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1 ÚVOD 
 

 

Problematika duchovnej piesne je na Slovensku veľmi živá, a to v praktickej i teoretickej rovine. 

Jubilujúci 80-ročný Jednotný katolícky spevník je pevnou a dôležitou súčasťou liturgického života 

Slovákov a považuje sa za jeden z najsilnejších prejavov ľudovej religiozity. Denne z neho 

spievajú tisíce a v nedele či sviatky státisíce účastníkov bohoslužieb, preto ho možno vnímať ako 

najspievanejšiu piesňovú zbierku na Slovensku.  

 

JKS ako výnimočné dielo slovenskej kultúry je predmetom štúdia interpretačného i muzikolo-

gického, vedú sa o ňom diskusie na odborných podujatiach a ďalších fórach rôzneho druhu. 

Osobité miesto má aj pri výchove cirkevných hudobníkov a výučbe na kurzoch pre chrámových 

organistov. 

 

Svojím obsahom, rozsahom i dosahom tento spevník vzbudzuje úctu a pozornosť už po dlhé 

desaťročiach. Na pôde teoretickej reflexie mu venovali pozornosť muzikológovia aj teológovia. 

Spomeňme predovšetkým autorov hymnologických a hudobnohistoriografických prác – Ladi-

slava Burlasa, Zdenku Bokesovú, Janu Lengovú, Editu Bugalovú, Sylviu Urdovú a popri nich 

autorov hudobnoteoretických analýz Františka Turáka a Juraja Lexmanna. Liturgickoteologické 

štúdie hľadajúce miesto spevníka v liturgii po Druhom vatikánskom koncile sú zasa výsledkom 

tvorivej činnosti Amantiusa Akimjaka, Antona Konečného, Rastislava Adamka, Jaroslavy Gajdo-

šíkovej Zeleiovej a ďalších. Kľúčový význam pre doterajšie bádanie má vedecké bádanie Júlie 

Pokludovej, ktorá v 2. polovici 90. rokov ako prvá komplexne spracovala problematiku JKS 

z hľadiska historického, hudobnoteoretického i liturgického v monografii Jednotný katolícky 

spevník v premenách času.1 Príležitosťou na intenzívnu a mnohostrannú reflexiu spevníka bolo 

niekoľko samostatných odborných a vedeckých podujatí venovaných tejto zbierke. Významné 

konferencie o JKS sa konali v Trnave (1997), Ružomberku (2002) a Dolnej Krupej (2007). 

 

Spoločenský rozmer problematiky duchovných piesní a konkrétne Jednotného katolíckeho spev-

níka bol napriek počtu publikovaných prác sledovaný len okrajovo. K postojom rozličných vrstiev 

účastníkov bohoslužieb k jednotlivým druhom liturgickej hudby, ako aj k roli tradície a aktívnej 

účasti na liturgii prostredníctvom spevu z JKS, sa vyjadrovali mnohí a často. Prevažne však na 

základe domnienok alebo osobných skúseností. Exaktné výsledky výskumu, o ktoré sa možno 

oprieť pri vážnejších analýzach tejto oblasti našej kultúry, neboli k dispozícii. Pritom ich potreba 

bola stále väčšia aj v súvislosti s vytváraním novej perspektívy liturgickej hudby na Slovensku 

a prácami na pokoncilovom Liturgickom spevníku. Viac než kedykoľvek v minulosti sa vynárajú 

otázky o vzťahu mladej generácie k tradičným žánrom a tradičným spevom v liturgii a v nadväz-

nosti na to otázky o podobách liturgickej hudby či aktívnej účasti ľudu na liturgickej hudbe 

v budúcnosti. 

 

Postoje spoločenských skupín k JKS sú pritom zaujímavé, prechádzajú vývojom a nechýbajú 

v nich kontroverzné pohľady. Podstatná časť dejín používania JKS je spojená s obdobím nábožen-

skej neslobody, pričom jeho „liturgickú funkciu“ možno rozšíriť práve v tom období aj o konotáty 

širšej sociálnej funkcie. Zároveň z neho vonkajšie okolnosti urobili de facto jediný hudobný pra-

meň v rámci rímskokatolíckej liturgie na Slovensku. Tu niekde možno hľadať aj vysvetlenia až 

                                                      
1 Pokludová, Júlia: Jednotný katolícky spevník v premenách času. Bratislava, ASCO Art & Science, 1998. 
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emotívneho vzťahu širokých vrstiev účastníkov bohoslužieb k tejto piesňovej zbierke, ktorú 

považujú za národný skvost, výnimočný aj v medzinárodnom meradle. Glorifikujúce postoje 

k spevníku spôsobili ťažkosti pri prijímaní niektorých prvkov liturgickej reformy po Druhom 

vatikánskom koncile a pri uvádzaní spevov na texty Rímskeho misála do praxe. Dnes je 

skutočnosťou, že Jednotný katolícky spevník z roku 1937 veľkú liturgickú reformu prežil a s jeho 

piesňami sa počíta aj v budúcnosti. Na druhej strane, už desaťročia mu robí zlú službu technicky 

nezvládnutá a esteticky nevyhovujúca interpretácia chrámových organistov, ktorí boli zo 

spoločensko-politických príčin takmer výlučne z radov amatérov a samoukov. 

 

Zatiaľ jediným rozsiahlejším bádateľským úsilím, ktoré pristupovalo k problematike JKS z hľa-

diska empirickej hudobnej sociológie a sledovalo otázku postojov, bol výskum, ktorý roku 1993 

realizoval muzikológ Juraj Lexmann v Ústave hudobnej vedy SAV. Premetom výskumu boli 

preferencie jednotlivých druhov hudby v liturgii, otázky súvisiace s liturgickým i mimoliturgic-

kým uplatnením spevníka, až po preferencie jednotlivých piesní. Celoslovenský dotazníkový 

prieskum realizoval Lexmann na viacerých súboroch respondentov: kňazoch, poslucháčoch 

teológie – seminaristoch, chrámových organistoch, vedúcich chrámových spevokolov, členoch 

chrámových spevokolov, poslucháčoch teológie – laikoch. Roku 1994 sa zisťovanie s podobným 

obsahom robilo na vybranom súbore sympatizantov liturgickej hudby, laikov, ktorí nekonajú 

v liturgii žiadnu špeciálnu hudobnú službu.  

 

Priamou inšpiráciou pre tento prístup bolo okrem iného vydanie dvojzväzkovej hudobnosocio-

logickej pramennej publikácie Huga Bogensbergera o výskume spevníka Gotteslob, diela 

kľúčového významu v nemeckej jazykovej oblasti.2 V ostatnom desaťročí ožili výskumné aktivity 

v podobe českých prieskumoch postojov k Jednotnému kancionálu, ktoré sa mali realizovať 

v súvislosti s prípravou jeho nového upraveného vydania. 

 

Čiastkové výsledky spomínaného výskumu ÚHV SAV z roku 1993 publikoval Rastislav Podpera 

v práci Liturgická hudba v sociálnom prostredí katolíckej omše,3 výskumný materiál však v prie-

behu rokov poslúžil aj iným autorom štúdií o cirkevnej a liturgickej hudbe. Ku komplexnému 

spracovaniu, vyhodnoteniu dát a publikovaniu výsledkov doteraz nedošlo, hoci išlo o dovtedy 

jediný celoslovenský empirický výskum k tejto tematike. 

 

Existujú dostupné dáta z niekoľkých menších výskumov regionálneho až lokálneho charakteru 

s podobným zameraním (najmä z regiónov na severe a východe Slovenska), ktoré sú však skôr 

prípadovými alebo lokálnymi sondami a ich výsledky ostali v podobe nepublikovaných prác. 

