na hodinách hrať z listu, učiť žiaka samostatnosti
           v smykovaní a prstokladoch. Primerane zvyšovať nároky v oblasti interpretácie.

Prostriedky k dosiahnutiu cieľa:  Kvalitné zvládnutie orientácie 1. - 4. polohe. úvod 
plynulého čítania tenorového a basového kľúča. Rozvíjať kvalitu techniky v kontinuite s 
kvalitou tónu. Nácvik palcovej polohy v základnej palcovej polohe.
Pri vybraných stupniciach využívať 3 oktávy, rozložený akord , dvojhmatová a akordická 
hra.

Hudobný materiál:  najmenej 8 prebraných etud rôžneho technického zamerania
                                   nie je nutné študovať ucelene
                                   (Dotzauer, Lee, Popper , Sádlo - výber)

Prednesové skladby:  B. Marcello: Sonata e mol - výber
                                     B  Romberg: Sonata e mol - výber
                                         A. Vivaldi: Koncert a mol 1 časť
                                         J. B. Breval : Sonata C dur 1. časť

Uvedenú látku je možné doplniť o vhodné prednesy podľa individuálnych schopností žiaka



Výstup:  Žiak v priebehu školského roka absolvuje minimálne dve vystúpenia
                na internom prípadne verejnom koncerte.                         

Zameranie: Hra na violončele
Ročník: druhý  ISCED 2B
Počet hodín týždenne: 1,5 (individuálne vyučovanie 2x týždenne)
                                       1,5 komorná hra , alebo hra v súbore alebo v orchestri
                                             (skupinové vyučovanie 1x týždenne)



                                             (možnosť rozšíreného vyučovania na 2,5 hod.)
Učebný plán číslo:  4

Ciele: Naďalej pracovať na rozširovaní znalostí žiaka o hudobných štýloch a ich správnej
interpretácii. Zdokonaľovať a upevňovať technické znalosti znalosti , dosahovať 
maximálnu intonačnú istotu, kvalitu tónu a čo najlepšiu stavbu hudobnej rázy. Hra z listu a 
komorná je nevyhnutný prostriedok k dosahovaniu komplexnosti žiaka.
Žiaka je nutné viesť k samostatnosti a k správnym návykom domáceho cvičenia.
Orientácia v palcovej polohe, tenorovom a husľovom kľúči - využitie v plynulom čítaní 
notového zápisu.

Hudobný materiál :  Okrem stupníc a etud výber technicky náročnejších prednesových
skladieb, kontrastne rôznorodých so zameraním na technickú vyspelosť a hudobnú 
štýlovosť.



Výstup: Žiak v priebehu školského roka absolvuje minimálne dve vystúpenia na internom 
prípadne verejnom koncerte nielen v sólovej hra , ale aj súborových či komorných 
zoskupeniach.

Zameranie: Hra na violončele
Ročník: tretí ISCED 2B
Počet hodín týždenne: 1,5 (individuálne vyučovanie 2x týždenne)
                                       1,5 komorná hra , alebo hra v súbore alebo v orchestri
                                             (skupinové vyučovanie 1x týždenne)
                                             (možnosť rozšíreného vyučovania na  2,5 hod.)
Učebný plán číslo:   4

Ciele:  Formovať, rozširovať a upevňovať všetky technicky nadobudnuté znalosti , dbať
na kvalitu tónu, klásť veľký dôraz na vysokú kvalitu intonácie, prirodzeného rytmického 
cítenia vo všetkých pravidelných aj nepravidelných rytmoch. Žiak je v tomto ročníku už 
schopný veľmi plynulej orientácie v basovom , tenorovom a husľovom kľúči, čo v 
spojitosti s istým technickým štandardom dovoľuje študovať náročnejšie prednesové 
skladby. Žiak by mal byť na základe teoretických, praktických vedomostí  a aj na základe 
študovania reprodukovanej hudby, k čomu by ho mal učiteľ nabádať, schopný rozoznávať 
hudobné štýly a ich interpretáciu a výber skladieb by mal byť smerovaný k tomuto 
poznaniu. Častým koncertným vystupovaním žiak nadobúda umeleckú istotu a vytvára si 
kladný vzťah k tzv. muzicírovaniu. Veľkým prínosom vo formovaní žiaka je určite hra v 
komornej hre , orchestri , či v súbore, k čomu je potrebné žiaka viesť. V tejto časti štúdia, si 
žiak môže sám formovať predstavu o výbere skladby a vytvára si predstavu o 
interpretačných zákonitostiach.

