
Požiadavky na talentové skúšky pre 

Súkromné konzervatórium PinkHarmonyAcademy 

vo Zvolene 

v školskom roku 2016/2017 

 

8226 Q   hudobno-dramatické umenie 

8227 Q tanec 

8228 Q  spev 

8229 Q 01 hudba – skladba 

8229 Q 02 hudba – dirigovanie 

8229 Q 03 hudba – hra na klavíri 

8229 Q 04 hudba – hra na organe 

8229 Q 05 hudba – hra na zobcovej flaute, flaute, hoboji, klarinete, 

fagote, saxofóne, trúbke, lesnom rohu, pozaune, tube 

a bicích nástrojoch 

8229 Q 06 hudba – hra na husliach, viole, violončele, kontrabase, 

harfe, gitare, cimbale 

8229 Q 07 hudba – hra na akordeone 

 

Podľa ustanovenia § 64 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní   

( školský zákon ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov určuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 

predmety, z ktorých pozostáva prijímacie konanie na prijímacích skúškach  na stredné 

školy pre školský rok 2016/2017 takto :  

 

Podmienkou prijatia na štúdium v školskom roku 2016/2017 je  

úspešné vykonanie talentovej skúšky ! 

 

Do prvého ročníka štvorročného vzdelávacieho programu v konzervatóriách môže byť prijatý 

uchádzač, ktorý spĺňa tieto podmienky : 



a) splnil podmienky prijímacieho konania, 

b) získal základné vzdelanie – ukončil základnú školu 

 

 

OBSAH TALENTOVEJ SKÚŠKY  

 

Hudobno-dramatické umenie  

Požiadavky na talentové prijímacie skúšky na študijný program 
Hudobno – dramatické umenie, herectvo pre školský rok 2016/17 

 
Cieľom výučby herectva je nielen vychovať budúcich hercov. Pestrá paleta 

rôznych humanitných predmetov (dejiny divadla, rozbor drámy, slovenský jazyk 
a literatúra a iné) a praktických predmetov (Javisková reč, javiskový pohyb, umelecký 
prednes a iné) vytvára predpoklad výchovy nie len technicky zdatných javiskových 
interpretov ale cieľom pedagógov herectva je vychovať osobnosti, teda 
inteligentných, charizmatických a rozhľadených ľudí. Herec by mal byť nositeľom 
kultúry – teda mal by byť nositeľom spisovnej jazykovej normy, či kultivovaného 
ľudského vystupovania. 

Absolvent štúdia herectva na konzervatóriu by mal samostatne dokázať 
analyzovať žánrovo rôznorodé dramatické texty, svoje postavy a následne im dať 
javiskovú, rozhlasovú či filmovú podobu.  
 
 
Praktická časť 
 

 Prednes poézie a prózy podľa vlastného výberu (uchádzač si pripraví jednu 
báseň a jednu ukážku z prózy) 

 Prednes monológu – povinné texty (v prílohe) 

 Prednes poézie – povinné texty (v prílohe) 

 Pohybová etuda na vlastný námet (uchádzač si pripraví krátku pohybovú 
etudu, teda krátky príbeh/udalosť s logickou pointou, ktorú bez slov predvedie 
na javisku. Upozorňujeme že ide o prirodzený prejav, nie o pantomímu!) 

 Slovenská pieseň podľa vlastného výberu (ľubovoľný žáner okrem rapu 
a hip-hopu) 

 Čítanie neznámeho textu (uchádzačovi ho predloží komisia priamo na 
talentovej skúške) 

 
!Texty musí uchádzač 100% uvládať naspamäť! 

Pri interpretácii textov je dôležité, aby uchádzač zvolil taký spôsob, ktorý je mu 
najbližší, na základe jeho osobných poznatkov a interpretačných skúseností. 
Komisia hodnotí logiku a význam interpretácie. Rovnako sa prihliada na 
hlasový fond uchádzača a čistý rečový prejav. 

 
Teoretická časť 
 



 Diskusia s prijímacou komisiou o diele A. P. Čechova – IVANOV (prijímacia 
komisia hodnotí schopnosť uchádzača analyzovať text, pochopiť hlavnú 
myšlienku hry a jej odkaz vo všeobecnom spoločenskom živote) 

 
 
 
!Uchádzač si prinesie so sebou cvičný úbor. Dievčatá si prinesú aj sukňu (po 
kolená) a topánky na opätkoch! 
 