 

V roku 2015 sa na Katolíckej univerzite v Ružomberku začal realizovať dávny zámer spracovať 

a publikovať dáta získané v roku 1993 a doplniť ich o zber aktuálnych dát v prostredí dnešných 

účastníkov liturgie. Jednotný katolícky spevník ako dielo veľkého kultúrneho významu sa tak stal 

po 22 rokoch znova predmetom empirického skúmania medzi vrstvami populácie všetkých 

regiónov Slovenska, ktoré s týmto piesňovým súborom prichádzajú do pravidelného kontaktu. 

S využitím exploračného prístupu k získaným kvantitatívnym a kvalitatívnym dátam je možné 

predpokladať aj objavenie spoločenského dosahu JKS a v neposlednom rade zachytenie pohybu, 

                                                      
2 Bogensberger, Hugo: Gotteslob : Untersuchung zur Lage der Kirchenmusik in Österreich. Wien : Institut 
für Kirchliche Socialforschung, 1988. 
3 Podpera, Rastislav: Liturgická hudba v sociálnom prostredí katolíckej omše. Bratislava : Ústav hudobnej 
vedy SAV, 2002. 
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ktorý v priebehu času v prístupoch k nemu nastal. Vyše dvadsaťročný odstup od prvého zberu dát 

k tejto problematike (1993) je na takéto zachytenie dynamiky našej kultúry vynikajúcou príleži-

tosťou. 

 

Táto pramenná publikácia zverejňuje výsledky spracovaných terénnych dát z 1. fázy v roku 1993 

a z 2. fázy v roku 2015. Celý súbor dát je zároveň dostupný v elektronickej forme na bádateľské 

účely. Ten obsahuje kompletné výsledky, teda aj odpovede respondentov na otázky, ktoré v tejto 

publikácii nie sú zahrnuté.4  

 

Od budúcich tvorivých inšpirácií a podmienok na našich akademických pracoviskách bude závisieť, 

či empirické dáta a výsledky, ktoré tu prinášame, poslúžia na hlbšie zmapovanie a vysvetlenie 

postojov Slovákov k tomuto jedinečnému kancionálu. Vzťah slovenského národa k spevu, v spo-

jení s jeho proklamovanou religiozitou, vytvára v dobe čoraz zriedkavejšieho aktívneho spievania 

a silnejúcej kultúrnej globalizácie otázky, ktoré ešte dlho môžu inšpirovať odbornú reflexiu. 

 

 

 

 

 

  

                                                      
4 Pri čistení dátového súboru z 90. rokov sa objavili – najmä v súvislosti s množstvom otvorených odpovedí, 

nedostatkom typizovania odpovedí ale aj s procesom terénnych prác mimo komerčných anketárskych sietí 

– úskalia, ktoré značne skomplikovali vyhodnocovanie dát. Ide prevažne o otázky, ktoré si vyžadujú kvali-

tatívny analytický prístup. Pretože ich spracovanie by nebolo možné v primeranom časovom horizonte, 

táto pramenná publikácia sa orientuje predovšetkým na kvantitatívne dáta. 
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2 VŠEOBECNÉ ÚDAJE O VÝSKUME 
 

 

typ výskumu empirický kvantitatívny; časť dát je vhodná na kvalitatívny prístup 

technika anonymný pološtandardizovaný dotazník vyplňovaný samotným 

respondentom 

cieľová skupina vybrané kategórie účastníkov kresťanských bohoslužieb rímskeho 

obradu na Slovensku – vedúci spevokolov, členovia spevokolov, 

organisti, kňazi, laickí poslucháči teológie 

veľkosť a výber vzorky vzorku tvorí celá populácia katolíckych chrámových hudobníkov, 

spevákov, kňazov, seminaristov a laických poslucháčov teológie; 

z nej sme získali spolu 767 respondentov na základe náhodného 

výberu a samovýberu vo všetkých diecézach Slovenska 

kvótne znaky žiadne 

terénny zber údajov 1. fáza 1993 – 1994, 2. fáza apríl 2015 – december 2016, zber 

prostredníctvom kontaktných osôb v diecézach, v 2. fáze aj na 

internete 

nahrávanie údajov prepis do elektronickej formy – Microsoft Excel 

kontrola údajov 25% náhodná kontrola vyplnených dotazníkov z každej kategórie 

respondentov 

obsah dotazníka 12-23 otázok (podľa kategórie respondenta), z toho väčšinu tvoria 

otázky otvorené; 57 premenných. Podrobnejšie v stati „Tematické 

zameranie a štruktúra dotazníka“. 

spracovanie údajov prvostupňové triedenie dát; vybrané druhostupňové triedenie dát; 

deskriptívna štatistika: početnosti, percentuálne údaje; pri 

otvorených otázkach obsahová analýza a kategorizácia 
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2.1 DÁTOVÝ SÚBOR A JEHO ŠTRUKTÚRA 
 

Tabuľka 1. Prehľad prijatých dotazníkov 

  
r. 1993 r. 2015 

N % N % 

vedúci chrámového spevokolu 27 6,41 52 15,03 

člen chrámového spevokolu 153 36,34 79 22,83 

organista 44 10,45 101 29,19 

kňaz 37 8,79 19 5,49 

poslucháč teológie laik 12 2,85 30 8,67 

poslucháč teológie seminarista – Trnava 

 46  10,93 

3 ,87 

poslucháč teológie seminarista – Bratislava 10 2,89 

poslucháč teológie seminarista – Nitra 5 1,45 

poslucháč teológie seminarista – Žilina 6 1,73 

poslucháč teológie seminarista – B. Bystrica 27 6,41 10 2,89 

poslucháč teológie seminarista – Košice 

 67 15,91 

10 2,89 

poslucháč teológie seminarista – Spišská Kapitula 10 2,89 

poslucháč teológie seminarista – Rožňava 7 2,02 

poslucháč teológie seminarista – bez lokácie  — —  4 1,16 

priateľ liturgickej hudby 8 1,90 — —  

TOTAL 421 100,00 346 100,00  

 

Tabuľka 2. Prehľad spracovaných dotazníkov 

  
r. 1993 r. 2015 

N % N % 

vedúci chrámového spevokolu 27 9,89 52 18,51 

člen chrámového spevokolu 153 56,04 79 28,11 

organista 44 16,12 101 35,94 

kňaz 37 13,55 19 6,76 

poslucháč teológie – laik 12 4,40 30 10,68 

TOTAL 273 100,00 281 100,00 
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3 TEMATICKÉ ZAMERANIE A ŠTRUKTÚRA 

DOTAZNÍKA 
 

 

Predmetom dotazníkového zisťovania boli otázky vzťahu vybraných skupín účastníkov bohoslu-

žieb k Jednotnému katolíckemu spevníku, postoja k nemu a k ďalším okolnostiam liturgicko-

hudobnej praxe rímskeho obradu. Celý rozsah skúmanej problematiky je možné prehľadne 

rozčleniť do piatich tematických blokov: 1) JKS z hľadiska obľúbenosti a využiteľnosti, 2) prak-

tické okolnosti spevu JKS v liturgii, 3) prostredie chrámového spevokolu, 4) prostredie chrámo-

vého organistu, 5) aktuálne potreby, nová tvorba. 

 

JKS z hľadiska obľúbenosti a využiteľnosti 

 

Prvý blok zisťuje preferencie respondenta v rámci jednotlivých typov duchovnej hudby, resp. 

hudby v liturgii. Každý respondent tiež uviedol 5 svojich najobľúbenejších piesní a dôvod ich 

obľúbenosti. Nasleduje postoj k textom piesní, ako aj celkový postoj k spevníku a jeho porovnanie 

s inými druhmi spevu či hudby v liturgii. Pýtali sme sa tiež na zmysel spevu piesní v liturgii, 

vhodnosť JKS pre liturgiu a využitie spevníka v mimoliturgickom prostredí. 

