
 

 

 

 

Test na prijímacie skúšky  

pre školský rok 2018/2019 

 

 

 
Odbor: tanec       

 

 

 

 

 

Milí uchádzači o štúdium na Súkromnom konzervatóriu, 

pred sebou máte test zo a všeobecných vedomostí z oblasti umenia a kultúry, ktorý obsahuje ukážky 
a úlohy, za každú otázku môžete získať 1 bod.  Hodnotené budú len úplné a správne odpovede. 
V prípade odpovedí typu ABC je správna len jedna odpoveď. Na vypracovanie testu máte presne 25 
minút. Začnite písať, až keď dostanete pokyn. 

        Prajeme Vám veľa úspechov. 

 

 

 

 



Jedným z najznámejších muzikálov na svete je West Side Story, ktorý mal premiéru na Broadwayi v roku 

1957. Skladateľ Leonard Bernstein skĺbil prvky klasickej hudby, jazzu, mamba, latinsko-americkej rytmiky 

aj rodiaceho sa rokenrolu. Libreto, ktorého autorom je Arthur Laurents, je voľnou adaptáciou diela 

anglického dramatika Williama Shakespearea z roku 1597 Rómeo a Júlia. Hlavný dejový konflikt však nie je 

založený na nepriateľstve medzi dvoma urodzenými veronskými rodinami, ale na súperení dvoch pouličných 

newyorských gangov z Upper West Side: poľskými Jets a portorickými Sharks. Neskorší velikán 

muzikálového divadla Stephen Sondheim sa v tomto diele prvýkrát predstavil na Broadwayi ako autor textov 

piesní. Choreograf Jerome Robbins tu vytvoril pôsobivé dramatické zborové tanečné scény, za ktoré získal 

prestížne divadelné ocenenie Tony Awards. Už v roku 1961 sa muzikál dočkal aj filmovej podoby. Jedna 

z protagonistiek, herečka Rita Moreno, získala za vedľajšiu úlohu Anity Oscara ako vôbec prvá herečka 

hispánskeho pôvodu.  

 

1. V akom meste sa odohráva dej muzikálu West Side Story? 

 

2. Vypočítaj rozdiel medzi rokom vydania Shakespearovho diela Rómeo a Júlia 

a divadelnou premiérou muzikálu West Side Story? 

   

3. Ktoré z týchto tvrdení vyplýva z textu? 

 
a) Herečka Rita Moreno získala Tony Awards za rolu Anity. 

b) Hlavný dejový konflikt sa týka súperiacich gangov z Broadway. 

c) Autor pôvodnej choreografie Jerome Robbins získal za toto dielo Tony Awards. 

d) Autorom libreta k tomuto muzikálu je Stephen Sondheim. 

 

4. S ktorými štátmi má suchozemskú hranicu Veľká Británia? 

 

5. Ktoré z týchto tancov nepatria medzi latinsko-americké tance? 

a) salsa 

b) cha-cha-cha 

c) foxtrot 

d) rumba 

 

6. V ktorom storočí vzniklo Shakespearovo dielo Rómeo a Júlia?  

 



7. William Shakespeare bol autor obdobia renesancie. Aké umelecko-štýlové obdobie 

nasleduje po renesancii?  

 
8. Zoraď tieto historické postavy podľa obdobia, v ktorom žili: od najstarších čias po 

najmladšie: 

Cyril a Metod  Shakespeare    Tutanchamón    Adolf Hitler      Cisárovná Sissi 

9. V ktorej krajine sa odohráva dej Rómea a Júlie? 

a) v Anglicku 

b) vo Francúzsku 

c) v Taliansku 

d) v USA 

 

10. Ako končí dej Rómea a Júlie? 

a) Júlia sa po zinscenovanom pohrebe prebodne dýkou potom, čo zistí, že Rómeo (mysliac si, 

že Júlia je skutočne mŕtva) vypil jed. 

b) Rómeo zomrie v súboji o ruku Júlie s Mercuciom a Júlia sa otrávi. 

c) Potom, čo sa Rómeo s Júliou tajne zosobášia, Rómea zavraždí Júliin brat a Júlia sa zo 

zúfalstva vrhne z útesu. 

d) Júlia zošalie, utopí sa v rieke a Rómeo sa prebodne dýkou. 

 

11. Námet o láske Rómea a Júlie bol spracovaný aj v podobe baletu. Autorom hudby je 

ruský skladateľ 20. storočia Sergej Prokofjev. Toto dielo má momentálne v repertoári 

aj Balet SND v choreografii Natálie Horečnej. Ako sa volá súčasný riaditeľ Baletu 

Slovenského národného divadla? 

a) Ján Ďurovčík 

b) Mário Radačovský 

c) Jozef Dolinský ml. 

d) Štefan Nosáľ 

 

12. Tento rok je dvesté výročie narodenia najvýznamnejšieho choreografa ruského 

romantického baletu, Máriusa Petipu. V ktorom roku sa narodil Petipa a v ktorom to 

bolo storočí? 

 



13. Medzi Petipove najznámejšie choreografie patrí choreografia k baletu Labutie jazero. 

Kto napísal hudbu k tomuto baletu? 

 

14. Koľko pozícií nôh pozná klasický tanec?  

 
 
 

15. Vymenuj 3 okresné mestá, cez ktoré tečie rieka Nitra: 

 
 

 

16. Goralská tanečná oblasť sa viaže na folklór: 

a) Východného Slovenska 

b) Juhozápadného Slovenska 

c) Severného Slovenska 

d) Stredného Slovenska 

 

17. Čo znamená skratka SĽUK?  

 

18. Na čo musíme dať pozor pri cvičení grand plié v 2. pozícii? 

a) aby kolená zvierali uhol väčší ako 90° 

b) aby päty zostali položené na zemi 

c) aby sa päty zdvihli zo zeme 

d) aby kolená zostali vystreté 

 

19.  Ktorý známy tanečník vystúpil na jeseň v roku 2017 v Bratislave?  

a) Sergej Polunin 

b) Sergej Prokofjev 

c) Márius Petipa 

d) Alexej Jagudin 

 

 

 

 



20. Čo symbolizuje parta na hlave nevesty? 

a) má ju chrániť pred ohováraním 

b) parta je symbol panenskej čistoty 

c) symbolizuje bohaté veno nevesty 

d) označuje nevestu, aby ju ženích mohol spoznať medzi ostatnými družicami (voľakedy si 

ženích vyberal spomedzi viacerých dievčat, ktoré boli rovnako oblečené) 

 


