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ÚVOD 

 

Duchovná hudba v sebe nesie špecifické posolstvo, ktoré sa v našej kultúre 

primárne spája s kresťanskou hudobno-kultúrnou tradíciou. Ako súčasť 

historického dedičstva národa prezentuje určité kultúrne, estetické a etické 

hodnoty. Duchovná tvorba má na území Slovenska dlhodobé tradície siahajúce 

do renesancie. Predmetom nášho záujmu je oblasť novodobej duchovnej tvorby 

slovenských skladateľov. Ide o kompozície, ktoré vznikli v období 20. a začiatkom 

21. storočia.  

Duchovná tematika v každej umeleckej oblasti vyjadruje osobný postoj 

a konfrontáciu autora s okolitým svetom prostredníctvom jemu vlastných 

vyjadrovacích prostriedkov a techník. Duchovná hudba je primárne úzko spätá 

s realizáciou náboženských úkonov v chráme. S tým je spojené jej začlenenie 

do liturgie a prísne kritériá k jej formálno-obsahovej štruktúre. 

Umelecké vzdelávanie na Slovensku vytvára priestor na uplatnenie rôznych 

hudobných druhov a žánrov z oblasti profánnej i sakrálnej hudby. Žiaci a študenti 

inklinujúci k sakrálnemu prostrediu sa často angažujú i ako chrámoví hudobníci 

a speváci. Z tohto pohľadu je teda vhodné a žiaduce predložiť im kvalitné skladby, 

ktoré reprezentujú i oblasť slovenskej duchovnej tvorby. Takýmto spôsobom sa 

zároveň podporí uplatnenie umelecky hodnotného repertoáru pre hudobnú 

produkciu v chrámoch. 

 

Predmetom dizertačnej práce je duchovná vokálna tvorba slovenských 

skladateľov 20. a 21. storočia a jej uplatnenie v hudobnom vzdelávaní 

na Slovensku. Vokálna tvorba v sebe zahŕňa kompozície sólové, komorné 

a zborové. Naša pozornosť je zameraná na oblasť sólovej a komornej duchovnej 

tvorby. Téma je riešená bez konfesijnej špecifikácie. 

Hlavným cieľom práce je zmapovať slovenskú duchovnú vokálnu tvorbu 

od 20. storočia po súčasnosť a navrhnúť možnosti jej uplatnenia v edukačnom 
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procese umeleckého vzdelávania. Z uvedeného cieľa vyplývajú nasledovné 

čiastkové ciele:  

a) na základe hudobno-interpretačnej analýzy vytvoriť štrukturálnu 

a obsahovú charakteristiku vybraných skladieb, 

b)  navrhnúť možnosti a spôsoby uplatnenia vybraných skladieb v oblasti 

umeleckej hudobnej edukácie,  

c) vytvoriť súpis slovenskej duchovnej vokálnej tvorby sólovej a komornej, 

d) zviditeľniť a akcentovať hodnoty duchovnej vokálnej tvorby slovenských 

skladateľov. 

Dizertačná práca predstavuje spojenie historiografických a hudobno-teoretických 

poznatkov s interpretačnými a pedagogickými. Prvé dve kapitoly sumarizujú 

informácie získané štúdiom odbornej literatúry a vlastnej výskumnej činnosti. 

Ťažisková tretia kapitola predkladá hudobno-interpretačnú analýzu vybraných 

skladieb a odporúčania pre prax. 

Tému práce sme sa snažili spracovať v širších spoločenských súvislostiach, 

v kontexte vývoja slovenskej hudby s dôrazom na individuálny kompozičný štýl 

jednotlivých skladateľov. Vychádzali sme zo štúdia a komparácie dostupných 

literárnych prameňov, z poznatkov získaných heuristickým výskumom 

pramenných materiálov v archívoch, knižniciach a z osobných kontaktov 

so súdobými skladateľmi. 

 

Prínos dizertačnej práce spočíva v rozšírení poznatkov v oblasti slovenskej 

vokálnej duchovnej tvorby. Práca analyzuje a popisuje jej vývoj v období 20. a 21. 

storočia, zameriava sa na skladateľské osobnosti, ktoré prispeli k jej kvantitatívnej 

i kvalitatívnej úrovni. Vyústením práce je vytvorený súpis duchovných vokálnych 

sólových a komorných diel, ktorý v prehľadnej podobe dokumentuje skladateľskú 

aktivitu v tejto špecifickej oblasti hudobnej tvorby. Analytický pohľad na vybrané 

diela má upozorniť na existenciu duchovných skladieb, charakterizovať v nich 

podstatu skladateľovho umeleckého jazyka a uľahčiť tak orientáciu poslucháča, či 

interpreta pri ich výbere, počúvaní alebo interpretácii. Za dôležité pokladáme 

možnosti uplatnenia duchovných vokálnych diel v umeleckom vzdelávaní. 
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Výsledky dizertačnej práce môžu tak nájsť svoje uplatnenie v oblasti vyučovania 

sólového spevu na rôznych stupňoch umeleckého vzdelávania v predmetoch: 

Sólový spev, Hlasová výchova a Komorný spev na základnej umeleckej škole; 

Spev, Ansámblový spev, Dejiny hudby, Dejiny a literatúra spevu, Rozbor 

umeleckých diel na konzervatóriu; Spev, Interpretačná prax, Sólový spev, Hlasová 

výchova, Vokálna literatúra a Dejiny slovenskej hudby na vysokoškolskom stupni 

vzdelávania. 

V neposlednom rade predstavujú analyzované diela hodnotný repertoár 

k uvádzaniu v chrámovom priestore, spĺňajúce vo viacerých prípadoch kritériá 

liturgickej hudby. 

1 KONCEPCIA A METÓDY DIZERTAČNEJ PRÁCE 

 

Štruktúra dizertačnej práce je obsahovo členená do troch hlavných kapitol. 

Teoretická reflexia duchovnej tvorby, ktorá je predmetom prvej kapitoly, definuje 

duchovnú hudbu a informuje o súčasnom stave poznatkov, vzťahujúcich sa 

k uvedenej problematike. Výsledkom je stručná analýza relevantnej domácej 

literatúry. Pri spracovaní tejto časti práce sme uplatnili literárnu metódu, metódu 

analýzy a komparácie sekundárnych prameňov, ktoré predstavovali monografie, 

encyklopédie, vedecké štúdie, zborníky, dizertačné a diplomové práce, resp. 

internetové zdroje. 

Druhá kapitola s názvom Duchovná vokálna tvorba slovenských skladateľov 

v 20. a 21. storočí zachytáva vývoj v oblasti duchovnej hudby slovenských 

skladateľov, a to v kontexte ich tvorby a vývinu slovenskej hudby v uvedenom 

období. Reflektuje spoločenské a kultúrne determinanty, ktoré zásadne ovplyvnili 

jej vývoj.  

