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VZDELÁVACIE PROGRAMY PRE MATERSKÉ ŠKOLY VERZUS HUDOBNÁ 

VÝCHOVA 

 

EDUCATIONAL PROGRAMS FOR PRE-SCHOOLS VERSUS MUSIC EDUCATION 

 

Anna Derevjaníková 

 

Abstrakt 

V príspevku sa venujeme problematike vzniku inštitucionálnej predškolskej výchovy na 

Slovensku a programovým dokumentom, ktoré výchovný  a výchovno-vzdelávací proces 

v predškolských zariadeniach a materských školách usmerňovali. Od prvých opatrovní 

v rokoch 1921 až po súčasnosť to bolo 11 programových dokumentov a 2 štátne vzdelávacie 

programy. Pokúšame sa poukázať na podoby hudobnej výchovy a hudobno-výchovných 

činností v niektorých z nich, ktoré boli z nášho pohľadu významné a boli aj nám dostupné. 

Pokúšame sa naznačiť príčinné súvislosti ich podoby, úskalia, ktorými ich kreovanie 

prechádzalo, aj na nedostatky, ktoré sa v nich z hľadiska hudobnej teórie i psychológie 

objavujú.  

Abstract 

The paper deals with the issue of genesis of institutional pre-school education in Slovakia 

and with the program document that guided the educational process in pre-school facilities 

and kindergartens. Since the first nurseries in 1921 to the present it has been 11 program 

documents and 2 state educational programs. We try to point out the forms of musical 

education and music-educational activities in some of them, which were significant from our 

point of view and were also available to us. We try to indicate the causal connection between 

their forms, the pitfalls through which they were created, and the shortcomings that appear in 

them in terms of musical theory and psychology.  

 

Kľúčové slová: Vzdelávacie programy, predškolská edukácia, hudobná výchova.   
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Úvod 

 

Škola je od svojho vzniku miestom inštitúciou, kde sa odovzdávajú základné a verejne 

akceptované kultúrne hodnoty, ktoré prezentujú kultúru a poznanie národa i ľudskej 

spoločnosti v danom čase a podmieňujú jej ďalšiu existenciu. Zvyknú byť uložené 

v obsahoch, predmetoch, vzdelávacích oblastiach, tézach, témach, v kurikule v závislosti od 

parametrov, aké im stanovuje či štruktúruje zákon. Je potrebné odpovedať v tomto kontexte 

na otázku: čo je v obsahoch výchovy a vzdelávania stále a nemenné a čo podlieha zmenám, čo 

ovplyvňuje tieto obsahy, kurikulá, témy či zámery. Hoci sa pohľady na výchovu, učenie, 

školu i na dieťa v dejinách ľudstva výrazne menili, už J. A. Komenský zdôrazňoval, že 

výchova by mala vychádzať z potrieb a vývojových zvláštností dieťaťa a mala by začať už od 

najútlejšieho veku, čo zdôrazňuje v svojom diele Informatórium školy materskej. Komenský 

práve spomínaným dielom navrhol stupne vzdelávania s ohľadom na vek jedinca, 

predprimárne vzdelávanie je v tomto návrhu prvým stupňom, v tejto dobe ešte nie v 

inštitucionálnom ponímaní, pretože výchova v časoch J. A. Komenského prebiehala 

prirodzene, nenútene a každodenne v rodine, podieľali sa na nej okrem matky, aj ostatní jej  

členovia. Zdôrazňuje už však potrebu vzdelávania malých detí kvalifikovanými učiteľskými 

kádrami a prichádza s myšlienkou potreby inštitucionálnej predškolskej výchovy. V tomto 
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prvom teoretickom diele zároveň pomenoval obsah vzdelávania detí od narodenia do 6 rokov, 

stanovil oblasti výchovy, ktoré sa do značnej miery podobajú na zložky výchovy, ktoré sa na 

Slovensku objavili v dokumentoch usmerňujúcich predškolskú výchovu aj vzdelávanie v 20. 

storočí. Dovolíme si povedať, že tak vytvoril prvý ucelený systém predprimárneho 

vzdelávania.  

 

1. Inštitucionálna predškolská výchova na Slovensku 

 

Potreba inštitucionálnej predškolskej výchovy vznikla až s odchodom rodičov za prácou 

a potrebou postarať sa o deti v čase ich neprítomnosti. Prvotná inštitucionálna predškolská 

výchova sústredená do vymedzeného priestoru a času plnila tak „sociálno-opatrovateľskú 

funkciu“, jej cieľom bolo zastúpiť rodinu v starostlivosti o dieťa. Spontánne hry tak boli 

zamenené za užitočné, organizované, usmerňované aktivity, ktoré mali stanovený cieľ. Tým 

sa do predškolskej výchovy ako tvrdí Opravilová (2001, s. 127) vnieslo „trvalé napätie medzi 

spontaneitou prirodzeného zrenia a snahou o zámerne štruktúrované učenie“. S rozvojom 

vedy, techniky, spoločenských vied v podobe vývinovej psychológie, poznanie zákonitostí 

vývoja a v tomto kontexte aj pedagogického myslenia priniesli nové poznatky o tom, do akej 

miery sú prvé roky života človeka dôležité v otázke rozvoja jeho osobnosti. Aj napriek tomu, 

že sa uskutočňovali reformy predovšetkým v systéme všeobecného vzdelávania, zdôrazňovala 

sa dôležitosť predškolskej výchovy, predškolské zariadenia (aké mali názvy) ostávali stále na 

báze nepovinných a nezáväzných. Verejné výchovné inštitúcie sa stali prostredím, v ktorom 

sa jedinci – deti modelovali podľa určitého vzoru. Ciele výchovy či výchovného pôsobenia 

boli, a musíme priznať, že dodnes sú, determinované politickými doktrínami, ekonomickými 

teóriami a filozofickými prúdmi. 

Inštitucionálna predškolská výchova na Slovensku sa objavila ešte 19. storočí, kedy 4. 11. 

1829 bola založená prvá detská opatrovňa v Banskej Bystrici. Založila ju grófka Mária 

Terézia Brunswicková, priekopníčka predškolskej výchovy v celej rakúskej monarchii 

(neskoršom Rakúsko – Uhorsku). Rozpracovala obsah výchovy a vyučovania, s dôrazom na 

náboženskú a mravnú výchovu. Prioritnou úlohou opatrovne, ktorú navštevovalo 80 až 150 

detí, bolo prípravné vyučovanie pre elementárnu školu. Deti mali zvládnuť základy kreslenia, 

písania, čítania, vzdelávali sa v základných pracovných úkonoch a venovali sa aj výučbe 

dvoch jazykov. Súčasťou výchovného pôsobenia boli aj detské hry, spev a tanec. V tom čase 

boli položené aj základy prípravy učiteľov pre deti predškolského veku, prijímaním dievčat 

nad 16 rokov do opatrovní pre detí*127 (Trubíniová 2009). 