Hudobný materiál:  -    stupnice  dur mol výber  3 - 4 oktávy , rozložený akord
                                             (v istom prípade 3, 6 , 8)  akordická hra

                                     -    Dotzauer, Lee, Popper - výber etud
                                             (ak to dovoľuje techn. zdanosť aj koncertné etudy)

                                              využitie prednesových skladieb, rôznych hudobných období,
                                              J. S. Bach : Suity - výber
                                              barokové sonáty -  A. Vivaldi , G. Ph. Telemann, B. Marcello, 
                                              časti koncertov, menšie hudobné útvary

                                     -    výber skladieb s ohľadom na technické , interpretačné estet.
                                              schopnosti žiaka



Výstup:       Žiak prirodzene využíva všetky hore uvedené vedomosti a skúsenosti
 a má schopnosť samostatného hudobného myslenia a pre potreby komornej a orchestrálnej 
hry dbá na výbornom čítaní z listu. V rámci školského roka vystupuje viackrát ako sólista aj 
ako komorný hráč na rôznych typoch vystúpení. Žiak v závere ročníka vykoná ročníkovú  
skúšku. Požiadavkou na overenie spôsobilosti postupu do 4. ročníka druhej časti 
základného štúdia je predvedenie 2  prednesových kontrastných skladieb zodpovedajúcej 
náročnosti.

Poznámka:  Žiak , ktorý sa v priebehu školského roka zúčastní celoslovenskej, 
alebo medzinárodnej súťaže, nie je povinný skúšku absolvovať.
                      



Zameranie: Hra na violončele
Ročník: štvrtý  ISCED 2B
Počet hodín týždenne: 1,5 (individuálne vyučovanie 2x týždenne)
                                       1,5 komorná hra , alebo hra v súbore alebo v orchestri
                                             (skupinové vyučovanie 1x týždenne)
                                             (možnosť rozšíreného vyučovania na  2,5 hod.)
Učebný plán číslo:  4

Ciele:  Všetky znalosti získané v nižších ročníkoch - technická zdatnosť, kultúra a tvorenie 
tónu, osvojenie si rôznych sláčikových techník, orientácia v palcovej polohe,  práca s 
vibrátom a v neposlednom rade istá interpretačná predstavivosť - je potrebné zdokonalovať 
a podporovať ich kvalitu a ďalšie prehlbovanie. Cieľom uvedeného ročníka je žiaka 
pripraviť na záverečnú absolventskú skúšku (absolventský koncert) a pripraviť s ním 
program adekvátny k jeho nadobudnutých znalostiam.

Hudobný materiál:           - stupnice dur mol výber  3- 4 oktávy
                                              dvojhmaty , akordická hra, palcová poloha

                                               K.P. Sádlo - výber palcových cvičení, etud

                                            -  etudy:  J.J. Dotzauer 1. alebo 2. zošit
                                                           D. Popper 
                                                           S. Lee

                                            -  J. S. Bach:  6 suit pre vcl. sólo (výber)

                                            -  časti sonát:  B. Marcello, A, Vivaldi, G. Ph. Telemann
                                                                   J. B. Bréval, A. Vandini, B. Romberg, Marcello

                                            -  časti koncertov: G. Goltermann, A. Vivaldi, J. Ch. Bach,

                                            -  prednesové skladby podľa technickej a interpretačnej úrovne
                                               žiaka



Výstup:    Žiak prednesie v rámci záverečnej absolventskej skúšky tri kontrastné skladby,
                  na primeranej technickej a interpretačnej úrovni. Jedna z troch interpretovaných
                  skladieb musí byť z obdobia baroka(časť sonáty, alebo koncertu). Podmienkou
                  je hra spamäti. Žiak ukončí štúdium absolventským výkonom. 