 

Praktické okolnosti spevu JKS v liturgii 

 

Otázky ďalšieho bloku smerovali k účasti respondenta na speve v bohoslužbe, pričom u niekto-

rých typov respondentov sme sa spytovali, ako vnímajú spev jednotlivých vrstiev účastníkov 

liturgie (z hľadiska generačného, sociálneho a pod.). Ďalej sem patrí problematika nácvikov 

piesní JKS s bohoslužobným zhromaždením a postoj k hlasovej polohe piesní. Zvlášť zaujímavou 

témou je výber piesní pre liturgiu, vrátane otázok, aké osoby sa na ňom zúčastňujú a podľa akých 

kritérií sa výber realizuje.  

 

Prostredie chrámového spevokolu 

 

Za tretí tematický blok možno považovať otázky spojené s chrámovým spevokolom. Ide o samot-

nú existenciu spevokolu v danom kostole, vnímanie jeho úloh v liturgii a formy spolupráce spevo-

kolu s miestnym organistom. Mapovali sme aj prítomnosť piesní JKS v repertoári chrámového 

spevokolu, resp. či sa činnosť speváckeho zboru nejakým spôsobom dotýka aj tejto piesňovej 

zbierky.  

 

Prostredie chrámového organistu 

 

Ďalšia skupina otázok súvisí s hrou na organe. Zisťovali sme, či vedia zahrať organový sprievod 

k piesňam JKS aj vedúci a členovia chrámových spevokolov. Seminaristi odpovedali na otázky 

obsadenosti služby organistu v miestnom kostole, uvádzali jeho základné sociodemografické 

údaje a hudobné vzdelanie. Samotní organisti klasifikovali svoj prístup k organovým sprievodom 

piesní JKS (rešpektovanie notového zápisu a pod.), zvládanie vybraných úsekov v piesňach 

z hľadiska prstokladu a napokon uviedli technické parametre organa, na ktorom svoju službu 

realizujú. 
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Aktuálne potreby, nová tvorba 

 

V poslednej časti sa respondent vyjadruje k aktuálnym potrebám liturgickej praxe, ktoré rôznym 

spôsobom súvisia s Jednotným katolíckym spevníkom. V novej fáze dotazníkového zisťovania 

sme doplnili otázky o novej tvorbe slovenských liturgických spevov: pýtali sme sa, či sa táto nová 

tvorba v miestom kostole používa a z akých zdrojov sa čerpá jej notový materiál. Nakoniec ešte 

respondent mohol doplniť svoje názory a postrehy k problematike, ktoré sa do predpísaných 

otázok nezmestili. 

 

 

3.1 DOTAZNÍKOVÉ OTÁZKY 
 

Tabuľka 3. Znenie otázok podľa typov respondentov5 

otázka umiestnenie 

v dotazníkoch 

V akom poradí by ste uprednostňovali jednotlivé druhy duchovnej 

hudby pri bohoslužbe? 

SV 8/1, SC 9/1, OR 6/1, 

TL 6/1, TS 7/1, KZ 5/1 

Uveďte päť piesní z JKS, ktoré na Vás obzvlášť pôsobia, a ku každej 

pripíšte, čo si na nej tak vážite. 

SV 7/2, SC 8/2, OR 5/2, 

TL 5/2, TS 3/5, KZ 4/2 

Uveďte čísla piesní JKS, ktoré najradšej alebo najčastejšie hrávate.6 OR 12/3 

Majte na mysli jeden konkrétny kostol vo Vašej farnosti, do ktorého 

chodievate. (...) Ku každej piesni uveďte číslom Váš odhad, koľko-

krát sa tá pieseň spieva v priebehu roka, teda vo všetkých nedeliach, 

sviatkoch i všedných dňoch, avšak zamerajte sa na jednu pravidelnú 

omšu alebo pobožnosť, ak sa ich slúži z deň alebo nedeľu viac. (...) 

Ďalej k tomu uveďte ďalším číslom Váš odhad, koľkokrát sa tá 

pieseň spieva v nedeliach a sviatkoch. (...) 

TS 1/3 

Desať piesní, ktoré sú vo Vašej farnosti mimoriadne obľúbené, pri 

ktorých sa do spevu zapojí obzvlášť veľká časť zhromaždenia, 

označte v zozname krúžkom. (...)7 

TS 2/4 

Uveďte Váš postoj k textom piesní JKS. SV 13/3, SC 16/3, OR 

16/5, TL 11/3, TS 10/6, 

KZ 11/3 

Uveďte Váš osobný postoj k piesňam JKS i k spevníku ako celku. 

Porovnajte piesne JKS a ich postavenie aj s inými druhmi duchovnej 

hudby alebo hudby v liturgii. 

SV 12/4, SC 15/4, OR 

15/6, TL 10/4, TS 9/2, 

KZ 10/4 

Aký cieľ a zmysel má podľa Vás spev piesní JKS v liturgii? OR 9/10, KZ 7/7 

                                                      
5 V prehľade uvádzame signatúry podľa typov respondentov: SV = vedúci spevokolu, SC = člen spevokolu, 
OR = organista, TL = poslucháč teológie laik, TS = poslucháč teológie seminarista, KZ = kňaz. Číslice za 
signatúrou predstavujú umiestnenie otázok v dotazníkoch v rokoch 1993/2015. 
6 Dotazník z roku 1993 obsahoval následne aj druhú vetu: „Uveďte čísla piesní JKS, ktoré tiež občas alebo 
v menšej miere hrávate.“ 
7 V dotazníku z roku 1993 ešte nasledovala veta: „Ďalších dvadsať piesní, ktoré sú tiež obľúbené, ale nie 
až tak ako tých predošlých desať, označte v zozname krížikom .“  
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Považujete piesne JKS za vhodné pre liturgiu? Ak áno, ktoré, akého 

druhu, za akých podmienok a prečo? 

SC 13/7, OR 10/11, TL 

9/7, KZ 8/8 

Viete o prípadoch či situáciách, že by sa piesne JKS niekde často 

alebo pravidelne spievali aj mimo bohoslužieb, pobožností a kos-

tola? Uveďte okolnosti takých prípadov. 

SV 11/5, SC 14/5, OR 

11/7, TL 8/5, TS 11/8, 

KZ 6/5 

Požiadajte päť rozličných osôb vo Vašej farnosti (...), aby charak-

terizovali svoj postoj k piesňam z JKS. (...) Uveďte u každej z osôb 

jej vek, pohlavie a povolanie alebo školu (...). 

TS 8/7 

Zapájate sa do spevu piesní JKS? Pravidelne, občas, alebo Vás to 

nezaujíma? 

SV 9/6, SC 10/6, TL 7/6 

Aké máte skúsenosti so spevom piesní JKS zo strany jednotlivých 

generačných a sociálnych vrstiev veriacich? 

OR 14/8, KZ 9/6 

Robíte nácviky piesní JKS s ľudom, aby ich zhromaždenie dobre 

spievalo? 

OR 8/9 

Vyhovujú Vám a spievajúcim vo Vašom kostole tóniny piesní JKS? 

Nemali by sa niektoré piesne podľa Vás spievať vo vyššej alebo 

nižšej hlasovej polohe? 

OR 18/4 

Kto Vám určuje výber piesní k liturgii a náklade akých kritérií? OR 13/12 

Aký zmysel má podľa Vášho názoru pôsobenie Vášho spevokolu 

v omšovej liturgii? A aké úlohy? 

SC 12/8 

Pôsobí vo Vašom kostole chrámový spevokol? Ak áno, ako si s ním 

delíte úlohy? 

OR 7/13 

Máte piesne JKS v pláne činnosti Vášho zboru? Nacvičujete ich so 

zborom? Alebo sa im venujete nejako inak? Ako? 

