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SÚČASNÉ PREMENY ŠKOLSKÉHO KURIKULA 

NA SLOVENSKU 

 

Peter KMEŤ 

 

Úvod 

 Fenomén kurikulárnej transformácie vzdelávania vzbudzuje postupne čoraz väčší 

záujem verejnosti. Na čo najpresnejšie poznanie a pochopenie reformy školského kurikula 

treba neustále vyvíjať mnoho úsilia. Je potešujúce, že proces skúmania kurikulárnej 

transformácie vzdelávania nestojí na mŕtvom bode, ale postupuje v smere vlastného 

zdokonaľovania. To umožňuje nachádzať nové spôsoby zvyšovania kvality výchovy i   

vzdelávania jedinca aj celej spoločnosti.  

 O reforme školského kurikula bolo doposiaľ na Slovensku a v Čechách preložených či 

napísaných viacero významných diel, kde sú obsiahnuté teoretické aj praktické, výskumné 

(empirické) poznatky. Širšia monografická literatúra venovaná kurikulárnej transformácii 

vzdelávania v ostatnej dobe vzniká na Slovensku v menšej miere ako v Čechách. 

 Našim cieľom je priniesť ucelenejší i všeobecnejší pohľad na realizáciu reformy 

školského kurikula, a to prostredníctvom teoretickej analýzy sekundárnych prameňov 

predovšetkým slovenskej či českej proveniencie. Zároveň chceme školské kurikulum 

charakterizovať z hľadiska jeho definície, typológie aj tvorby.  

  

Škola   

 Škola je predmetom pozornosti pedagogických, psychologických, sociologických, 

etnografických, filozoficko-etických, religionistických, politologických, ekonomických, 

medicínskych i ďalších vedných disciplín. Hlavne pedagogická veda sa usiluje formulovať 

otázky spojené s výchovou, vzdelávaním, výchovno-vzdelávacími inštitúciami atď., pričom 

následne na ne hľadá odpovede vyplývajúce zo známej teórie i praxe. Pri hľadaní odpovedí na 

jednotlivé otázky, ktoré sa nejakým spôsobom týkajú školy je zrejmá značná nejednotnosť 

autorov.  

 Škola predstavuje natoľko komplexný fenomén, že ho nie je možné v úplnosti 

postihnúť vyčerpávajúcimi charakteristikami. Mnohé encyklopédie i odborné publikácie sa 

jednoznačnému vymedzeniu pojmu škola vyhýbajú, prípadne ho opisujú v širších 

súvislostiach alebo v špecificky určených oblastiach.  
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 Školu podľa našej mienky možno vymedziť ako účelovú spoločenskú inštitúciu vo 

verejnom či súkromnom vlastníctve. Hlavným cieľom školy je zabezpečiť, aby si deti aj 

dospelí osvojili sústavy všeobecných i špecifických charakterových vlastností, vedomostí, 

zručností, návykov, zvykov, postojov, záujmov, motívov, názorov, presvedčení, etických a 

estetických návykov či zvykov, hodnôt aj noriem platiacich v societe a potrebných pre život v 

spoločnosti. Nadobúdanie rozličných kvalít osobnosti sa deje pomocou výchovy i učenia, 

resp. vďaka výchovno-vzdelávaciemu procesu, ktorý prebieha v presne vymedzenom 

časovom období i priestore. Časové súvislosti výchovno-vzdelávacieho procesu treba vnímať 

v širšom (povinná školská dochádzka) aj užšom (všetky školské i niektoré mimoškolské 

aktivity podmienené výchovou, vzdelávaním a vyučovaním) zmysle slova. Pod pojmom 

priestor máme v súvislosti s výchovno-vzdelávacím procesom na mysli areál nachádzajúci sa 

stále na tom istom mieste, ktorý sa ďalej vyznačuje tým, že je výlučne určený na formovanie 

ľudských bytostí a vybavený špeciálnym materiálnym zariadením podporujúcim 

ovplyvňovanie indivíduí. Škola je tiež charakteristická špecifickou atmosférou, klímou resp. 

prostredím pôsobiacim na kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu. Cieľavedomou, 

plánovitou, sústavnou i zámernou snahou o naplňanie jednotlivých funkcií školy je 

determinovaná vnútorná organizácia jej života stanovená pedagogickými dokumentami, ktoré 

platia na celoštátnej úrovni i internými predpismi záväznými len pre konkrétnu školu. 

 Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že škola reprezentuje osobitú, požiadavkami 

štátnych orgánov výrazne poznačenú organizáciu, ktorá nedokáže dostatočne a adekvátne 

reagovať na rôzne priame či nepriame politicko-ekonomické, spoločenské, kultúrne a vedecké 

vplyvy. To však nie je pravda. Aj keď faktom nepochybne je, že s tým škola neraz má značné 

problémy, predsa len patrí k dynamickým aj autoregulačným systémom schopným adaptovať 

sa i sebaregulovať sa v rozličných podmienkach. Škola si zároveň zachováva určitú stabilitu, 

resp. rovnováhu, ktorá jej umožňuje výrazne ovplyvňovať bio-psycho-socio-duchovný rozvoj 

jedinca. Deje sa tak najmä vďaka procesom výchovy, učenia sa a vyučovania, ktoré človeku 

uľahčujú život v spoločnosti, tzn. proces socializácie. Škola na jednej strane poznamenáva 

socializáciu indivídua až ako druhá v poradí (po rodine), no na druhej strane sa to pomocou 

profesionálov uskutočňuje na kvalitatívne vyššej úrovni.   