Pri zmapovaní vokálnej duchovnej tvorby sme realizovali heuristický výskum 

primárnych prameňov (notový materiál a katalógy hudobnej tvorby skladateľov 

v SNK v Martine, ZSM v Trnave a osobných archívov muzikológa a skladateľa 

Vladimíra Godára a iných skladateľov) zameraný na získavanie a systematizáciu 

skladieb s použitím historickej a historicko-porovnávacej metódy. Prostredníctvom 
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nej sme vytvorili súpis komornej vokálnej duchovnej tvorby slovenských 

skladateľov.  

Tretia kapitola predkladá hudobno-interpretačné analýzy vybraných skladieb 

slovenských skladateľov s ich vyústením do edukačnej praxe v rámci umeleckého 

vzdelávania. Výber skladieb zohľadňuje reprezentatívnu vzorku duchovnej 

vokálnej tvorby sólovej i komornej. Pri ich výbere sme vychádzali zo súpisu 

skladieb a z vlastnej interpretačnej skúsenosti.  

Analýza skladieb sa orientovala na získavanie nových poznatkov o daných 

skladbách z rôznych uhlov pohľadu. Prostredníctvom tzv. základného výskumu 

sme sa zamerali na analýzu hudobných celkov (forma, formová výstavba 

a štruktúra), analýzu hudobných prvkov (melodická, harmonická, modálna 

a tonálna), analýzu obsahu a významu hudby (výraz, energia, napätie, obsah, 

význam). Podľa práce s hudobným materiálom sme použili metódu deduktívnu 

skúmajúcu skladbu od jej celku k detailom; induktívnu – od detailov k celku 

skladby. Prostredníctvom nahrávok slovenskej duchovnej tvorby sme uplatnili 

percepčnú metódu, ktorej objektom bolo počúvanie skladby a vnímanie 

psychických reakcií. Vychádzajúc z vlastnej hudobnej skúsenosti a interpretácie 

skladieb sme využili empirickú metódu. Závery a odporúčania pre jednotlivé 

stupne umeleckého vzdelávania vychádzajú zo získaných poznatkov a zohľadňujú 

požiadavky, ktoré sú definované v Štátnom vzdelávacom programe pre ZUŠ 

a konzervatóriá a v požiadavkách odborov umeleckého a pedagogického 

zamerania na vysokých školách. 

2 TEORETICKÁ REFLEXIA DUCHOVNEJ TVORBY 
 

2.1 Systém základných pojmov 

 

Dizertačná práca predkladá prierez slovenskou komornou vokálnou duchovnou 

tvorbou, pričom nám išlo o dôsledné zachytenie komplexného, chronologicky 

usporiadaného vývinového procesu. Napriek tomu výsledná podoba našej práce si 

nenárokuje na úplnosť. Sme si vedomí, že ďalší výskum a bádanie v budúcnosti 

prispeje k rozšíreniu a doplneniu doposiaľ získaných poznatkov.  
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Predmetom práce je duchovná vokálna tvorba slovenských skladateľov. Medzi 

základné kľúčové pojmy, ktoré definujú našu prácu patria: duchovná tvorba, 

slovenskí skladatelia, umelecké vzdelávanie, hudobná analýza, interpretačná 

analýza.  

Pojem duchovná tvorba vychádza z pojmu duchovná hudba. Tento pojem sa 

spája s termínmi: hudba náboženská, cirkevná, kresťanská, sakrálna, 

bohoslužobná, posvätná, liturgická, rituálna, chrámová
1
 a je opozitom k hudbe 

svetskej.
2
 Autori publikácie Liturgy And Music. Lifetime Learning (1998) 

vysvetľujú význam a použitie termínov Church Music, Religious Music, Sacred 

Music, Pastoral Music, Ritual Music, Christian Ritual Music a Liturgical Music.
3
 

Pojem Church Music je vysvetlený ako cirkevná hudba v chrámoch určená 

kresťanským bohoslužbám. Religious Music je označenie všetkej náboženskej 

hudby. Označenie Sacred Music – duchovná hudba je široký pojem, ktorý 

nezahŕňa duchovnú hudbu všetkých náboženstiev a zároveň nie je obmedzený iba 

cirkevne; zahŕňa aj hudbu liturgickú, aj duchovné kompozície pre koncertné 

účely,
4
 hoci mnohé majú liturgický pôvod.

5
 

Pod pojmom Pastoral Music sa myslí spev presbyterov – kňazov, diakonov 

v rímskokatolíckej bohoslužbe; jej alternatívou je Ritual Music, ktorá sa priamo 

viaže na liturgické účely, podobne Christian Ritual Music. Termín Liturgical 

Music je používaný v hudbe celej židovsko-kresťanskej tradície. 

Duchovná hudba je inšpirovaná skutočnosťami nadprirodzenej, transcendentnej 

povahy. Šírka tohto pojmu prekračuje náboženstvá, hudobné žánre i prostredia, 

                                                 
1
 Podľa: PODPERA, Rastislav. 2006: Hudba v súčasnej liturgii ako predmet výskumu. In: Hudba v súčasnej 

liturgii. Edícia Musicologica Slovaca et Europaea XXIV. Bratislava: Ústav hudobnej vedy SAV, s. 9. 
2
 Podľa: LEXMANN, Juraj. 2015: Teória liturgickej hudby. Bratislava: Juraj Lexmann, s. 280. 

GRAJCÁROVÁ, Zuzana. 2000: Slovenská duchovná hudba 20. storočia. In: Slovenská hudba, roč. XXVI., 

č. 1 – 2, s. 130.  
3
 LEAVER, Robin A. – ZIMMERMAN, Joyce Ann (ed.). 1998: Liturgy And Music. Lifetime Learning. 

Collegeville: Liturgical Press, 472 s., s. 214 – 217. Dostupné na:https://books.google.sk/books 

?id=kEu_UO_n-

CUC&pg=PA214&lpg=PA214&dq=Definition+Church+music&source=bl&ots=7xwutviw6E&sig=3s8dlL

7ylAn8X-

1TbsMB1nZ6uKw&hl=sk&sa=X&ved=0ahUKEwjN7YGk6N3QAhWHjSwKHbYsDy04ChDoAQgZMA 

A#v=onepage&q=Definition%20Church%20music&f=false (online 5.12.2016). 
4
 Duchovná hudba K. Pendereckého, H. Goreckého, J. Tavenera, J. S. Bacha. 