SV 10/7, SC 11/9 

Viete hrať na organe? Viete zahrať piesne JKS? SV 6/8, SC 7/10 

Máte vo Vašom kostole organistu? Uveďte v percentách Váš odhad, 

pri koľkých omšiach v nedeliach a sviatkoch sa v priebehu roka 

používa organ a spev piesní sa sprevádza organom. 

TS 4/9 

Uveďte osobné údaje o Vašom organistovi: a) koľko má rokov, muž 

či žena, b) jeho hlavné povolanie či zamestnanie, c) stupeň a forma 

jeho hudobného vzdelania (...). 

TS 5/10 

Z nižšie predpísaných odpovedí označte tie (...), ktoré zodpovedajú 

hre organistu vo Vašom kostole (...). 

TS 6/11 

Hrávate organové sprievody piesní presne podľa nôt uvedených 

v spevníku? Alebo používate vlastné harmonizácie? Ak vlastné, 

prečo? Vyhovuje Vám technická náročnosť organových sprievo-

dov? Alebo by mohli byť aj náročnejšie, či radšej jednoduchšie, 

ľahšie hrateľné? 

OR 17/14 

Uveďte prstoklad, ktorý používate pri hre vyznačených príkladov, 

alebo napíšte, čo si o tom myslíte (...). 

OR 20/15 
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Čo by ste uviedli o organe, na ktorom hrávate v kostole? Je to organ 

píšťalový alebo elektrický? Kto je jeho výrobcom, akej je značky? 

Kedy asi bol postavený, vyrobený? Akú má traktúru? Koľko má 

manuálov a registrov? Má pedál? Ak áno, počet klávesov pedála je 

32, 30, 18, 17 alebo iný (aký)? 

OR 19/– 

Je treba podľa Vášho názoru v súvislosti s JKS alebo preň niečo 

urobiť, zariadiť, zorganizovať? A čo by to malo byť? 

SV 14/9, SC 17/11, OR 

21/16, TL 12/8, TS 

12/12, KZ 12/9 

Využívajú sa vo Vašom kostole aj nové liturgické piesne a antifóny? 

Máme na mysli novú tvorbu pre jednohlasný spev ľudu, so sprievo-

dom organa. Napr. tie, ktoré sú dostupné na stránke Spevnik.sk. 

SV –/10, SC –/12, OR –

/17, KZ –/10 

Z akých zdrojov čerpáte notový materiál z tejto novej tvorby? SV –/11, OR –/18 

Čo by ste k uvedenej problematike ešte dodali? SV 15/12, SC 18/13, OR 

22/19, TL 13/9, KZ 

13/11 

Ste muž, žena, chlapec, dievča? Koľko máte rokov? Koľko máte 

rokov? 

SV 4/13, SC 4/14, OR 

3/20, TL 3/10, KZ 3/12 

Aké máte hudobné vzdelanie? Konzervatórium, ĽŠU, ZUŠ, iné 

(aké), ste samouk? 

SV 5/14, SC 5/15, OR 

4/21 

Aké je Vaše pôvodné vzdelanie, odbor a terajšie zamestnanie? TL 4/11 

Akú povahu má zbor, v ktorom pôsobíte? Je to zbor detský, mládež-

nícky, z dospelých, iný (aký)? 

SV 3/15, SC 3/16 

V spevokole pôsobíte ako spevák, speváčka, hráč(ka) na hudobnom 

nástroji (na akom), dirigent(ka), vedúci, vedúca, alebo máte inú 

funkciu (akú)? 

SC 6/17 

Aké je Vaše zaradenie v pastorácii? Ste správcom kostola? KZ 2/13 

V ktorej diecéze pôsobíte? SV 1/16, SC 1/18, OR 

1/22, TL 1/12, TS —/13, 

KZ 1/14 

Pôsobíte vo veľkom meste, v malom meste, na vidieku? SV 2/17, SC 2/19, OR 

2/23, TL 2/13 
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3.2 PREMENNÉ 
 

Uvádzame tu kompletný zoznam premenných, s ktorými sme pracovali pri plánovaní výskumu 

a vyhodnocovaní dát. Uvedené skratky názvov premenných a kódy odpovedí sú použité v dostup-

nom elektronickom dátovom súbore. 

 

Tabuľka 4. Prehľad a popis jednotlivých premenných 

č. skratka popis 

v1 ID Signatúra podľa kategórie respondenta a číslo dotazníka v danej kategórii: 

KZ=kňaz, TS=poslucháč teológie seminarista, TL=poslucháč teológie laik, 

OR=organista, SV=vedúci spevokolu, SC=člen spevokolu. Dotazníky z kaž-

dej fázy výskumu boli číslované zvlášť. 

v2 POH Pohlavie respondenta. Odpovede: M=muž, Ž=žena, 0=neodpovedal. 

v3 VEK Vek respondenta. Odpovede: vek uvedený presným počtom rokov, 

0=neodpovedal. 

v4 VEK3 Vek respondenta – 3 kategórie. Odpovede: 1=14-27 rokov, 2=28-45 rokov, 

3=46+ rokov, 0=neodpovedal alebo nejednoznačne odpovedal. 

v5 VEK4 Vek respondenta – 4 kategórie. Odpovede: 1=14-24 rokov, 2=25-40 rokov, 

3=41-60 rokov, 4=61+ rokov, 0=neodpovedal alebo nejednoznačne 

odpovedal. 

v6 DIEC Diecéza, kde respondent pôsobí. Odpovede: BA=Bratislavská, TT=Trnavská, 

NR=Nitrianska, ZA=Žilinská, BB=Banskobystrická, SP=Spišská, KE=Košic-

ká, RV=Rožňavská, 0=neodpovedal. 

v7 SPR Správca kostola. Odpovede: áno=správca, nie=iný duchovný, 0=neodpove-

dal. 

v8 5POP Päť piesní z JKS, ktoré na respondenta obzvlášť pôsobia. Odpovede: názvy 

piesní alebo ich čísla v JKS a slovné vysvetlenie dôvodu obľúbenosti. Ak 

respondent uviedol v riadku viac ako jednu pieseň, akceptovali sme len prvú 

z nich. Ak neuviedol konkrétnu pieseň, ale celú skupinu, napr. koledy, 

považovali sme to za nezodpovedanú otázku. Ak nejednoznačne odpovedal 

alebo neodpovedal=0. Bodovanie: pieseň uvedená v 1. riadku dostala 18 b., 

v 2. riadku 16 b., v 3. riadku 14 b., vo 4. riadku 12 b., v 5. riadku 10 b. Piesne 

nezaradené do kancionála, alebo piesne prijaté do kancionála dodatočne bez 

číslovania sme neakceptovali=N. 

v9 DDH Uprednostňovanie jednotlivých druhov duchovnej hudby pri bohoslužbe: 

umelecká zborová hudba, spev žalmov a iných biblických textov, pieseň 

z JKS, novšia mládežnícka alebo populárna pieseň, posvätné ticho, iný druh 

hudby (uviesť aký). Odpovede: ABCDEF. Druh uvedený na 1. mieste dostal 

6 b., na 2. mieste 5 b., na 3. mieste 4 b., na 4. mieste 3 b., na 5. mieste 2 b., 

na 6. mieste 1 b. Spájanie druhov na jednu úroveň (napr. C+B, A, E...) nebolo 

akceptované a bolo to spracované v danom poradí (ako CBAE). Ak neodpo-

vedal alebo nejednoznačne odpovedal=0. 
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v10 DDHI Uprednostňovanie jednotlivých druhov duchovnej hudby pri bohoslužbe. 

Slovná konkretizácia „iného druhu“. 

v11 MIM Informácie o používaní piesní JKS mimo bohoslužby. Odpovede slovné. 

v12 MIM2 Informácie o používaní piesní JKS mimo kostola a bohoslužby – 2 kategórie. 

