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HUDOBNÁ GERAGOGIKA – NOVÁ VÝZVA  

V EDUKÁCII STARŠÍCH ĽUDÍ 

 

ALENA MORAVČÍKOVÁ 
 

 

Anotácia: Príspevok sa teoreticky zaoberá hraničnou disciplínou, hudobnou geragogikou, ktorá sa javí byť 

efektívnym prostriedkom aktívneho starnutia starších ľudí. Text príspevku približuje túto, na Slovensku takmer 

neznámu vednú disciplínu, z pohľadu zahraničia ako aj možnej profilácie na domácej pôde. Príspevok tiež 

predkladá čiastkové výsledky výskumu analýzy diskurzu o uplatňovaní hudby v sociálnej práci so staršími 

ľuďmi, ktoré sa dotýkajú hudobnej geragogiky. 

 

Kľúčové slová: aktívne starnutie, analýza diskurzu, hudobná geragogika, starší ľudia. 

 

Abstract: The contribution deals with the threshold discipline music geragogy, which appears to be an effective 

means of active aging of older people. Text of the paper approaches this, in Slovakia almost unknown scientific 

discipline, in terms of foreign perspective as well as possible creation at home. The paper also presents partial 

results of discourse analysis about application of music in social work with older people. These results carry out 

some important issues for music geragogy. 
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Úvod 

 

Geragogika ako špecializovaná disciplína andragogiky zameraná na vzdelávanie a výchovu starších ľudí 

sa v poslednom období dostáva do popredia záujmu odbornej diskusie v pedagogických a jej príbuzných vedách. 

Zvýšený záujem o túto problematiku úzko súvisí so súčasným trendom starnutia populácie s dlhodobou 

negatívnou prognózou, čo zintenzívňuje význam efektívnej edukácie starších ľudí pre zvládanie problémov 

s tým spojených. Zvýšený počet vedeckých podujatí a vedeckých publikácií s orientáciou na problematiku 

edukácie starších ľudí je zrejme aj odrazom vyhláseného Európskeho roka aktívneho starnutia a solidarity medzi 

generáciami v roku 2012. Podľa mňa to znamená uvedomelosť neudržateľnej situácie vyššími politickými 

štruktúrami a orientáciu na koncept aktívneho starnutia považujem za správnu. Domnievam sa, že v porovnaní 

s dneškom, bolo v minulosti viac bežné, že starší človek zostal aktívny spoločensky a často aj pracovne do 

vysokého veku alebo až do smrti
1
. Možno aj preto mal takýto človek status múdreho starca. V dnešnej dobe, 

kedy je omnoho viac príležitostí pre aktívny život v dôchodku, sú paradoxne niektorí starší ľudia oveľa 

pasívnejší. Spoločnosť ich tak potom vníma len ako ekonomickú príťaž. Pasivita však má podľa mňa nasledovné 

objektívne faktory - ekonomické obmedzenia
2
, predlžovanie života sekundárnym starnutím (v chorobe) a teda 

obmedzenia zdravotné, bývanie v mestách a v obmedzených bytových priestoroch bez potreby starať sa 

o záhradu, pole, či domáce zvieratá, rozpad komunitného a intergeneračného spolunažívania, a iné.  

Geragogika sa v smere aktivizácie a udržania aktivity do čo najvyššieho veku javí byť efektívna. Či už 

cez prácu v oblasti zamerania preseniorského ako prípravu pre aktívnu starobu, vlastného seniorského ako 

aktivizácie starších ľudí alebo proseniorského  ako formovanie spoločnosti, ktorá bude vytvárať a podporovať 

podmienky pre aktívne starnutie seniorov a senioriek. V neposlednom rade by sa mali všetky benefity seniorskej 

edukácie odraziť aj v ekonomických aspektoch. Veľká výhoda geragogiky v kontexte uplatnenia stratégií 

riešenia problémov vyvstávajúcich zo súčasného trendu starnutia populácie,  je v jej širokom zábere na edukáciu 

v mnohých oblastiach kultúrno-osvetového, sociálneho, ako aj profesijného fokusu.  

 

Prvým cieľom príspevku je predstavenie novej špecifickej oblasti, hudobnej geragogiky, ktorú môžeme 

zachytiť pri uplatňovaní v praxi ale v Slovenskej odbornej geragogickej a andragogickej literatúre zatiaľ 

absentuje. V niektorých zahraničných krajinách sa však začína formovať do aplikovanej vednej disciplíny. 