Druhý stupeň základného štúdia

Zameranie: Hra na violončele
Ročník: prvý
Stupeň: druhý
Počet hodín týždenne: 1,5 (individuálne vyučovanie 2x týždenne)
                                       1,5 komorná hra , alebo hra v súbore alebo v orchestri



                                             (skupinové vyučovanie 1x týždenne)
                                             (možnosť rozšíreného vyučovania na  2,5 hod.)

Učebný plán číslo:    20

Ciele:  Na druhom stupni základného štúdia v hre na violončele sa doporučuje pokračovať
žiakom , u ktorých je potenciál a predpoklad ďalšieho progresívneho nadobúdania 
vedomostí a zručností v hre na violončele. Využíva sa technická zdatnosť nadobudnutá v 
rámci prvého stupňa, čo dáva priestor na výber náročnejších prednesových skladieb. 
V uvedenom ročníku sa predpokladá pohotová orientácia v basovom , tenorovom a 
husľovom kľúči. V technike sa pracuje  na kvalitnom upevnení palcovej hry , dvojhmatoch, 
akordickej hre a zložitejších sláčikových technikách. Samozrejmosťou je práca na 
kultivovanom a kvalitnom tóne. Dôležitým faktorom je  pestovať u žiaka interpretačnú 
predstavivosť a rozhľad. Žiak v rámci školského roka verejne prednesie časť koncertu, 
prípadne sonáty, alebo prednesovú skladbu adekvátnej náročnosti.

Hudobný materiál:           - stupnice dur mol výber  3 - 4 oktávy
                                              dvojhmaty (tercie sexty oktávy) , akordická hra, 
                                              palcová poloha

                                               K.P. Sádlo - výber palcových cvičení, etud

                                            -  etudy:  J.J. Dotzauer 1. alebo 2. zošit
                                                           D. Popper 
                                                           D. Dupport - výber etud

                                            -  J. S. Bach:  6 suit pre vcl. sólo (výber)

                                            -  časti sonát:  G. F. Händel , A, Vivaldi, G. Ph. Telemann
                                                                   C. Tessarini, A. Vandini, B. Romberg, 
                                                                   H. Eccles, J. B. de Boismortier

                                            -  časti koncertov: G. Goltermann, , J. Ch. Bach, A. Vivaldi

                                            -  prednesové skladby podľa technickej a interpretačnej úrovne
                                               žiaka



Výstup:   Žiak v rámci školského roka verejne prednesie časť koncertu, prípadne sonáty, 
alebo prednesovú skladbu adekvátnej náročnosti. Podmienkou je hra spamäti. 
Taktiež sa aktívne zapája  do komornej a orchestrálnej hry. 



Zameranie: Hra na violončele
Ročník: druhý
Stupeň: druhý
Počet hodín týždenne: 1,5 (individuálne vyučovanie 2x týždenne)
                                       1,5 komorná hra , alebo hra v súbore alebo v orchestri
                                             (skupinové vyučovanie 1x týždenne)
                                             (možnosť rozšíreného vyučovania na  2,5 hod.)

Učebný plán číslo:    20

Ciele:   Pracovať na upevňovaní poznatkov z nižších ročníkov a pracovať na ich ďalšej 
nadstavbe - zdokonaľovanie  technickej vyspelosti ( dvojhmaty, akordická hra, palcová 
poloha) náročnejšie sláčikové techniky, dôraz na precíznu intonáciu a tvorbu kvalitného 
kultivovaného tónu. Viesť žiaka k ďalšej interpretačnej predstavivosti a rozhľadu, zoznámiť 
ho s dielami svetovej violončelovej literatúry a vytvárať v ňom schopnosť rozlišovať viac 
interpretácií jedného diela. Každý žiak v uvedenom ročníku by mal povinne navštevovať, 
komornú , alebo súborovú hru. Taktiež v uvedenom ročníku vyžadovať od žiaka 
samostatnosť v starostlivosti o svoj hudobný nástroj.