 

Povinné texty 
POÉZIA (všetci) 

 
Rudyard Kipling – „Ak...“ 
Ak jasnú myseľ nestratíš, keď všetci navôkol blázniac obvinia ťa v zlosti, 
v neviere iných ak sám dokážeš si veriť, no zvážiť aj ich pochybnosti, 
 
Ak zvládzeš čakať, neznaviac sa pritom, lžou neodpovieš, ak ťa oklamali, 
nenávisť druhých neodplatíš tým citom, no nebudeš sa tváriť dokonalý, 
 
Ak dokážeš sniť, nedať však snom vládu, myslieť, no dumy neurobiť cieľom, 
do očí pozrieť víťazstvu i pádu, a rovnaký byť k tým dvom nepriateľom, 
 
Ak zvládzeš nožmi pokryvené v nástrahu bláznom priame svoje slová, 
a z ruín vecí, čo žil si len pre ne, zodratou dlaňou začneš tvoriť znova, 
 
Ak dokážeš dať výhry na hromadu, a staviť všetko na jeden ťah kariet, 
prehrať, a začať znovu od začiatku, a slovka o tej strate neprevravieť, 
 
Ak dokážeš dať povel srdcu, svalom nech slúžia ďalej aj keď odumreli, 
kráčať, keď nič už v tebe nezostalo, len vôľa, ktorá vydržať im velí, 
 
Ak udržíš si hrdosť vraviac k davu, prostotu zasa kráľmi obklopený, 
ak nezohne ti hnev či priazeň hlavu, ak napriek úcte nik ťa neprecení, 
 
Ak vložíš pritom do minúty prísnej šesťdesiat sekúnd behu z celej sily, 
Tvojou sa stane zem i poklady z nej a čo je viac, bude z teba Človek, syn môj milý. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Povinné texty 
PRÓZA – MONOLÓG (chlapci) 

 
Daniela Kapitáňová – Kniha o cintoríne (Samko Tále) 

Ja som teraz spisovateľom už druhýkrát, lebo ja som sa už raz stal 
spisovateľom. Vtedy som napísal Prvú knihu o cintoríne. Dnes som sa stal zase 
spisovateľom, lebo prší, a vtedy nezbieram kartóny, lebo prší. Najvážnejšia vec je ale 
to, že mám vozík v opravovni, lebo sa mi odlomilo spätné zrkadlo, a to ja neviem, 
lebo na to treba stroje a iné, a ja to neviem, lebo to nemám. Ešte nikdy v živote sa mi 
neodlomilo spätné zrkadlo, lebo ja mám vozík už 28 rokov, lebo ja som pracovitý a 
mňa si ľudia vážia, lebo som pracovitý. 
Opravovňa je na Ostrove a má stroje, a ten, čo je opravovač a má stroje, sa volá 
Boš-Mojš Ján a on je taký, že keď povie, že sa volá Boš-Mojš Ján, tak to nepovie, ale 
to zaspieva, že Boš-Mojš Ján. Zaspieva to s melódiou, že Boš-Mojš Ján. Ale inak je 
pracovitý a ľudia si ho vážia, lebo on má jedného syna, ktorý je taký chorý, že má 
elypsiu a Boš-Mojš Ján sa o neho musí starať, lebo elypsia je taká choroba, o ktorú 
sa treba starať. Jeho syn sa volá Boš-Mojš Ján mladší. 
Mám ich v zošite, lebo ja mám tri zošity. Jeden sa volá Krstné mená, druhý sa volá 
Priezviská a tretí sa volá Zomreli. Tam si zapíšem každého, koho poznám, lebo keby 
som si nezapísal, že koho poznám, tak potom ako by som vedel, koho poznám, no 
nie? No áno. 
Boš-Mojš Jána a Boš-Mojš Jána mladšieho mám v zošite Priezviská aj pod B, aj pod 
M, lebo človek nikdy nevie, že čo a ako a čo. A iné. 
Vtedy je najlepšie stať sa spisovateľom, keď prší, lebo vtedy aj tak nezbieram 
kartóny, lebo vtedy ich sprostý Krkan v Zberni neberie, že sú mokré, ale iným berie, 
aj keď sú mokré, Krkan sprostý. Iným berie, napríklad tej cigánskej potkanke 
Angelike Édesovej, tej berie, aj keď má mokré. Ale ja viem, čo je vo veci. To je vo 
veci, že keď príde potkanka Angelika Édesová, tak napíše papierik, že Hneď prídem, 
ale hneď nepríde, lebo on sa tam zavrie v Kancelárii s potkankou Angelikou 
Édesovou a robí s ňou pohlavné veci. Preto jej berie aj mokré a mne nechce brať 
mokré, tak nech neberie. Veď uvidí. Bude povedaný a ohľadom toho bude 
popoťahovaný. Ale mne je to jedno, ja som pracovitý a vždy si nájdem aj inú robotu, 
napríklad som spisovateľ. 
 