5
 Pašie, oratóriá. 

https://books.google.sk/books%20?id=kEu_UO_n-CUC&pg=PA214&lpg=PA214&dq=Definition+Church+music&source=bl&ots=7xwutviw6E&sig=3s8dlL7ylAn8X-1TbsMB1nZ6uKw&hl=sk&sa=X&ved=0ahUKEwjN7YGk6N3QAhWHjSwKHbYsDy04ChDoAQgZMA%20A#v=onepage&q=Definition%20Church%20music&f=false
https://books.google.sk/books%20?id=kEu_UO_n-CUC&pg=PA214&lpg=PA214&dq=Definition+Church+music&source=bl&ots=7xwutviw6E&sig=3s8dlL7ylAn8X-1TbsMB1nZ6uKw&hl=sk&sa=X&ved=0ahUKEwjN7YGk6N3QAhWHjSwKHbYsDy04ChDoAQgZMA%20A#v=onepage&q=Definition%20Church%20music&f=false
https://books.google.sk/books%20?id=kEu_UO_n-CUC&pg=PA214&lpg=PA214&dq=Definition+Church+music&source=bl&ots=7xwutviw6E&sig=3s8dlL7ylAn8X-1TbsMB1nZ6uKw&hl=sk&sa=X&ved=0ahUKEwjN7YGk6N3QAhWHjSwKHbYsDy04ChDoAQgZMA%20A#v=onepage&q=Definition%20Church%20music&f=false
https://books.google.sk/books%20?id=kEu_UO_n-CUC&pg=PA214&lpg=PA214&dq=Definition+Church+music&source=bl&ots=7xwutviw6E&sig=3s8dlL7ylAn8X-1TbsMB1nZ6uKw&hl=sk&sa=X&ved=0ahUKEwjN7YGk6N3QAhWHjSwKHbYsDy04ChDoAQgZMA%20A#v=onepage&q=Definition%20Church%20music&f=false
https://books.google.sk/books%20?id=kEu_UO_n-CUC&pg=PA214&lpg=PA214&dq=Definition+Church+music&source=bl&ots=7xwutviw6E&sig=3s8dlL7ylAn8X-1TbsMB1nZ6uKw&hl=sk&sa=X&ved=0ahUKEwjN7YGk6N3QAhWHjSwKHbYsDy04ChDoAQgZMA%20A#v=onepage&q=Definition%20Church%20music&f=false
https://books.google.sk/books%20?id=kEu_UO_n-CUC&pg=PA214&lpg=PA214&dq=Definition+Church+music&source=bl&ots=7xwutviw6E&sig=3s8dlL7ylAn8X-1TbsMB1nZ6uKw&hl=sk&sa=X&ved=0ahUKEwjN7YGk6N3QAhWHjSwKHbYsDy04ChDoAQgZMA%20A#v=onepage&q=Definition%20Church%20music&f=false
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v ktorých sa uvádza.
6
 Prvky spirituality sa môžu vyskytovať aj u skladateľov, 

ktorých tvorba nemá liturgickú formu, ale silné duchovné, či humanistické 

posolstvo.
7
 Duchovnosť, duchovná hudba je absolútnou hodnotou v širokom 

rozmedzí od silných prienikov profánnej hudby až po najvyššie prejavy 

sakrálnosti.
8
 Viaceré súčasné duchovné skladby sú však charakteristické istou 

univerzálnosťou, ktorá umožňuje ich uvádzanie ako v chrámovom priestore, tak aj 

mimo neho.
9
 

2.2 Súčasný stav poznatkov o danej problematike 

 

Oblasť skúmania slovenskej duchovnej tvorby 20. storočia doposiaľ priniesla iba 

čiastkové publikácie. Prehľad, či rozsiahlejšia štúdia o duchovnej komornej 

vokálnej tvorbe slovenských skladateľov skúmaného obdobia nebola zatiaľ 

spracovaná. Zdrojmi informácií k téme práce boli publikácie o vývoji slovenskej 

hudby, o duchovnej hudbe, o hudobno-teoretickej analýze a interpretácii, 

legislatívne a hudobno-pedagogické materiály.
10

 Poznatky k jednotlivým 

skladateľom nachádzame v biografickej literatúre, v databázach Hudobného centra 

a Hudobného fondu. Významným zdrojom informácií boli pre nás  osobné 

stretnutia so skladateľmi (I. Valenta, V. Kubička, J. Malovec, S. Šurin, Ľ. Bernáth, 

L. Borzík, V. Kopec, M. Jašurdová), s hudobnými vedcami a skladateľmi 

(V. Godár, R. Adamko).  

Notové materiály sme získavali postupne z knižníc a archívov, zo Slovenskej 

národnej knižnice v Martine a jej hudobných rukopisov Literárneho archívu, 

z archívu Západoslovenského múzea v Trnave, z archívu Hudobného múzea 

v Dolnej Krupej, z osobného archívu Vladimíra Godára a jednotlivých 

skladateľov, ako aj z domáceho notového archívu autorky. Zdrojom notových 

                                                 
6
 Podľa: PODPERA, R. (c. d. 2006), s. 10. 

7
 Podľa: HRUŠOVSKÝ, Ivan. 1998: Poznámky k sakrálnosti v slovenskej hudbe. In: Súčasná hudba medzi 

Východom a Západom / Zeitgenössische Musik zwischen Ost und West. Hrčková, Naďa (ed.). Zborník 

zo sympózia v rámci festivalu Melos-Étos 1997, Bratislava, 10. – 13. novembra 1997, festival Melos-Étos, 

Orman, Bratislava, s. 189. 
8
 Podľa: HRUŠOVSKÝ, I. (c. d. 1998), s. 188. 

9
 Podľa: PODPERA, R. (c. d. 2006), s. 10. 

10
 Štátny vzdelávací program, hudobné osnovy, informačné listy predmetov. 
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materiálov a hudobno-edukačných informácií bol portál New Music for Kids 

and Teens,
11

 Slovak Music Bridge.
12

 

V nasledujúcom prehľade uvádzame najvýznamnejšie práce, zdroje a pramene, 

z ktorých sme vychádzali a ktoré sme v našej práci spracovali. 

Literatúru o vývoji slovenskej hudby v 20. storočí až po súčasnosť predstavujú 

monografie, zborníky a príspevky v odborných časopisoch. Charakteristiku a jej 

špecifické znaky rozoberáme v nasledujúcich ťažiskových materiáloch. 

Publikácia Dejiny slovenskej hudby (1996) je výstup kolektívu autorov, ktorí 

podávajú prehľad o dejinách slovenskej hudby od počiatkov vývinu hudby 

na Slovensku až po slovenskú hudbu a hudobnú tvorbu 90. rokov 20. storočia. 