Druhým cieľom príspevku je predstaviť čiastkové výsledky kvalitatívneho výskumu – obsahovej analýzy 

                                                           
 

1 Uvedomujem si, že sa ľudia v minulosti dožívali nižšieho veku a ľudia skôr zomierali na infekčné ochorenia. Pracovné, najmä manuálne 
nasadenie bolo často podmienené majetkovou situáciou, kedy ľudia museli pracovať aj vo vysokom veku. Jedným z faktorov tiež môže byť 

fakt, že sa vysokého veku dožili len veľmi odolní ľudia, ktorí potom boli aktívni aj vo vyššom veku. 
2 Subjektívne vnímaná ekonomická situácia seniorov na Slovensku je horšia ako subjektívne vnímaná sociálna situácia (Kravčáková, 2012). 
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diskurzu zameranej na tému hudba v sociálnej práci so staršími ľuďmi, ktorá ako vedľajší produkt priniesla 

určité poznatky o stave a uplatňovaní hudobnej geragogiky v praxi na Slovensku. 

 

Hudobná geragogika ako vedná disciplína 

 

Slovné spojenie „hudobná geragogika“ je na Slovensku v odbornej literatúre zatiaľ takmer neznáme. Prvý 

krát som sa s ním stretla v zahraničnej, anglicky a najmä nemecky píšucej literatúre počas písania dizertačnej 

práce zameranej na hudbu v sociálnej práci so staršími ľuďmi.  

Najviac je tento pojem uvádzaný v literatúre nemeckej proviniencie. V kontexte slovného spojenia 

„hudobná edukácia starších ľudí“, či „hudobná andragogika starších ľudí“, možno nájsť literatúru autorov 

a autoriek takmer zo všetkých krajín západného sveta, najmä však Veľkej Británie, Írska, nordických krajín, 

USA, Kanady a Austrálie. Uvedomujem si však jazykové obmedzenia, ktoré zvýhodňujú práve krajiny 

hovoriace anglicky a nemecky, kvôli jazykovej bariére sa ale budem ďalej v príspevku fokusovať iba na príklady 

nemecky a anglicky píšucej literatúry.  

 

Nemecká spoločnosť pre hudobnú geragogiku (Deutsche Gesellschaft für Musikgeragogik [DGfMG], 

n.d.) ju definuje ako hraničnú disciplínu medzi hudobnou pedagogikou a geragogikou, ktorá sa zaoberá 

hudobno-vzťahovými procesmi a hudobnou edukáciou pre a s ľuďmi v treťom a štvrtom veku. 

Hlavnými predstaviteľmi nemeckej hudobnej geragogiky, ktorí sú zároveň aj zakladateľmi Nemeckej 

spoločnosti pre geragogiku v roku 2009, sú Theo Hartogh a Hans Hermann Wickel. V posledných rokoch vydali 

v tejto oblasti niekoľko dôležitých publikácií, ktoré sa stali základom pre novú disciplínu s mnohými 

nasledovníkmi a nasledovníčkami (Hartogh, 2005; Hartogh-Wickel, 2004). 

Z historického hľadiska sa nemecká hudobná geragogika vyvinula z troch disciplín, hudobnej 

pedagogiky, muzikoterapie a sociálnej práce, ako odpoveď na potreby starnúcej spoločnosti. Pri prípadnom 

aplikovaní na Slovenské podmienky však treba poznamenať, že v Nemecku je oproti Slovensku mierne odlišná 

situácia v nazeraní na izolovanosť disciplín sociálna práca, sociálna pedagogika, či andragogika, ktoré sú 

v Nemecku zlúčené do jednotnej duálnej disciplíny sociálna práca/sociálna pedagogika. V nemeckej hudobnej 

geragogike v praxi vnímam dva smery, prvý, silne ovplyvnený a prelínajúci sa s terapiou, vykonávaný najmä 

v inštitúciách sociálnej starostlivosti a druhý, aktivizačný, orientovaný na záujmové vzdelávanie a aktívne 

starnutie, vykonávaný na vzdelávacích inštitúciách alebo súkromne. Vzhľadom na menšie ekonomické bariéry 

nemeckých dôchodcov ako na Slovensku, je veľmi obľúbené v dôchodkovom veku kompezovať zanedbané 

voľnočasové záujmy, ktorým sa nemohli starší ľudia venovať počas aktívneho pracovného života.  

