
Základná umelecká škola Ladislava Stančeka Prievidza 

Doplnenie do ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU 

ODBOR AUDIOVIZUÁLNEJ A MULTIMEDIÁLNEJ TVORBY 

(od šk. roka 2022/2023) 

 

Učebný plán číslo 56 

Stupeň vzdelávania : DRUHÁ ČASŤ I. STUPŇA ZÁKLADNÉHO ŠTÚDIA 

Vek od 10 rokov 

Dĺžka štúdia: 4 roky 

Stupeň vzdelania: nižšie sekundárne umelecké vzdelanie 

POSLANIE A CHARAKTER ŠTÚDIA 

 

V súčasnej období silného vplyvu médií a prudkého rozvoja techniky a technológii, 

umožňujúcej aj laickej verejnosti vyrábať audiovizuálne diela v domácom prostredí, 

ponúka základná umelecká škola výchovno-vzdelávací program, v ktorom sa jeho 

absolventi naučia vytvárať audiovizuálne diela spravodajského, publicistického, 

dokumentárneho či umeleckého charakteru.  

Popri žurnalistických poznatkoch získajú 

absolventi aj poznatky a zručnosti z oblasti produkcie rôznych audiovizuálnych žánrov 

a práce so súčasnými modernými technológiami. Zároveň sa naučia kriticky reflektovať 

mediálnu tvorbu, čím sa zvýšia ich mediálne kompetencie a nezávislosť od bezmedzného 

vplyvu médií. 

Poznámka: forma, obsah a spôsob spracovania bude prispôsobený možnostiam žiakov 

(vekovým a osobnostným charakteristikám žiakov). 

 

Kritériá pre prijatie do druhej časti I. stupňa základného štúdia základnej umeleckej školy 

(nižšie sekundárne umelecké vzdelávanie) Odbor audiovizuálnej a multimediálnej tvorby  

 

Podmienkou pre prijatie žiaka do druhej časti I. stupňa základného štúdia základnej 

umeleckej školy v odbore audiovizuálnej a multimediálnej tvorby je úspešné 

absolvovanie prijímacej skúšky. Obsahom komisionálnej skúšky je preukázanie 

motivácie o tento typ vzdelávania, kultivovanosť prejavu a primerané intelektové 

a tvorivé kvality uchádzača. 

 

PROFIL ABSOLVENTA 

 

- absolvent končiaci druhú časť I. stupňa základného štúdia základnej umeleckej 

Školy by mal mať vybudované základné zručnosti tak, aby vedel vytvoriť jednoduché 

audiovizuálne dielo v rozsahu 30 minút, spĺňajúce základné požiadavky na kvalitu diela 

z oblasti dramaturgickej, obrazovej, strihovej a zvukovej. Okrem uvedeného by mal mať 

schopnosť vystupovať pred kamerou bez viditeľného stresu, t .j. vedieť prezentovať text 

mimo obrazu, uviesť príspevok, či voľne rozprávať pred kamerou. 

Skúšobná látka: Audiovizuálne dielo v rozsahu 30 minút 

 

FORMA VYUČOVANIA: skupinové (4-6 žiakov v skupine) 



 

Metodicko-didaktické postupy: 

Budovanie jednotlivých zručností na rôznych typoch audiovizuálnych výstupov  - rôzne žánre 

postupne predlžujúcej sa minutáže a ich fixovanie cez cvičenia na rôzne témy 

 

1. ROČNÍK 

Stupeň vzdelania: nižšie sekundárne umelecké vzdelanie 

Predmety: 

Práca s témou, tvorba scenára: 1,25 hod./týždeň 

Práca s kamerou: 0, 75 hod./týždeň 

Práca so zvukom: 0,5 hod./týždeň 

Práca so strihom: 1,0 hod./týždeň 

Interpretácia, moderovanie: 0,5 hod./týždeň 

 

Cieľ 

Naučiť žiakov vnímať situácie a objaviť v nich tému pre audiovizuálne spracovanie. 

Viesť k vytvoreniu si základnej dramaturgickej koncepcie spracovania témy pri 

rešpektovaní potrieb a možností prijímateľa. 

Vybudovať základné zručnosti, nevyhnutné ku kvalitnému spracovaniu audiovizuálneho 

diela. 

Naučiť analyzovať a reflektovať produkované audiovizuálne diela. 

Naučiť komunikovať s rôznymi účastníkmi produkčného procesu (štábom, respondentmi, 

divákom). 

Rozvinúť primerané mediálne kompetencie. 