Odpovede: áno, nie, 0=neodpovedal alebo nejasne odpovedal. 

v13 CIEL Cieľ spevu v liturgii. Odpovede slovné. 

v14 VHOD Vhodnosť piesní JKS pre liturgiu. Odpovede slovné. 

v15 VRST Skúsenosti so spevom JKS zo strany jednotlivých generačných a sociálnych 

vrstiev veriacich. Odpovede slovné. 

v16 CEL Postoj k piesňam JKS i k spevníku ako celku. Porovnanie s inými druhmi 

hudby v liturgii. Odpovede slovné. 

v17 TEXT Postoj k textom piesní JKS. Odpovede slovné. 

v18 UROB Čo treba pre JKS urobiť. Odpovede slovné. 

v19 DOD Čo chce respondent k uvedenej problematike ešte dodať. Odpovede slovné. 

v20 NT Využívanie nových liturgických piesní a antifón v mieste pôsobenia 

respondenta. Odpovede slovné. 

v21 NT3 Využívanie nových liturgických piesní a antifón v mieste pôsobenia respon-

denta – 3 kategórie. Odpovede: 1=nie, 2=áno, 3=často, 0=neodpovedal. 

v22 SID Veľkosť sídla, kde respondent pôsobí: vidiek, malé mesto, veľké mesto. 

Odpovede slovné. 

v23 SID3 Veľkosť sídla, kde respondent pôsobí – 3 kategórie. Odpovede: 1=vidiek, 

2=malé a stredne veľké mesto, 3=veľké mesto, 0=neodpovedal 

v24 HVZ Hudobné vzdelanie respondenta. Odpovede slovné. 

v25 HVZ6 Hudobné vzdelanie respondenta – 6 kategórií. Odpovede: 1=žiadne, samouk, 

2=súkromné hodiny, 3=kurzy, školenia, 4=ZUŠ, 5=konzervatórium, 6=VŠ 

hudobného zamerania, 0=neodpovedal alebo nejasne odpovedal. 

v26 OAZ Spôsob delenia úloh medzi organistom a zborom. Odpovede slovné. 

v27 ZBP2 Existencia chrámového zboru v mieste pôsobenia respondenta – 2 kategórie. 

Odpovede: áno, nie, 0=neodpovedal. 

v28 NL Realizácia nácvikov spevov s ľudom. Odpovede slovné. 

v29 NL2 Realizácia nácvikov spevov s ľudom – 2 kategórie. Odpovede: áno, nie, 

0=neodpovedal. 

v30 PIES Najradšej alebo najčastejšie hrané piesne organistu. Odpovede: čísla piesní, 

prípadne názvy piesní. 

v31 VYB Kto určuje výber piesní JKS k liturgii a podľa akých kritérií. Odpovede 

slovné. 

v32 VYBK Výber piesní JKS k liturgii určuje kňaz. Odpovede: áno, nie, 

0=neodpovedal. 

v33 VYBH Výber piesní JKS k liturgii určuje chrámový hudobník. Odpovede: áno, nie, 

0=neodpovedal. 
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v34 VYBD Výber piesní JKS k liturgii určuje direktórium. Odpovede: áno, nie, 

0=neodpovedal. 

v35 NOT Dodržiavanie notového zápisu organových sprievodov k piesňam. Postoj 

k technickej náročnosti organových sprievodov. Odpovede slovné. 

v36 NOTA Organista hrá sprievody k piesňam presne podľa nôt. Odpovede: áno, nie, 

0=neodpovedal. 

v37 NOTB Organista si notový sprievod k piesňam zjednodušuje. Odpovede: áno, nie, 

0=neodpovedal. 

v38 NOTC Organista hrá vlastné harmonizácie k piesňam JKS. Odpovede: áno, nie, 

0=neodpovedal. 

v39 TON Postoj k hlasovej polohe piesní. Odpovede slovné. 

v40 TON3 Postoj k hlasovej polohe piesní – 3 kategórie. Odpovede: 1=transponovať 

nižšie, 2=poloha vyhovuje, 3=transponovať vyššie, 0=neodpovedal alebo 

nejednoznačne odpovedal. 

v41 ORN Technické vlastnosti organa: typ, značka, rok výroby, traktúra, počet manu-

álov a registrov, počet klávesov pedála. Odpovede slovné. 

v42 PRST Prstoklad organistu pri hre uvedených úryvkov z piesní JKS. Odpovede: 

číselné v notovom zápise, prípadne slovné. 

v43 ZNT Zdroje notového materiálu nových liturg. piesní a antifón. Odpovede slovné. 

v44 ZBT Typ chrámového zboru. Odpovede slovné. 

v45 ZBT4 Typ chrámového zboru – 4 kategórie. Odpovede: 1=detský, 2=mládežnícky, 

3=z dospelých, 4=kombinovaný. 

v46 ZBF Funkcia respondenta v spevokole. Odpovede slovné. 

v47 ZBFS Funkcia respondenta v spevokole – spevák. Odpovede: áno, nie. 

v48 ZBFH Funkcia respondenta v spevokole – hráč na nástroji. Odpovede: áno, nie. 

v49 ZBFV Funkcia respondenta v spevokole – vedúci, dirigent. Odpovede: áno, nie. 

v50 ORH Člen spevokolu vie hrať na organe, vie hrať aj piesne JKS. Odpovede slovné. 

v51 ORH3 Člen spevokolu vie hrať na organe, vie zahrať aj piesne JKS. Odpovede: 

1=neviem, 2=trochu viem, 3=viem, 0=neodpovedal alebo nejasne odpovedal. 

v52 ZAP Zapájanie sa člena spevokolu do spevu piesní JKS. Odpovede slovné. 

v53 ZAP3 Zapájanie sa člena spevokolu do spevu piesní JKS – 3 kategórie. Odpovede: 

1=nezapájam sa, 2=občas, 3=zapájam sa, 0=neodpovedal alebo nejasne 

odpovedal. 

v54 ZBJ Piesne JKS ako súčasť činnosti spevokolu. Odpovede slovné. 

v55 ZBJ3 Piesne JKS ako súčasť činnosti spevokolu – 3 kategórie. Odpovede: 1=nie 

sú, 2=iba občas, 3=áno, 0=neodpovedal alebo nejasne odpovedal. 

v56 ZBZM Zmysel pôsobenia chrámového spevokolu. Odpovede slovné. 

v57 ZAM Pôvodné vzdelanie, odbor a zamestnanie respondenta. Odpovede slovné. 
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4 VÝSLEDKY 
 

4.1 JKS Z HĽADISKA OBĽÚBENOSTI A VYUŽITEĽNOSTI 
 

4.1.1 Otázka: „V akom poradí by ste uprednostňovali jednotlivé 

druhy duchovnej hudby pri bohoslužbe?“  
 

Tabuľka 5. Preferencie druhov duchovnej hudby v r. 1993 

r. 1993 

počet respondentov 
body 
spolu8 1. 

miesto 
2. 

miesto 
3. 

miesto 
4. 

miesto 
5. 

miesto 
6. 

miesto 

A. umelecká zborová hudba 25 47 48 68 48 11 888 

B. žalmy a biblické spevy 51 83 67 35 16 6 1132 

C. piesne z JKS 134 45 42 27 13 2 1306 

D. populárne piesne 47 62 51 51 30 10 1019 

E. posvätné ticho 2 18 38 51 88 35 618 

F. iné druhy hudby 5 7 14 16 36 105 346 

 

Tabuľka 6. Preferencie druhov duchovnej hudby v r. 2015 

r. 2015 

počet respondentov 
body 
spolu 1. 

miesto 
2. 

miesto 
3. 

miesto 
4. 

miesto 
5. 

miesto 
6. 

