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POZNÁMKY K POUŽÍVANIU 
 
 

Hneď na úvod našich poznámok by sme chceli zdôrazniť, že pri abecednom 

zoraďovaní jednotlivých hudobných termínov v slovenskom jazyku sme sa snažili 

o uprednostnenie slovenského termínu. V niektorých prípadoch sme však v slovenskej praxi 

nenašli (resp. aspoň pre autorov publikácie nebol známy) vhodný slovenský termín, preto sme 

využili termín cudzojazyčný, vo väčšine prípadov v talianskom jazyku. V prípade, 

uprednostnenia slovenského hudobného termínu pred termínom cudzojazyčným sme kvôli 

prehľadnosti pri  všeobecne známom cudzojazyčnom termíne prostredníctvom šípky  → 

uviedli odkaz na uprednostnený slovenský termín, napr.:  allegro →  rýchlo. Až za 

uprednostneným slovenským hudobným termínom sú potom uvedené adekvátne hudobné 

termíny v ostatných cudzích jazykoch. 

Pri špecifických hudobných termínoch – výrazoch sme sa snažili hneď v zátvorke za 

príslušným termínom objasniť v slovenskom jazyku popisne a čo najvýstižnejšie význam 

tohto termínu, napr.:  preface (časť omše); primadona (prvá speváčka). 

Pri doplnení adekvátnej hudobnej terminológie v ďalších jazykoch sme použili 

skratky týchto jazykov v nasledujúcom poradí:  T  -  taliansky jazyk;  A  -  anglický jazyk;  F  -  

francúzsky jazyk;  N  -  nemecký jazyk;  R  -  ruský jazyk.  Hudobné termíny v ruskom jazyku 

sú zapísané v azbuke. 

Ak má konkrétny hudobný termín viac výrazov, variantov s tým istým alebo 

podobným významom, uvádzame ďalšie termíny za lomenou čiarou. Hudobné termíny 

uvedené za prvým termínom sa potom objavujú opäť v zozname podľa písmena abecedy ako 

prvé a za lomenou čiarou sú uvedené zostávajúce varianty s tým istým alebo podobným 

významom, napr.: pomocný kľúč/chiavette; pomlčka/pauza. Pri terminologickej 

variantnosti v cudzom jazyku zachovávame to isté poradie termínov aj pri viacnásobnom 

uvedení v rámci variantov v slovenskom jazyku. 

Hudobné termíny v cudzom jazyku sú vo väčšine doplnené o označenie gramatickej 

kategórie rodu v skratke bezprostredne za uvedeným termínom: m  -  maskulínum (mužský 

rod);             f  -  femininum (ženský rod);  n  -  neutrum (stredný rod). 

V závere publikácie uvádzame v abecednom poriadku hudobnú terminológiu 

v jednotlivých cudzích jazykoch osobitne. Ku konkrétnemu termínu zaradenému do zoznamu 

podľa abecedného poriadku (v ruštine podľa abecedného poriadku azbuky) pripájame údaj 

o strane, na ktorej si možno uvedený hudobný termín v publikácii nájsť. K týmto 
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samostatným hudobno-terminologickým zoznamom v jednotlivých cudzích jazykoch sme 

pristúpili z toho dôvodu, že v praxi často dochádza k situáciám, keď pedagóg či žiak 

potrebuje nájsť k príslušnému cudzojazyčnému termínu (nachádzajúcemu sa napr. v notovom 

zápise, partitúre) adekvátny slovenský termín, resp. termín v inom cudzom jazyku. Takýmto 

spôsobom je možné pohotovo v konkrétnom cudzojazyčnom abecednom hudobno-

terminologickom usporiadaní nájsť príslušný termín a odkaz na stranu v publikácii, kde sa 

tento termín nielen nachádza, ale kde je možné nájsť aj adekvátne hudobné termíny k tomuto 

termínu v ostatných jazykoch. 

 