 
 
 
 
 
 

Povinné texty 
PRÓZA – MONOLÓG (dievčatá) 

 
Jozef Gregor Tajovský - HRIECH 
EVA: Krásne moje dieťa! Ale mať tvoja nekrásna. Spochabila sa, na starosť 
spochabila. Za dvadsať rokov nepomyslela na hriech, a dnes je v ňom. Piaty raz sa 
vracia z Ameriky, po tri razy vybudol po štyri roky, a čistá som bola, a teraz — biedna 



moja hlavička! Načo ide? Načo šiel? Detí sme nemali, nemal sa na koho trápiť vo 
svete, a len ho tiahlo, tiahlo bohatstvá nadobúdať a mňa vydávať pokušeniu a 
hriechu… Čože mi je teraz z toho majetku? Všetkého máme, mať budeme, a moje je 
iba toto biedne tielko, nevinná dušička. Ani rodiny, ani priateľa, iba tá stará mať jeho. 
Ani otec ako otec. Hanbí sa za nás. Azda keby som mala dvadsať rokov… Azda za 
poslednú slúžku by sa tak nehanbil, ako sa za mňa — len by mladá bola. Posmievajú 
sa mu vraj, a on ma zapiera, neváži si mojej lásky, ani ako blata za nechtom. Bože, 
prečo si mi vzal starého sluhu? Veď som s tým bola ako s otcom. Čo si ma tak 
strestal, prečo si mi nedal vnuknutia, že zahubím si tým krokom celý život, celý svet? 
Veď mne nikto nepovedal, že zle robím; nikto svetla do mojej temnej hlavy nenalial, 
srdce na žlč neobracal, iba potom, keď ma začali „takí“ chlapi nadchodiť, sa mi 
vyškierať… Aký drahý, svätý mi bol ten cit k Jankovi, dusila som ho v sebe, bála sa 
oň, kým mi tí nevytýkali „sluhu“, paholka, sprostáka, že som si zaľúbila… „Mala si byť 
múdrejšia…“ Fuj, či sa mi hnusí to slovo. Ja som rada videla Jana, a oni mi, že som 
mala byť „múdrejšia“…  
Dcérka moja milá, pánboh ťa chráň od choroby, nešťastia a hriechu. Počúvaj svoju 
dobrú starú mamičku a buď potom lepšia, cnostnejšia ako tvoja biedna 
mať. (Svätenou vodou kropí decko.) Vo meno boha, otca i syna ducha svätého. A 
teraz už buď, bože, mojej duši milostivý! 
 
 
 

OBSAH TALENTOVEJ SKÚŠKY  

Tanec 

Podmienkou účasti na talentových skúškach je písomné stanovisko lekára, 

ortopéda s popisom stavu chrbtice, bedrových kĺbov a chodidiel, ako aj správa 

obvodného lekára o celkovom zdravotnom stave žiaka z hľadiska jeho možnej 

profesie výkonného tanečníka.  

Praktická časť 

Upozorňujeme, že skúšku je možné vykonať len v priliehavom cvičebnom úbore, 

mäkkých cvičkách s nezakrytými nohami a s vlasmi upravenými do uzla.  