miesto 

A. umelecká zborová hudba 33 46 101 63 27 6 1081 

B. žalmy a biblické spevy 56 121 70 25 6 0 1308 

C. piesne z JKS 163 64 29 14 7 3 1473 

D. populárne piesne 19 33 47 79 54 37 849 

E. posvätné ticho 5 7 19 81 134 28 680 

F. iné druhy hudby 5 10 14 15 39 134 393 

 

Tabuľka 7. Druh duchovnej hudby uvádzaný na 1. mieste 

% r. 1993 r. 2015 

A. umelecká zborová hudba 9,47 11,74 

B. žalmy a biblické spevy 19,32 19,93 

C. piesne z JKS 50,76 58,01 

D. populárne piesne 17,80 6,76 

E. posvätné ticho ,76 1,78 

F. iné druhy hudby 1,89 1,78 

TOTAL 100,00 100,00 

                                                      
8 Spôsob bodovania viď v stati „Premenné“, pri premennej v9. 
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Tabuľka 8. Preferencie druhov duchovnej hudby podľa vybraných charakteristík 

respondentov 

 
body prepočítané na jedného respondenta 

zbor. biblic. JKS popul. ticho iné 

všetci respondenti r. 1993 3,36 4,29 4,95 3,86 2,34 1,31 

 r. 2015 3,85 4,65 5,24 3,02 2,42 1,40 

vedúci spevokolov r. 1993 3,30 4,15 5,37 2,59 2,00 ,93 

 r. 2015 3,85 4,75 5,29 3,29 2,37 1,13 

členovia spevokolov r. 1993 3,45 4,24 4,60 4,26 2,36 1,40 

 r. 2015 4,08 4,57 5,33 3,33 2,18 1,30 

organisti r. 1993 3,57 4,36 5,40 3,31 2,67 1,31 

 r. 2015 3,94 4,51 5,58 2,58 2,37 1,63 

poslucháči teol. laici r. 1993 3,33 4,08 5,17 4,58 2,50 ,67 

 r. 2015 3,57 4,70 4,27 3,27 3,03 1,27 

kňazi r. 1993 2,75 4,63 5,53 3,50 2,06 1,47 

 r. 2015 2,84 5,42 4,47 2,95 2,89 1,47 

muži r. 1993 3,36 4,23 4,97 3,10 2,24 1,20 

 r. 2015 3,69 4,65 5,10 3,03 2,53 1,51 

ženy r. 1993 4,37 5,61 6,38 5,77 3,13 1,81 

 r. 2015 4,78 5,58 6,42 3,62 2,79 1,59 

vek 15-24 r. 1993 3,47 4,31 4,50 4,44 2,36 1,40 

 r. 2015 4,13 4,47 5,34 3,06 2,55 1,17 

vek 25-40 r. 1993 2,91 4,01 4,79 3,60 2,29 1,28 

 r. 2015 3,81 4,78 5,12 3,08 2,48 1,57 

vek 41-60 r. 1993 2,93 4,14 5,07 2,41 2,20 1,11 

 r. 2015 3,83 4,72 5,24 3,01 2,37 1,28 

vek 61+ r. 1993 3,78 3,96 5,87 2,83 2,09 ,96 

 r. 2015 3,76 4,29 5,47 2,65 1,94 1,29 

vidiek r. 1993 3,27 4,12 5,22 3,13 2,31 1,17 

 r. 2015 3,72 4,60 5,41 3,15 2,34 1,14 

malé mestá r. 1993 3,75 4,41 4,49 4,10 2,29 1,32 

 r. 2015 4,08 4,55 5,40 2,90 2,44 1,32 

veľké mestá r. 1993 3,31 4,07 4,56 4,33 2,39 1,33 

 r. 2015 4,31 4,64 4,81 2,92 2,42 1,44 

 

(pokračovanie tabuľky na ďalšej strane) 
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body prepočítané na jedného respondenta 

zbor. biblic. JKS popul. ticho iné 

všetci respondenti r. 1993 3,36 4,29 4,95 3,86 2,34 1,31 

 r. 2015 3,85 4,65 5,24 3,02 2,42 1,40 

hud. samouk r. 1993 3,35 4,02 4,71 4,03 2,15 1,22 

 r. 2015 6,91 8,49 10,06 5,80 4,40 2,34 

hud. vzdelanie ZUŠ r. 1993 3,19 4,38 4,62 3,86 2,68 1,39 

 r. 2015 6,00 6,97 8,17 4,72 3,48 2,19 

hud. vzdelanie SŠ r. 1993 3,86 4,64 5,14 3,14 1,93 1,64 

 r. 2015 5,12 5,71 6,94 3,76 2,94 1,00 

hud. vzdelanie VŠ r. 1993 5,00 4,00 5,20 2,80 2,00 2,00 

 r. 2015 5,65 5,92 6,65 3,15 2,88 2,35 

využívajú novú tvorbu r. 1993 3,36 4,29 4,95 3,86 2,34 1,31 

 r. 2015 7,47 10,21 10,33 5,72 4,31 3,37 

 

 

Graf 1. Porovnanie preferencií druhov duchovnej hudby u celého súboru respondentov 
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Graf 2. Porovnanie preferencií druhov duchovnej hudby u vedúcich spevokolov 

 
 

Graf 3. Porovnanie preferencií druhov duchovnej hudby u členov spevokolov 

 
 

Graf 4. Porovnanie preferencií druhov duchovnej hudby u organistov 
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Graf 5. Porovnanie preferencií druhov duchovnej hudby u laických poslucháčov teológie 

 
 

Graf 6. Porovnanie preferencií druhov duchovnej hudby u kňazov 

 
 

Graf 7. Porovnanie preferencií druhov duchovnej hudby u mužov 
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Graf 8. Porovnanie preferencií druhov duchovnej hudby u žien 

 
 

Graf 9. Porovnanie preferencií druhov duchovnej hudby vo vekovej skupine 15-24 rokov 

 
 

Graf 10. Porovnanie preferencií druhov duchovnej hudby vo vekovej skupine 25-40 rokov 
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Graf 11. Porovnanie preferencií druhov duchovnej hudby vo vekovej skupine 41-60 rokov 

 
 

Graf 12. Porovnanie preferencií druhov duchovnej hudby vo vekovej skupine 61+ rokov 

 
 

Graf 13. Porovnanie preferencií druhov duchovnej hudby u respondentov na vidieku 
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Graf 14. Porovnanie preferencií druhov duchovnej hudby v malých a stredných mestách 

  
 

Graf 15. Porovnanie preferencií druhov duchovnej hudby u respondentov vo veľkých 

mestách 

 
 

Graf 16. Porovnanie preferencií druhov duchovnej hudby u hudobných samoukov 
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Graf 17. Porovnanie preferencií druhov duchovnej hudby u respondentov so základným 

hudobným vzdelaním 

 
 

Graf 18. Porovnanie preferencií druhov duchovnej hudby u respondentov so stredným 

hudobným vzdelaním 

 
 

Graf 19. Porovnanie preferencií druhov duchovnej hudby u respondentov s vysokým 

hudobným vzdelaním 
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Graf 20. Porovnanie preferencií druhov duchovnej hudby u respondentov, ktorí využívajú 

novú tvorbu 

 
 

Zobrazenie formou grafov názornejšie upozorňuje, že v priebehu dvadsaťročného vývoja zohral 

významnú rolu faktor vzdelávania na základných umeleckých školách a faktor novej tvorby 

liturgických spevov. Ako vidno z nasledujúceho grafu, respondenti, ktorí uviedli ako najvyššie 

dokončené hudobné vzdelanie ZUŠ, dnes oveľa uvedomelejšie než pred 20 rokmi uprednostňujú 

v liturgii umeleckú zborovú hudbu, kancionálové piesne i žalmové a biblické spevy. Ďalší graf 

zobrazuje rovnako uvedomelejší prístup tam, kde sa v liturgii používajú aj nové piesne a antifóny. 