Prvé zariadenia vznikali najmä v hospodársky rozvinutých regiónoch, kde si požiadavka 

lacnej pracovnej sily vynútila zvyšovanie zamestnanosti už nielen mužov, ale aj žien. Tak ako 

aj v iných mestách, aj v Banskej Bystrici sa šírenie osvety o potrebe dohľadu a starostlivosti 

o deti predškolského veku v čase zamestnania rodičov zabezpečovalo propagačnými letákmi. 

Aj keď dôraz sa v nich kládol na náboženskú a mravnú výchovu, predsa v nich vznikol 

systém vzdelávania, ktorý sa stal vzorom pre výchovu a vzdelávanie detí predškolského veku 

na Slovensku i v zahraničí.  

Od čias prvých opatrovní do súčasnosti bol výchovný proces v materských školách 

a predškolských zariadeniach na Slovensku usmerňovaný 13 programovými dokumentmi. Už 

v roku 1921 bol prijatý dokument Osnova pre opatrovne slovenské, ktorým sa riadil edukačný 

proces detí v predškolskom veku. Pomenovával obsah výchovy a vzdelávania, ktorý bol 

zacielený na rozvoj osobnosti dieťaťa. Ako uvádza Podhajecká „prvýkrát sa v ňom objavil 

pojem zamestnanie, chápaný ako určitá výchovno-vzdelávacia činnosť“ (2012 s. 34).  

                                                           
127 Anton von Rehlingen – učiteľ v trnavskej detskej opatrovni, spolu s Máriou Teréziou položili základy 

vzdelávania učiteľov týchto opatrovní, začali prijímať mladé dievčatá od 16 rokov do týchto zariadení, ktoré 

mali byť bezúhonné a zdroje uvádzajú, že mali vedieť spievať.  
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Ešte jeden z programových dokumentov bol adresovaný opatrovniam Dočasný pracovný 

program pre detské opatrovne z roku 1946. Išlo o doplnené a rozšírené Osnovy z roku 1921. 

V roku 1946 bol Ministerstvom školstva v podobe celoštátnej smernice vydaný Dočasný 

pracovný program pre detské opatrovne. 1948 po prvýkrát na Slovensku bola začlenená 

materská škola do Školského zákona č. 73  o základnej úprave jednotného  školstva zo dňa 

21. 4. 1948. V §1 (1) sa uvádza: „všetka mládež dostane jednotnú výchovu  a všeobecné aj 

odborné vzdelávanie na školách, ktoré tvoria jednotnú sústavu“, (2) do materskej školy chodí 

mládež „vo veku od troch do šiestich rokov“, §2 „školy sa starajú o všestranný rozumový, 

citový, mravný a telesný rozvoj“. V §8 uvádza: „Materská škola poskytuje v úzkej spolupráci 

s rodinou deťom vo veku od troch rokov do času, keď začnú dochádzať do národnej školy, 

výchovnú starostlivosť a zdravotnú a sociálnu ochranu“ (Školské zvesti, 1948, s. 281-282). 

Ďalšie dôležité informácie: §9, (3)„materskú školu zriaďuje a zrušuje krajinský školský úrad, 

ktorý určí aj jej obvod“ §10 (1) do materskej školy sa prijímajú telesne i duševne zdravé deti“. 

V súvislosti s politickými a spoločenskými zmenami bol v roku 1948 prijatý Zákon č. 

95/1948 Zb. o základnej úprave jednotného školstva (školský zákon) v ktorom sa objavuje už 

pojem materská škola ako prvý článok uvedenej jednotnej školskej sústavy a zároveň uvádza, 

že v tejto inštitúcii pre deti predškolského veku pôsobia učiteľky materskej školy, čím bol 

stanovený aj zákonný rámec pre potrebu budúceho vzdelávania pedagogických pracovníkov 

materských škôl. V súlade s týmto zákonom bol v roku 1948 prijatý Pracovný program pre 

materské školy. Prvýkrát sa v ňom objavuje pojem estetická výchova no výrazne v intenciách 

socialistickej výchovy.  

Aj keď predškolské vzdelávanie na Slovensku a v bývalom Československu v určitých 

momentoch vykazovalo znaky autonómie a samostatnosti vo vývine, je to skutočne len 

zdanie. Vznik inštitucionálneho, cieľavedomého, plánovaného edukačného pôsobenia na deti 

predškolského veku je spojený jednoznačne s politickými a ekonomickými zmenami 

v každom štáte, nevynímajúc z toho zmeny po februári roku 1948 v bývalom Československu. 

Hneď prvé pedagogické dokumenty mali výrazne politický – socialistický tón dikcie, 

predškolská pedagogika čerpala zo sovietskych teoretických i praktických východísk. 

Programové dokumenty vychádzali zo zásad socialistickej výchovy a obsah výchovy bol 

členený do výchovných zložiek, ktoré tak trochu korešpondujú aj s Komenského výchovnými 

oblasťami: pobožnosť, mravy, jazyky a umenie literárne, ľudské poznanie, telesné cvičenie 

a pracovné činnosti, na čo upozorňujú aj autori Kikušová – Osaďan, a dodávajú, že „v období 

socializmu bola táto obsahová štruktúra podkladom pre vytvorenie vzdelávacieho obsahu pre 

materské školy, aj keď obsah nekorešpondoval priamo s obsahom Komenského“ (Kikušová – 

Osaďan 2013, s. 177). 

 

2. Hudobná výchova versus programové dokumenty pre predškolskú výchovu 

 

V roku 1953 boli prijaté Prechodné učebné osnovy pre materské školy, ktoré boli 

následne doplnené o otázky plánovania a metodických usmernení ako Osnovy pre materské 

školy prijaté ako zákonný dokument v roku 1955. Osnovy pre materské školy z roku 1955 sa 

nám nepodarilo zatiaľ nájsť, ale pre ilustráciu podoby prístupov k výchove a vzdelávaniu vo 

vtedajších materských školách uvedieme publikáciu Metodika hudební výchovy v mateřské 

škole, ktorá vyšla v SPN v roku 1955 a vznikla pod redakciou N. V. Vetluginovej. Išlo 

o preklad moskovského vydania z roku 1953, ktorý obsahoval výlučne ruský hudobný 

a piesňový materiál, preložený do českého jazyka, t.j. k ruským piesňam - melódiám boli 

vytvorené české texty. Hudba a hudobná výchova je v nej ponímaná ako významný 

prostriedok komunistickej výchovy, hlavnou zásadou pri výchove a vyučovaní je ideové 

zameranie výchovy, čomu je podriadený výber hudobného materiálu a pre ilustráciu 

uvádzame, že zásada názornosti je ponímaná len v rovine vizuálneho názoru – obrazu, 
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mimohudobných názorných predstáv, názornosť ako východisko pri imitácii, ako hudobná 

ukážka, prednes, interpretácia sa tu neobjavuje.  

