
Meno pedagóga: Mgr.art. Alica Hancková, ArtD.

Katedra: Katedra klávesových nástrojov

Dátum: 12.4.2020

PORADOVÉ ČÍSLO
PREDMETU

PRESNÝ NÁZOV
PREDMETU ROČNÍK

PREDPOKLADANÝ 
TERMÍN UKONČENIA 
PREDMETU ALEBO 
ŠTÁTNEJ SKÚŠKY

(obdobie, alebo dátum)

NÁVRH NA FORMU UKONČENIA PREDMETU
(napr. video-nahrávka, seminárna práca, power-pointová 

prezentácia, online skúšanie, prenos predmetu do ďalšieho ak. 
roka, vyhodnotenie zaslaného zoznamu naštudovaného 

repertoáru, esej na určenú tému .... )

NÁVRH NA ROZSAH POŽADOVANEJ PRÁCE
(napr. pri seminárnej práci počet strán, 

pri videonahrávke repertoár, príp. počet skladieb, alebo doba 
trvania...)

1 Klavírna prax - Vokálna interpretácia, 
Kompozícia, Muzikál Voliteľný predmet 1. Bc.   máj 2020 video-nahrávka povinného repertoáru v Letnom semestri  1 stupnica, 3 skladby

2 Kompozícia, Muzikál, Voliteľný predmet 2. Bc.   máj 2020 video-nahrávka povinného repertoáru v Letnom semestri  1 stupnica, 3 skladby

3 Vokálna interpretácia 2. Bc.   máj 2020 video-nahrávka povinného repertoáru v Letnom semestri  1 stupnica, 4 skladby
4 Kompozícia 3. Bc.   apríl 2020 video-nahrávka povinného repertoáru v Letnom semestri  2 stupnice, 3 skladby
5 Kompozícia 1. Mgr.   máj 2020 video-nahrávka povinného repertoáru v Letnom semestri  2 stupnice, 3 skladby
6 Kompozícia 2. Mgr.   apríl 2020 video-nahrávka povinného repertoáru v Letnom semestri  2 stupnice, 3 skladby
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videonahrávka povinných skladieb na skúšku z Klavírnej praxeNÁVRHY NA FORMU A REALIZÁCIU ŠTÁTNEJ ZÁVEREČNEJ SKÚŠKY 
(pre končiace ročníky: interpretačný a komp. výstup, obhajoba práce, teoretické predmety...) 



Meno pedagóga: Maroš Klátik

Katedra: Katedra klávesových nástrojov

Dátum: 12.4.2020

PORADOVÉ 
ČÍSLO

PREDMETU

PRESNÝ NÁZOV
PREDMETU ROČNÍK

PREDPOKLADANÝ 
TERMÍN UKONČENIA 
PREDMETU ALEBO 
ŠTÁTNEJ SKÚŠKY

(obdobie, alebo dátum)

NÁVRH NA FORMU UKONČENIA PREDMETU
(napr. video-nahrávka, seminárna práca, power-pointová 

prezentácia, online skúšanie, prenos predmetu do ďalšieho 
ak. roka, vyhodnotenie zaslaného zoznamu naštudovaného 

repertoáru, esej na určenú tému .... )

NÁVRH NA ROZSAH POŽADOVANEJ PRÁCE
(napr. pri seminárnej práci počet strán, 

pri videonahrávke repertoár, príp. počet skladieb, alebo doba 
trvania...)

1 Hra na klavíri Bc. 1 skúškové obdobie LS video- nahrávka koncertná etuda + voľný výber repertoáru 10 min
2 Hra na klavíri Bc. 2 skúškové obdobie LS video- nahrávka koncertná etuda + voľný výber repertoáru 10 min
3 Hra na klavíri Bc. 3 skúškové obdobie LS video- nahrávka koncertná etuda + voľný výber repertoáru 10 min
4 Hra na klavíri Mg. 1 skúškové obdobie LS video- nahrávka koncertná etuda + voľný výber repertoáru 10 min
5 Štúdium repertoáru pri klavíri Bc. 1 skúškové obdobie LS zoznam naštudovaného repertoáru, video- nahrávka jedna časť z Mozartovej sonáty
6 Štúdium repertoáru pri klavíri Bc. 2 skúškové obdobie LS zoznam naštudovaného repertoáru, video- nahrávka jedna časť z Beethovenovej sonáty
7 Štúdium repertoáru pri klavíri Bc. 3 skúškové obdobie LS zoznam naštudovaného repertoáru, video- nahrávka jedna časť z romantickej sonáty
8 Štúdium repertoáru pri klavíri Mg. 1 skúškové obdobie LS zoznam naštudovaného repertoáru, video- nahrávka jedno študované dielo na komorný koncert
9 Inštruktívny klavír Bc. 1, 2 skúškové obdobie LS seminárna práca formovo - interpretačný rozbor jednej zo študovaných skladieb
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NÁVRHY NA FORMU A REALIZÁCIU ŠTÁTNEJ ZÁVEREČNEJ SKÚŠKY 
(pre končiace ročníky: interpretačný a komp. výstup, obhajoba práce, teoretické predmety...) obhajoba online formou