 

 

Obsah Kompetencie Výstup 

 

Základné pravidlá práce 

s informáciou pri tvorbe 

audiovizuálneho diela 

Tvorba základných 

žurnalistických žánrov 

spravodajského charakteru 

Dramaturgická výstavba 

audiovizuálneho príspevku 

Základné zásady vedenia 

rozhovoru s respondentom 

Základy snímania a práce 

s kamerou 

Základné pravidlá práce so 

zvukom 

Základné zásady strihovej 

skladby 

Základné pravidlá 

interpretácie textov 

 

 

Schopnosť zvoliť si tému na 

spracovanie, získať si k nej 

potrebné informácie podľa 

zásad etiky žurnalistickej 

práce 

Schopnosť pripraviť si tému 

na audiovizuálne 

spracovanie (rozpracovať ju 

dramaturgicky, napísať si 

bodový scenár, pripraviť si 

ju koncepčne z obsahovej 

i obrazovo-zvukovej 

stránky, vybrať a osloviť 

kompetentných 

respondentov, pripraviť si 

pre nich otázky) 

Schopnosť vytvoriť 

audiovizuálny produkt – 

nakrútiť reportáž 

 

Snímanie a audiovizuálne 

spracovanie rôznych 

udalostí a tém 

Diskusie o vyrobených 

šotoch, ale aj o iných 

audiovizuálnych dielach 

 



Schopnosť postprodukčne 

spracovať nakrútený 

materiál (postrihať, načítať 

text mimo obrazu, doplniť 

titulky) 

 

 

 

Ukončenie 1. ročníka - požiadavky: 

1. Šot v rozsahu 1 a pol minúty 

2. Základná schopnosť zachytiť udalosť alebo spracovať tému prostredníctvom jednoduchého 

audiovizuálneho príspevku 

 

Forma ukončenia: skúška (formou prezentácie) 

Hodnotenie: známkou (vyučujúci predmetu) 

 

2. ROČNÍK 

Stupeň vzdelania: nižšie sekundárne umelecké vzdelanie 

Predmety: 

Práca s témou, tvorba scenára: 1,0 hod./týždeň 

Práca s kamerou: 1hod./týždeň 

Práca so zvukom: 0,5  hod./týždeň 

Práca so strihom: 1,0 hod./týždeň 

Interpretácia, moderovanie: 0,5 hod./týždeň 

 

Cieľ: 

Naučiť žiakov na kratšej časovej ploche rozpracovať tému do rôznych audiovizuálnych 

žánrov. 

Naučiť viesť rozhovory s 1 respondentom. 

Rozvinúť zručnosť práce so zvukom, ruchmi a hudobnou zložkou. 

Rozvinúť zručnosť strihu a používania požívania trikov. 

Rozvinúť mediálne kompetencie. 

 

Obsah Kompetencie Výstup 

 

Dramaturgická výstavba 

audiovizuálneho diela, 

písanie scenára 

 

Vedenie rozhovoru na 

dlhšej časovej ploche s 1 

respondentom 

 

Svietenie a 

snímanie kamerou 

v interiéri a v exteriéri 

 

 

Schopnosť spracovať tému 

do jednoduchého scenára 

 

Schopnosť nakrútiť 

program podľa 

pripraveného scenára 

 

Schopnosť urobiť dlhší 

rozhovor s jedným 

respondentom 

 

Schopnosť postrihať 

 

Snímanie a spracovanie 

jednoduchého 

audiovizuálneho diela 

kratšieho rozsahu, prípadne 

s rozhovormi 

 

Analýzy audiovizuálnych 

diel rôznych žánrov 



Základné pravidlá práce so 

zvukom (zostrih 

synchrónnych výpovedí, 

práca s reálnymi ruchmi 

(využitie, vypustenie) 

 

Strihová skladba – 

organizácia nakrúteného 

materiálu s ohľadom na 

jednoduchý tvorivý zámer, 

skladba na základe 

kompozičných hľadísk, 

svetelných pomerov, 

vnútroobrazový pohyb a 

pohyb kamery) 

 

Interpretácia textov rôznych 

žánrov a nálad 

 

nakrútený materiál 

a spracovať ho do 

kompaktného celku 

 

Schopnosť dotvoriť 

materiál z hľadiska trikov, 

hudobnej zložky a načítania 

textov 

 

Ukončenie 2. ročníka -  požiadavky: 

1. audiovizuálne dielo v rozsahu 5 minút 

2. Schopnosť vytvoriť krátke audiovizuálne dielo (obsah a žáner závisí od záujmu žiaka) 

 

Forma ukončenia: skúška (formou prezentácie) 

Hodnotenie: známkou (vyučujúci predmetu) 

 

3. ROČNÍK 

Stupeň vzdelania: nižšie sekundárne umelecké vzdelanie 

Predmety: 

Práca s témou, tvorba scenára: 1,0 hod./týždeň 

Práca s kamerou: 0, 5 hod./týždeň 

Práca so zvukom: 0,5  hod./týždeň 

Práca so strihom: 1,25 hod./týždeň 

Interpretácia, moderovanie: 0,75 hod./týždeň 

 

Cieľ:  

Naučiť žiakov na dlhšej časovej ploche rozpracovať tému do rôznych audiovizuálnych 

žánrov. 

Naučiť viesť rozhovory s viacerými respondentmi súčasne. 