 Každá škola je osobitou ustanovizňou, pre ktorú sú na jednej strane typické určité 

jedinečné a neopakovateľné znaky. Na druhej strane sa škola vyznačuje tiež istými 

všeobecnými znakmi, ktorými sa odlišuje od iných výchovných inštitúcií či zariadení.  

 Na tomto mieste sa nebudeme venovať vymedzeniu špecifických znakov školy, ale 

konkretizácii spoločných znakov pre všetky školy.  



 1152

 I. Turek (2008, s. 198-199) konštatuje, že škola by mala rešpektovať a postupne 

uplatňovať trendy v procesuálnej stránke vzdelávania, ktoré smerujú:  

  

OD                                                                                    K, KU 

- odovzdávania encyklopedických                                - komplexnému rozvoju osobnosti, 

  vedomostí žiakovi                                                         rozvoju schopnosti učiť sa 

- vyučovania                                                                  - učeniu sa 

- pasivity žiaka                                                              - aktivite, samostatnosti, tvorivosti, 

                                                                                        prežívaniu práce žiaka 

- uniformity, centralizmu                                              - rôznorodosti, pluralite 

- autoritárstva, dogmatizmu                                          - humanizácii vyučovania 

- učiteľa-neomylnej autority                                         - učiteľovi-poradcovi,  

                                                                                        koordinátorovi práce žiakov 

- orientácie na priemerného žiaka                                 - diferencovanému a individuálnemu 

                                                                                        prístupu k žiakom 

- frontálnej práce žiakov                                               - skupinovej práci 

- súťaživosti žiakov                                                       - kooperatívnosti žiakov 

- dôrazu na obsah učiva                                                - dôrazu na celý proces vyučovania, 

                                                                                        učenia sa i výchovy 

- kriedy a tabule                                                            - vyučovacej technike 

- izolovaných predmetov                                              - ich integrácii 

- informačno-receptívnej                                              - heuristickým metódam, 

  a reproduktívnej metódy                                               metódam problémového vyučovania 

- individuálneho skúšania                                             - objektivizujúcim formám skúšania, 

  pri tabuli a hodnotenia                                                  sebahodnoteniu, uprednostňovaniu 

  prevažne vedomostí a zručností                                    pozitívneho hodnotenia   

                                                                                        celej osobnosti žiaka 

- domácich úloh                                                            - námetom pre voľný čas 

- dôrazu na disciplínu,                                                  - akceptácii žiaka,  

  poslušnosť žiakov                                                         úcte k jeho osobnosti,  

- dominancie slova učiteľa                                           - využívaniu primárnych  

  a učebnice ako zdroja poznatkov                                  zdrojov informácií 

- preferencie verbálnej a matema-                                - rovnosti všetkých ôsmich druhov  

  ticko-logickej inteligencie,                                           inteligencie, oboch mozgových  
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  ľavej hemisféry mozgu                                                 hemisfér 

- prevažne intelektuálneho                                            - vyváženej proporcionalite  

  zamerania                                                                      rozvoja kognitívnej, afektívnej  

                                                                                        a psychomotorickej stránky                                           

- stability skupín žiakov-tried                                       - prirodzeným životným skupinám 

                                                                                        žiakov, zoskupovaniu žiakov   

                                                                                        podľa cieľov vyučovania 

- izolácie školy od života                                              - spojeniu školy so životom komunity 

  

 Činnosť školy je veľmi zložitá, nakoľko spoločnosť poveruje školu plnením mnohých 

špecifických úloh. Na základe týchto poverení škola formuluje vlastné ciele a utvára svoje 

funkcie.  

 K. Horváthová (in: S. Hlásna-K. Horváthová-M. Mucha-M. Tóthová, 2006, s. 103-

105) medzi základné funkcie školy v societe zaraďuje:  

 personalizačnú funkciu školy; 

 socializačnú funkciu školy;  

 akulturačnú funkciu školy;  

 kvalifikačnú funkciu školy;  

 diferenciačnú a selektívnu funkciu školy;  

 humanizačnú (hodnotovú) funkciu školy;  

 transformačnú funkciu školy;  

 integračnú funkciu školy.                                   

 K. Horváthová nerozlišuje:  

 výchovnú funkciu školy;  

 vzdelávaciu funkciu školy;  

 ochrannú funkciu školy  

 resocializačnú funkciu školy.  

 V súčasnosti je všeobecne akceptovaný názor, že škola pôsobí na človeka aj 

naplňaním výchovnej, vzdelávacej, ochrannej, resp. resocializačnej funkcie.  

 Všetky funkcie školy majú svoj význam. Práve ich uplatňovaním ovplyvňuje škola 

ontogenézu každého jedinca. Vďaka škole sú uspokojované potreby osobnosti, pričom sa z 

biologickej bytosti postupne stáva aj viac či menej rozvinutým spoločenským tvorom.  
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Školské kurikulum    

 Škola sa podieľa na kultivácii osobnosti smerujúcej k hľadaniu ľudskej identity v 

meniacom sa svete. Formovanie jedinca pomocou procesov výchovy a vzdelávania patrí 

medzi kľúčové funkcie školy v societe. Výchova i vzdelávanie indivídua sú vždy viazané na 

konkrétny obsah vyjadrený v školskom kurikule.  