V tomto prípade je nárast preferencií oproti minulosti obrovský, najmä u žalmových a biblických 

textov (práve v tomto žánri sa premieta zrejme pozitívne prijatá nová tvorba), ale aj ostatných 

druhov.  

 

Menšie posuny nastali v prostredí kňazov, žien, členov spevokolov, laických poslucháčov teoló-

gie, ľudí vo veku 15-60 rokov, populácie v malých a veľkých mestách, ľudí so stredoškolským 

a vysokoškolským hudobným vzdelaním. 

 

Tieto menšie vkusové posuny spočívajú v nasledujúcom: U kňazov v určitej miere zoslabla 

preferencia piesní JKS na úkor žalmových a biblických spevov a posvätného ticha. Ženská časť 

zastáva nemenné vkusové preferencie, s výnimkou výraznejšieho poklesu populárnych piesní. 

Členovia spevokolov tiež menej preferujú populárne piesne, s tým, že na ich miesto sa dostávajú 

piesne z JKS. Je zaujímavé, že u vedúcich spevokolov sa tento trend absolútne nevyskytol; u nich 

sympatie k populárnym piesňam skôr narástli. Laickí poslucháči teológie menej preferujú 

populárne piesne ako pred dvadsiatimi rokmi. Rovnako mladí ľudia vo veku 15-24 rokov menej 

uprednostňujú populárne piesne a viac piesne JKS a umelecké zborové spevy. U ľudí vo veku 25-

40 rokov je nárast sympatií k zborovým a žalmovým spevom markantnejší, ale neopúšťajú 

populárne piesne tak výrazne ako ich mladší súčasníci. U generácie 41-60 ročných vzrástla obľuba 

umeleckej zborovej hudby. Populácia v malých mestách zanecháva populárne piesne v prospech 

tradičných piesní z JKS a obyvatelia veľkých miest zanechávajú populárne piesne v prospech 

umeleckého zborového repertoáru. Ľudia so stredoškolským hudobným vzdelaním oproti 

minulosti viac obľubujú piesne JKS, zborovú hudbu, aj žalmové spevy. Je zaujímavé, že u ľudí 

s vysokoškolským hudobným vzdelaním nenastal popri žalmoch a JKS nárast u zborovej hudby, 

ale u preferencii ticha.  
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Takmer žiadny posun nenastal u ľudí vo veku 61+, u mužov, organistov a obyvateľov vidieka. 

 

V možnosti „iný druh hudby“ absolútna väčšina respondentov uvádzala inštrumentálnu, komornú 

(husle, sláčikové trio, flauta, zobcová flauta, gitara, klavír) a najmä sólovú organovú hudbu – 

z vhodnej organovej literatúry či improvizáciu. V drobných výskytoch sa tu objavila dychová 

hudba a hra na ľudových hudobných nástrojoch. Ostatné alternatívy mali podstatne menšie zastú-

penie. Z nich vynikajú najmä: latinský gregoriánsky spev, gospelové piesne (tzv. nové duchovné 

piesne, kresťanský rock, chvály), známe tradičné piesne nezaradené do JKS,9 v menšom počte sa 

vyskytla nové slovenské antifóny a spevy z Taizé.10 

 

Nakoniec porovnanie preferenčného správania sa populácie, ktorá bola v roku 1993 vo vekovej 

kategórii 25-40 rokov a v roku 2015 v kategórii 41-60 rokov. 

 

Graf 21. Porovnanie vývoja preferencií druhov duchovnej hudby u súčasnej strednej 

generácie 

 
 

Staršia časť respondentov, ktorá bola v roku 1993 v kategórii 25-40 ročných sa počas 2. fázy 

výskumu nachádzala už v kategórii 61+, preto nasledujúci graf ponúka kombináciu týchto dvoch 

vekových kategórií. 

 

  

                                                      
9 Napr. Srdce moje láskou žiari, Vysoko kríž na Golgote, Tu v najsvätejšej Sviatosti. 
10 V záujme maximálnej možnej komparácie 1. a 2. fázy výskumu (1993, 2015) sme v 2. fáze zachovali 
v tejto otázke rovnakú kategorizáciu druhov duchovnej hudby. Považujeme ju však za nejednoznačnú 
a terminologicky mätúcu, čo potvrdzuje aj uvádzanie antifón, spevov z Taizé a gospelových piesní medzi 
„inými druhmi“ a nie medzi žalmovými a biblickými spevmi či populárnymi piesňami. 
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Graf 22. Porovnanie vývoja preferencií druhov duchovnej hudby u súčasnej staršej 

generácie 

 
 

Oba grafy neprinášajú žiadne prekvapivé výsledky, ktoré by zvlášť vyzdvihovali faktor veku 

v priebehu času. Len potvrdzujú už konštatovaný trend ústupu preferencií populárnych piesní 

a uvedomelejšieho vnímania ostatných kľúčových druhov duchovnej hudby. 

 

 

4.1.2 Otázka: „Uveďte päť piesní z JKS, ktoré na Vás obzvlášť 

pôsobia, a ku každej pripíšte, čo si na nej tak vážite.“ 
 

Dáta z odpovedí na túto otázku obsahujú čísla všetkých piesní, ktoré respondenti uviedli medzi 

svojimi najobľúbenejšími. Za číslom piesne nasleduje počet hlasov, resp. respondentov. 

 

Tabuľka 9. Porovnanie obľúbenosti jednotlivých piesní 

pieseň r. 1993 r. 2015 

č.001 Ó, prekrásna Hviezda ranná 0 42 

č.002 Anjel Pána 0 12 

č.003 Anjel z neba 74 26 

č.004 Bože, ku tebe 44 122 

č.005 Buď, Mária, pozdravená 54 52 

č.006 Dennica už vyšla 18 0 

č.007 Dnes Panna je pozdravená 0 18 

č.008 Duša moja celou silou 0 24 

č.009 Poslaný je anjel 0 50 

č.011 Hľa, anjel Pána vznešený 0 28 

č.012 Hľa, Panna je pozdravená 0 46 

č.014 Múdrosť a sila 0 18 

2,91

4,01

4,79

3,60

2,29

1,28

3,88

4,59

6,18

3,12

2,18

1,29

UMELECKÁ ZBOROVÁ H.

ŽALMY A BIBL. SPEVY

PIESNE Z JKS

POPULÁRNE PIESNE

POSVÄTNÉ TICHO

INÝ DRUH HUDBY

1993

2015



33 

č.016 Oblaky z neba 0 32 

č.017 Otec nebeský 0 16 

č.019 Po zlom páde 0 18 

č.020 Príďže, náš milý Spasiteľ 36 44 

č.023 Tys’, Panna plná milosti 0 12 

č.024 Veselo spievajme 14 60 

č.025 V spôsobe chleba 36 28 

č.028 Príde Kristus 126 94 

č.034 Syn Boží sa nám narodil 12 0 

č.037 Buďme všetci potešení 28 18 

č.039 Búvaj, Dieťa krásne 226 140 

č.040 Čas radosti 30 0 

č.041 Dieťatko sa nám dnes zrodilo 0 10 

č.042 Aké to svetlo 14 10 

č.043 Dnes sa Kristus narodil 12 0 

č.044 Narodil sa Kristus Pán 160 60 

č.046 Dieťatko spanilé 10 10 

č.048 Dnešný deň sa radujme 24 32 

č.049 Dobrá novina 0 16 

č.050 Dobrý pastier sa narodil 62 16 

č.051 Do hory, do lesa, valasi 56 0 

č.052 Do mesta Betlema 12 0 

č.054 Hľa, zástup zboru anjelského 24 0 

č.056 Kde si, náš Mesiáš 0 38 

č.058 Kyrie eleison – Pána Krista 0 78 

č.064 Od nás dávno túžený 18 16 

č.066 Ó, chýr preblahý 130 28 

č.068 Pastieri, pastieri 14 40 

č.071 Plesajte, kresťania 16 0 

č.072 Počujte radosť utěšenu 0 16 

č.076 Povedzte nám 10 0 

č.077 Prišiel ten čas veselý 34 0 

č.083 Vitaj, ó, Ježiško narodený 0 18 

č.085 Svetlo svetu dnes nastalo 14 14 

č.086 Spasiteľ sveta zrodil sa 0 42 

č.088 Tichá noc, svätá noc 1544 802 

č.090 Tebe sa tu klaniame 210 195 

č.091 Veselosť veľká 14 0 

č.092 Vitaj, náš Ježiško narodený 0 10 
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č.095 Vstávajte, pastieri, berte sa hor’ 18 0 