Naučiť tvorivo spracovať rôznymi spôsobmi tú istú tému. 

Budovať spôsobilosť tvorivo využívať zvuky, ruchy a hudobnú zložku. 

Rozvinúť zručnosť strihu a animácie. 

Budovať a upevňovať mediálne kompetencie 

 

 



Obsah Kompetencie Výstup 

 

Scenár audiovizuálneho 

diela s dlhším časovým 

rozsahom 

 

Vedenie rozhovoru 

s viacerými respondentmi 

súčasne na dlhšej časovej 

ploche 

 

Skladobné myslenie pri 

snímaní záberov. 

 

Práca s hudobnou zložkou 

audiovizuálneho diela 

Strihová skladba – tvorivé 

možnosti a obmedzenia, 

sekvenčný zostrih, možnosti 

nelineárneho strihu. 

 

Moderovanie jednouchých 

tvorivých celkov 

 

 

Schopnosť spracovať 

náročnejšiu tému do scenára 

 

Schopnosť nakrútiť 

program podľa 

pripraveného scenára 

s akceptáciou rôznych 

výrazových zložiek 

a rôznych obsahových 

komponentov 

 

Schopnosť viesť rozhovor 

s viacerými respondentmi 

súčasne 

 

Schopnosť pracovať 

v postprodukcii s rôznym 

typom materiálu 

 

Schopnosť dotvoriť 

materiál z hľadiska trikov, 

hudobnej zložky a načítania 

textov 

 

 

Snímanie a spracovanie 

audiovizuálneho diela 

kratšieho rozsahu, v prípade 

potreby témy aj 

s rozhovorom s viacerými 

respondentmi súčasne 

 

Analýzy audiovizuálnych 

diel rôznych žánrov 

 

Ukončenie 3. ročníka - požiadavky: 

1. audiovizuálne dielo v rozsahu 10 až 15 minút 

2.  Schopnosť vytvoriť krátke audiovizuálne dielo (obsah a žáner závisí od záujmu žiaka) 

Forma ukončenia: skúška (formou prezentácie) 

Hodnotenie: známkou (vyučujúci predmetu) 

 

4. ROČNÍK 

Stupeň vzdelania: nižšie sekundárne umelecké vzdelanie 

Predmety: 

Práca s témou, tvorba scenára: 1,0 hod./týždeň 

Práca s kamerou: 0, 5 hod./týždeň 

Práca so zvukom: 0,5  hod./týždeň 

Práca so strihom: 1,0 hod./týždeň 

Interpretácia, moderovanie: 1,0 hod./týždeň 

 

Cieľ: 

Naučiť žiakov na dlhšej časovej ploche rozpracovať tému do rôznych audiovizuálnych 

žánrov. 

Naučiť viesť rozhovory s viacerými respondentmi súčasne. 

Naučiť tvorivo spracovať rôznymi spôsobmi tú istú tému vo väčšom rozsahu 

Budovať spôsobilosť tvorivo využívať zvuky, ruchy a hudobnú zložku vo väčšom 



rozsahu. 

Rozvinúť zručnosť strihu a animácie. 

Budovať a fixovať mediálne kompetencie. 

Viesť žiakov k samostatnejšej práci. 

 

Obsah Kompetencie Výstup 

 

Scenár audiovizuálneho 

diela s dlhším časovým 

rozsahom 

 

Vedenie diskusie 

Skladobné myslenie pri 

snímaní záberov. 

 

Tvorivá práca so všetkými 

zvukovými zložkami 

audiovizuálneho diela 

 

Animácia audiovizuálneho 

diela. 

 

Moderovanie besied 

a väčších kontaktných 

programov 

 

Schopnosť spracovať 

náročnú, alebo 

viackomponentovú tému do 

scenára 

 

Schopnosť nakrútiť 

program podľa 

pripraveného scenára 

s akceptáciou rôznorodosti 

výrazových zložiek a 

obsahových komponentov 

 

Schopnosť viesť diskusiu 

 

Schopnosť tvorivo pracovať 

v postprodukcii s rôznym 

typom materiálu 

 

Schopnosť dotvoriť 

materiál z hľadiska 

animácií, využitia hudobnej 

zložky a načítania textov 

 

 

Snímanie a spracovanie 

audiovizuálneho diela 

kratšieho rozsahu, v prípade 

potreby témy aj 

s rozhovorom s viacerými 

respondentmi súčasne 

 

Analýzy audiovizuálnych 

diel rôznych žánrov 

 

Ukončenie 4. ročníka –  požiadavky: 

1. Audiovizuálne dielo v rozsahu 20 až 30 minút 

2.  Schopnosť vytvoriť audiovizuálne dielo (obsah a žáner závisí od záujmu absolventa) 

Forma ukončenia: absolventská skúška pred komisiou (formou prezentácie) 

Hodnotenie: známkou, ktorá je priemerom známok členov skúšobnej komisie 

 

 