Meno pedagóga: prof. Lapšanský

Katedra: Katedra klávesových nástrojov

Dátum: 13.4.2012

PORADOVÉ ČÍSLO
PREDMETU

PRESNÝ NÁZOV
PREDMETU ROČNÍK

PREDPOKLADANÝ 
TERMÍN UKONČENIA 
PREDMETU ALEBO 
ŠTÁTNEJ SKÚŠKY

(obdobie, alebo dátum)

NÁVRH NA FORMU UKONČENIA PREDMETU
(napr. video-nahrávka, seminárna práca, power-pointová 

prezentácia, online skúšanie, prenos predmetu do ďalšieho ak. 
roka, vyhodnotenie zaslaného zoznamu naštudovaného 

repertoáru, esej na určenú tému .... )

NÁVRH NA ROZSAH POŽADOVANEJ PRÁCE
(napr. pri seminárnej práci počet strán, 

pri videonahrávke repertoár, príp. počet skladieb, alebo doba 
trvania...)

1 Hra na hudobnom nástroji 2,4 - klavír Bc.1, 2.  skúška - jún 2020 video nahrávka, vyhodnotenie zoznamu naštudovaného 
repertoáru pedagógom

trvanie podľa zadaného repertoáru, zaslať zoznam 
naštudovaného repertoáru ku skúške

2 Hra na hudobnom nástroji 6 - klavír Bc.3 skúška - apríl 2020 uznanie trvanie podľa zadaného repertoáru, zaslať zoznam 
naštudovaného repertoáru ku skúške

3 Hra na hudobnom nástroji 6- klavír 
akordeón  - záverečný umelecký výkon Bc. 3 koncert - máj 2020 video nahrávka záverečného koncertu na jeden záber 30 min., vytvoriť a zaslať program záverečného koncertu

4 Hra na hudobnom nástroji 4 - klavír Mgr. 1 skúška - apríl 2020 uznanie trvanie podľa zadaného repertoáru, zaslať zoznam 
naštudovaného repertoáru ku skúške

5 Hra na hudobnom nástroji 2 - klavír -- 
záverečný umelecký výkon Mgr. 2 koncert - máj 2020 video nahrávka záverečného koncertu na jeden záber / dva 

zábery 60 min., vytvoriť a zaslať program záverečného koncertu

7 Príprava umeleckej časti dizertačnej 
práce 2 ArtD.1 skúška jún 2020 vyhodnotenie zaslaného zoznamu naštudovaného repertoáru trvanie podľa zadaného repertoáru, zaslať zoznam 

naštudovaného repertoáru ku skúške

8 Umelecká, publikačná činnosť 2 ArtD.1 kontrola jún 2020 vyhodnotenie zaslaného zoznamu umeleckej a publikačnej 
činnosti zaslať zoznam výstupov
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Video nahrávka záverečného koncertu na jeden záber / dva zábery - otázne je miesto realizácie.Písomné práce odovzdané v 
elektronickej forme, obhajované on line.

NÁVRHY NA FORMU A REALIZÁCIU ŠTÁTNEJ ZÁVEREČNEJ SKÚŠKY 
(pre končiace ročníky: interpretačný a komp. výstup, obhajoba práce, teoretické predmety...) 



Meno pedagóga: Aleš Solárik

Katedra: Katedra klávesových nástrojov

Dátum: 14.4.2020

PORADOVÉ ČÍSLO
PREDMETU

PRESNÝ NÁZOV
PREDMETU ROČNÍK

PREDPOKLADANÝ 
TERMÍN UKONČENIA 
PREDMETU ALEBO 
ŠTÁTNEJ SKÚŠKY

(obdobie, alebo dátum)

NÁVRH NA FORMU UKONČENIA PREDMETU
(napr. video-nahrávka, seminárna práca, power-pointová 

prezentácia, online skúšanie, prenos predmetu do ďalšieho ak. 
roka, vyhodnotenie zaslaného zoznamu naštudovaného 

repertoáru, esej na určenú tému .... )

NÁVRH NA ROZSAH POŽADOVANEJ PRÁCE
(napr. pri seminárnej práci počet strán, 

pri videonahrávke repertoár, príp. počet skladieb, alebo doba 
trvania...)