V dokumente Osnovy výchovnej práce pre materské školy z roku 1960 sa objavuje prvý 

krát v názve zdôraznenie výchovnej práce v materskej škole. Pochopiteľne výchova je 

podriadená duchu socialistickej výchovy na ceste ku komunizmu. Rozhodujúcim výchovným 

determinantom je ideovo vyspelá učiteľka materskej školy. Hudobná výchova je pochopiteľne 

súčasťou estetickej výchovy, ktorej cieľom je naučiť deti vidieť a chápať krásu v prírode aj 

širšom okolí. Dané usmernenie hudobnú výchovu posúva do roviny percepčnej činnosti nie 

aktívneho spoznávania a objavovania hudby. Pri speve piesní je okrem zvládania hlasovej 

kultúry dôležité pochopenie ich obsahu, a počúvanie hudby vedie detí k chápaniu rozmanitého 

charakteru hudby. Okrem spevu a počúvania prevažne piesní boli do obsahu hudobných 

činností zapojené aj hudobno-pohybové hry a tance. K uvedenému dokumentu bola 

vypracovaná aj metodická príručka s názvom Rok v materskej škole (1963), ktorá ponúkala 

učiteľkám metodické odporúčania typu, kedy čo majú spievať a na čo majú pri speve klásť 

dôraz, ale aj popisy niekoľkých ľudových hudobno-pohybových hier so spevom. Námety 

nepostačovali na celý rok, ale aj tak to nepriamo zabezpečilo uniformitu a jednotnosť 

pôsobenia v materských školách. Z hľadiska technických možností vtedajšej doby, bolo 

problematické aj počúvanie odporúčaných hudobných skladbičiek. Vychádzajúc z cieľa 

estetickej výchovy: naučiť deti vidieť a chápať krásu v prírode aj širšom okolí, hudobná 

výchova bola posúvaná do roviny percepčnej nie aktívneho zmocňovania, spoznávania 

a objavovania hudby.  

V roku 1966 bol vydaný Program výchovnej práce v jasliach a materských školách 

a presne s identickým názvom bol vydaný v roku 1978 ďalší Program výchovnej práce 

v jasliach a materských školách (ďalej PVP 1978), ktorý bol vo vtedajšom Československu 

overovaný 3 roky a následne v roku 1985 vydaný v prepracovanej podobe. Uvedené zmeny 

boli podmienené prijatím politického dokumentu O ďalšom rozvoji československej 

výchovno-vzdelávacej sústavy v roku 1976, v ktorom boli predškolské zariadenia zaradené do 

jednotnej sústavy vzdelávania. Na základe tohto dokumentu vznikol Zákon SNR č. 78/1978 

Zb. o školských zariadeniach, v tomto zákone boli 4 druhy predškolských zariadení – jasle, 

materská škola, spoločné zariadenia, detský útulok (od r. 1919). V uvedenom PVP sa uvádza, 

že „jasle a materské školy sa starajú o zdravie a telesnú kultúru detí, dávajú im základy 

poznatkov a zručností, rozvíjajú ich reč, myslenie a záujem o hru, o primeranú prácu 

a o učenie“ (Jirová 1979, s. 5). Cieľom predškolskej výchovy je „všestranný harmonický 

rozvoj osobnosti“ a „je určený spoločenskými potrebami a zámermi“ v duchu ideových 

princípov socialistickej spoločnosti (PVP s. 5). Obsah výchovy bol v programe členený do 

výchovných zložiek: telesnej, rozumovej (jazyková výchova a matematické predstavy), 

mravnej, pracovnej a estetickej (výtvarná výchova, hudobná výchova a literárna výchova). 

Okrem výchovných zložiek sa v dokumente spomína aj branná a dopravná výchova. 

Prostriedkami výchovy sa stávajú: hra, ktorá je nazývaná aj „spontánnou“, pre dieťa 

predškolského veku „typickou“ a „nenahraditeľnou činnosťou“, spontánne a riadené učenie, 

práca v podobe pracovných činností a zábava. Spontánne učenie môžeme na základe PVP 

(1978) nazvať aj skúsenostným učením, kedy manipuláciou s predmetmi, pozorovaním si detí 

si osvojujú pojmy, objavujú funkcie, vlastnosti a znaky javov okolo seba. V riadenom učení je 

jasne naznačená jeho forma, t.j. zamestnanie, ktoré má jasne definovaný cieľ, konkretizovaný 

do podoby úlohy zamestnania. V danom kontexte je zaujímavá poznámka v PVP (1978), 

ktorá uvádza, že obsah výchovy „ovplyvňujú rozdielne podmienky práce v jasliach  a 

materských školách“ myslia tým v meste, na dedine či v jednotriednych materských školách, 

dokonca či v typizovaných budovách (PVP 1978, s. 10). Práca je výchovným prostriedkom 

v podobe pracovných činností. Tie sú prostriedkom „posilňovania sebadisciplíny dieťaťa, 

upevnením základných zručností pri dodržiavaní poriadku v osobných a spoločenských 
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veciach“. Zábava je súčasťou „rozličných výnimočných dní, slávností, sviatkov“, ale aj 

„divadelné a filmové predstavenia, počúvanie rozhlasu a televízie“. Upevňuje detský kolektív, 

ale okrem iného „rozvíjajú estetické zážitky detí“ (PVP, 1978, s. 10-11).  

Hudobná výchova ako súčasť estetickej výchovy, spolu s výtvarnou a literárnou 

výchovou sú „zamerané aj na rozvoj schopností a zručností detí vyjadrovať sa špecifickými 

prostriedkami jednotlivých druhov umenia“. Úlohou estetickej výchovy je „viesť deti k tomu, 

aby chápali krásu vo svojom okolí, v umení a v živote spoločnosti“. Cieľom hudobnej 

výchovy je „uvedomené dotváranie detskej bytosti so zreteľom na jeho individuálne 

predpoklady pre všestranne orientovanú osobnosť“. Obsah hudobných činností je v tomto 

programovom dokumente rozčlenený na vokálne činnosti, činnosti v rámci počúvania hudby, 

inštrumentálne a hudobno-pohybové činnosti. Vokálne činnosti sú nazvané ako „ťažisko 

hudobno-výchovnej práce“, a na inom mieste „dominujúce“. Konštatovanie, že „spev, hudba, 

poézia, pohyb s hudbou deti nielen aktivizujú, ale telesne a myšlienkovo aj osviežujú 

a spríjemňujú väčšinu výchovných situácii“ stavia hudobnú výchovu a hudobno-výchovné 

činnosti do pozície emocionálneho média, ktoré deťom hlavne spríjemňuje pobyt v materskej 

škole (PVP 1978, s. 155-159). 