Ďalšími predstaviteľmi a predstaviteľkou hudobnej geragogiky v nemecky píšucej odbornej literatúre sú 

Heiner Gembris (2008),  Mick Mack (2009), Rosemarie Tüpker (Tüpker-Wicker, 2009) a iní. 

Profesionálna príprava hudobných geragógov a geragogičiek zatiaľ nie je k dispozícii ako bakalársky 

alebo magisterský študijný program ale je zabezpečovaná cez certifikované kurzy.  

 

Hudobno-geragogický boom je možné vidieť aj vo Veľkej Británii a v Írsku. Nepoužíva sa tam však 

pojem hudobná geragogika, andragogika, ale vzdelávanie alebo hudobná edukácia dospelých a starších ľudí. 

Keďže vo Veľkej Británii a v Írsku je konštituovaná muzikoterapia ako samostatná profesia, hudobná edukácia 

dospelých a starších nie je tak silno terapeuticky orientovaná ako v Nemecku, aj keď nesie prvky terapie, ktoré 

sú neintencionálne prítomné pri väčšine umeleckých aktív. Na Britských ostrovoch existuje však paralelne 

s muzikoterapiou, profesia a vysokoškolský študijný program „komunitná hudba“, ktorá je podobného zamerania 

ako hudobná geragogika v Nemecku.  

Kari K. Veblen (2012) delí hudobnú edukácia dospelých na formálnu, neformálnu a informálnu a podľa 

toho je v krajine postavená sieť inštitúcií predstavujúcich tieto typy vzdelávania. V rámci formálnej edukácie 

najmä vysoké školy a centrá celoživotného vzdelávania, v rámci neformálnej a informálnej edukácie rôzne 

komunitné centrá a zariadenia cez komunitnú hudbu a komunitné umenie. Komunitná práca s umením je veľmi 

podporovaná aj cez rôzne programy a je v tom vidieť profesionálny stret odborov umeleckého vzdelávania 

a sociálnej práce. V oboch krajinách sa v oblasti práce so staršími ľuďmi podporujú hlavne aktivizačné programy 

cez vytváranie seniorských speváckych zborov, či rôznych umeleckých telies, často krát v spolupráci s miestnou 

cirkevnou komunitou. Veľký dôraz sa pritom kladie na sociálnu inklúziu a sociálnu kohéziu. Hlavnými 

predstaviteľkami, ktoré prispievajú aj odbornou literatúrou sú Susan Hallam a Andrea Creech (2010). 

 

Z mimoeurópskeho priestoru je to zo Spojených štátov Amerických napríklad William M. Dabback 

(2005), ktorý vo svojich publikáciách ako jeden z mála zaoceánskych autorov používa spojenie hudobná 

andragogika starších ľudí, a zaoberá sa spojením medzi ich hudobnou edukáciou a formovaním self-identity. 

Ďalšou predstaviteľkou a predstaviteľom sú Linda Hartley (2012) a Patrick M. Jones (2006), a iní. Hudobná 

edukácia starších ľudí je v niektorých bodoch podobného charakteru ako vo Veľkej Británii a v Írsku, s väčšou 

ponukou hudobných programov komunitných škôl formálnejšieho charakteru, ktoré sú väčšinou pri univerzitách 
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a vysokých školách
3
, s programami pre hudobnú edukáciu všetkých vekových kategórií, teda aj detí a dospelých 

rôzneho veku. Na rozdiel od Slovenska, v USA neexistuje systém základných umeleckých škôl aký poznáme 

u nás. Je to systém, ktorý by sme si vedeli predstaviť spojením ponúkaného vzdelania na Slovenských 

základných umeleckých školách s univerzitami tretieho veku, s tým rozdielom, že je prístupný všetkým 

kategóriám a organizačne je zabezpečovaný na komunitných školách pri univerzitách. Zároveň popri tom 

ponúka hudobnú edukáciu pre všetky vekové kategórie množstvo súkromných učiteľov hudby, kdežto aj v tejto 

oblasti na Slovensku prevláda orientácia na deti a mládež. Záujemca o štúdium musí pritom zaplatiť za daný 