Hudobný materiál:           - stupnice dur mol výber  3 - 4 oktávy
                                              dvojhmaty (tercie sexty oktávy) , akordická hra, 
                                              palcová poloha

                                               K.P. Sádlo - výber palcových cvičení, etud

                                            -  etudy:  J.J. Dotzauer 1. alebo 2. zošit
                                                           D. Popper  -  výber etud
                                                           D. Dupport - výber etud

                                            -  J. S. Bach:  6 suit pre vcl. sólo (výber)

                                            -  časti sonát:  G. F. Händel , A, Vivaldi, G. Ph. Telemann
                                                                   G. Frescobaldi, G. B. Sammartini, H. Eccles

                                            -  prednesové skladby podľa technickej a interpretačnej úrovne
                                               žiaka 

                                            -  výber z tvorby:  G. Fauré, G. Goltermann, D. Kabalevskij,
                                                                          A. Dvořák, D. Popper, T. Frešo, B. Martinu,
                                                                          a  ďalších

                                     
 Výstup:   Žiak v rámci školského roka dvakrát verejne  alebo  v rámci interného koncertu 
prednesie časť koncertu, prípadne sonáty, alebo prednesovú skladbu adekvátnej náročnosti. 
Podmienkou je hra spamäti. Taktiež sa aktívne zapája  do komornej a orchestrálnej hry. 



   

Zameranie: Hra na violončele
Ročník: tretí
Stupeň: druhý
Počet hodín týždenne: 1,5 (individuálne vyučovanie 2x týždenne)
                                       1,5 komorná hra , alebo hra v súbore alebo v orchestri
                                             (skupinové vyučovanie 1x týždenne)
                                             (možnosť rozšíreného vyučovania na  2,5 hod.)

Učebný plán číslo:    20

Ciele:   Žiak je v uvedenom ročníku oboznámený so všetkými možnosťami techniky pravej a 
ľavej ruky na ktorých v rámci stavby svojej hry pracuje. Pracovať a upevňovať naďalej precíznu 
intonáciu a dôsledné rytmické cítenie, zložitejšie sláčikové techniky, hru v palcovej polohe , 
prácu s vibrátom a kultivovanosť pri tvorbe tónu, k čomu napomáha výber príslušných, 
prednesových skladieb. Podnecovať žiaka k samostatnému agogickému mysleniu a interpretačnej 
analýze diela. Žiak má mať schopnosť vytvoriť si samostatne
prstoklad aby podporil farbu tónov. Viesť naďalej žiaka k správnym interpretačným návykom 
najmä s ohľadom na štýlovosť skladieb jednotlivých období. Dôležitým faktorom
aj v tomto ročníku je zdokonaľovanie žiaka v hre z listu , čo je vhodné podporiť štúdiom výťahov 
orchestrálnych partov rôznej obtiažnosti.



Hudobný materiál:           - stupnice dur mol výber  3 - 4 oktávy
                                              dvojhmaty (tercie sexty oktávy) , akordická hra, 
                                              palcová poloha

                                               K.P. Sádlo - výber palcových cvičení, etud

                                            -  etudy:  J.J. Dotzauer 1. alebo 2. zošit
                                                           S. Lee - výber etud
                                                           D. Popper  -  výber etud
                                                           D. Dupport - výber etud

                                            -  J. S. Bach:  6 suit pre vcl. sólo (výber)

                                            -  časti sonát:  G. F. Händel , A, Vivaldi, G. Ph. Telemann
                                                                   G. Frescobaldi, G. B. Sammartini, H. Eccles

                                            -  prednesové skladby podľa technickej a interpretačnej úrovne
                                               žiaka 

                                            -  výber z tvorby:  G. Fauré, G. Goltermann, D. Šostakovič,
                                                                          A. Dvořák, D. Popper, S. Rachmaninov,
                                                                          B.Martinu,  P. Čajkovskij a ďalší
                                             -  diela rôznych hudobných žánrov



Výstup:   Žiak v rámci školského roka dvakrát verejne  alebo  v rámci interného koncertu 
prednesie časť koncertu, prípadne sonáty, alebo prednesovú skladbu adekvátnej náročnosti. 
Podmienkou je hra spamäti. Taktiež sa aktívne zapája  do komornej a orchestrálnej hry. 