Obsah výchovnej práce je podľa uvedených hudobných činností rozčlenený do vekových 

kategórií 3-4 roky, 4-5 rokov a 5-6 rokov. Spracovanie obsahu má charakter metodického 

usmernenia, metodických pokynov a odporúčaní, aj hudobno-teoretických vysvetlení. Pre 

každú vekovú kategóriu okrem metodických usmernení v uvedených hudobných činnostiach 

autori uvádzajú aj vhodný, resp. odporúčaný hudobný materiál v podobe piesní, skladieb 

a hudobno-pohybových hier a literatúru v podobe knižných vydaní piesní, hier, hudobno-

pohybových hier pre deti predškolského a školského veku či albumov gramoplatní s obsahom 

vhodných skladbičiek pre deti. Je potrebné zdôrazniť, že ide výlučne o ľudové piesne 

a autorské piesne v tom čase známych slovenských autorov a skladby na počúvanie v podobe 

piesní a inštrumentálnych skladbičiek pre deti slovenských, českých a ruských autorov.  

V PVP (1978, s. 163) sa z hľadiska hudobnej výchovy často objavujú aj nasledujúce 

usmernenia: „pestovať v deťoch začiatky schopností odlíšiť správny melodický čistý spev od 

nesprávneho, nemelodického“, „postupne rozširovať známy tónový priestor la-so-mi“ atď. 

„spievať na zaujímavé slabiky“ či „poznávať pieseň podľa naznačeného námetu“, ktoré sú 

z hľadiska odborného i obsahového nekorektné a neprijateľné. Podobných metodických 

usmernení je tu ďaleko viac. V celom dokumente z hľadiska hudobnej výchovy je dosť 

„frázovitej vaty“, vzletných, ale nekonkrétnych a bezobsažných viet aj terminologických 

nepresností.  

V roku 1984 Ministerstvo školstva SSR schválilo rozhodnutím č. 10 677/1984 Program 

výchovnej práce v jasliach  a materských školách (ďalej PVP 1985).  PVP bol vydaný v roku 

1985 a v porovnaní s predchádzajúcim programovým dokumentom v otázke cieľov, obsahu 

i prostriedkov výchovného pôsobenia ide o úplne totožný dokument. V poznámke už nie je 

zdôraznená rozdielnosť obsahu v prípade materských škôl v mestách a na dedinách či 

jednotriednych zariadeniach, len „konkretizácia s prihliadnutím na rôzne podmienky 

predškolských zariadení“ (PVP 1985, s. 12). Členenie na výchovné zložky je tiež totožné 

s programovým dokumentom z roku PVP (1978). Hudobná výchova ako súčasť estetickej 

výchovy si kladie za cieľ  „optimálne využiť všetky prednosti hudby, podchytiť záujem detí 

o hudobnú činnosť a vhodnými formami podnecovať rozvoj ich hudobnosti“. Hudobno-

výchovný proces „smeruje k estetickej, mravnej a citovej kultivácii detskej osobnosti“. Obsah 

je členený na spevácke, hudobno-pohybové, inštrumentálne činností a počúvanie hudby. 

Zdôrazňuje sa v ňom však že ide o „komplex navzájom sa prelínajúcich a podmieňujúcich 

hudobných činností“ (PVP 1985, s. 148).  

Obsah jednotlivých hudobných činnosti je spracovaný však priehľadnejšie, činnostne do 

vekových kategórií  3-4 roky, 4-5 rokov a 5-6 rokov. Obsah hudobno-výchovných aktivít je 
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pomenovaný formou aktívnych slovies, v ktorých sa však prepletajú činnostné slovesá 

vzťahujúce sa k činnosti deti, ale i činnosti učiteľky. Dokument má preto charakter 

metodickej príručky a metodických odporúčaní vo vzťahu k deťom i pedagogickému procesu. 

Naznačený obsah hudobno-výchovných činností i metodické odporúčania sú v praktickej 

rovine, v podobe hudobnej expresie detí ťažko exaktne identifikovateľné a z hľadiska 

poznatkov hudobnej psychológie, diagnostiky hudobnosti i hudobných schopností detí 

nereálne. Uvedený programový dokument je po stránke teoretickej i metodickej spracovaný 

neodborne, aktívne slovesá nevyjadrujú jednoznačnú podobu činnosti ani jej charakter, napr. 

„uplatňovať vynaliezavosť pri rytmizácii a melodizácii slovných skupín“, „podnecovať 

spevnosť“, „rozvíjať základný repertoár riekankových melódií“, z čoho je zjavné, že autori 

boli nedostatočné zorientovaní v pedagogických, psychologických i hudobno-teoretických 

pojmoch. V PVP (1985) pri speve detí bol dôležitý zmysel pre kolektívne spievanie, spievanie 

v kolektíve, príliš veľká pozornosť bola venovaná pohybovému vyjadreniu melódie – 

intonačným hudobným predstavám (stúpanie, klesanie, grafické znázornenie, slovne 

vyjadrenie priebehu melódie) čo si vyžaduje dobré analytické i sluchovo-percepčné hudobné 

schopnosti u detí.  

V súvislosti so zásadnými politickými zmenami v bývalom Československu už v roku 

1990 boli snahy o zmenu Programu výchovnej práce v jasliach materských školách z roku 

1978,*128 ale k nepatrnej zmene došlo až v roku 1999 prijatím Programu výchovy 

a vzdelávania detí v materských školách. Aj tento dokument mal obsah výchovy 

a vzdelávania konceptuálne rozpracovaných do piatich výchovných zložiek: telesná, 

pracovná, prosociálna (zmena pomenovania mravnej výchovy), rozumová (rozvíjanie 

poznania, jazyková výchova a matematické predstavy), a estetická výchova (výtvarná 

výchova, hudobná výchova, literárna výchova). Pokračoval v zaužívanej štruktúre 

výchovných zložiek, v ktorých bol stanovený výchovný obsah pre všetky vekové kategórie aj 

vhodné učebné a výchovné úlohy, ktoré usmerňovali učiteľky pri pedagogickej činnosti. 

