
Významní slovenskí skladatelia prvej polovice 20.stor. 
(7. roč.) 

 
Po svetových sa dnes pozrieme aj na slovenských autorov hudby zo začiatku minulého 
storočia:  
 
Mikuláš Moyzes  

Významný je svojím pedagogickým prínosom, písal učebnice hry na klavír 

a hudobnej teórie. Diela: balada Ctibor, Malá Vrchovská symfónia.  

Alexander Moyzes 

Syn Mikuláša, tvorca slovenskej symfónie- napísal 12 symfónií. Bol umeleckým 

riaditeľom a jedným zo zakladateľov SĽUKu, pre ktorý napísal veľa skladieb- Tance 

z Gemera, Tance z Pohronia. Jeho tvorba je naozaj široká, suita Dolu Váhom- na 

oslavu postavenia 1. vodnej elektrárne na Váhu. Symfonické dielo Udatný kráľ, alebo 

Nikola Šuhaj.  

Ján Cikker 

Významné sú jeho opery: 9 Juro Jánošík, Beg Bajazit, Mistr Scrooge, Zo života hmyzu, 

Obliehanie Bystrice.  

Opieral sa o ľudovú melódiu, populárny sa stal vďaka skladbe  Slovenská suita, ktorej 

5 častí má názvy podľa Ľudových piesní, Na zelenej lúke, Keď srdiečko pobolieva, Jano 

Jano, ty si zbojník.  

Eugen Suchoň: 

Patril k popredným hudobným pedagógom na Slovensku. Základom jeho skladby 

bol akord. Napísal prvú slovenskú národnú operu Krútňava podľa libreta Mila 

Urbana Za vyšným mlynom (je to to tragická hra o vražde, komunisti originál verziu 

zakázali lebo končila tragicky, autor ju musela prerobiť a originál sa uvádzal až po 

1989). Významná je aj jeho opera Svätopluk.  Pre klavír napísal cykly skladieb pre 

deti Keď sa vlci zišli, Maličká som. Vokálna tvorba Žalm zeme podkarpatskej, Nox et 

solitudo, Spievanky, tvorba pre zbory, balet Angelika (inscenovaný až roku 2014).  

K významným autorom z tohto obdobia patril aj Dezider Kardoš, Tibor Frešo... 

Hudobné ukážky:  

M. Moyzes- Trávnice https://www.youtube.com/watch?v=oEFkDcXqnts  

J. Cikker Slovenská suita https://www.youtube.com/watch?v=7fWI_xr5PW4 

E. Suchoň Keď sa vlci zišli https://www.youtube.com/watch?v=hTWUVRggvTA 

?Čo majú podľa teba všetky tieto ukážky spoločné? Vyber- téma, autor, hudobné nástroje. 

?Aká je téma všetkých skladieb?  

Transponuj pieseň o m3 smerom nahor:  

Pôvodná tónia: _________________ Nová tónina: _______________________ 

https://www.youtube.com/watch?v=oEFkDcXqnts
https://www.youtube.com/watch?v=7fWI_xr5PW4
https://www.youtube.com/watch?v=hTWUVRggvTA


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

Ak by ste nevedeli ako na to, pozrite si toto video pre štvrtákov kde transponujem inú 

pieseň. https://www.youtube.com/watch?v=ETMym4el_BI  

https://www.youtube.com/watch?v=ETMym4el_BI