Zameranie: Hra na violončele
Ročník: štvrtý
Stupeň: druhý
Počet hodín týždenne: 1,5 (individuálne vyučovanie 2x týždenne)
                                       1,5 komorná hra , alebo hra v súbore alebo v orchestri
                                             (skupinové vyučovanie 1x týždenne)
                                             (možnosť rozšíreného vyučovania na  2,5 hod.)

Učebný plán číslo:    20

Ciele:  Žiak je schopný samostatne regulovať celý hrací aparát v náročnejších skladbách.
Disponuje kvalitnou orientáciou v polohách a taktiež vo všetkých horeuvedených kľúčoch.
Je schopný výbornej intonačnej čistoty, má zvládnutú väčšinu sláčikovej techniky  a je dostatočne 
technicky vybavený aby bol schopný interpretovať náročnejšie koncerty, sonáty.
Žiak pracuje na rozsiahlejších hudobných dielach (viacčasťových , prípadne ucelených). 
Naďalej si buduje rozhľadu v rozsahu violončelovej literatúry a zoznamuje sa s rôznymi 
interpretáciami hudobných diel na základe ktorých si profiluje svoje interpretačné názory.
Každý žiak v uvedenom ročníku by mal povinne navštevovať, komornú , alebo súborovú hru.
Klásť neustále veľký dôraz na hru z listu, čítanie komorných a orchestrálnych partov. Taktiež v 
uvedenom ročníku je potrebné vyžadovať od žiaka samostatnosť v starostlivosti o svoj hudobný
 nástroj.



Hudobný materiál:           - stupnice dur mol výber  3 - 4 oktávy
                                              dvojhmaty (tercie sexty oktávy) , akordická hra, 
                                              palcová poloha

                                               K.P. Sádlo - výber palcových cvičení, etud

                                            -  etudy:  J.J. Dotzauer 1. alebo 2. zošit
                                                           S. Lee - výber etud
                                                           D. Popper  -  výber etud
                                                           D. Dupport - výber etud

                                            -  J. S. Bach:  6 suit pre vcl. sólo (výber)

                                            -  časti sonát:  G. F. Händel , A, Vivaldi, G. Ph. Telemann
                                                                   G. Frescobaldi, G. B. Sammartini, H. Eccles,
                                                                   L. Boccherini
                                            -  prednesové skladby podľa technickej a interpretačnej úrovne
                                               žiaka 

                                            -  výber z tvorby:  G. Fauré, G. Goltermann, D. Šostakovič,
                                                                          J, Haydn, L.van Beethoven, S. prokofjev
                                                                          A. Dvořák, D. Popper, S. Rachmaninov,
                                                                          B.Martinu,  P. I. Čajkovskij , J. Suk, 
                                                                          C.  Saint-Saëns, E. Lalo, F. Schubert 
                                                                          B. Britten, A. Piazzola a ďalší



Výstup:    Žiak prednesie v rámci záverečnej absolventskej skúšky tri kontrastné skladby,
                  na vysokej  technickej a interpretačnej úrovni. Jedna z troch interpretovaných
                  skladieb musí byť z obdobia baroka(časť sonáty, alebo koncertu). Podmienkou
                  je hra spamäti. Žiak je v rámci školského roka koncertne aktívny.
                  Žiak ukončí štúdium absolventským výkonom. 



Rozšírené štúdium

Zameranie : Hra na violončele 
Ročník: prvý ISCED 2B - rozšírené štúdium
Počet hodín týždenne: 2,5 (individuálne vyučovanie 2-3x týždenne)
                                       1,0 komorná hra , alebo hra v súbore alebo v orchestri
                                        (skupinové vyučovanie 1x týždenne)
                                            
Učebný plán číslo:  4

Ciele:  Žiak okrem štandartných vyššie uvedených cieľov je vedený k väčšej 
samostatnosti. Je potrebné žiaka viesť k schopnosti samostatne si naladiť nástroj. Je 
schopný koordinácie obidvoch rúk, samostatnej intonačnej kontroly, predviesť náročnejšie 
sláč. techniky ktoré aplikuje v prednesových skladbách. Predpokladá sa výber výrazovo 
náročnejších prednesov  a tiež interpretácia na vyššej úrovni.