1. Časť praktickej skúšky:  

Skúšobná komisia vyskúša u jednotlivých uchádzačov: 

 fyzické predpoklady na štúdium v tanečnom odbore; 

 základy techniky klasického tanca;  



 tanečnú pamäť a pohybovú úroveň v tanečných technikách (v modernom a 

ľudovom tanci) podľa ukážok tanečného pedagóga,  

 cítenie rytmu formou rytmických príkladov a cvičení;   

 prirodzenú muzikalitu v hudobných príkladoch s korepetítorom  

 

2. Časť praktickej skúšky:  

 

Skúšobná komisia vyskúša u jednotlivých uchádzačov: 

 

 schopnosť vyjadriť sa na hudbu tanečnou improvizáciou a zaujať pripravenou 

choreografiou s možnosťou výberu klasického, moderného alebo ľudového tanca (2 

min. ukážka).  

 Uchádzač môže použiť ľubovoľnú pieseň, inštrumentálnu hudbu v podobe Cd nosiča 

prípadne Mp3, Wav, Mp4 

Maximálny počet dosiahnutých bodov je 30, kritérium na úspešné vykonanie 

skúšky je 15 bodov.  

Teoretická časť 

Test špeciálnych odborných vedomostí. Uchádzač v teste prezentuje svoje 

vedomosti v oblasti tanca a všeobecný prehľad v oblasti umenia a kultúry, špeciálne 

zručnosti a schopnosti z oblasti hudobnej výchovy.  

  

Maximálny počet dosiahnutých bodov je 30, kritérium na úspešné vykonanie 

skúšky je 15 bodov.  

 

Kritériá na úspešné vykonanie skúšky sú: 

 kreatívny tanečno-umelecký prejav, schopný ďalšieho rozvoja; 

 zvládnutie požiadaviek prijímacieho  konania z príslušných umeleckých 

odborov; 

 zvládnutie vedomostí, určených požiadavkami na prijímacie konanie; 

 schopnosť prezentovať svoj talent a záujem o štúdium; 



 predpoklady úspešne zvládnuť psychofyziologicky náročné štúdium odboru. 

 

 

 

OBSAH TALENTOVEJ SKÚŠKY  

 

Spev 

 

Praktická časť 

Spev 

Dve piesne podľa vlastného výberu kontrastného charakteru (umelá a ľudová), s 

klavírnym sprievodom prípadne s podkladom CD.  

Predpokladom je funkčný a zdravý hlas overený lekárom - foniatrom. 

 

Hodnotenie v speve:  

Maximálny počet dosiahnutých bodov je 25, kritérium na úspešné vykonanie 

skúšky je 15 bodov.  

 

Teoretická časť 

Test teoretických vedomostí a zručností 

 

Teória hudby - vyžaduje sa znalosť notového písma v husľovom i v basovom kľúči, 

čítanie a zápis nôt v rôznych oktávach. Ovládanie durových a molových stupníc, 

diatonických intervalov (ich určovanie a stavba v obidvoch smeroch), tvorba 

durových, molových kvintakordov (ako aj ich obratov), orientácia v základnom 

hudobnom názvosloví z oblasti prednesových označení, tempa, dynamiky, agogiky.  

 

Dejiny hudby – všeobecný prehľad o najvýznamnejších osobnostiach jednotlivých 

hudobno-historických období a ich dielach.  

 



Sluchová analýza – skúška zameraná na zistenie vrodenej a nadobudnutej miery 

hudobného počutia, rytmické a harmonické cítenie, hudobná pamäť a pod.  

Hodnotenie: max/počet: 30 bodov, kritérium na úspešné vykonanie skúšky je 

15 bodov.  

 

 

OBSAH TALENTOVEJ SKÚŠKY  

 

Hudba pre zamerania: 

 

 8229 Q 01 skladba 

 8229 Q 02 dirigovanie 

 8229 Q 03 hra na klavíri 

 8229 Q 04 hra na organe 

 8229 Q 05 hra na zobcovej flaute, flaute, hoboji, klarinete,  

                     saxofóne, trúbke, lesnom rohu, pozaune, tube a  

                     bicích nástrojoch 

 8229 Q 06    hra na husliach, viole, violončele, kontrabase, harfe, 

                     gitare, cimbale 

 8229 Q 07    hra na akordeóne 

 

Teoretická časť 

Test teoretických vedomostí a zručností pre všetky zamerania 

 

Teória hudby - vyžaduje sa znalosť notového písma v husľovom i v basovom kľúči, 

čítanie a zápis nôt v rôznych oktávach. Ovládanie durových a molových stupníc, 

diatonických intervalov (ich určovanie a stavba v obidvoch smeroch), tvorba 

durových, molových kvintakordov (ako aj ich obratov), orientácia v základnom 

hudobnom názvosloví z oblasti prednesových označení, tempa, dynamiky, agogiky.  