Siedma kapitola sa zameriava na oblasť slovenskej hudby 20. storočia. Ladislav 

Burlas predkladá vývoj v prvej polovici storočia a Ľubomír Chalupka vývoj po 

roku 1945. 

Ľubomír Chalupka v monografii Cestami k tvorivej profesionalite: sprievodca 

hudbou 20. storočia I. (1901 – 1950), 2015, poukazuje na zložitosť komplexu 

„slovenská hudba a hudobná kultúra 20. storočia“ a v tejto práci upriamuje 

pozornosť na roky 1901 až 1950. Jeho zámerom je predstaviť historicko-

komparatívny pohľad na vnútornú povahu dejinného procesu, charakteristického 

pre vývoj slovenskej hudby a hudobnej kultúry prvej polovice 20. storočia. Ďalšou 

rozsiahlou prácou autora je Slovenská hudobná avantgarda. Štýlové formovanie 

skladateľskej generácie nastupujúcej v 60. rokoch 20. storočia (2011). Predkladá 

historicko-spoločenské predpoklady formovania slovenskej hudobnej avantgardy, 

jej miesto, význam, skladateľské osobnosti a spektrum inovácií v slovenskej 

hudobnej tvorbe 60. rokov.  

Publikácia 100 slovenských skladateľov (1998) vytvorená kolektívom autorov 

ponúka zdroj informácií o skladateľskej, pedagogickej a organizátorskej činnosti 

slovenských skladateľov 20. storočia do roku 1998. Informácie sú spracované 

v kompaktných, systematických heslách.  

                                                 
11

 New Music for Kids and Teens. Dostupné na: http://www.newmusicforkids.org/(online 8.5.2018). 
12

 Slovak Music Bridge. Dostupné na: http://www.smb.sk/ (online 8.5.2018). 

http://www.smb.sk/
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Zuzana Martináková vo vedeckej štúdii Súčasná slovenská hudba z konca druhého 

tisícročia. Niektoré tendencie vývoja v 80. a  90. rokoch (1997) vymedzuje 

determinanty vývoja slovenskej hudby v uvedených vývojových etapách, 

charakterizuje skladateľské osobností a ich tvorbu. V štúdii K vývinovým 

tendenciám hudobnej tvorby na Slovensku v poslednom štvrťstoročí (2000) 

prezentuje autorka základnú charakteristiku umeleckej a štýlovej orientácie 

autorov jednotlivých generačných etáp slovenskej hudby. Časovo sa vymedzuje 

na obdobie od druhej polovice 70. rokov dvadsiateho storočia až po obdobie 

do roku 2000. V publikácii Mladá slovenská skladateľská generácia – štýlové 

a názorové orientácie (2010) poukazuje na diferenciáciu v slovenskej hudbe 

od posledného desaťročia 20. storočia až po rok 2010. V texte sa zaoberá tvorbou 

sedemnástich skladateľov (Juraj Vajó, Tomáš Boroš, Anton Steinecker, Marek 

Piaček, Boško Milakovič, Peter Groll, Petra Oliveira-Bachratá, Ľubica Čekovská, 

Martin Šimon, Lucia Koňakovská, Jana Kmiťová, Marián Lejava, Rastislav 

Dubovský, Jaroslav Konečný, Lucia Papanetzová, Ivan Buffa, Lukáš Borzík). 

Zborníky príspevkov Vznik a vývin umelej piesne na Slovensku od 19. storočia 

a jej integrácia vo vzdelávacích a prezentačných programoch umeleckého školstva 

I, II, III z muzikologickej konferencie konanej v rokoch 2009 – 2011 v Banskej 

Bystrici obsahujú príspevky o vokálnej tvorbe slovenských skladateľov. Cenným 

zdrojom poznatkov a nahliadnutím do historických kontextov nielen duchovnej 

hudby sú štúdie Vladimíra Godára: Vokálna lyrika Ladislava Stančeka a jeho 

piesňový cyklus Mŕtvy (1942) (2016), Vokálno-symfonické dielo Alexandra 

Albrechta (2017), Duchovná tvorba Štefana Németha-Šamorínskeho (2017). 

K hudobnej a interpretačnej analýze skladieb sme čerpali z publikácie Hudební 

analýza (2010) Miloša Honsa, ktorá upriamuje pozornosť na zložky hudby, vzťah 

slova a hudby a napomohla nám pri vyjadrení obsahovej podstaty analyzovaných 

skladieb. Dešifráciu hudobných foriem a vzájomné vzťahy jej prvkov nám 

ozrejmovali Formy a druhy hudobného umenia (2006) Ladislava Burlasa. 

K odporúčaniam pre prax hudobného školstva boli pre nás inšpiratívne 

publikované skúsenosti a poznatky hudobných pedagógov. Príkladom takéhoto 

materiálu je príspevok Miriam Žiarnej Adekvátny výber speváckeho repertoáru pre 
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žiakov ZUŠ (2014). Predkladaný text odpovedá na stále aktuálne otázky hudobnej 

pedagogiky v oblasti výberu speváckeho repertoáru pre žiakov ZUŠ: ako sa 

vyrovnať a prispôsobiť momentálnym požiadavkám; aká je realita v základných 

umeleckých školách; aký repertoár sa presadzuje vo vyučovacom procese v ZUŠ. 

Informácie pre oblasť duchovnej tvorby slovenských skladateľov sme 

zaznamenali najmä v týchto zdrojoch: 

Príspevok Ivana Hrušovského Poznámky k sakrálnosti v slovenskej hudbe (1997) 

pojednáva o diferenciácii pojmov sakrálneho a duchovného v kontexte sakrálneho 

a profánneho. Poukazuje na silný vplyv kresťanskej religióznej hudby vo vývine 

slovenskej hudby po 20. storočie, absenciu duchovnej tvorby a jej príčiny 

v jednotlivých etapách vývoja slovenskej hudby 20. storočia. V štúdii Sakrálnosť 

v slovenskej hudbe (1998) autor pojednáva o termíne sacrum a duchovnej hudbe. 

Prináša prierez slovenskou duchovnou tvorbou vo vývoji slovenskej hudby 

20. storočia. 

Slovenská duchovná hudba 20. storočia (2000) Zuzany Grajcárovej prináša pohľad 

na slovenskú duchovnú hudbu 20. storočia a jej osobitosti. Vývin duchovnej hudby 

na Slovensku sleduje po roku 1918 v troch vymedzených obdobiach: 1. 1918 – 

1948, 2. 1948 – 1989, 3. 90. roky 20. storočia. Charakteristika vývinových etáp je 

predkladaná prostredníctvom konkrétnej skladateľskej tvorby. Osobitá pozornosť 

sa venuje reprezentatívnym dielam, ktoré sa pričinili o udržanie, inováciu 

a kvalitatívne pozdvihnutie žánru duchovnej hudby v rámci slovenskej hudobnej 

kultúry toho ktorého obdobia. 