1 Seminár komornej hry 1,2,3 letný semester video nahrávka klavírneho partu klav.part náročnejšej piesne .M.Sch.Trnavského
2 Hra na hudobnom nástroji - klavír 1,2 letný semester skúška v najbližšom možnom termíne ( september)
3 Hra na hudobnom nástroji - klavír 3 letný semester odohratie koncertu v septembri
4 technické a rytmické cvičenia 1,2 letný semester skúška v najbližšom možnom termíne ( september)
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Koncertné vystúpenie v najbližšom možnom termíne.NÁVRHY NA FORMU A REALIZÁCIU ŠTÁTNEJ ZÁVEREČNEJ SKÚŠKY 
(pre končiace ročníky: interpretačný a komp. výstup, obhajoba práce, teoretické predmety...) 



Meno pedagóga: Škvarková Jana doc.

Katedra: Katedra klávesových nástrojov

Dátum:

PORADOVÉ ČÍSLO
PREDMETU

PRESNÝ NÁZOV
PREDMETU ROČNÍK

PREDPOKLADANÝ 
TERMÍN UKONČENIA 
PREDMETU ALEBO 
ŠTÁTNEJ SKÚŠKY

(obdobie, alebo dátum)

NÁVRH NA FORMU UKONČENIA PREDMETU
(napr. video-nahrávka, seminárna práca, power-pointová 

prezentácia, online skúšanie, prenos predmetu do ďalšieho ak. 
roka, vyhodnotenie zaslaného zoznamu naštudovaného 

repertoáru, esej na určenú tému .... )

NÁVRH NA ROZSAH POŽADOVANEJ PRÁCE
(napr. pri seminárnej práci počet strán, 

pri videonahrávke repertoár, príp. počet skladieb, alebo doba 
trvania...)

1 Hra na hudobnom nástroji 2,4 - klavír - 
komorný smer Bc.1, 2.  skúška - jún 2020 video - nahrávka, vyhodnotenie zoznamu naštudovaného 

repertoáru pedagógom
trvanie podľa zadaného repertoáru, zaslať zoznam 
naštudovaného repertoáru ku skúške

2 Hra na hudobnom nástroji 6 - klavír - 
komorný smer Bc.3 skúška - apríl 2020 uznanie trvanie podľa zadaného repertoáru, zaslať zoznam 

naštudovaného repertoáru ku skúške

3
Hra na hudobnom nástroji 6 - klavír - 
komorný smer - záverečný umelecký 
výkon

Bc. 3 koncert - máj 2020 video nahrávka záverečného koncertu na jeden záber  30 min., vytvoriť a zaslať program záverečného koncertu

4 Hra na hudobnom nástroji 4 - klavír - 
komorný smer Mgr. 2 skúška - apríl 2020 uznanie trvanie podľa zadaného repertoáru, zaslať zoznam 

naštudovaného repertoáru ku skúške

5
Hra na hudobnom nástroji 2 - klavír - 
komorný smer - záverečný umelecký 
výkon

Mgr. 2 koncert - máj 2020 video nahrávka záverečného koncertu na jeden záber / dva 
zábery 60 min., vytvoriť a zaslať program záverečného koncertu

6 ŠRPK a VKS 4 Mgr. 2 skúška jún 2020 uznanie  zaslať zoznam naštudovaného repertoáru ku skúške

7 Príprava umeleckej časti dizertačnej 
práce 2 ArtD.1 skúška jún 2020 vyhodnotenie zaslaného zoznamu naštudovaného repertoáru trvanie podľa zadaného repertoáru, zaslať zoznam 

naštudovaného repertoáru ku skúške

8 Umelecká, publikačná činnosť 2 ArtD.1 kontrola jún 2020 vyhodnotenie zaslaného zoznamu umeleckej a publikačnej 
činnosti zaslať zoznam výstupov

9 Seminár bakalárskej práce 2 Bc. 3 odklad máj 2020 odovzdanie práce v elektronickej podobe podľa Smernice o ZP
10 Seminár diplomovej práce 2 Mgr. 2 odklad máj 2020 odovzdanie práce v elektronickej podobe podľa Smernice o ZP
11 Dejiny a literatúra klavíra 2, 4 Mgr. 1, 2 podľa harmonogramu LS online skúšanie, príp. seminárna práca v prípade seminárnej práce 6 A4
12 Klavírna prax 2 Bc. 2 podľa harmonogramu LS video-nahrávka trvanie v rozsahu zadaného repertoáru
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interpretácia - video-nahrávka na jeden (Bc.), príp. 2 zábery (Mgr.) zaslať posudzovateľom, obhajoby prác - online alebo 
písomné vypracovanie obhajoby podľa posudkov - zaslať komisii

NÁVRHY NA FORMU A REALIZÁCIU ŠTÁTNEJ ZÁVEREČNEJ SKÚŠKY 
(pre končiace ročníky: interpretačný a komp. výstup, obhajoba práce, teoretické predmety...) 