 H. Veverková (in: Z. Kalhous-O. Obst et al., 2002, s. 132) opierajúc sa o názor A. 

Galtthorna zdôrazňuje, že kurikulum zahŕňa:  

 plány určené na riadenie učenia v školách, obvykle prezentované v permanentne 

obnovovaných dokumentoch, ktoré sú vypracovávané na niekoľkých úrovniach 

všeobecnosti;  

 implementáciu týchto plánov v triede, resp. v učebnom prostredí, ktoré takisto 

ovplyvňuje to, čo sa žiaci učia.   

 A. Galtthorn pri vymedzení kurikula kladie dôraz predovšetkým na proces jeho 

plánovania a implementácie.  

 J. Průcha (2002, s. 237) kurikulum charakterizuje prostredníctvom nasledujúcej 

definície, ktorá sa nachádza v Dictionary of Education (1993, s. 66):  

1. Kurikulum v užšom zmysle slova reprezentuje vzdelávací program, projekt, plán. 

2. Kurikulum v širšom zmysle slova predstavuje akékoľvek plánované či neplánované 

učenie, ktoré prebieha v škole alebo v iných inštitúciách.  

3. Kurikulum tvorí výber z kultúry spoločnosti, pričom vzniká v procese kultúrnej 

analýzy.  

 J. Maňák (in: J. Maňák-T. Janík-V. Švec, 2008, s. 14) kurikulum chápe ako obsah 

vzdelania (učivo) v širšom zmysle slova a proces jeho osvojovania, t. j. ako všetky skúsenosti 

žiaka (učiaceho sa), ktoré získava v školskom (vzdelávacom) prostredí a činnosti spojené s 

jeho osvojovaním i hodnotením.  

 E. Walterová (1994, s. 9) usudzuje, že kurikulum odpovedá 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 efektami (aké výsledky sú očakávané) vzdelávať? 

 Uvedené otázky sa podľa E. Walterovej vzťahujú k procesom plánovania, realizácie aj 

hodnotenia inštitucionálneho vzdelávania v rovine individuálnej, miestnej, národnej či 

medzinárodnej.   

 Kurikulum existuje v rozličných podobách. 
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 E. Walterová (1994, s. 16-17) stotožňujúc sa so stanoviskom A. Galtthorna rozlišuje 

nasledujúce podoby kurikula:  

 doporučené kurikulum reprezentuje dokument, ktorý rieši základné koncepčné otázky 

kurikula; 

 predpísané kurikulum opisuje oficiálny dokument, ktorý je záväzný pre určité typy 

škôl alebo pre celý vzdelávací systém; 

 realizované kurikulum tvorí to, čo učiteľ skutočne realizuje v triede; 

 podporné kurikulum podľa E. Walterovej vymedzujú učebnice, časové dotácie, 

zamestnanci školy, vzdelávanie učiteľov, vybavenie školy, ktoré podporuje realizáciu 

predpísaného kurikula; 

 hodnotené kurikulum predstavuje kurikulum prevedené do podoby testov, skúšok a 

ďalších nástrojov merania; 

 osvojené kurikulum tvorí to, čo sa žiaci skutočne naučia.  

 H. Veverková (in: Z. Kalhous-O. Obst et al., 2002, s. 133) vymedzuje tieto typy 

kurikula: 

 formálne kurikulum je komplexný projekt cieľov, obsahu, prostriedkov a organizácie 

vzdelávania, realizácie projektovaného kurikula vo vyučovaní a spôsobov kontroly i 

hodnotenia výsledkov vzdelávania;  

 neformálne kurikulum zahŕňa aktivity a skúsenosti späté so školou (mimotriedne a 

mimoškolské činnosti organizované školou) i domáce štúdium, úlohy aj prípravu 

žiakov na vyučovanie;  

 skryté kurikulum podľa H. Veverkovej postihuje súvislosti života školy, ktoré obvykle 

nie sú explicitne vyjadrené v programoch a sú ťažko opísateľné: étos a klíma školy, 

vzdelávacie hodnoty, vzťahy medzi učiteľmi a žiakmi, vzťahy medzi školou a rodičmi 

žiakov i ďalšími zdrojmi vzdelávania, spôsoby diferenciácie žiakov, pravidlá 

správania v triede, sociálna štruktúra triedy, charakter školského prostredia, implicitný 

obsah učebníc a výkladu učiteľa1;   

 nulové (chýbajúce) kurikulum zahŕňa to, čomu sa vo vyučovaní nevenuje pozornosť a 

čo pre školu (a spoločnosť, ktorú zastupuje) akoby neexistovalo alebo nestojí za reč;  

                                                 
1  O skrytom kurikule bližšie pozri: Prokop, Jiří:  Skrytý program ve škole. Funkcionalita ve 

výchově a vzdělávání. In: Darák, Milan et al.: Kapitoly z teórie výchovy. Zborník príspevkov z 

medzinárodného vedecko-teoretického seminára Aktuálne trendy v teórii výchovy. Druhé vydanie. 