 

Dejiny hudby – všeobecný prehľad o najvýznamnejších osobnostiach jednotlivých 

hudobno-historických období a ich dielach.  



 

Sluchová analýza – skúška zameraná na zistenie vrodenej a nadobudnutej miery 

hudobného počutia, rytmické a harmonické cítenie, hudobná pamäť a pod.  

 

Hodnotenie: max/počet – 30 bodov, kritérium na úspešné vykonanie skúšky je 

15 bodov.  

 

Praktická časť 

 

01 Skladba 

Predloženie vlastných skladieb pre klavír; prípadne pre iný hudobný nástroj. Dobré 

sluchové, rytmické a pamäťové dispozície. 

Hra na klavíri na úrovni vyspelého študenta 5. ročníka I. cyklu ZUŠ. Skúšobná látka: 

2 skladby rôznych štýlových období. 

 

02 Dirigovanie 

Hudobno-teoretické vedomosti na úrovni a v rozsahu ako pre odbor skladba. Širší 

prehľad v hudobnej literatúre. Dobré sluchové, rytmické, pamäťové a pohybové 

dispozície. 

Hra na úrovni absolventa I. cyklu ZUŠ hry na klavíri (skúšobná látka: viď odbor 

klavír). V prípade, že uchádzač o štúdium tohto odboru absolvoval v rámci I. cyklu 

ZUŠ hru na inom hudobnom nástroji (skúšobná látka: viď daný odbor). Okrem toho 

sa vyžaduje preukázanie schopností z hry na klavíri na úrovni vyspelého študenta 5. 

ročníka I. cyklu ZUŠ (skúšobná látka: 2 skladby rôznych štýlových období).     

 

03 Hra na klavíri  

Stupnice: všetky durové a molové, akordy, rozklady; etudy: Czerny op. 299, Cramer 

op. 10 (voľný výber dvoch kontrastných etúd); J. S. Bach: Dvoj a trojhlasné invencie 

(dve invencie); rýchla časť sonáty alebo sonatíny z obdobia klasicizmu (Haydn, 

Mozart, Beethoven); skladba z obdobia romantizmu a moderny; hra z listu. 

Výkon primeraný úrovni vyspelého absolventa ZUŠ. 

Hra spamäti je podmienkou!  

 



04 Hra na organe – skúška prebieha z hry na klavíri 

Stupnice: všetky durové a molové, akordy, rozklady; etudy: Czerny op. 299, Cramer 

op. 10 (voľný výber dvoch kontrastných etúd); J. S. Bach: Dvoj a trojhlasné invencie 

(jedna invencia); rýchla časť sonáty alebo sonatíny z obdobia klasicizmu (Haydn, 

Mozart, Beethoven); skladba z obdobia romantizmu alebo moderny; hra z listu. 

Výkon primeraný úrovni vyspelého absolventa ZUŠ.  

Hra spamäti je podmienkou! 

05 Hra na zobcovej flaute, flaute, hoboji, klarinete, fagote, saxofóne, trúbke, lesnom 

rohu, pozaune a tube a bicích nástrojoch                                                                                               

Stupnice: jedna durová, jedna molová; etudy: 2 etudy kontrastného charakteru; 

prednes: ľubovoľný so sprievodom klavíra. 

Na hru na hoboji, fagote a saxofóne je možnosť preradenia aj z hry na iný 

nástroj za predpokladu úspešného vykonania talentovej skúšky. Hra spamäti 

nie je podmienkou! 

Hra na bicích nástrojoch  

Stupnice: 2 durové a 2 molové stupnice na zvonkohre; etudy: J. Tuzar –  Škola hry 

na malý bubon (2 etudy - voľný výber); prednes: ľahšia prednesová skladba na 

zvonkohre.  

Hra spamäti je podmienkou! 