Meno pedagóga: Vladimír Šranko

Katedra: katedra klávesových nástrojov

Dátum: 9.4.2020

PORADOVÉ ČÍSLO
PREDMETU

PRESNÝ NÁZOV
PREDMETU ROČNÍK

PREDPOKLADANÝ 
TERMÍN UKONČENIA 
PREDMETU ALEBO 
ŠTÁTNEJ SKÚŠKY

(obdobie, alebo dátum)

NÁVRH NA FORMU UKONČENIA PREDMETU
(napr. video-nahrávka, seminárna práca, power-pointová 

prezentácia, online skúšanie, prenos predmetu do ďalšieho ak. 
roka, vyhodnotenie zaslaného zoznamu naštudovaného 

repertoáru, esej na určenú tému .... )

NÁVRH NA ROZSAH POŽADOVANEJ PRÁCE
(napr. pri seminárnej práci počet strán, 

pri videonahrávke repertoár, príp. počet skladieb, alebo doba 
trvania...)

1 Klavírna prax Mgr.2, Bc.3 apríl 2020 video-nahrávka, online skúšanie Dve skladby dvoch rôznych štýlových období, ktoré neboli 
obsiahnuté v repertoári zimného semestra

2 Štúdium repertoáru pri klavíri Bc.1,2,3 
Mgr.1,2 apríl 2020 vyhodnotenie zaslaného zoznamu naštudovaného repertoáru Minimálne dve skladby podľa zadania pedagóga hlavného 

predmetu
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Interpretačné výstupy - audio-vizuálny záznam (podobne ako pri absencií školiteľa / oponenta na koncerte) / online prenos 
Obhajoby prác a teoretické predmety - videokonferencia

NÁVRHY NA FORMU A REALIZÁCIU ŠTÁTNEJ ZÁVEREČNEJ SKÚŠKY 
(pre končiace ročníky: interpretačný a komp. výstup, obhajoba práce, teoretické predmety...) 



Meno pedagóga: Eva Varhaníková

Katedra: Katedra klávesových nástrojov

Dátum: 13.4.2020

PORADOVÉ ČÍSLO
PREDMETU

PRESNÝ NÁZOV
PREDMETU ROČNÍK

PREDPOKLADANÝ 
TERMÍN UKONČENIA 
PREDMETU ALEBO 
ŠTÁTNEJ SKÚŠKY

(obdobie, alebo dátum)

NÁVRH NA FORMU UKONČENIA PREDMETU
(napr. video-nahrávka, seminárna práca, power-pointová 

prezentácia, online skúšanie, prenos predmetu do ďalšieho ak. 
roka, vyhodnotenie zaslaného zoznamu naštudovaného 

repertoáru, esej na určenú tému .... )

NÁVRH NA ROZSAH POŽADOVANEJ PRÁCE
(napr. pri seminárnej práci počet strán, 

pri videonahrávke repertoár, príp. počet skladieb, alebo doba 
trvania...)

1 Hra na hudobnom nástroji 2,4 - klavír Bc.1, 2.  skúška - jún 2020 video nahrávka, vyhodnotenie zoznamu naštudovaného 
repertoáru pedagógom

trvanie podľa zadaného repertoáru, zaslať zoznam 
naštudovaného repertoáru ku skúške

2 Hra na hudobnom nástroji 6 - klavír Bc.3 skúška - apríl 2020 uznanie trvanie podľa zadaného repertoáru, zaslať zoznam 
naštudovaného repertoáru ku skúške

3 Hra na hudobnom nástroji 6- klavír 
akordeón  - záverečný umelecký výkon Bc. 3 koncert - máj 2020 video nahrávka záverečného koncertu na jeden záber 30 min., vytvoriť a zaslať program záverečného koncertu

4 Hra na hudobnom nástroji 4 - klavír Mgr. 1 skúška - apríl 2020 uznanie trvanie podľa zadaného repertoáru, zaslať zoznam 
naštudovaného repertoáru ku skúške