Z hľadiska organizácie výchovno-vzdelávacieho procesu umožňoval súbežne realizovať tzv. 

zamestnanie, didaktické aktivity aj spontánne učenie sa detí. V názve uvedeného dokumentu 

sa po prvýkrát popri pojme výchova objavuje už aj pojem vzdelávanie, napriek tomu, že 

materské školy stále svoju prácu ponímali ako výchovno-vzdelávacie pôsobenie na dieťa 

a v školských zákonoch boli nazývané predškolskými zariadeniami.  

„Cieľom a poslaním hudobnej výchovy je rozvíjanie elementárnych hudobných 

schopností a prebúdzanie trvalého pozitívneho vzťahu k hudbe“ (PVV, 1999, s. 155).  Obsah 

výchovy a vzdelávania v oblasti hudobnej výchovy v PVV (1999) je rozdelený do vekových 

skupín od 2-6 rokov na štyri skupiny a členený na hudobné činnosti: spevácke, 

inštrumentálne, hudobno-pohybové a počúvanie hudby. Pre vekovú skupinu 2-3 ročných sú 

hudobno-výchovné činnosti pomenované ako sluchová výchova, počúvanie spevu a hudby, 

spev, hudobno-pohybová výchova a inštrumentálna činnosť.  

PVV (1999) je spracovaný formou fúzie kurikula a metodických odporúčaní do jedného 

textu, aj keď je rozčlenený podľa hudobno-výchovných činností, veľa odporúčaní 

k činnostiam, metodických pokynov, charakteristík sa tam opakuje. Chýba jasná a korektná 

dikcia, logické spracovanie činností, nachádzame veľa terminologických, odborných 

a metodických nejasností.  

Ostatné tri nami analyzované programové dokumenty (PVP 1978, PVP 1985, PVV 1999) 

sú z hľadiska hudobnej výchovy v jej obsahu spracované takmer totožne. Ide o fúziu – 

spojenie pomenovania obsahu činností s metodickými odporúčaniami až návrhmi ďalšej 

možnosti činností, ktoré sú vnútorne činnostne a úrovňou členené do vekových kategórií 2-3, 

3-4, 4-5, 5-6 ročných detí. Samozrejme objavujú sa v nich nepresné terminologické 

                                                           
128 Tento rok považujeme za východiskový prijatím Programu výchovnej práce v jasliach materských školách 

v novej podobe, následne boli v roku 1985 v ňom zrealizované úpravy, nie však zásadné zmeny). 



 
 

281 

i metodické odporúčania napr. správne určovať niektoré detské rytmické a melodické 

nástroje. Nie je jasné, či na základe vizuálneho alebo sluchového podnetu. Určovať melodické 

nástroje je nereálne v tomto veku ani vizuálne ani sluchom. V počúvaní hudby napr. pre 3-4 

ročné deti sa uvádza: „Objavovať pekné, pútavé a zaujímavé melódie a tónové zoskúpenia. 

Postupne si uvedomovať, že niektoré melódie sú vyššie, iné nižšie, niektoré sú silnejšie, iné 

slabšie a pod.“ (PVV 1999, s 167). Nie je jasné, kto má tie melódie objavovať, aké atribúty 

majú také melódie, aká je pútavá či zaujímavá melódia, je to vec hudobného cítenia jedinca, 

niet univerzálnej melódie, ktorá by mohla mať takúto charakteristiku. Uvedomovať si, že 

niektoré melódie znejú vyššie, iné nižšie je vhodné na tej istej melódií zahranej vyššie alebo 

nižšie. Nie je jasné či tu bola snaha o komparáciu počúvaných skladieb na melodickom 

základe, čo je v prípade 3-4 ročných detí absolútne nereálne. Tieto dva momenty z PVV 1999 

uvádzame ilustratívne a aj preto, že programový dokument PVV 1999 je dodnes učiteľkami 

materských škôl najviac používaný a pri reformných procesoch aj v roku 2008 aj v roku 2013-

2016 sa práve naň učiteľky najčastejšie odvolávali, ako na vzorový a vhodne spracovaný pre 

ich pedagogickú činnosť. Je to pochopiteľné, pretože v materských školách v súčasnosti v ešte 

v značnom počte pracujú učiteľky, ktoré boli profesijne vzdelávané podľa Programu 

výchovnej práce v jasliach a v materských školách (1978) PVP 1985 a PVV 1999. Obsah 

činností bol v týchto dokumentoch spracovávaný podľa vzdelávacích oblasti, t.j. podľa 

zložiek výchovy a vzdelávania.   

 

3. Kurikulárna reforma a školský zákon 245/2008 

 

Až v roku 2008 sa na Slovensku začala tzv. kurikulárna transformácia, ktorá spočívala  

v zmene štruktúry a plánovania obsahu vzdelávania pre všetky stupne vzdelávania. Bola 

naštartovaná prijatím nového školského zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní 

a o zmene v doplnení niektorých zákonov. Do predškolskej výchovy a vzdelávania však 

zasiahla dosť zásadne. Materské školy podľa uvedeného zákona sú zaradené do sústavy škôl, 

čím boli aj podľa Zákona č. 95/1948 Zb. o základnej úprave jednotného školstva, a v tomto 

zmysle dvojúrovňového modelu vzdelávacích programov – štátneho  a školského. Výchova 

a vzdelávanie v materských školách sa tak uskutočňuje podľa vzdelávacích programov. 

Vzdelávacími programami sú štátny vzdelávací program a školský vzdelávací program. Tento 

v súčasnosti platný zákon ustanovuje nielen princípy, ciele, podmienky, rozsah, obsah, formy 

či organizáciu vzdelávania, v podobe vzdelávacích programov na štátnej úrovni, ale aj 

potrebu výchovno-vzdelávacích programov na školskej úrovni.  

V krátkom čase po prijatí školského zákona 245/2008 vznikol Štátny vzdelávací program 

ISCED0 – predprimárne vzdelávanie (2008), ktorý vstúpil do platnosti v roku 2009. 