 

06 Hra na husliach, viole, violončele, kontrabase, harfe, gitare, cimbale  

 

Hra na husliach 

Stupnice: 1 durová a 1 molová – trojoktávové (v terciách, sextách, oktávach, 

rozložené akordy); etudy: Mazas - 2 etudy (z toho jedna dvojhmatová), Kreutzer 1 

etuda; časť koncertu alebo skladba primeraná úrovni vyspelého absolventa ZUŠ.  

Hra spamäti je podmienkou!  

 

Hra na viole  

Stupnice: 1 durová stupnica – trojoktávová (v terciách, sextách, oktávach, rozložené 

akordy); 2 etudy rôzneho technického a prednesového charakteru (z toho jedna 



dvojhmatová, K. Moravec, I. Mazas, R. Kreutzer); časť koncertu alebo skladba 

primeraná úrovni vyspelého absolventa ZUŠ.  

Hra spamäti je podmienkou!  

Uchádzači o štúdium hry na violu, môžu vykonať skúšky v hre na husliach.  

 

Hra na violončele  

Stupnice:1 durová a 1 molová (rozložené akordy); etudy: Dtzauer I.: 2 etudy  

odlišného charakteru; 2 kontrastné časti koncertu (resp. sonáty, suity). 

Hra spamäti je podmienkou!  

 

Hra na kontrabase 

Ovládanie základných polôh (min. do 2 polohy): 1 durová a 1 molová stupnica; 2 

ľubovoľné etudy (F. Hertz); skladba ľubovoľného autora (so sprievodom klavíra).  

Hra spamäti je podmienkou!  

 

Hra na gitare  

Stupnice: 2 durové a 2 molové (dvoj, resp. trojoktávové + intervalové stupnice, 

kadencie); 2 etudy kontrastného charakteru (Carcassi op. 26, op. 60, Giuliani op. 48 

a pod.); dve prednesové skladby (jedna povinne od J. S. Bacha primeraná úrovni 

vyspelého absolventa ZUŠ).  

Hra spamäti je podmienkou!  

 

Hra na cimbale  

Stupnice: 1 durová a 1 molová stupnica (tremolo, tercie, kadencie); 2 etudy 

kontrastného charakteru; 2 prednesové skladby a úprava ľudovej piesne.  

Hra spamäti je podmienkou!  

 

07 Hra na akordeóne  

Stupnice: durové a molové (minimálne do 5 kr., 5 b); etudy: 2 etudy, voľný výber 

(Czerny, Bertini, Duvernoy); polyfónia (voľný výber jednej skladby); prednes: 

ľubovoľný prednes rôzneho charakteru primeraný úrovni vyspelého absolventa ZUŠ.  

Hra spamäti je podmienkou! 

 



Hodnotenie v každom nástroji max/počet: 25 bodov, kritérium na úspešné 

vykonanie skúšky je 15 bodov.  

 

 

Vedenie školy si v prípade nenaplnenia plánovaného počtu prijatých 

uchádzačov v jednotlivých odboroch a študijných zameraniach z dôvodu 

nízkeho počtu prihlásených uchádzačov, alebo nesplnenia kritérií prijímacích 

skúšok, vyhradzuje právo, že prijímacia komisia posúdi, v ktorom zameraní zvýši 

predpokladaný počet prijatých, alebo rozhodne o vykonaní 2. kola prijímacích 

skúšok.    

 

Záujemca má možnosť zúčastniť sa prípravného kurzu na talentové skúšky 

 

Termíny prípravných kurzov: 

 

Od 19. 2. 2016 

 

v čase od 9:00 - do 17:00 hod. na základe vopred dohodnutého termínu 

 

 

______________________________________________________________ 

Bližšie informácie Vám poskytne zriaďovateľka Súkromného konzervatória 

PinkHarmonyAcademy Zvolen: 

PaedDr. Ingrid Pinková, ArtD. na t. č. 0905 618 850, alebo www.pinkharmony.sk 

Prihlášky je potrebné poslať  do 28. 2. 2016. 

Talentové skúšky: 7. – 8. apríla 2016 

Poplatok za prijímacie konanie  - 20,- €. 

Adresa: Súkromné konzervatórium PinkHarmonyAcademy 

               Kalinčiakova 87, 960 01 Zvolen.  


