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1. Základné údaje 

Normatív materiálno-technického a priestorového zabezpečenia (ďalej len „normatív“) je 

určený pre študijný odbor 8227 Q 02 tanec – ľudový tanec. Vychádza z cieľov, obsahu, roz-

sahu a podmienok vzdelávania stanovených v Štátnom vzdelávacom programe tanečného 

konzervatória (5. – 8. ročník) pre skupinu študijných odborov 82 Umenie a umeleckoremesel-

ná tvorba I. 

Učebné priestory môžu byť vybavené aj nad rámec základných požiadaviek s cieľom za-

bezpečenia vyššej kvality vyučovacieho procesu v nadväznosti na požiadavky trhu práce v 

danom odbore. 

2. Všeobecne záväzné právne predpisy 

Učebné priestory musia vyhovovať umeleckým požiadavkám, umelecko-pedagogickým 

požiadavkám, požiadavkám hygieny práce, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany 

pred požiarom, ktoré sú v súlade s príslušnými platnými právnymi predpismi, vyhláškami 

a technickými normami.  

Podmienkou vybavenia učebných priestorov pre umelecké a umelecko-pedagogické vyu-

čovanie je technická dokumentácia, hygienické a bezpečnostné predpisy a nápisy, prostriedky 

protipožiarnej ochrany a prvej pomoci.  

3. Základné učebné priestory 

Základné učebné priestory, ktoré sú nevyhnutné na nadobudnutie požadovaných vedo-

mostí a zručností stanovených vzdelávacími štandardami príslušného Štátneho vzdelávacieho 

programu sú uvedené v tabuľkách. Všetky priestory musia byť navrhnuté v súlade s typolo-

gickými a typizačnými smernicami, normami STN, hygienickými normami, predpismi o bez-

pečnosti a ochrane zdravia pri práci, predpismi o ochrane pred požiarom, platnými pre nor-

movanie a prevádzku zariadení. 

Normatív materiálno-technického a priestorového zabezpečenia pre študijný odbor 8227 

Q 02 tanec – ľudový tanec určuje základné učebné priestory pre: 

1. umelecké, umelecko-pedagogické, umelecko-teoretické, pedagogicko-teoretické a vše-

obecné vzdelávanie 

2. umelecké produkcie 

Normatív materiálno-technického a priestorového zabezpečenia pre študijný odbor 8227 

Q 02 tanec – ľudový tanec určuje základné vybavenie učebných priestorov pre: 

1. umelecké, umelecko-pedagogické, umelecko-teoretické, pedagogicko-teoretické a vše-

obecné vzdelávanie 

2. umelecké produkcie 

Normatív je vypracovaný podľa charakteru vyučovacích predmetov, ktoré sa vyučujú  

v skupine v zložení od 2 – 15 žiakov, alebo v skupine žiakov viacerých ročníkov  študijného 

odboru. 

Normatív je vypracovaný tak, aby spĺňal požiadavky na základné materiálno-technické 

a priestorové vybavenie školy. Normatív má podporovať komplexný prístup pri rozvíjaní 

žiackych spôsobilostí umelecky a pedagogicko-umelecky tvoriť, poznávať, konať, hodnotiť 

a dorozumievať sa i porozumieť si, nadobudnúť požadované vedomostí, zručností, schopností 
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požadovaných pre absolventa konzervatória – profesionálneho umelca a kvalifikovaného pe-

dagóga umenia, aby zabezpečili možnosť rozvinúť u študentov kľúčové spôsobilosti 

v umeleckých, umelecko-pedagogických, umelecko-teoretických, pedagogicko-teoretických 

a všeobecnovzdelávacích oblastiach vzdelávania. 

3.1 Základné učebné priestory pre umelecké a umelecko-pedagogické 

vyučovanie 

Tabuľka č. 1 

P. č. 
Názov učebného priestoru pre umelecké 

a umelecko-pedagogické vyučovanie 

1. Sála pre umelecké a umelecko-pedagogické vyučovanie  

2. Sála pre umelecké produkcie  

3.2 Základné učebné priestory pre umelecko-teoretické a pedagogicko-

teoretické vyučovanie 

Tabuľka č. 2 

P. č. 
Názov učebného priestoru pre umelecko-teoretické 

a pedagogicko-teoretické vyučovanie 

1. Učebňa pre umelecko-teoretické a pedagogicko-teoretické vyučovanie 

2.  Multimediálna učebňa  

3.  Sklad  

4. Základné vybavenie učebných priestorov 

Predpokladom pre výučbu študijného odboru 8227 Q tanec – 02 ľudový tanec je splnenie 

požiadaviek priestorového a materiálno-technického zabezpečenia. Jednotlivé učebné priesto-

ry pre umelecké, umelecko-pedagogické, umelecko-teoretické a pedagogicko-teoretické vyu-

čovanie sú vybavené základnými zariadeniami, výpočtovou technikou, nábytkom a pod., kto-

ré sú uvedené v tabuľkách. Väčšina učebných priestorov má prístup k internetu. 

4.1 Základné vybavenie učebných priestorov pre umelecké a umelecko-

pedagogické vyučovanie 

Tabuľka č. 3 

Umelecké a umelecko-pedagogické vyučovanie 

P. č. 
Názov  

priestoru 
Názov vybavenia 

Počet na 

žiaka skupinu 

1. 