Slovenská školská politika sa tak prihlásila k novému typu kurikulárnej politiky a deklarovala 

zásadné zmeny v školskej sústave. Nahradila dovtedy platný Zákon o sústave základných  

a stredných škôl z roku 1984. Veľmi významne to zasiahlo do edukačného procesu 

materských škôl, ktoré v zmysle tohto zákona dostali status školy, nie predškolského 

zariadenia, a vzdelávanie v nich status dosiahnutého stupňa v zmysle klasifikačného systému 

ISCED. Do praxe všetkých škôl bol zavedený nový tzv. dvojúrovňový model obsahu 

vzdelávania, kedy štát vydáva záväzné štátne vzdelávacie programy a školy si vytvárajú 

školské vzdelávacie programy, v ktorých môžu zohľadniť špecifické podmienky školy, 

možnosti a potreby regiónu, kultúrne aspekty a pod. Bola v ňom zavedená kategória 

„kľúčových kompetencii“ (ŠVP ISCED 0 s. 3), a z nich sa odvodzovali výkonové a obsahové 

štandardy. Vzdelávací obsah bol koncentrovaný do úplne nových vzdelávacích oblastí: 

kognitívnej, perceptuálno-motorickej, sociálno-emocionálnej a tzv. tematických okruhov: Ja 

som, Ľudia, Príroda, Kultúra. Materským školám tak zo zákona vznikla povinnosť 

vypracovať učebné osnovy, s čím nemali dovtedy žiadne skúsenosti.  
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Uvedieme niekoľko paragrafov platného školského zákona 245/2008, ktoré významnou 

mierou ovplyvnili fungovanie materských škôl v súčasnosti a hlavne postavili ich pred úplne 

nové úlohy, na ktoré neboli učiteľky materských škôl pripravené.   

Podľa zákona č. 245/2008 Z. z. v § 2 Základné pojmy pod písmenom g) vzdelávaním sa 

rozumie „cielene organizovaný proces výchovného a vzdelávacieho pôsobenia a učenia 

zameraného na rozvoj dieťaťa v súlade s jeho predpokladmi a podmetmi, ktoré stimulujú jeho 

vlastnú snahu stať sa harmonickou osobnosťou“ a písmenom u) sa uvádza, rozumie 

„vzdelávacou oblasťou okruh, do ktorého patrí problematika príbuzných školských predmetov 

rámcového učebného plánu“ *129 

Na Slovensku v tom čase vzniklo viacero projektov (Duch školy, Konštantín, Milénium), 

ktorých snahou bolo prispieť jednak k zmene vzdelávania, ale hlavne mali ambíciu začať 

reformu školskej sústavy. Národný program výchovy a vzdelávania v Slovenskej republike 

projekt „Milénium“ zdôrazňoval potrebu kurikulárnej reformy, čo nám potvrdzujú aj slová 

“uskutočniť transformáciu obsahu vzdelávania, zvýrazniť v ňom základné učivo“. Vytýčil aj 

hlavné ciele výchovy a vzdelávania, zdôrazňoval potrebu “zdokonaľovať predškolskú 

výchovu ako nultý stupeň vzdelávania, začleniť materské školy do systému škôl“.  Na jednej 

strane zdôrazňuje potrebu humanizácie školy, ale zároveň pri dodržiavaní princípu „kvality 

a efektívnosti vzdelávania“. Milénium (2000), na čo upozorňuje aj Kosová (2014). Zároveň 

dodáva že Školský zákon z roku 2008 je „vylepšeným pokračovaním týchto tendencií, 

doplneným o prvky silnej centralizácie“ a preferovaním výkonovej orientácie (2014, s. 22)   

Kurikulárna reforma*130 z roku 2008 štruktúrou ŠVP pre predprimárne vzdelávanie 

reagovala, resp. kopírovala „normalizačné východiska kurikulárneho plánovania 

angloamerického kontextu“ (Kaščak, Pupala, 2013) založeného na adresnej zodpovednosti 

školy za kvalitu výsledkov vzdelávania. Do kurikulárnych dokumentov sa dostáva 

štandardizácia, s ktorou ani tvorcovia štátnych vzdelávacích programov ani učitelia 

jednotlivých stupňov škôl nemali skúsenosti. Pre školstvo ich odporúča Svetová banka, 

OECD, Európska komisia, čím „ekonomizujúce neoliberálne tendencie“ prenikajú aj do 

predškolskej edukácie (Kaščák, Pupala 2013). „Začínajú byť dôležité individualizované 

                                                           
129 V § 3 Princípy výchovy a vzdelávania sa pod písmenom e) je založená na „rovnocennosti 

a neoddeliteľnosti výchovy a vzdelávania vo výchovno-vzdelávacom procese“. 

§ 4 Ciele výchovy a vzdelávania je umožniť dieťaťu okrem iného získať „kultúrne kompetencie“ 

rozvíjať „tvorivé, umelecké psychomotorické schopnosti, posilňovať úctu ku kultúrnym a národným hodnotám, 

k materinskému jazyku a svojej vlastnej kultúre“.  

§ 6 Štátne vzdelávacie programy vymedzujú povinný obsah výchovy a vzdelávania v školách na 

získanie kompetencií. Obsahujú okrem iného b) konkrétne ciele výchovy a vzdelávania, d) profil absolventa, e) 

vzdelávacie oblasti, g) vzdelávacie štandardy, i) rámcové učebné plány. 

§ 7 Školský vzdelávací program je základným dokumentom školy, podľa ktorého sa uskutočňuje 

výchova a vzdelávanie v školách podľa tohto zákona. Obsahuje okrem iného b) vymedzenie vlastných cieľov 

a poslania výchovy a vzdelávania, d) vlastné zameranie školy, f) učebné osnovy, g) učebný plán.  

§ 9 Vzdelávacie štandardy, učebné plány, učebné osnovy uvádza v bode (2) a) výkonové štandardy, 

určujú kritéria úrovne zvládnutia vedomostí, zručností a schopností, b) obsahové štandardy určujú rozsah 

požadovaných vedomostí a zručností. V bode (4) Učebné plány sú súčasťou školských vzdelávacích programov, 

(5) učebné osnovy sú súčasťou školských vzdelávacích programov. Vymedzujú výchovno-vzdelávacie ciele, 

obsah a rozsah vyučovania jednotlivých vyučovacích predmetov (môžeme sa domnievať, že v prípade 

materských škôl, jednotlivých vzdelávacích oblastí) podľa učebného plánu. 

Učebné plány a učebné osnovy sú podľa § 11 školského zákona súčasťou pedagogickej 

dokumentácie.  

130 E. Walterová (1994, s. 9) usudzuje, že kurikulum by malo odpovedať na sedem základných 

otázok: prečo (zmysel, hodnoty, funkcie a ciele vzdelávania); koho (ktorú časť populácie); ako 

(pomocou akých učebných stratégií); kedy (v ktorých obdobiach života, v akých časových úsekoch, 

s akými časovými dotáciami); v čom (pomocou akého obsahu); za akých podmienok (v akom 

prostredí) a s akými efektmi (aké výsledky sú očakávané) vzdelávať?  
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výkonové charakteristiky dieťaťa“, ktoré bude spôsobilé reagovať na zmeny a meniaci sa 

ekonomický svet a tak sa „závislé, nevinné a prirodzene sa rozvíjajúce dieťa stáva nezávislým 

kompetentným indivíduom“  (Kaščák, Pupala 2011, s. 14).  