kurz istý poplatok podobne ako je to na Slovensku. Okrem toho sa tam však rozlišuje komunitná hudobná 

edukácia neformálneho charakteru, ktorá sa zabezpečuje v komunitných centrách, a väčšinou je bezplatná alebo 

len s minimálnym poplatkom. Cieľom je aktivizácia, sociálna inklúzia a sociálna kohézia, riešenie sociálno-

patologických javov.  Na Slovenské pomery by sme k tomu z časti mohli prirovnať denné centrá (bývalé kluby 

dôchodcov), avšak Americké ako aj Britské komunitné centrá sú viac orientované viacgeneračne, otvorené širšej 

komunite v okolí, ktoré sú zamerané tak na záujmové aktivity, terapiu aj sociálnu prácu a poradenstvo. Na 

Slovensku zatiaľ podobný typ zariadení môžeme vidieť väčšinou len v obciach s marginalizovanými rómskymi 

osadami alebo na niektorých sídliskách veľkých Slovenských miest, financované z Európskych projektov, 

chýbajú tam však hudobné programy vedené profesionálmi a profesionálkami z daného odboru. 

 

Na Slovensku hudobná geragogika ani hudobná edukácia starších ľudí ako špecializovaná vedná 

disciplína neexistuje, hoci v praxi sa prirodzene uplatňuje. Spolu so školiteľkou svojej dizertačnej práce, Irenou 

Medňanskou si však myslím, že potreby súčasnej doby si túto vedeckú disciplínu vyžadujú. Irena Medňaská 

(2011, 2012), predstaviteľka vysokoškolského formálneho vzdelávania preto v posledných rokoch začala 

upozorňovať na potrebu zaradenia hudobnej geragogiky do systematiky hudobnej edukácie. Otázka je, či proces 

konštituovania hudobnej edukácie má prebiehať len zo strany odborníkov a odborníčok hudobnej edukácie. Ako 

je vidno na príkladoch zo zahraničia, hudobná geragogika si vyžaduje aj dobré znalosti zo sociálnej práce, 

geragogiky a gerontológie. Je to multi a inter-disciplinárna oblasť, ktorá však z veľkej časti spadá, alebo by mala 

spadať, do oblasti edukácie dospelých, a teda súčasného vysokoškolského študijného programu andragogika. 

Zároveň však nie je schopná sa zkonštituovať bez účasti profesijnej prípravy v hudobnej edukácii. 

 

Výskum analýzy diskurzu o uplatňovaní hudby v sociálnej práci so staršími ľuďmi 

 

Napriek tomu, že hudobná geragogika nie je na Slovensku vednou disciplínou, domnievala som sa, na 

základe vlastných skúseností v praxi aj skúseností iných, že sa v istej miere uplatňuje. Predmetom záujmu mojej 

dizertačnej práce bolo uplatňovanie hudby v sociálnej práci so staršími ľuďmi, a ako vedľajší produkt sa medzi 

výsledkami vyprofilovali aj oblasti pre hudobnú geragogiku. 

 

Cieľom práce bolo identifikovať odborný diskurz (jeho obsah) v súvislosti s využívaním hudby v 

sociálnej práci so staršími ľuďmi a porovnať medzi pracovníkmi a pracovníčkami v zariadení pre seniorov so 

vzdelávateľkami v sociálnej práci so staršími ľuďmi 

Čiastkovými cieľmi boli: 

Identifikovať odborný profil aktérov a aktérok využívajúcich hudbu v sociálnej práci so staršími ľuďmi. 

Identifikovať, ako je hudba využívaná v sociálnej práci so staršími ľuďmi.  

Identifikovať východiská, o ktoré sa aktéri a aktérky využívajúci hudbu v sociálnej práci so staršími 

ľuďmi opierajú. 

 

Vo výskume bola požitá kvalitatívna výskumná stratégia, konkrétne obsahová analýza diskurzu 

prostredníctvom techniky neštruktúrovaného rozhovoru. Do výberovej vzorky boli použité zariadenia pre 

seniorov a kombinované zariadenia pre seniorov s domovom sociálnych služieb. Bolo v ňom zapojených 7 

sociálnych pracovníčok z 5 zariadení v Prešovskom kraji a 5 vzdelávateliek v sociálnej práci so staršími ľuďmi 

z univerzít z celého Slovenska. Zber dát bol vykonávaný od septembra 2011 do mája 1012.  