Publikácia Juraja Lexmanna Teória liturgickej hudby (2015) predstavuje 

kresťanskú liturgickú hudbu z liturgického a hudobného hľadiska, pričom prevláda 

tendencia jej integrálnej súčasti liturgie; predkladá vývoj liturgickej hudby a jej 

usporiadanie do systému rímskokatolíckej liturgie. Autor sa zaoberá aj 

problematikou uskutočňovania liturgickej hudby v dnešnej dobe.  

Publikácia Musica nova spiritualis (2014) je výstupom projektu Kultúrnej 

a edukačnej grantovej agentúry Ministerstva školstva SR (KEGA), ktorý bol 

realizovaný na Katedre hudby Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity 

v Ružomberku v rokoch 2012 – 2014. Cieľom projektu bolo vyzvať skladateľov 



13 

 

ku komponovaniu nových duchovných skladieb použiteľných pre koncertné účely, 

v hudobnej edukácii a pre liturgické potreby. Na projekte sa zúčastnili desiati 

slovenskí skladatelia: Rastislav Adamko, Ľuboš Bernáth, Róbert Dinuš, Milan 

Dubovský, Rastislav Dubovský, Peter Groll, Peter Hochel, Stanislav Hochel, 

Mirko Krajči, Víťazoslav Kubička. Výsledný materiál pozostáva z 22 nových 

duchovných kompozícií pre rôzne inštrumentálne a vokálne obsadenie. Svojím 

spracovaním sú vhodné pre edukačné účely a realizáciu v chrámovom priestore. 

Skladby sú najmä v latinskom jazyku, ktorého univerzálnosť umožňuje 

prezentáciu aj v zahraničí. 

Štúdia Rastislava Adamka Hudobný jazyk v sakrálnych dielach 21. storočia 

na Slovensku (2015) pojednáva o vzťahu slova a hudby liturgických skladieb, 

na ktoré sú kladené najvyššie nároky a kritériá v oblasti duchovnej tvorby. 

Poukazuje na aktuálny stav klasickej hudby v liturgii a prezentuje súčasné sakrálne 

hudobné diela, ktoré sú umelecky náročným repertoárom určeným najmä pre 

vzdelaných cirkevných hudobníkov. 

Príspevok Miriam Žiarnej Duchovné piesne v tvorbe slovenských skladateľov 

20. storočia z aspektu interpretačnej praxe. In: Nové trendy v hudobnej výchove 

a vzdelávaní (2010) prináša pohľad na interpretačnú analýzu vybraných 

duchovných skladieb slovenských autorov 20. storočia pre potreby umeleckého 

vzdelávania. 

3 VÝSLEDKY DIZERTAČNEJ PRÁCE 

 

Tvorbu prvej polovice 20. storočia na Slovensku reprezentujú skladatelia, ktorí 

boli v úzkom spojení s chrámovým priestorom. Regenschori, organisti, dirigenti 

a pedagógovia Mikuláš Moyzes, Viliam Figuš-Bystrý, Mikuláš Schneider-

Trnavský, Alexander Albrecht, Štefan Németh-Šamorínsky, Ladislav Stanček, 

Anton Cíger, Jozef Rosinský, Ján Móry a mnohí ďalší, ktorí sa podieľali 

na realizácii a tvorbe duchovnej hudby v kontexte požiadaviek liturgickej hudby. 

Tak vznikali umelecky hodnotné diela, ktoré mali vplyv na širokú populáciu 

prichádzajúcu do chrámov.  
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Nové podmienky pre rozvoj slovenskej národnej hudby priniesol vznik 

Československej republiky. Proces slovakizácie hudobnej kultúry 

v medzivojnovom období podnietil zásadný vývoj v profilácii slovenskej hudby 

20. storočia. Po roku 1918 sa náhle prerušila kantorská tradícia – začala sa 

prehlbovať hranica medzi amaterizmom a profesionalizmom, nakoľko skladatelia 

odchádzali z funkcií chrámového organistu – regenschoriho za lepším uplatnením 

profesionálneho hudobníka – pedagóga, skladateľa, dirigenta. Duchovná 

kompozícia sa presunula z konfesionálneho rámca chrámového priestoru 

do koncertných siení. Svojim zameraním zdôrazňuje skôr základné morálne 

a etické hodnoty ako reakciu na pretrvávajúce negatívne javy v dobovej 

spoločnosti. Zmena nastala aj v hudobnom stvárnení skladieb, ktoré postupne 

upúšťajú od neskororomantických tendencií konca 19. a začiatku 20. storočia 

a obohacujú sa o nové výdobytky hudby 20. storočia. 

V priebehu 30. rokov 20. storočia nastupuje do hudobného života na Slovensku 

generácia skladateľov neskôr označená ako slovenská hudobná moderna. Jej snaha 

o napĺňanie ideí národnej hudby odsunula všetko ostatné do úzadia, vrátane tvorby 

duchovnej hudby. Skladatelia Alexander Moyzes, Eugen Suchoň a Ján Cikker 

venovali duchovnej hudbe v porovnaní s inými žánrami minimálnu pozornosť. 

Ďalší predstavitelia slovenskej hudobnej moderny sa duchovnej tvorbe nevenovali 

vôbec, alebo sa ňou zaoberali len príležitostne. Oproti predchádzajúcemu obdobiu 

začal žáner duchovnej hudby výrazne absentovať. 

Premeny spoločensko-politickej situácie priamo ovplyvňovali vývoj slovenskej 

(duchovnej) hudby. Spoločensko-politické zriadenie a ideologické doktríny 

prenikali aj do hudobného života a skladateľskej tvorby. Po roku 1945 sa 

Slovensko ocitlo v politicky a kultúrne rozdelenej Európe. Jeho ďalší spoločensko-

kultúrny vývoj možno sledovať v rámci významných medzníkov: rok 1945,
13

 

február 1948,
14

 obdobie rokov 1968 – 1969,
15

 november 1989,
16

 január 1993.
17

  

                                                 
13

 Ukončenie vojny, obnovenie Československa, začiatok ľudovo-demokratického zriadenia. 
14

 Nastolenie socialistickej spoločensko-politickej formácie. 
15

 ČSFR, okupácia ČSFR, začiatok etapy normalizácie. 
16

 Zánik socialistického systému. 
17

 Vznik samostatnej SR. 
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Socialistické zriadenie, ktoré nastúpilo v roku 1948, neprialo rozvoju duchovnej 

hudby, ktorá ustúpila do pozadia na niekoľko desaťročí. U malého počtu 

skladateľov však naďalej vznikala ako výraz ich vlastného presvedčenia 

a vnútornej potreby. Nakoľko nebola žiadna možnosť uvádzať nové duchovné 

diela, prezentovala sa táto tvorba v zahraničí v rámci súťaží a prehliadok. 