5 Hra na hudobnom nástroji 2 - klavír -- 
záverečný umelecký výkon Mgr. 2 koncert - máj 2020 video nahrávka záverečného koncertu na jeden záber / dva 

zábery 60 min., vytvoriť a zaslať program záverečného koncertu

6 ŠRPK a VKS 4 Mgr. 2 skúška jún 2020 uznanie  zaslať zoznam naštudovaného repertoáru ku skúške

7 Príprava umeleckej časti dizertačnej 
práce 2 ArtD.1 skúška jún 2020 vyhodnotenie zaslaného zoznamu naštudovaného repertoáru trvanie podľa zadaného repertoáru, zaslať zoznam 

naštudovaného repertoáru ku skúške

8 Umelecká, publikačná činnosť 2 ArtD.1 kontrola jún 2020 vyhodnotenie zaslaného zoznamu umeleckej a publikačnej 
činnosti zaslať zoznam výstupov

9 Seminár bakalárskej práce 2 Bc. 3 odklad máj 2020 odovzdanie práce v elektronickej podobe podľa Smernice o ZP
10 Seminár diplomovej práce 2 Mgr. 2 odklad máj 2020 odovzdanie práce v elektronickej podobe podľa Smernice o ZP

11 Interpretačný seminár 2,4, Bc. 1,2 skúška jún 2020  seminárne práce, priebežne celkom 3, kontrolný test na záver 3 krát písomná práca v rozsahu 2 strany, kontrolný test v 
rozsahu 10 okruhov otázok

12 Interpretačný seminár 6 Bc. 3 skúška apríl 2020  seminárne práce, priebežne celkom 3, kontrolný test na záver 3 krát písomná práca v rozsahu 2 strany, kontrolný test v 
rozsahu 10 okruhov otázok

13 Interpretačný seminár 2,4, Mgr. 1 skúška jún 2020  seminárne práce, priebežne celkom 3, kontrolný test na záver 3 krát písomná práca v rozsahu 2 strany, kontrolný test v 
rozsahu 10 okruhov otázok

14 Interpretačný seminár 2,4, Mgr.2 skúška apríl 2020  seminárne práce, priebežne celkom 3, kontrolný test na záver 3 krát písomná práca v rozsahu 2 strany, kontrolný test v 
rozsahu 10 okruhov otázok

15

Video nahrávka záverečného koncertu na jeden záber / dva zábery - otázne je miesto realizácie.Písomné práce odovzdané v 
elektronickej forme, obhajované on line.

NÁVRHY NA FORMU A REALIZÁCIU ŠTÁTNEJ ZÁVEREČNEJ SKÚŠKY 
(pre končiace ročníky: interpretačný a komp. výstup, obhajoba práce, teoretické predmety...) 



Meno pedagóga: Ihor Vlakh

Katedra: klávesových nástrojov

Dátum: 10.4.2020

PORADOVÉ ČÍSLO
PREDMETU

PRESNÝ NÁZOV
PREDMETU ROČNÍK

PREDPOKLADANÝ 
TERMÍN UKONČENIA 
PREDMETU ALEBO 
ŠTÁTNEJ SKÚŠKY

(obdobie, alebo dátum)

NÁVRH NA FORMU UKONČENIA PREDMETU
(napr. video-nahrávka, seminárna práca, power-pointová 

prezentácia, online skúšanie, prenos predmetu do ďalšieho ak. 
roka, vyhodnotenie zaslaného zoznamu naštudovaného 

repertoáru, esej na určenú tému .... )

NÁVRH NA ROZSAH POŽADOVANEJ PRÁCE
(napr. pri seminárnej práci počet strán, 

pri videonahrávke repertoár, príp. počet skladieb, alebo doba 
trvania...)

1 Hra na hudobnom nástroji - akordeón Mgr.1.roč. máj-jún 2020 video-nahrávka v súlade s učebnými plánmi
2 Hra na hudobnom nástroji - akordeón Mgr.2.roč máj-jún 2020 formou skúšky pri trojčlennej komisii v súlade s učebnými plánmi
3 Interpretačný seminár Mgr.1-2roč. máj-jún 2020 vieme to posudiť zo skúšobnej látky
4 Komorná hra Mgr.1.roč. prenos predmetu do ďalšieho akademického roka
5
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Interpretáčný výstup formou skúšky pri trojčlennej komisii. Obhajoba práce v júni normálne. Teor.predmety neviem posudiťNÁVRHY NA FORMU A REALIZÁCIU ŠTÁTNEJ ZÁVEREČNEJ SKÚŠKY 
(pre končiace ročníky: interpretačný a komp. výstup, obhajoba práce, teoretické predmety...) 
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