Spomínaná reforma z roku 2008 sa venovala reforme obsahu výchovy a vzdelávania. 

Presné stanovenie obsahu aj kompetencií je v jej ponímaní to najdôležitejšie. Dvojúrovňový 

model v podobe štátnych vzdelávacích programov a školských vzdelávacích programov tak 

rámcovo rieši nielen spomínaný obsah, ciele, metódy, formy, ale aj stratégie hodnotenia či 

riadenia škôl. Kurikulárna reforma sa už menej venovala tým, ktorí ju budú zabezpečovať, 

procesu ako to budú zabezpečovať a hlavne aký bude jej dosah na detí a žiakov, ktorých mala 

predovšetkým zasiahnuť. Aj keď boli v predchádzajúcich rokoch učiteľskému plénu 

prestavované koncepcie Konštantín, Milénium a pod. nikdy neprešli serióznou debatou, 

overovaním, hlavne neprešli serióznou diskusiou naprieč všetkými stupňami vzdelávania.  

ŠVP ISCED 0 – predprimárne vzdelávania sa tomu tiež nevyhol. Predovšetkým vymedzil 

nekompatibilné vzdelávacie oblasti a kompetencie s vyššími stupňami vzdelávania. Aj keď 

zdôrazňoval holistický rozvoj osobnosti dieťaťa, veľké možnosti individuálneho prístupu 

a slobody učiteliek pri výbere obsahu, metód i foriem, učiteľky na takýto spôsob práce a jej 

projektovania neboli skutočne pripravené. V skutočnosti sa plánovanie, príprava 

dokumentácie, školských vzdelávacích programov a stratégií stála dôležitejšou ako 

samostatná premyslená a zmysluplná pedagogická práca učiteliek.  

Obsahové a výkonové štandardy mali rámcový charakter, kompetencie definovali 

všeobecní pedagógovia a špecifiká bývalých výchovných zložiek sú len rámcovo naznačené. 

V prípade hudobno-výchovných činností aj skúsené učiteľky z praxe mali problémy s 

operacionalizáciou cieľov, kde je dôležitá pedagogická odbornosť, t.j. schopnosť projektovať, 

plánovať hudobno-výchovné činnosti, v súlade s postupne sa rozvíjajúcimi hudobnými 

schopnosťami a zručnosťami detí.  

V Programovom vyhlásení vlády na roky 2012-2016 v oblasti školstva a vedy sa uvádza, 

že Vláda SR bude postupne iniciovať inováciu štátnych vzdelávacích programov, počnúc 

predškolskou výchovou. V roku 2012 z iniciatívy Štátneho pedagogického ústavu v Bratislave 

vznikla pracovná skupina pod vedením garanta prof. PhDr. Branislava Pupalu, CSc., ktorá 

vypracovala nový návrh Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie 

v materských školách. Proces od návrhu po schválenie bol dosť dlhý (4 roky),  prešiel 

mnohými pripomienkovými pokračovaniami. Po zapracovaní pripomienok a návrhov bol 

v školskom roku 2015/2016 overovaný v 50 materských školách, následne akceptované 

pripomienky z pilotného overovania boli tvorcami zakomponované do návrhu a účinný 

a platný Štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie v materských školách 

(ďalej ŠVP 2016) pod číslom 2016-17780/27322:1-10A0 (schválený a prijatý ministrom 

školstva 6. 6. 2016). Ako záväzný dokument stanovuje všeobecné ciele vzdelávania a kľúčové 

kompetencie, ku ktorým má vzdelávanie smerovať, vymedzuje rámcový obsah vzdelávania. 

Stáva sa východiskom pre tvorbu školského vzdelávacieho programu, v ktorom sa zohľadňujú 

aj špecifické podmienky materskej školy možnosti a potreby regiónu. .  

Kurikulárne dokumenty tak zasiahla „unifikačná tendencia kurikulárneho plánovania 

v nadnárodnom meradle“ odporúčaná OECD či Európskou komisiou, prezentujúc 

„ekonomizujúce neoliberálne tendencie“ (Kaščák, Púpala 2013) Zjavne a neodškriepiteľne 

edukačné systémy tak v súčasnosti poznamenávajú kategórie: ekonomický rast, finančná 

výnosnosť, efektivita, návratnosť investícií a to zasiahlo školský systém na Slovensku už od 

materských škôl. Najvýhodnejšie je k vyhodnoteniu tejto efektivity využiť štandardizáciu 

a štandardy ako úroveň či priemernú ustálenú mieru výkonu v podobe vloženého obsahu 

a získaného, prezentovaného, zjavného výkonu, čiže do edukačného systému sa vnášajú 

princípy trhu a výsledkom je ukazovateľ kvality. Kritická rezignácia formatívnej funkcie 
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školy na úkor informatívnej výrazne zasiahla aj oblasť vzdelávania Umenie a kultúra, 

súčasťou ktorej je aj hudobná výchova.  

Novým prvkom v ŠVP (2016) sú evaluačné otázky majú prispieť k riadenému 

a funkčnému vyhodnocovaniu procesu učenia a napredovania detí. Zabezpečujú spätnú väzbu 

vo vzťahu k očakávaným výkonom a uzatvárajú tak cyklus organizácie edukačného procesu 

v podobe obsah – výkon – vyhodnotenie. Učiteľky sa snažia odpovedať na uvedené otázky 

a tie im majú pomôcť presne stanoviť východiskovú situáciu vo vzdelávaní a plastickejšie 

zachytávať dynamiku detského napredovania vo vlastnej triede. Nie je to nástroj na 

podriadenie všetkých detí výkonovým normám, ale konkrétny prostriedok na zabezpečenie 

inklúzie vo vzdelávaní, ktorý umožňuje naplánovať dosahovanie štandardov poznaním 

výkonových špecifík detí, vyhodnocovať efektívnosť procesu učenia či spätnú reguláciu.   

Pre podmienky Slovenska bol tradičnou metódou evaluačnej práce normatívny prístup 

v podobe diagnostiky. Učiteľky pracovali s vopred pripravenými „preddefinovanými 

výkonovými normami podľa ktorých posudzujú vývin alebo progres dieťaťa“  (Kaščák, Púpala 

2016, s. 3). Išlo o tradičný a zabehnutý systém sumatívnej evaluácie, ktorý nebol pre učiteľky 

náročný, pretože výkonové úrovne boli preddefinované a oni v krátkom čase vyjadrili, kde sa 

dieťa vývinovo nachádza. Problematika hudobných zručností dieťaťa ani nebola súčasťou 

tejto sumantívnej evaluácie.   