Sála  

pre umelecké 

a umelecko-

pedagogické  

vyučovanie 

Špeciálna drevená baletná podlaha, baletizol   1 

Horizontálne baletné žrde    1 

Zrkadlá na ploche jednej steny 
 

1 

Pianíno / koncertné krídlo   1 

Klavírna stolička   1 

Audiovizuálna technika    1 
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Skriňa na audiovizuálnu techniku   1 

Cvičné podložky 
 

1 

Stolička učiteľa   1 

2. 

Sála  

pre umelecké 

produkcie
1
 

Špeciálna drevená baletná podlaha, baletizol   1 

Pianíno / koncertné krídlo    1 

Klavírna stolička 
 

1 

Skriňa na audiovizuálnu techniku   1 

Audiovizuálna technika    1 

Stolička učiteľa   1 

Variabilný priestor pre umelecké produkcie 

a priestor pre divákov 
  1 

4.2 Základné vybavenie učebných priestorov pre umelecko-teoretické 

a pedagogicko-teoretické vyučovanie 

Tabuľka č. 4 

Umelecko-teoretické a pedagogicko-teoretické vyučovanie 

P. č. 
Názov 

priestoru 
Názov vybavenia 

Počet na 

žiaka skupinu 

1. 

Učebňa  

pre 

umelecko-

teoretické 

a pedagogick

o-teoretické  

vyučovanie 

Katedra   1 

Stolička pre učiteľa   1 

Školská lavica pre 2 žiakov 
 

15 

Stolička žiaka 1   

Školská tabuľa s notovou osnovou   1 

Klavír   1 

Klavírna stolička   1 

CD prehrávač/DVD prehrávač
2
   1 

2. 
Multimediáln

a učebňa 

Katedra 
 

1 

Stolička pre učiteľa  1 

Školská lavica pre 2 žiakov   15 

Stolička pre žiaka 1  

Školská tabuľa s kresliacimi pomôckami  1 

Skriňa na učebné pomôcky  1 

Interaktívna tabuľa  1 

Učebné pomôcky (podľa potrieb výučby)  podľa potreby 

Nástenka   1 

PC/notebook 1  

USB kľúč  1 

Digitálny fotoaparát/kamera  1 

Prístup na internet 1 
 

IKT vybavenie, PC aplikačný softvér  
 

1 

3. Sklad 

Úložný systém – skrine/regály   podľa potreby 

Tanečná obuv  podľa potreby 

Divadelné kostýmy  podľa potreby 

                                                           
1
 Sálu pre umelecké produkcie používajú všetky zamerania študijného odboru tanec 

  
2
 Prípadne iný audio systém podľa potrieb a ekonomických možností školy 
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Rekvizity, učebné pomôcky  podľa potreby 

Notový materiál  podľa potreby 

Fonotéka  podľa potreby 

5. Požiadavky na učebné priestory a ich vybavenie pre 

všeobecnovzdelávacie predmety 

5.1 Základné učebné priestory 

 Tabuľka č. 5 

P. č. Názov učebného priestoru  

1. Učebňa  

2. Multimediálna učebňa 

5.2 Základné vybavenie učebných priestorov  

Tabuľka č. 6 

 

P. č. 

Názov 

priestoru 
Názov vybavenia 

Počet na 

žiaka skupinu 

1. Učebňa 

Katedra  1 

Stolička pre učiteľa  1 

Školská lavica pre 2 žiakov  15 

Stolička pre žiaka 1  

Školská tabuľa s kresliacimi pomôckami  1 

Skriňa  1 

Učebné pomôcky (podľa predmetov)  podľa potreby 

Nástenka  1 

2. 
Multimediál-

na učebňa 

Katedra  1 

Stolička 1 
 

Školská lavica pre 2 žiakov  15 

Školská tabuľa s kresliacimi pomôckami  1 

Skriňa na učebné pomôcky  1 

Interaktívna tabuľa  1 

Učebné pomôcky (podľa potrieb výučby)  podľa potreby 

Nástenka  1 

PC/notebook 1  

USB kľúč  1 

Digitálny fotoaparát/kamera  1 

Prístup na internet 1  

5.3 Odporúčané učebné priestory 

Kvalitnejšiu výučbu v danom odbore umožní zriadenie odporúčaných nadštandardných 

učebných priestorov pre zabezpečenie vyučovania všeobecnovzdelávacích predmetov. Odpo-

rúčané (nadštandardné) učebné priestory zriaďuje škola podľa potreby na základe vlastných 

priestorových a ekonomických možností. 
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Tabuľka č. 7 

P. č. Názov učebného priestoru  

1. Jazyková učebňa 

5.4 Odporúčané vybavenie učebných priestorov 

Tabuľka č. 8 

P. č. 
Názov 

priestoru 
Názov vybavenia 

Počet na 

žiaka skupinu 

1. 
Jazyková 

učebňa 

Katedra  1 

Stolička 1  

Školská lavica  1  

Školská tabuľa s kresliacimi pomôckami  1 

Skriňa  1 

Interaktívna tabuľa  1 

Učebné pomôcky (podľa potrieb výučby)  1 

Nástenka  1 

Dataprojektor  1 

Notebook  1  

Notebook/stolový počítač  1 

CD prehrávač/DVD prehrávač
3
  1 

Slúchadlá 1  

Prístup na internet 1  

USB kľúč  2 
 

 

                                                           
3
 Prípadne iný audio systém podľa potrieb a ekonomických možností školy. 