Prešov: FHPV PU 2005, s. 237-246. ISBN 80-8068-322-0.      
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 metakurikum podľa H. Veverkovej predstavuje spojenie kurikula určitého 

vyučovacieho predmetu s metakognitívnymi témami, ktoré poskytujú informácie o 

tom, ako sa treba vyučovací predmet učiť i riadiť vlastné učenie.            

 Kurikulum ako reálny jav v školskom prostredí spätý so širokým sociálnym 

kontextom podlieha zmenám, ktoré sú podmienené spoločenským vývojom. 

 E. Walterová (1994, s. 21-22) pripomína, že kurikulum z globálneho hľadiska 

reflektuje:  

 model človeka a jeho postavenie v spoločnosti; 

 kultúrne tradície, kvalitu a úroveň ľudskej skúsenosti; 

 úroveň poznania, rozvoj vedy a vedných disciplín; 

 sociopolitický vývoj, rozvoj ekonomiky a praktické potreby s nimi spojené; 

 koncepcie vzdelávania, odvodené z filozofie a kultúry, reflektujúce úroveň poznania v 

spoločenskovedných disciplínach. 

 Názory E. Walterovej späté so kurikulom rešpektujú súčasné trendy v pedagogike, 

ktoré sa prejavujú najmä v zahraničí. 

 Kurikulum sa vyznačuje špecifickou štruktúrou, ktorú nadobúda uplatnením 

ľubovoľného zo známych spôsobov tvorby kurikula. 

 E. Walterová-O. Kofroňová (in: E. Walterová et al., 2004, s. 232-233) rozlišujú tieto 

modely štruktúrovania kurikula:  

 kurikulum štruktúrované podľa obsahu;  

 kurikulum štruktúrované podľa potrieb žiakov;  

 konštrukcia kurikula orientovaná na problémy;  

 konštrukcia kurikula orientovaná na životné situácie;  

 konštrukcia kurikula orientovaná na jadro všeobecného vzdelávania.  

 Jednotlivé varianty štruktúrovania kurikula sa nikdy v realite nevyskytujú v „čistej“ a 

jednoznačnej podobe.   

 Tvorbu kurikulárnych projektov podmieňuje kontext, v ktorom škola pôsobí. Školské 

kurikulum v zahraničí, ale aj na Slovensku momentálne prechádza reformou, pričom sa 

hľadajú najefektívnejšie spôsoby ako mládež vychovávať, resp. vzdelávať zaujímavo i 

pútavo, aby žiaci získali čo najviac kompetencií užitočných pre život.  
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Kurikulárna transformácia vzdelávania  

 Kurikulárna reforma vzdelávania na Slovensku sa v súčasnosti realizuje vďaka zákonu 

č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov schválenom NR SR 22. 5. 2008. 

 M. Zelina (2007, s. 7) pod pojmom kurikulárna reforma chápe nielen zmenu obsahu 

učiva, ale tiež transformáciu metód, podmienok, foriem, spôsobov i organizácie času 

výchovy, resp. vzdelávania spojených najmä s učiteľom, finančné aj legislatívne zabezpečenie 

zmien či postupnosť krokov. 

 B. Pupala-Ľ. Held (2007, s. 226-227) sú presvedčení, že reforma školského kurikula 

vychádza predovšetkým z participatívneho alebo tzv. dvojúrovňového modelu koncipovania 

obsahu vzdelávania. Koncept participatívneho kurikula presadzuje vytváranie rámcových 

vzdelávacích programov i školských vzdelávacích programov. Tieto kategórie programov 

podľa B. Pupalu-Ľ. Helda reprezentujú dve úrovne projektovania vzdelávacích obsahov z 

hľadiska ich závažnosti voči univerzálnym vzdelávacím normám a osobitným potrebám 

konkrétnych subjektov vzdelávania. Prostredníctvom uvedeného modelu sa riešia otázky (de) 

koncentrácie moci, participácie na rozhodovaní, demokratizácie a individualizácie sociálneho 

života, posilňovania slobody, vrátane jej zasadzovania do konceptu slobodnej ekonomickej 

súťaže na trhových princípoch.  

 Participatívnosť ako hlavná zásada uplatňovaná pri transformácii vzdelávania podľa  

B. Pupalu-Ľ. Helda spočíva v dôsledku, že do projektovania kurikula majú vstúpiť samotné 

školy, ich konkrétne vedenia aj ich konkrétni učitelia. Naplňa sa tým idea slobody, 

profesijného rozhodovania ako i zvýšenie komplementárnej zodpovednosti za určitú 

pedagogickú činnosť, ktorá má zohľadniť lokálne potreby a kontexty konkrétnych účastníkov 

vzdelávania a v konečnom dôsledku zabezpečiť jeho väčšiu adresnosť či účinnosť.  

 Vzdelávací program môže predstavovať komplexný nástroj riešenia nielen cieľov, 

obsahu, metód a foriem výchovy, resp. vzdelávania, ale i stratégií a postupov hodnotenia, 

organizácie či riadenia výchovy aj vzdelávania. 

 M. Cirbes (1990, s. 57-58) pripomína, že vzdelávanie má jedincovi umožniť získať 

nové poznatky i spôsoby správania využiteľné v zložitých, stále sa meniacich podmienkach. 