Výstup:  Žiak v priebehu školského roka vystúpi minimálne raz na verejnom koncerte a 
tiež internom koncerte interpretuje skladbu zodpovedajúcej náročnosti. 

Zameranie : Hra na violončele 
Ročník: druhý ISCED 2B - rozšírené štúdium
Počet hodín týždenne: 2,5 (individuálne vyučovanie 2-3x týždenne)
                                       1,5 komorná hra , alebo hra v súbore alebo v orchestri
                                        (skupinové vyučovanie 1x týždenne)

                                            
Učebný plán číslo:  4

Ciele:  Žiak okrem štandartných vyššie uvedených cieľov je vedený k väčšej 
samostatnosti.  Žiak sa vo väčšej miere zoznamuje a upevňuje si palcovú polohu. Cieľom 
uvedeného ročníka je aby sa žiak primerane orientoval v tenorovom kľúči. Nadobudol 
ďalšie technické zručnosti ako sú dvojhmaty a akordická hra. Predpokladá sa výber 
výrazovo náročnejších prednesov a tiež interpretácia na vyššej úrovni. Je vhodné aby v 
uvedenom ročníku žiak študoval pestrý a žánrovo pestrý repertoár pri ktorom nadobudne 
ďalšie interpretačné schopnosti. Žiak je schopný samostatne naštudovať jednoduchšie 
prednesové skladby.



Výstup:  Žiak uvedeného ročníka je koncertne aktívny a v priebehu školského roka 
niekoľkokrát vystúpi na verejnom prípadne internom koncerte kde predvedie 
skladby zodpovedajúcej náročnosti. Podmienkou je hra spamäti.

Zameranie : Hra na violončele 
Ročník: tretí ISCED 2B - rozšírené štúdium
Počet hodín týždenne: 2,5 (individuálne vyučovanie 2-3x týždenne)
                                       1,5 komorná hra , alebo hra v súbore alebo v orchestri
                                        (skupinové vyučovanie 1x týždenne)
 
                                           
Učebný plán číslo:  4

Ciele:    Žiak nadobudne schopnosť koordinovať a kontrolovať pohyby celého hracieho
aparátu počas hry. Predpokladá sa výborná intonačná istota a kultivovaný tón. Žiak ovláda 
niekoľko druhov smykov: detaché, martelé, staccato, spiccato, pizzicato a ich rytmické 
obmeny. Upevňuje intonačnú istotu a kvalitu tónu v palcovej polohe.  Žiak pracuje na 
vibráte ako výrazovom prostriedku. Pracuje na interpretačnom rozhľade a zoznamuje sa s 
ďalšími hudobno-výrazovými prostriedkami.



Výstup:  Žiak uvedeného ročníka je koncertne aktívny a v priebehu školského roka 
niekoľkokrát vystúpi na verejnom prípadne internom koncerte kde predvedie 
skladby zodpovedajúcej náročnosti. Žiak má predpoklady zúčastniť sa niektorej z 
celoslovenských súťaží. Žiak v závere ročníka vykoná ročníkovú  
skúšku. Požiadavkou na overenie spôsobilosti postupu do 4. ročníka druhej časti 
základného štúdia je predvedenie 2  prednesových kontrastných skladieb zodpovedajúcej 
náročnosti. Podmienkou je hra spamäti.

Poznámka:  Žiak , ktorý sa v priebehu školského roka zúčastní celoslovenskej, 
alebo medzinárodnej súťaže, nie je povinný skúšku absolvovať.