Autorom nového Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie 

v materských školách (2016) išlo o nenormatívny prístup k evaluácii, kedy dieťa nie je 

posudzované vo vzťahu k výkonovým normám, ako populácia konkrétneho veku, ale cez 

poznanie jeho individuálnych špecifík z hľadiska jeho emócií, motívov, sociálnych vzťahov, 

ako konkrétny prípad s viditeľnou mierou individuálneho pokroku. Ide o dlhodobé 

pozorovanie, intenzívne poznanie a spoločnú skúsenosť na základe ktorých je optimálne 

zabezpečované individuálne napredovanie. Na základe individuálneho poznania detí učiteľka 

plánuje, modifikuje, koriguje a pripravuje svoju pedagogickú prácu. Aj keď súčasná 

spoločnosť sa snaží všetko kvantifikovať, v prípade uplatnenia evaluačných pozorovaní nie je 

potrebné porovnávaním zdôrazňovať a hľadať rozdiely medzi deťmi (je to skôr problém 

nazerania a hodnotenia rodičov), ale snažiť sa poznať individuálny potenciál detí, funkčne, 

efektívne a zmysluplne zapojiť dieťa do činnosti, riadiť proces, postihnúť východiskovú 

pozíciu a pokroky, ktoré dieťa v procese dosahuje a ako napreduje. Evaluačné otázky sú 

koncipované tak, aby nedávali jednoznačnú odpoveď v podobe dokáže – nedokáže, ale nútili 

učiteľky vnímať a vyhodnotiť, opísať situáciu, emócie, prístup či výkon detí, aby bolo dieťa 

sledované a vyhodnocované priebežne, v prebiehajúcich činnostiach, celostne vo vzťahu 

k situačným kontextom. 

Hudobná výchova spolu s výtvarnou výchovou tvoria vzdelávaciu oblasť Umenie 

a kultúra. Hudobná výchova vychádza z koncepcie komplexnej múzickej výchovy, založenej 

na činnostnom a integratívnom prístupe k hudbe a k jednotlivým hudobno-výchovným 

činnostiam, ale aj z hľadiska humanistickej koncepcie vzdelávania, v ktorej je dieťa vnímané 

ako „prírodná, sociálna, kultúrna (príp. duchovná) bytosť so všetkými predpokladmi, 

kontextami a podmienkami, ktoré proces jeho vývinu sprevádzajú“ (Kosová, 2013, s. 36). Čo 

je dôležité, do interakčného procesu vstupuje nie ako pasívny prijímateľ podnetov, ale 

aktívny, činný účastník, ktorý má značný podiel na svojom sebautváraní. Napriek svojim 

špecifikám je hudobná výchova v tomto dokumente koncipovaná tak ako ostatné vzdelávacie 

oblasti do činností, ktoré mnohí v zmysle jednotnej dikcie nazývajú aj podoblasti, ide 

o činnosti: rytmické, vokálne, inštrumentálne, percepčné, hudobno-pohybové a hudobno-

dramatické. V každej z nich sú vyjadrené výkonové štandardy, ktoré definujú zjavný, 

v danom momente postrehnuteľný resp. merateľný výkon dieťaťa, ktorý sa prejavuje 

v stanovenom období v konkrétnej hudobnej činnosti. Nie je to však súťaž založená na 

najlepšom výkone, či zbieraní „reprezentatívnych výkonov“, „nie na porovnávaní 
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s objektívnou normou v podobe predpísaných výkonových štandardov, ale s úrovňou jeho 

vlastných možností a schopností, so samým sebou v čase“ (Vančíková 2013, s. 77). Výchovné 

aspekty edukácie sa veľmi ťažko vtesnávajú do štandardov, o to zložitejšie je to v prístupe 

k hudobnej expresii detí. Aj preto je dôležité pochopenie tejto podstaty výkonu dieťaťa 

v hudobných činnostiach, ktoré sú často špecifické a nie vždy jednoznačne merateľné. Zjavné 

prejavy hudobnej expresie sú podmienené determinantmi vnútornej i vonkajšej podoby, 

aktívne muzicírovanie sa podieľa na zušľachťovaní duše dieťaťa, na jeho emocionálnom 

prežívaní, záujmoch, čo sa výkonovým štandardom v danom momente kvantifikovať nedá. 

Obsahový štandard pomenováva podoby detskej skúsenosti s hudbou, čo všetko môže 

učiteľka s deťmi robiť, aby optimalizovala výkon, resp. umožnila deťom stretnúť sa s hudbou 

a zážitkom z nej.    

 

Záver  

 

Škola ako pedagogická, výchovno-vzdelávacia inštitúcia je a bola predmetom záujmu 

nielen mnohých vedných disciplín, ale hlavne filozofických, politických a ekonomických 

prúdov, ktoré modelujú jej tvár a charakter. Otázky výchovy, vzdelávania, výchovno-

vzdelávacích  inštitúcií, teórii praxe sú predmetom skúmania pedagogických vied. Škola je 

svojim spôsobom účelová spoločenská inštitúcia vo verejnom či súkromnom vlastníctve, 

ktorej úlohou je vytvoriť také prostredie, v ktorom si deti či dospelí osvoja všeobecné 

i špecifické charakterové vlastnosti, vedomosti, zručnosti i návyky. Škola má teda zabezpečiť, 

aby mohli byť osvojené kľúčové kompetencie, potrebné pre život v spoločnosti. Pojem 

kľúčové kompetencie sa do pedagogických dokumentov dostáva v súvislosti s reformou školy 

a hlavne jej filozofických východísk začiatkom 21. storočia.  

Hudba cez silný emocionálny zážitok je jedným z determinantov humanizácie školy. 

V komplexnej a celistvej škole sa musí uplatňovať jednotný integratívny prístup k formovaniu 

celistvej osobnosti. Kompletnú osobnosť musia formovať všetky stupne nášho edukačného 

systému a všetky determinanty, ktoré do tohto procesu cielene i latentne vstupujú. Často 

meniace sa pohľady na ciele, úlohy a celkovú potrebu a dôležitosť predmetov esteticko-

výchovnej povahy spôsobilo krízu aj v oblasti hudobnej výchovy. Prestali sme si 

uvedomovať, aké je nezastupiteľné miesto znejúcej a interpretovanej hudby v edukačnom 

procese a v živote každého z nás.  
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