 

Výsledkom bolo identifikovaných 6 tém (tvoria štruktúru diskurzu, tabuľka č. 1), ktoré sme podrobovali 

jemnejšej analýze. V štyroch témach štruktúry diskurzu boli zaujímavo identifikované presahy do 

andragogiky/geragogiky (vyznačené boldom). Výsledky ukazujú prelínanie sa profesií v praxi v porovnaní s tzv. 

čistými teoreticky vymedzeným  kompetenciami.  

 

 

                                                           
 

3 Podobne ako Univerzity tretieho veku na Slovensku, ktoré sa vytvárajú pri štandardných univerzitách.  
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Tabuľka č. 1. Štruktúra diskurzu 

 

- praktická aplikácia  

- osoby vykonávajúce praktickú aplikáciu  

- cieľová skupina 

- vzdelávanie 

- legislatíva  

- bariéry  

 

Zistili sme, že v rámci témy „praktickej aplikácie“ uplatňovania hudby v sociálnej práci so staršími 

ľuďmi boli často identifikované (na strane praktičiek aj vzdelávateliek) aktivity, ktoré spadajú skôr do hudobnej 

pedagogiky ako sociálnej práce. Boli to aktivity záujmového vzdelávania, ktoré síce mali názov voľnočasových 

aktivít ale obsah naznačuje vzdelávaciu aktivitu spadajúcu pod hudobnú edukáciu. Aktivity ako spevácky 

krúžok, hudobný krúžok, dramatický krúžok, záujmový krúžok, spevácko-hudobný krúžok, spevácky zbor, či 

hodina hudobnej teórie. Boli to ale zároveň aktivity, ktoré radili respondentky do oblasti sociálnej terapie, čo je 

neoddeliteľný aspekt. Sú to aktivity, ktoré vyžadujú špecifický presah z oboch oblastí. 

 

„A ja mám ten hudobný krúžok, kde sa teraz venujeme úplne tej základnej terminológii hudobnej, zápisu do 

notovej osnovy.“ „...vyberieme si nejaký hudobný nástroj o ktorom chcú vedieť, že z čoho sa skladá, aká je jeho 

história, z čoho funguje, pozrieme si ho ako vyzerá. Podobne sa zaujímame o rôznych skladateľov, preberáme si 

ich diela, niečo im pustím...jednak, zase sa niečo nové naučili...“ 

 

„Je tu spevácky krúžok, jeden krát do týždňa. Vedie to kolegyňa, jeden chlap s harmonikou chodí z vonku....“ 

 

„Založila som skupinu „Zrelé čerešne“. Hrajú na hudobné nástroje.“ 

 

„Založila som seniorský spevácky zbor...Skúsili sme a ľudia začali chodiť pravidelne.“  

 

V téme „osoby, ktoré vykonávajú praktickú aplikácia“, sme identifikovali presah do hudobnej geragogiky 

cez pomenovania osôb, ktoré vykonávajú, alebo by mali vykonávať praktickú aplikáciu a nie sú to sociálne 

pracovníčky a pracovníci. Vyskytli sa pomenovania hudobník/hudobníčka v profesionálnom a dobrovoľníckom 

kontexte.  

 

„Na tej profesionálnej úrovni by to mal byť hudobník, hudobníčka, nie pre prácu s človekom ako objektom 

svojho profesionálneho záujmu, ale pre...“ 

 

„Áno, myslím si, že ak by som zachytila potrebu klientky, ktorá by sa nejak charakterizovala v tomto smere a 

vnímam ja ako sociálna pracovníčka schopnosť, zručnosť, kompetenciu, neviem, tak je na mne aby som 

sprostredkovala dáky kontakt a pre mňa je prijateľný učiteľ hudby.“ 

 

„...alebo hudobník, vyštudovaný.“ 

 

 „...ale problém je zase v peniazoch. Preto si prizývam takých, ktorých poznám a urobia to zadarmo.“ 

 

„Ten, čo chodí to robí dobrovoľne.“ 

 

„...ale viem prípad, že chodí do zariadenia pre seniorov doučovať a ten človek si za to platí. A sociálny 

pracovník to manažuje.“ 

 