Zameranie : Hra na violončele 
Ročník: štvrtý ISCED 2B - rozšírené štúdium
Počet hodín týždenne: 2,5 (individuálne vyučovanie 2-3x týždenne)
                                       1,5 komorná hra , alebo hra v súbore alebo v orchestri
                                        (skupinové vyučovanie 1x týždenne)

Učebný plán číslo:    4

Ciele:  Žiak koordinuje pohyby hracieho aparátu v náročnejších skladbách. Je schopný 
pohotovej orientácie v basovom, tenorovom a husľovom kľúči. Reprodukujú etudy 
príslušnej technickej náročnosti,  so zameraním  na rôzne druhy smykov, na flageolety, 
dvojhmaty a palcovú polohu. Sú interpretačne samostatnejší, majú základný prehľad vo 
violončelovej literatúre a a jej interpretoch. Cieľom uvedeného ročníka je žiaka pripraviť na 
záverečnú absolventskú skúšku (absolventský koncert) a pripraviť s ním program 
adekvátny k jeho nadobudnutých znalostiam.



Výstup:    Žiak prednesie v rámci záverečnej absolventskej skúšky tri kontrastné skladby 
na zodpovedajúcej technickej a interpretačnej úrovni rozšíreného štúdia. Jedna z troch 
interpretovaných skladieb musí byť z obdobia baroka(časť sonáty, alebo koncertu). 
Podmienkou je hra spamäti. Žiak ukončí štúdium absolventským výkonom.

Druhý stupeň základného štúdia

Zameranie: Hra na violončele
Ročník: prvý - rozšírené štúdium
Stupeň: druhý
Počet hodín týždenne: 2,5 (individuálne vyučovanie 2x týždenne)
                                       1,5 komorná hra , alebo hra v súbore alebo v orchestri
                                             (skupinové vyučovanie 1x týždenne)
                                             (možnosť rozšíreného vyučovania na  2,5 hod.)

Učebný plán číslo:    20



Ciele:  Žiak je schopný samostatne regulovať celý hrací aparát v náročnejších skladbách.
Disponuje kvalitnou orientáciou v polohách a taktiež vo všetkých horeuvedených kľúčoch.
Je schopný výbornej intonačnej čistoty a je dostatočne technicky vybavený aby bol 
schopný interpretovať náročnejšie koncerty, prípadne sonáty. 

Výstup:  Žiak uvedeného ročníka je koncertne aktívny a v priebehu školského roka 
niekoľkokrát vystúpi na verejnom prípadne internom koncerte kde predvedie 
skladby zodpovedajúcej náročnosti. Podmienkou je hra spamäti.
Aktívne sa zapája do komornej a orchestrálnej hry.

Zameranie: Hra na violončele
Ročník: druhý - rozšírené štúdium
Stupeň: druhý
Počet hodín týždenne: 2,5 (individuálne vyučovanie 2x týždenne)
                                       1,5 komorná hra , alebo hra v súbore alebo v orchestri
                                             (skupinové vyučovanie 1x týždenne)
                                             (možnosť rozšíreného vyučovania na  2,5 hod.)

Učebný plán číslo:    20

Ciele:  Žiak je schopný samostatne regulovať celý hrací aparát v náročnejších skladbách.
Disponuje kvalitnou orientáciou v polohách a taktiež vo všetkých horeuvedených kľúčoch.
Je schopný výbornej intonačnej čistoty, má zvládnutú väčšinu sláčikovej techniky  a je 
dostatočne technicky vybavený aby bol schopný interpretovať náročnejšie koncerty, sonáty.
Žiak pracuje na rozsiahlejších hudobných dielach (viacčasťových , prípadne ucelených). 
Naďalej si buduje rozhľadu v rozsahu violončelovej literatúry a zoznamuje sa s rôznymi 
interpretáciami hudobných diel na základe ktorých si profiluje svoje interpretačné názory.
Každý žiak v uvedenom ročníku by mal povinne navštevovať, komornú , alebo súborovú 
hru. Taktiež v uvedenom ročníku je potrebné vyžadovať od žiaka samostatnosť v 
starostlivosti o svoj hudobný nástroj.

Výstup:  Žiak uvedeného ročníka je koncertne aktívny a v priebehu školského roka 
niekoľkokrát vystúpi na verejnom prípadne internom koncerte kde predvedie 
skladby zodpovedajúcej náročnosti. Podmienkou je hra spamäti. Aktívne sa zapája do 
komornej a orchestrálnej hry.