Viacerých skladateľov z radov rehoľných spoločenstiev (Jozef Strečanský, Július 

Gašparík, Ján Čambál a Stanislav Kmotorka) postihla Bartolomejská noc 1950 

a v dôsledku toho boli presunutí do Čiech alebo emigrovali do zahraničia. Isté 

kultúrno-politické uvoľnenie 60. a 80. rokov umožnilo realizáciu duchovných 

skladieb na verejnosti, avšak prispôsobenú dobovým požiadavkám, najmä 

nahradením duchovného názvu skladby ideologicky prípustným. 

Inšpiračné okruhy avantgardného úsilia 60. rokov sa rozšírili o dovtedy 

v slovenskej hudbe nevyužité podnety orientálnej poézie (I. Parík, M. Bázlik), 

gregoriánskeho chorálu (T. Salva), výtvarného umenia (I. Zeljenka, L. Kupkovič, 

I. Parík), latinského jazyka (I. Zeljenka, J. Hatrík, T. Salva), spirituality cirkevnej 

hudby (T. Salva), biblických textov (J. Hatrík, M. Bázlik), či filozoficky 

formulovaných teologických názorov (elektroakustická tvorba J. Malovca).
 

Zvýšený záujem o ideál duchovnosti, humanistického videnia sveta a výslovného 

odporu voči totalite a poklesnutej morálke režimu mal vplyv na vývoj 

a modernizáciu duchovnej hudby najmä u Tadeášu Salvu, Jozefa Gahéra, Mira 

Bázlika. Normalizácia 70. rokov prerušila tvorbu nových duchovných kompozícií. 

Existenčnou alternatívou bolo komponovanie duchovných skladieb so zámernou 

absenciou, alebo úpravou sakrálnych textov. Postupne vznikali kompozície, ktoré 

mali aktuálne duchovné posolstvo a apelačnú humanistickú funkciu. 

Generácia tzv. postmoderny na konci 70. rokov priniesla výraznú diferenciáciu 

hudobných štýlov i autorských poetík. Uvoľnenie kultúrnopolitickej klímy 

v 80. rokoch podnietilo záujem o duchovnú sféru v hudbe, o religiózny a mystický 

podtón, ktorý našiel odraz v preferencii meditatívnej hudby. K oživeniu duchovnej 

hudby dochádzalo prostredníctvom kantáty, oratória s aktuálnym humanistickým 

posolstvom v tvorbe Vladimíra Godára, Ivana Hrušovského, Mira Bázlika, 

Ladislava Holoubka. 
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Rok 1989 priniesol zásadné zmeny spoločenského systému, ktoré umožnili 

uplatnenie duchovného rozmeru v školskom systéme, v interpretačnej praxi, 

vo vedeckej oblasti a publikačnej činnosti. Polyštýlový obraz hudby 90. rokov 

priniesol návrat hudobných žánrov, foriem a techník, ktoré boli dovtedy 

v umeleckom prostredí potláčané. Žáner duchovnej hudby bol otvorený 

skladateľom všetkých vekových kategórií a generačných vrstiev: Vladimír Bokes, 

Ivan Hrušovský, Jozef Gahér, Jozef Podprocký, Stanislav Hochel, Ivan Valenta, 

Pavol Krška, Peter Cón, Víťazoslav Kubička, Peter Martinček, Peter Zagar, Egon 

Krák, Pavol Malovec, Mirko Krajči. Slovenským špecifickom bola 

elektroakustická duchovná hudba u Petra Kolmana, Romana Bergera a Ivana 

Paríka. K duchovnej tematike skladatelia zaujali rôzny prístup. Jedni chceli 

spoznať jej hudobné druhy a kompozične sa s nimi vyrovnať. Druhí sa zamerali 

na duchovný rozmer, vnútorne inklinovali k tomuto žánru, ktorý zastáva 

dominantné postavenie v ich tvorbe.  

Súčasná duchovná tvorba na Slovensku vychádza z dávnej tradície, postavenej 

na archaizujúcich prvkoch (formy, techniky, zvukové ideály, modálne tóniny) 

a spracovanej v kontexte súčasných hudobných postupov. V popredí je kantilénová 

melodika v úzkom spojení s textom. Rôznorodý a zároveň zrozumiteľný hudobný 

jazyk súčasnej duchovnej tvorby sa prejavuje u viacerých súdobých skladateľov: 

Marián Milučký, Jana Kmiťová, Peter Groll, Stanislav Šurin, Rastislav Dubovský, 

Ľuboš Bernáth, Lucia Papanetzová, Peter Hochel, Lukáš Borzík, Mária Jašurdová, 

Vladimír Kopec a iní. 

V kompozičnom prejave priniesol hudobný vývoj 20. storočia množstvo techník 

a prúdov, ktoré mali vo väčšej, či menšej miere vplyv aj na oblasť duchovnej 

tvorby a jej umeleckú výpoveď. 

Duchovnú tvorbu v kontexte vývoja slovenskej duchovnej hudby 20. a 21. storočia 

približujú v našej práci profily skladateľov zaoberajúcich sa duchovnou vokálnou 

komornou tvorbou. Výber skladateľov predstavuje významné osobnosti slovenskej 

hudby, ktoré sa podieľali na duchovnej vokálnej tvorbe a mali vplyv na jej vývoj. 

Zároveň prináša aj mená menej známych až neznámych autorov, ktorí boli činní 

v danej oblasti. 
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Vyústením práce je vytvorený súpis skladieb, ktorý predstavuje širokú paletu 

vokálnej sólovej a komornej duchovnej tvorby slovenských skladateľov 

20. storočia až po súčasnosť. Pozostáva z vokálnych skladieb sólových bez 

sprievodu a komorných skladieb pre rôzne obsadenie. Ide o skladby v slovenskom, 

latinskom, maďarskom, anglickom, nemeckom a poľskom jazyku. Z formového 

hľadiska ide o piesne, kantáty, komorné omše. Súpis skladieb má slúžiť ako 

prehľad a zdroj základných informácií o duchovnej vokálnej tvorbe slovenských 

skladateľov. 