Od človeka sa v súčasnosti nevyžaduje schopnosť vybaviť si konkrétne vedomosti, ktoré už 

nadobudol, no skôr spôsobilosť správne a pohotovo hodnotiť nové fakty, javy i myšlienky, s 

ktorými sa indivíduum stretáva v spoločenskom živote, pripravenosť a schopnosť vyberať, 

tvorivo vnímať, vnútorne prepracúvať či ďalej uplatňovať nové informácie. Čoraz väčší 

význam má podľa M. Cirbesa schopnosť ľudskej bytosti rozlišovať v získaných poznatkoch, 
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vedieť oddeliť podstatné od nepodstatného, zvládnuť všeobecné myšlienky, princípy a 

metódy dovoľujúce pochopiť, postihnúť z celkového hľadiska rôzne fakty i javy. 

 Súčasný spôsob formovania jedinca nedostatočne zabezpečuje rozvoj kvalít  

podstatných pre život osobnosti. K zlepšeniu výchovy a vzdelávania môže prispieť 

transformácia školského kurikula. Ciele kurikulárnej reformy vzdelávania, ktorá na Slovensku 

prebieha od 1. 9. 2008 M. Zelina-V. Rosa-Ľ. Pajtinka-Ľ. Hajduk-Z. Krajčír (in: B. Synek, 

2007, s. 12) vymedzujú takto:     

1. všeobecné zámery:   

 vytvoriť moderný, flexibilný školský systém, na ktorého výstupe budú vzdelaní 

(múdri), dobrí (etickí) a zdraví ľudia, schopní konkurencie v globalizovanom svete;  

 vybudovať spoločnosť založenú na informáciách a vedomostiach; 

 zvýšiť vzdelanostnú úroveň obyvateľstva SR s dôrazom na schopnosť celoživotne sa 

vzdelávať, uplatniť sa na trhu práce a plnohodnotne žiť v meniacich sa spoločensko-

ekonomických podmienkach; 

 vytvoriť podmienky na rozvíjanie vyšších kognitívnych schopností žiakov; 

 odstrániť zaostávanie SR v niektorých parametroch medzinárodných meraní (IEA-

TIMSS, PIRLS, SITES, CIVIC, OECD-PISA); 

 zabezpečiť prechod od faktografického učenia k rozvoju kľúčových kompetencií, 

otvoriť školu a prepojiť ju s okolitým prostredím a celou spoločnosťou; 

 na podporu obsahovej reformy uskutočniť aj didaktickú reformu zameranú na 

používanie moderných vyučovacích stratégií, efektívnych foriem i metód vzdelávania; 

 dobudovať vzdelávací systém SR tak, aby bol kompatibilný so vzdelávacími 

systémami krajín EÚ; 

 vzdelávacie ciele a obsah výchovno-vzdelávacích programov poskytujúcich stupeň 

vzdelania upraviť tak, aby poskytli absolventovi kompetenčný profil na jeho 

pokračovanie v ďalšej vzdelávacej ceste alebo jeho uplatnení sa na trhu práce a aby 

mu poskytli schopnosť i potrebu sa vzdelávať;        

2. špecifické zámery:  

 vytvoriť dvojúrovňové pedagogické dokumenty; 

 posilniť určité oblasti kurikula kvôli rozšíreniu jazykových kompetencií absolventov 

základných aj stredných škôl, v záujme zlepšenia informačnej gramotnosti žiakov 

(IKT), zmeny celkového poňatia kurikula s dôrazom na získavanie kompetencií 

žiakov.     
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 Hlavným prostiedkom na dosiahnutie cieľov školského vzdelávania je osvojenie si 

kľúčových kompetencií na úrovni, akú deti dokážu dosiahnuť.  

 E. Walterová-O. Kofroňová (in: E. Walterová et al., 2004, s. 238-239) chápu 

kompetenciu ako fenomén, ktorý namiesto preukazovania vedomostí vyzdvihuje schopnosť 

konať aktívne. Byť kompetentný znamená vedieť zvládnuť kritické, neprehľadné, spletité a 

nepredvídané situácie. Vyrovnať sa s takými situáciami je možné vtedy, keď človek dokáže 

aktivizovať to, čo nadobudol vzdelávaním i skúsenosťou a vie to použiť originálnym 

spôsobom, ktorý zodpovedá okolnostiam. Kompetencie nie sú vrodené, ale získané kvality 

osobnosti.  

 Vzdelávacie kompetencie tvoria také zručnosti, postoje, hodnoty a porozumenia, ktoré 

sú nevyhnutné pre úspešné uplatnenie v živote i v práci. Za podstatnú súčasť kompetencií E. 

Walterová-O. Kofroňová považujú schopnosť samostatne identifikovať kľúčové črty 

problémovej situácie a na základe ich vyhodnotenia plánovať a realizovať najvhodnejšie 

postupy. Preto sa zdôrazňuje význam metodologických vedomostí, resp. skúseností.  