Zameranie: Hra na violončele
Ročník: tretí - rozšírené štúdium
Stupeň: druhý
Počet hodín týždenne: 2,5 (individuálne vyučovanie 2x týždenne)
                                       1,5 komorná hra , alebo hra v súbore alebo v orchestri
                                             (skupinové vyučovanie 1x týždenne)
                                             (možnosť rozšíreného vyučovania na  2,5 hod.)

Učebný plán číslo:    20

Ciele:  Žiak je schopný samostatne regulovať celý hrací aparát v náročnejších skladbách.
Disponuje kvalitnou orientáciou v polohách a taktiež v palcovej technike. Pracuje na nadobudnutí 
technickej vyspelosti v oblasti dvojhmatovej hre v palcovej polohe , v technike veľkých akordov 
a náročných sláčikových techník.
Je schopný výbornej intonačnej čistoty, má zvládnutú väčšinu sláčikovej techniky  a je dostatočne 
technicky vybavený aby bol schopný interpretovať náročnejšie koncerty, sonáty.
Žiak pracuje na rozsiahlejších hudobných dielach (viacčasťových , prípadne ucelených). 
Naďalej si buduje rozhľadu v rozsahu violončelovej literatúry a zoznamuje sa s rôznymi 
interpretáciami hudobných diel na základe ktorých si profiluje svoje interpretačné názory. Ak 
žiakovi dovolia jeho technické znalosti mali by byť v jeho repertoári skladby virtuózneho typu.
Každý žiak v uvedenom ročníku by mal povinne navštevovať, komornú , alebo súborovú hru.
Klásť neustále veľký dôraz na hru z listu, čítanie komorných a orchestrálnych partov. Taktiež v 
uvedenom ročníku je potrebné vyžadovať od žiaka samostatnosť v starostlivosti o svoj hudobný
 nástroj.

Výstup:   Žiak v rámci školského roka trikrát  verejne  alebo  v rámci interného koncertu 
prednesie časť koncertu, prípadne sonáty, alebo prednesovú skladbu adekvátnej náročnosti, 
rozsahovo náročnejšiu. Podmienkou je hra spamäti. Taktiež sa aktívne zapája  do komornej a 
orchestrálnej hry. 

Zameranie: Hra na violončele
Ročník: štvrtý - rozšírené štúdium
Stupeň: druhý
Počet hodín týždenne: 2,5 (individuálne vyučovanie 2x týždenne)
                                       1,5 komorná hra , alebo hra v súbore alebo v orchestri
                                             (skupinové vyučovanie 1x týždenne)
                                             (možnosť rozšíreného vyučovania na  2,5 hod.)



Učebný plán číslo:    20

Ciele:    Žiak disponuje všetkými technickými danosťami ktoré violončelo ako hudobný nástroj.
              ponúka. Uvedené skutočnosti mu dovoľujú využiť veľký diapazón violončelovej 
              literatúry a to nielen v klasických žánroch. Predpokladá sa umelecká, interpretačná 
              a emočno-hudobná vyspelosť žiaka. Má schopnosť kvalitnej hry z listu, zapája 
              sa podľa príležitosti (ktoré sám vyhľadáva) do súborovej, komornej a orchestrálnej hry.
              V starostlivosti o svoj hudobný nástroj je úplne samostatný. V niektorých prípadoch
              môže žiak pokračovať v štúdiu na škole s profesionálnym hudobným zameraním, 
              prípadne jeho nadobudnuté znalosti môžu vhodným doplnkom k pedagogickému štúdiu.

Výstup:    Žiak prednesie v rámci záverečnej absolventskej skúšky tri kontrastné skladby,
                  na vysokej  technickej a interpretačnej úrovni. Jedna z troch interpretovaných
                  skladieb musí byť z obdobia baroka(časť sonáty, alebo koncertu). Podmienkou
                  je hra spamäti. Žiak je v rámci školského roka koncertne aktívny. 
                  Žiak ukončí štúdium absolventským výkonom. Pokiaľ je možné ukončí štúdium
                  polorecitálom prípadne recitálom. 

ŠkVP  vypracovala:     Mgr. art. Magdaléna Milčiková