Ťažisko našej práce tvorila hudobno-interpretačná analýza vybraných 

duchovných komorných skladieb, na základe ktorej sme vytvorili odporúčania 

k jej využitiu na jednotlivých stupňoch umeleckého vzdelávania. Interpretácia 

týchto diel podporuje nielen rozvoj hudobnosti a interpretačných zručností, ale 

napomáha osobnostnému vývoju speváka, nakoľko ich stvárnenie vyžaduje 

schopnosť vyjadriť umelecký obsah skladieb, tlmočiť posolstvo, ktoré prinášajú. 

Slovenská duchovná hudba nie je v edukačných materiáloch adekvátne uplatnená 

a spomína sa len okrajovo. Na základe uvedených zistení predkladáme 

odporúčanie začleniť ju do učebných osnov ako zdroj poznávania duchovného 

a kultúrneho dedičstva nášho národa. 

Svojou tematikou, nápadnými motívmi a netradičným charakterom spracovania 

má potenciál uplatniť sa aj ako súčasť súťažného repertoáru na interpretačných 

súťažiach.  

Predkladaný výber analyzovaných skladieb obsahuje štyri samostatné piesne a tri 

kompletné piesňové cykly.  

- Viliam Figuš-Bystrý – Zdravas buď Panno Maria... op. 7 (1902) 

- Jozef Rosinský – Benedicite op. 338 zo zbierky Cantica varia cum organo 

(1947) 

- Ladislav Stanček – piesňový cyklus Tri duchovné piesne op. 107 (1975) 

- Jozef Malovec – Dve duchovné piesne (1987, 1989) 

- Ivan Valenta – Duchu svätý z piesňového cyklu Chválospevy a vzývania 

(1994 – 1995) 

- Víťazoslav Kubička – piesňový cyklus Tri biblické piesne op. 129 (2000) 
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- Ľuboš Bernáth – Emitte Spiritum tuum (2017) pre dva hlasy. 

Analyzované piesne Viliama Figuša-Bystrého a Jozefa Rosinského sú 

komponované neskororomantickým štýlom. Vyznačujú sa kantilénovou melodikou 

s pestrou harmonickou štruktúrou organového sprievodu. Interpretačná náročnosť 

spočíva v chromatických postupoch a intervalových skokoch s farebným 

a dynamickým otváraním hlasu. K interpretácii je nevyhnutná osobnostná zrelosť 

speváka pre obsahovú výpoveď textov. Obidve skladby boli v danom období 

komponované pre liturgické účely, dnes je potrebné ich vhodne zaradiť v kontexte 

pravidiel súčasnej liturgickej praxe. Meditatívnosť Stančekových piesní je určená 

na koncertné predvedenie zrelej speváckej osobnosti. Hudobnú expresívnosť 

a dramatizmus podporuje modulačný harmonický priebeh. Interpretačne rozvíja 

najmä schopnosť vnímať a vyjadriť expresiu v spojení hudby a slova. Prepojenie 

dodekafonických a tonálnych postupov prináša zaujímavú zvukovosť 

a interpretačné vyjadrenie v piesňach Jozefa Malovca. Hebrejská melodika 

a zreteľný harmonický priebeh piesne Duchu Svätý Ivana Valentu rozširujú 

repertoár netradičného charakteru realizovateľný na ZUŠ. Zrozumiteľnosť 

a prístupnosť kompozičného jazyka Víťazoslava Kubičku prezentujú Tri biblické 

piesne, ktoré sú vďačným materiálom koncertných programov. Ich recitatívno-

melodický ráz zvýrazňuje podstatu textovej predlohy. Dueto Ľuboša Bernátha je 

príkladom archaickej melodiky na liturgické texty s rovnocenným postavením 

dvoch sopránových hlasov.  

Výber predkladá rôznosť tematiky, hudobného jazyka, hudobných foriem 

a kompozičných techník podľa individuality autorov. Analyzované skladby sú 

komponované so sprievodom organa alebo klavíra, čo umožňuje ich interpretáciu 

ako v koncertných sálach, tak aj v sakrálnych priestoroch. Svojou obsahovou 

a technicko-interpretačnou náročnosťou sú vhodné na uplatnenie vo výučbe 

na ZUŠ, konzervatóriách a vysokých školách pedagogického a umeleckého 

zamerania. 
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ZÁVER 

 

Analyzované skladby ponúkajú hodnotný materiál slovenskej piesňovej tvorby, 

ktorý je vhodný pre potreby hudobnej edukácie na jednotlivých stupňoch 

umeleckého vzdelávania. Špecifikom duchovnej vokálnej tvorby je obsahová 

náplň textov, ktorú má charakterizovať, najmä v liturgickej hudbe, úzke spojenie 

slova a hudby. Jednotlivé kompozície sa snažia priblížiť duchovnému rozmeru 

podľa doby vzniku, podľa zámeru skladateľa a podľa uplatnenia konkrétnej 

skladby. Kompozičné techniky charakterizujú dané štýlotvorné obdobie 

a vychádzajú z osobitého vyjadrovacieho jazyka skladateľa a jeho poňatia 

transcendentna.  

Duchovná vokálna komorná tvorba – analyzovaná v práci a sumarizovaná v súpise 

skladieb – ponúka možnosť siahnuť po slovenskej tvorbe pre koncertné uvedenie 

v sakrálnom priestore. Hlboké liturgické alebo meditatívne texty a invencia 

hudobného spracovania v spojení s profesionálnou interpretáciou predstavujú 

hodnotný program spĺňajúci kritériá smerníc o koncertoch v kostoloch. Aplikáciu 

v podmienkach liturgie upresňujú kritériá liturgickej hudby (posvätnosť, formálna 

správnosť, hudba zjednotená s konkrétnym liturgickým úkonom), ktoré sú 

obsiahnuté vo viacerých skladbách uvedených v tejto práci. 

Podmienky interpretačných súťaží umožňujú individuálny výber vokálnej tvorby 

v rámci určených období a žánrov. Prezentácia predkladanej duchovnej tvorby je 

zameraná aj na propagáciu slovenskej piesňovej tvorby. Na Slovensku sa realizujú 

aj súťaže s povinnou duchovnou skladbou. Ide o interpretačnú súťaž Duchovná 

pieseň,
18

 určenú pre žiakov cirkevných zborov a evanjelických škôl 

a celoslovenskú interpretačnú súťaž s medzinárodnou účasťou Študentská 

umelecká činnosť
19

 v Ružomberku, ktorá prebieha v troch kategóriách. 