 E. Walterová-O. Kofroňová kľúčové kompetencie vymedzujú ako schopnosti, 

zručnosti, postoje, hodnoty, názory a ďalšie charakteristiky osobnosti, ktoré umožňujú 

ľudskej bytosti konať adekvátne, efektívne a flexibilne vo všetkých životných i pracovných 

situáciách aj rolách. Koncept kľúčových kompetencií vychádza z modelu človeka 

proaktívneho, využívajúceho vlastné vedomosti či zručnosti, reagujúceho a prijímajúceho 

podnety z okolia hľadajúceho varianty riešenia a vyhodnocujúceho ich dôsledky.  

 I. Turek (2008, s. 199-201) kľúčové kompetencie považuje za schopnosti (správanie, 

činnosť alebo komplex činností), ktoré sú využiteľné vo väčšine (aj zatiaľ ešte neexistujúcich) 

povolaní, ktoré umožnia jedincovi zastávať viaceré pracovné pozície a funkcie, vykonávať 

rôzne povolania a sú vhodné na riešenie mnohých väčšinou nepredvídateľných problémov, 

ktoré umožnia jedincovi úspešne sa vyrovnať s rýchlymi zmenami v práci, v osobnom i 

spoločenskom živote. Osvojovanie a zdokonaľovanie kľúčových kompetencií je späté s 

celoživotným procesom učenia sa, a to nielen v škole, ale tiež v zamestnaní, rodine, 

kultúrnom, spoločenskom i politickom živote atď. Osvojovanie si kľúčových kompetencií 

podľa I. Tureka nie je iba vecou osobného úsilia jedinca, ale vyžaduje priaznivé sociálne a 

ekonomické prostredie.   

 A. Šindleryová-J. Súkup (2008, s. 26) kľúčové kompetencie definujú ako súbor 

vedomostí, zručností, skúseností a postojov, ktoré jedinec potrebuje na svoje osobné 

naplnenie, rozvoj i úspešné zapojenie sa do society. Kompetencie predstavujú všeobecnú 

spôsobilosť založenú na komplexe poznatkov, zručností, hodnôt, postojov a dispozícií 
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umožňujúcich človeku konať, úspešne sa včleniť do spoločenských vzťahov i osobnostne sa 

rozvíjať. Formovanie kompetencií podľa A. Šindleryovej-J. Súkupa prebieha vďaka osobnej 

praktickej skúsenosti a činnosti, pričom sú zároveň pripravené realizovať sa v praxi. 

Nevyjadrujú tvalý stav, no počas ľudského života menia vlastnú kvalitu. Kompetencie 

nezastáravajú ako poznatky, ale majú schopnosť stále sa rozvíjať. Preto môžu byť základom 

celoživotného učenia a flexibility osobnosti. A. Šindleryová-J. Súkup kompetencie vnímajú 

ako výsledok formálneho, neformálneho i informálneho vzdelávania. Jednotlivé kľúčové 

kompetencie sa navzájom prelínajú a nadobúdajú sa v procese vzdelávania predovšetkým v 

škole.  

 H. Belz-M. Siegrist (2001, s. 165-370) sa nazdávajú, že medzi kľúčové kompetencie 

potrebné pre život jedinca patria:   

1. sociálna kompetencia, ktorá zahŕňa:  

 schopnosť tímovej práce; 

 kooperatívnosť; 

 schopnosť zvládať konfliktné situácie; 

 komunikatívnosť; 

2. kompetencia vo vzťahu k vlastnej osobe, ktorá zahŕňa: 

 kompetentné zaobchádzanie so sebou samým, resp. nakladanie s vlastnou hodnotou; 

 schopnosť byť sám sebe manažérom; 

 schopnosť reflexie voči sebe samému; 

 vedomé rozvíjanie vlastných hodnôt a ľudského obrazu; 

 schopnosť posudzovať sám seba a ďalej sa rozvíjať; 

3. kompetencia v oblasti metód zahŕňa:  

 schopnosť plánovito, so zameraním na cieľ uplatňovať odborné znalosti, analyzovať 

(postupovať systematicky); 

 schopnosť vypracúvať tvorivé, neortodoxné riešenia (ísť mimo vyšľapaných ciest); 

 štruktúrovanie a klasifikovanie nových informácií; 

 schopnosť dávať veci do kontextu, poznávať súvislosti; 

 schopnosť kriticky preskúmavať v záujme dosiahnutia inovácií; 

 zvažovanie šancí a rizika.      

 Kľúčové kompetencie možno podľa H. Belza-M. Siegrista vymedziť aj nasledujúcim 

spôsobom:  

 komunikácia a kooperácia;  
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 riešenie problémov a kreativita;  

 samostatnosť a výkonnosť;  

 zodpovednosť;  

 myslenie a učenie;  

 zdôvodňovanie a hodnotenie.            

 H. Belz-M. Siegrist kľúčové kompetencie charakterizujú z hľadiska odborného 

výcviku, prostredníctvom ktorého sa indivíduum pripravuje na výkon profesie. Kompetencie 

majú formovať tzv. ľuské zdroje.       