„Tých hudobníkov-dobrovoľníkov, toho by som sa obávala. Nebudú vedieť, čo s tými ľuďmi robiť, keďže sú len 

muzikanti. Mohli by prísť zahrať koncert, niečo prísť naučiť, ale takto viesť ľudí, tak nie.“  

 

Diskusia želanosti hudobníka/čky na profesionálnej úrovni pre niektoré aktivity pri práci so staršími 

ľuďmi naznačuje potrebnosť hudobnej geragogiky. Prax ukázala, že väčšinou to boli sociálne pracovníčky 

a ergoterapeuti a ergoterapeutky, ktoré viedli danú hudobno-edukačnú aktivitu, ale laicky. V rámci toho vyvstáva 

otázka kompetentnosti a dostatočne profesionálnej služby poskytnutej klientovi/ke. V diskurze sa tiež 

vyprofilovala oblasť týkajúca sa hudobníkov/čok-dobrovoľníkov/čok. Keďže si mnohé zariadenia kvôli 

finančným bariéram nemôžu dovoliť platiť profesionálneho hudobníka/čku, vítajú v niektorých prípadoch 

dobrovoľnú prácu. Tento fakt otvára dvere pre zapojenie do praxe napríklad študentov a študentky hudobného 

umenia. Na druhej strane je pre zachovanie štandardov kvality sociálnych služieb potrebné si uvedomiť, či 
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takýto ľudia budú na prácu so staršími ľuďmi dostatočne pripravení a nemôžu poškodiť klientom/kám. Túto 

tému aj v spojitosti s ďalšími dvoma presahovými témami „vzdelávanie osôb, ktoré vykonávajú praktickú 

aplikáciu“ a bariéry“ sprevádzajú ambivalencie a dilemy. Určitým východiskom by mohol byť naznačený vzťah 

sociálna práca- hudobná edukácia, kde sociálny pracovník/čka by mala pôsobiť ako sprostredkovateľ, ale lepšie 

ako manažér sociálnych služieb a ostatných profesionálov pracujúcich so starším človekom. Hudobno-edukačné 

znalosti často krát sociálnym pracovníčkam v praxi chýbali, v spolupráci s profesionálom/kou v hudobnej oblasti 

môžu byť vyhovené potreby na strane staršieho človeka, a zo strany kontroly sociálneho pracovníka/čky aj 

zabezpečená jeho ochrana. Príslušným hudobno-geragogickým vzdelaním by sa tieto aspekty ešte viac posilnili 

v prospech staršieho človeka v hudobno-edukačnej aktivite 

 

Záver 

 

V zahraničí je hudobná geragogika nepochybne novou formujúcou sa disciplínou, ktorou odborná 

verejnosť reaguje na aktuálne potreby meniacej sa spoločnosti. Na Slovensku zatiaľ tieto snahy takmer 

absentujú. Realita práce so staršími ľuďmi veľmi malej vzorky nášho výskumu ale ukazuje potrebnosť tejto 

novej disciplíny, najmä ozrejmenie otázky vzdelania a profesionálnej prípravy. Výskum ukázal, že pre aplikáciu 

hudobnej geragogiky do praxe je tiež dôležité vysporiadať sa nielen s bariérou absencie profesionálnej prípravy 

v hudobnej geragogike ale najmä s bariérou finančnou. To však otvára možnosti zapojenia študentov 

a študentiek hudobného umenia, ktoré si takýmto spôsobom môžu obohatiť svoju prax o nový rozmer ako len 

tradičná práca s deťmi. Výskum má však svoje obmedzenia, nedá sa zovšeobecniť, preto by bolo potrebné 

podrobiť túto oblasť hlbšiemu výskumu. Zaujímavé by mohlo byť sa zamerať na hudobno-edukačno-sociálne 

aktivity v denných centrách, na vedenie rôznych seniorských speváckych zborov a umeleckých telies. Taktiež 

bolo potrebné overiť tieto výsledky na väčšej vzorke zariadení pre seniorov. V zahraničí je možné sledovať líniu 

komunitnej hudobnej edukácie, ktorá v sebe spája aj aspekty sociálnej práce a podľa mňa je tento trend 

správnym smerovaním do budúcna.  Na profesionálnej úrovni je však v prvom rade potrebné začať komunikáciu 

medzi trojuholníkom disciplín hudobná edukácia, andragogika/geragogika a sociálna práca.  
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