Dizertačná práca môže byť východiskovým bodom k ďalším skúmaniam 

slovenskej komornej vokálnej duchovnej tvorby. Nakoľko mnohé notové pramene 

sa nachádzajú doposiaľ v rukopisoch v archívoch a v osobných databázach 

                                                 
18

 Spevácka súťaž Duchovná pieseň. Dostupné na: http://www.ecav.sk/files/user/propoz_dp_2018.pdf 

(online 10.5.2018). 
19

 Študentská umelecká činnosť. Dostupné na: https://sucruzomberok-sk.webnode.sk/ (online 10.5.2018). 

http://www.ecav.sk/files/user/propoz_dp_2018.pdf
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skladateľov, chceli by sme sa pokúsiť o ich zverejnenie prípravou získaných 

notových materiálov do tlače. 
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RESUMÉ 

 

Práca prezentuje problematiku duchovnej vokálnej tvorby slovenských skladateľov 

20. a 21. storočia. Orientuje sa na vokálne duchovné diela sólové a komorné. 

Teoretická reflexia práce pojednáva o základných pojmoch problematiky 

a východiskách z dostupných literárnych a pramenných zdrojov. Historický prierez 

predkladá sumáciu poznatkov z oblasti vývoja duchovnej hudby na Slovensku 

v sledovanom období a profily skladateľov, ktorí sa vo svojej tvorbe venovali 

komorným vokálnym duchovným dielam. Ťažisko práce spočíva v hudobno-

interpretačnej analýze vybraných skladieb Viliama Figuša-Bystrého, Jozefa 

Rosinského, Ladislava Stančeka, Jozefa Malovca, Ivana Valentu, Víťazoslava 

Kubičku a Ľuboša Bernátha. Analýzy poukazujú na výrazové prostriedky a ďalšie 

znaky hudobnej štruktúry, ktoré v danom diele vykazujú určité špecifiká. 

Prezentovaný materiál zdôrazňuje podstatu diel po obsahovej, technickej 

a emocionálnej stránke a predkladá charakteristiku kompozičnej práce 

jednotlivých skladateľov. Výsledky práce prinášajú návrhy na uplatnenie 
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slovenskej vokálnej komornej duchovnej tvorby pre jednotlivé stupne umeleckého 

vzdelávania. Súpis skladieb komornej vokálnej duchovnej tvorby slovenských 

skladateľov má upozorniť na existenciu duchovných diel v slovenskej hudobnej 

literatúre a uľahčiť orientáciu pedagógov a interpretov pri výbere repertoáru. 

Možnosti uplatnenia duchovných vokálnych diel v umeleckom vzdelávaní 

pokladáme za dôležité. Tieto diela predstavujú umelecky hodnotný repertoár 

k uvádzaniu v chrámovom priestore, spĺňajúci vo viacerých prípadoch kritériá 

liturgickej hudby. Svojou tematikou, nápadnými motívmi a netradičným 

charakterom spracovania má potenciál uplatniť sa aj ako súčasť súťažného 

repertoáru na interpretačných súťažiach.  

Duchovná hudba je súčasťou kultúrneho dedičstva nášho národa a v určitých 

vývojových etapách tvorila hlavný zdroj pre styk s kultúrnymi a estetickými 

hodnotami. Jej uplatnenie v edukačnom prostredí môže slúžiť ako zdroj 

poznávania duchovných a kultúrnych hodnôt. Z tohto dôvodu predkladáme 

odporúčanie začleniť duchovnú vokálnu tvorbu slovenských skladateľov 

do učebných osnov. 

SUMMARY  

 

Thesis presents the problems of sacred vocal works of Slovak composers of the 

20th and 21st century. It focuses on vocal sacred works for solo and chamber 

music. The theoretical reflection deals with the basic concepts of the problems and 

the sources from the available literary and primary sources. The historical cross-

section presents the summary of knowledge from the sphere of sacred music 

development in Slovakia in the period under review and the profiles of composers 

who devoted themselves to chamber music vocal works. The focus lies in the 

musical-interpretive analysis of selected compositions by Viliam Figuš-Bystrý, 

Jozef Rosinský, Ladislav Stanček, Jozef Malovec, Ivan Valenta, Víťazoslav 

Kubička and Ľuboš Bernáth. The analysis points to the means of expression and 

other features of the musical structure that exhibit certain specificities in the work. 

Presented material emphasizes the essence of works on the content, technical and 

emotional aspects and presents the characteristics of the compositional work 
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of individual composers. The results of the thesis bring suggestions for the use 

of Slovak vocal chamber sacred works for individual degrees of performing arts 

education. An inventory of the compositions of chamber vocal sacred works 

by Slovak composers should draw attention to the existence of sacred works 

in Slovak musical literature and facilitate the orientation of pedagogues and 

interpreters in choosing their repertoire. The possibilities of using sacred vocal 

works in performing arts education are important. These works are an artistically 

valuable repertoire for display in sacred spaces, fulfilling in many cases the criteria 

of liturgical music. With its theme, striking themes and the untraditional nature 

of the work, it has the potential to be applied as a part of the competition repertoire 

in interpretive competitions. 

Sacred music is part of the cultural heritage of our nation and in certain 

developmental phases it was the main source for contact with cultural and aesthetic 

values. Its use in the educational environment can serve as a source of knowledge 

of religious and cultural values. For this reason, we present a recommendation 

to incorporate the sacred vocal works of Slovak composers into the curriculum. 
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- Promócie doktorandov na SPÚ, Nitra 7. 10. 2016 

- Konfrontácie, Nitra 22. 11. 2017 

- Doctor honoris causa, 2. 3. 2017 

- Surrexit Christus hodie, veľkonočný koncert, Martin 20. 4. 2017 – slovenská 

premiéra skladby Ľuboša Bernátha Emitte spiritum tuum 

- Pfingstkonzert, 4. 6. 2017, Musik am Sonntag 2017, Denkendorf, Nemecko – 

nemecká premiéra skladby Ľuboša Bernátha Emitte spiritum tuum Výstup A 

- Otvorenie akademického roka 2017/2018 

- Opera Castor a Pollux – Rusovce 15. 12. 2017  

- Opera Castor a Pollux – Nitra 22. 12. 2017 

- Vokálny koncert – Musica da camera – Synagóga Nitra 20. 3. 2018 

- Koncert Surrexit Christus Hodie – Kamenná Poruba 6. 4. 2018 

 

Pedagogická činnosť – príprava študentov na koncerty a súťaže (výber) 

- súťaž Moyzesiana 12. 11. 2015, Prešov  

- ŠUČ 12. – 13. 4. 2016, Ružomberok  

- ŠUČ, Ružomberok 11. – 12. 4. 2017 – D. Szabóová 2. miesto 

- Interpretační soutěž pedagogických fakult ČR s mezinárodní účastí, Praha 9. – 10. 

6. 2017 – D. Szabóová 3. miesto 

- Vokálny koncert – Musica da camera – Synagóga Nitra 20. 3. 2018  