   E. Walterová (in: Z. Kalhous-O. Obst et al., 2002, s. 418-420) zdôrazňuje, že skupina 

expertov Rady Európy identifikovala súbor kľúčových kompetencií, ktorými by mal jedinec 

disponovať. Ide o tieto kľúčové kompetencie:  

1. učenie:  

 byť schopný vziať do úvahy skúsenosť; 

 dávať veci do súvislosti a organizovať poznatky rôzneho druhu; 

 organizovať proces vlastného učenia sa; 

 byť schopný riešiť problémy; 

 byť zodpovedný za vlastné učenie sa; 

2. objavovanie:  

 využívať rôzne zdroje informácií; 

 radiť sa s ľuďmi vo svojom okolí; 

 konzultovať s expertami; 

 získavať informácie; 

 vytvárať a usporadúvať dokumentáciu; 

3. myslenie a uvažovanie:  

 chápať kontinuitu minulosti a súčasnosti; 

 kriticky vnímať aspekty rozvoja spoločnosti; 

 byť schopný vyrovnávať sa s neistotou a komplexnosťou situácií; 

 zúčastňovať sa diskusií a vyjadrovať vlastný názor; 

 vnímať politický a ekonomický kontext vo vzdelávacích a pracovných situáciách; 

 hodnotiť sociálne správanie súvisiace so zdravím, spotrebou a prostredím; 

 vážiť si umenie a literatúru; 

4. komunikácia:  

 rozumieť a hovoriť viacerými jazykmi; 
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 byť schopný čítať a písať vo viacerých jazykoch; 

 byť schopný hovoriť na verejnosti; 

 argumentovať a obhajovať vlastný názor; 

 počúvať a brať do úvahy názory iných ľudí; 

 vyjadrovať sa písomne; 

 rozumieť grafom, diagramom a tabuľkám; 

5. kooperácia:  

 byť schopný kooperovať a pracovať v tíme; 

 robiť rozhodnutia; 

 riešiť konflikty; 

 posudzovať a hodnotiť; 

 nadväzovať a udržiavať kontakty; 

6. práca:   

 vytvárať projekty;   

 brať na seba zodpovednosť; 

 podieľať sa na práci skupiny a spoločnosti; 

 organizovať svoju prácu; 

 prejavovať solidaritu; 

 ovládať matematické a modelové nástroje; 

7. prispôsobovanie sa zmenám:   

 využívať informačné a komunikačné techniky; 

 byť flexibilný pri rýchlych zmenách; 

 nachádzať nové riešenia; 

 byť húževnatý pri prekonávaní problémov.         

 E. Walterová-O. Kofroňová (in: E. Walterová et al., 2004, s. 239-241) pripomínajú, že 

rozvoj systémových kľúčových kompetencií v učiacej sa spoločnosti patrí medzi významné 

ciele tzv. Lisabonskej stratégie. Pracovná skupina Európskej komisie na základe 

uskutočnených výskumov vymedzila kľúčové kompetencie ako prenosný a univerzálne 

použiteľný súbor schopností, vedomostí, zručností i postojov, ktoré každý jedinec potrebuje 

pre svoje osobné naplnenie a rozvoj, zapojenie sa do spoločnosti i úspešnú zamestnateľnosť. 

Pracovná skupina Európskej komisie identifikovala jednotlivé kľúčové kompetencie. Pre 

etapu  základného vzdelávania bolo špecifikovaných osem oblastí kľúčových kompetencií, 

pričom sa predpokladá, že v ďalších etapách vzdelávania budú kľúčové kompetencie takisto 
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rozvíjané. Osem kľúčových kompetencií je podľa E. Walterovej-O. Kofroňovej rozdelených 

do dvoch skupín. Členia sa na kompetencie späté s konkrétnymi disciplínami, resp. 

vyučovacími predmetmi a na kompetencie nadpredmetové. V rámci každej oblasti existujú 

určité vedomosti, zručnosti a postoje, ktorými by mali žiaci na konci povinnej školskej 

dochádzky disponovať.  

 Pracovná skupina Európskej komisie podľa E. Walterovej-O. Kofroňovej stanovila 

nasledujúce kľúčové kompetencie, ktoré treba pomocou celoživotného učenia u človeka 

budovať:  

 komunikácia v materinskom jazyku;  

 komunikácia v cudzom jazyku;  

 matematická gramotnosť a kompetencie v oblasti prírodných vied a technológií;  

 kompetencie v oblasti informačných a komunikačných technológií;  

 kompetencie k učeniu (učiť sa učiť);  

 interpersonálne, sociálne a občianske kompetencie;  

 podnikateľské kompetencie;  

 kultúrny rozhľad.  

 Názory E. Walterovej-O. Kofroňovej reflektujú európske chápanie kľúčových 

kompetencií ako kvalít osobnosti, ktoré stimulujú rozvoj učiacej sa spoločnosti.  

 I. Turek (2008, s. 210-211) rozlišuje šesť kategórií kľúčových kompetencií, ktoré si 

jedinec môže osvojiť počas výchovy, resp. vzdelávania:   

 informačné kompetencie; 

 učebné kompetencie; 

 kognitívne kompetencie; 

 interpersonálne (sociálne) kompetencie; 

 komunikačné kompetencie; 

 personálne kompetencie.   

 Kategórie kľúčových kompetencií navrhnuté I. Turekom sú kompatibilné so 

systémami kľúčových kompetencií v štátoch EÚ a OECD. Všetky kategórie kľúčových 

kompetencií majú rovnakú dôležitosť.  

 Orientácia kurikula na rozvíjanie kompetencií je dôsledkom hľadania rovnováhy 

medzi spoločenskými požiadavkami a individuálnymi vzdelávacími potrebami človeka. V 

kurikulu založenom na kompetenciách je postup jedinca ovplyvnený iba skutočnosťou či už 

zvládol príslušné kompetencie a je schopný ich demonštrovať. Kurikulum môže byť 
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prispôsobené zdatnostiam žiakov, ktorí dokážu nadobudnúť kompetencie v kratšom alebo 

dlhšom čase. 

 Reforma školského kurikula, ktorá na Slovensku prebieha od 1. 9. 2008 kladie veľký 

dôraz predovšetkým na obsah vzdelávania. Kurikulárna transformácia vzdelávania by sa mala 

omnoho viac zaoberať metódami a výsledkami formovania indivídua. Úspešnosť premien v 

školstve  závisí od toho, ako reformu výchovy i vzdelávania príjmu učitelia, vedenie školy aj 

rodičia, resp. aký význam či podporu prisudzuje výchove a vzdelávaniu spoločnosť.  

 Snahy o transformáciu vzdelávania sa zmenia na realitu v závislosti od toho, do akej  

miery ich budú učitelia akceptovať vo svojej každodennej práci. J. Smida (2007, s. 7) 

považuje očakávanie, že učitelia príjmu zmeny spojené s ich profesiou ako samozrejmosť, 

alebo dokonca, že sa stanú vďaka spoločenskej či expertnej výzve ich iniciatívnymi aktérmi, 

samo osebe za nenaplniteľné.   

 Skúsenosti zo zahraničia potvrdzujú, že implementácia kurikulárnej reformy 

vzdelávania do vyučovania je dlhým (mnohoročným), zložitým a konfliktným procesom. 

Realizácia kurikulárnej transformácie vzdelávania zahŕňa získavanie podpory verejnosti, 

školenie učiteľov, uskutočňovanie evalvácie školy, tvorbu nových učebníc atď. 

 

Záver  

 Transformácia školského systému je nikdy nekončiaci proces, o ktorom sa u nás 

začalo hovoriť nedlho po vzniku samostatnej SR. K zmene vzdelávania na Slovensku mal 

prispieť vznik viacerých projektov spätých s reformou školskej sústavy (Duch školy, 

Konštantín, Milénium ai.), ktoré však v našich podmienkach doposiaľ neboli dôsledne 

realizované. Súčasné snahy týkajúce sa predovšetkým kurikulárnej transformácie vzdelávania 

vychádzajú z Koncepcie rozvoja výchovy a vzdelávania v Slovenskej republike na najbližších 

15-20 rokov (projekt "Milénium").     

 Reforma školského kurikula je ovplyvnená najmä participatívnym či tzv. 

dvojúrovňovým modelom koncipovania obsahu vzdelávania. Koncept dvojúrovňového 

kurikula podporuje vytváranie rámcových vzdelávacích programov aj školských vzdelávacích 

programov. Vzdelávací program môže predstavovať komplexný nástroj riešenia nielen 

cieľov, obsahu, metód a foriem výchovy, prípadne vzdelávania, ale i stratégií a postupov 

hodnotenia, organizácie či riadenia výchovy aj vzdelávania. 

 M. Zelina pripomína, že výchova, resp. vzdelávanie má jedincovi umožniť získať 

kľúčové kompetencie využiteľné v stále sa meniacich podmienkach.  
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 Pedagogickú vedu na Slovensku reprezentujú aj bádatelia (B. Pupala, O. Kaščák ai.), 

ktorí sa kriticky vyjadrujú o reforme školského kurikula spätej s participatívnym alebo tzv. 

dvojúrovňovým modelom koncipovania obsahu vzdelávania či s rozvojom kľúčových 

kompetencií potrebných pre život človeka.  

 B. Pupala (in: B. Pupala-B. Synek, 2008, s. 7) varuje pre nekritickým prijímaním 

konceptu kompetencií vo výchovno-vzdelávacom procese. Vďaka presadzovaniu konceptu 

kompetencií prestáva byť učivo považované za podstatný prvok školského vzdelávania. 

Vzdelanie je podľa B. Pupalu redukované na pragmatické schopnosti, ktoré podmieňujú 

dosahovanie pragmatických cieľov. Kompetenciami sa zamieňajú ciele za nástroje. B. Pupala 

sa nazdáva, že vzdelanie prestáva spoločnosť vnímať ako hodnotu, ktorá jedinca kultivuje.  

 O. Kaščák (2006, s. 51-74) v súčasnej pedagogike odsudzuje dominanciu 

individualistickej i humanistickej koncepcie na úkor sociálno-vednej koncepcie, ktorá dokáže 

objasniť sociálnu účelnosť tradičnej školskej organizácie. Vyzdvihovanie formatívnej sily 

organizácie tradičnej školy vedie O. Kaščáka k pripisovaniu väčšieho významu procesom 

školovania i školskej, resp. vnútroškolskej socializácie pri výchove a vzdelávaní osobnosti.    

 Priebeh reformy školského kurikula závisí predovšetkým od toho, akým spôsobom sa 

so zmenami obsahu vzdelávania stotožnia učitelia, prípadne v akej podobe ich učitelia 

odovzdajú žiakom. 
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