č.097 Z Panny Pán Ježiš je narodený 14 0 

č.101 Narodil sa nám 14 0 

č.104 Pán časov 42 28 

č.105 Ó, Ježišu, buď k pomoci 22 0 

č.107 Veseľ sa, ľudské stvorenie 14 38 

č.109 Hľa, aká to hviezda krásna 0 14 

č.111 Traja králi uzreli 0 16 

č.114 Ježiš sladký, dušiam hosť si 14 82 

č.115 Ježišu, Ježišu 0 18 

č.116 Ježišu, vznešená 0 12 

č.117 Kde je Ježiš 16 12 

č.118 Kdes’, moje spasenie 68 260 

č.119 Kde si, môj premilý 0 18 

č.124 Ach, beda mne nešťastnému 0 30 

č.125 Pristúp, pristúp sem, hriešniku 0 16 

č.129 Ach, kríž svätý 0 88 

č.131 Ach, poďte kresťania 100 28 

č.133 Jezu Kriste, Pane milý 14 14 

č.135 Často drahé rany sväté 50 62 

č.140 Ježišu, buď uctený 0 12 

č.141 Každá rana Krista Pána 0 14 

č.142 Keď Ježiša nevinného 50 90 

č.143 Kristus, príklad pokory 36 126 

č.145 Mária, Matka bolestná 12 144 

č.146 Ku krížu svätému 22 42 

č.147 Mária pod krížom stála 0 12 

č.150 Matka plače, ruky spína 156 228 

č.151 Mizerere, mizerere 14 12 

č.152 Môj milý Ježišu 36 0 

č.153 Múdrosť Otca večného 16 0 

č.157 Ó, môj Bože láskavý 48 118 

č.160 Poďakujme Kristu Pánu 0 14 

č.162 Poďteže, hriešnici 0 10 

č.166 Presväté znamenie 336 190 

č.167 Pred trón tvoj, ó, Kriste 42 0 

č.169 Rozjímajme s pokornosťou 0 14 

č.170 Rozmýšľajme dnes 0 24 

č.172 Stála Matka bolestivá 42 100 
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č.173 S pobožnosťou oslavujme 64 24 

č.178 Čo stanica prvá 26 12 

č.180 Ó, hlava ubolená 28 38 

č.181 Rozjímať o umučení 0 16 

č.187 Dokonané je 28 0 

č.188 Ó, ľude môj, národe môj 0 14 

č.191 O tajomstvách umučenia 10 14 

č.192 Pán Ježiš Kristus vstal z mŕtvych 60 124 

č.193 Aleluja, radujme sa 62 102 

č.194 Ježiš Kristus, Spasiteľ náš 34 40 

č.198 Ó, slávny deň 30 30 

č.199 Plesaj, všetko stvorenie 10 40 

č.201 Raduj sa, Cirkev Kristova 358 326 

č.202 Radujte sa, ó, kresťania 14 14 

č.206 Utešený nám deň nastal 0 12 

č.208 Víťaz Kristus z mŕtvych vstáva 24 14 

č.209 Obeť svoju veľkonočnú 68 184 

č.210 Základ Cirkvi je na skale 304 248 

č.211 Žiaľ v radosť sa už premenil 16 14 

č.212 Hľa, žiarou skvie sa 0 16 

č.217 Duchu Svätý, príď z neba 76 110 

č.219 Leť, prosba naša 34 46 

č.225 Ó, Pôvodca nášho blaha 0 14 

č.227 Daruj, ó, Ježiš, srdce mne 68 84 

č.228 Nebo i zem, vyhlasujte 78 30 

č.229 Oslavujme najsvätejšie 0 26 

č.231 Pozdravujme Božské Srdce 12 0 

č.232 Sem srdce k Srdcu dones 30 246 

č.233 Tisíc ráz buď pozdravené 18 0 

č.234 Vzdajme chválu, česť i slávu 28 0 

č.235 Znej, pieseň, srdcom lásky 140 100 

č.236 Omša sa už začína 74 44 

č.238 Bože, svetov mocný Pane 90 120 

č.239 Bože, tvojej velebnosti 110 32 

č.240 Dietky srdca nevinného 12 0 

č.241 Hlboko sa ti klaniame 0 120 

č.242 Klaniame sa tebe 16 0 

č.243 Kresťania, sem spiechajte 0 10 
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č.244 K stolu Božej láskavosti 86 132 

č.245 My klaniame sa tebe 34 0 

č.246 Ó, Bože na výsosti 18 0 

č.247 Ó, Ježišu náš najmilší 170 44 

č.248 Ó, trojjediný Bože 104 82 

č.249 Poďte, duše, s radosťou 0 26 

č.250 Poďte, obnovme obetu 0 10 

č.251 Pred oltárom tu kľakáme 0 42 

č.252 Pred trón lásky tvojej, Bože 0 12 

č.253 Ráč nás, Pane, zbaviť 30 0 

č.255 Svätú obeť začíname 58 30 

č.256 Tu skrúšení v prach padáme 780 688 

č.257 Ty si, Pane, v každom chráme 572 546 

č.258 Vstupujem do chrámu tvojho 42 146 

č.259 Začína sa konať pravá obeť 22 68 

č.260 Pokľakni na kolená 0 36 

č.261 Ach, láska preveľká 0 64 

č.262 Ach, vitaj, vitaj nám 36 34 

č.263 Buď vždy pozdravená 12 18 

č.264 Buď vždy pozdravené 14 16 

č.265 Ctím teba pobožne 32 32 

č.266 Daj nám sväté požehnanie 16 0 

č.267 Hostiu vítajme 124 138 

č.268 Chvála tebe, ó, Bože 14 18 

č.269 Chváľ, Sione, Spasiteľa 0 26 

č.270 Klaniam sa ti vrúcne 904 654 

č.271 Ktorý na oltári 16 0 

č.272 Kriste, zo srdca celého 98 42 

č.273 Lásky plní Serafíni 0 16 

č.275 Nepochopiteľné, nesmierne taj. 44 272 

č.277 Ó, Ježišu, ty chlieb živý 0 10 

č.278 Ó, láska, nádej, spása 316 580 

č.281 Pozdravená buď, Sviatosť Oltárna 0 16 

č.282 Pred tebou, Ježišu, padám na zem 10 106 

č.283 Radosťou oplývam 70 80 

č.284 Radujme sa, ó, kresťania 0 28 

č.285 Slovu nekonečnému 26 0 

č.286 Z neba na zem zostupujte 0 18 
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č.287 Z neba stúpte, anjeli 44 90 

č.288 Tebe žijem, Ježiš môj 322 314 

č.289 Z trónu slávy zostupuje 14 0 

č.290 Telo Krista a krv svätá 12 0 

č.291 Velebme, kresťania 14 32 

č.292 Velebíme, Kriste, teba 60 0 

č.293 Veľkú milosť udeľuješ 132 124 

č.295 Vitaj, milý Jezu Kriste 58 58 

č.296 Vitaj, najsvätejšie Božie Telo 12 0 

č.298 Vitaj, spása duší 0 116 

č.299 Zdrav’ buď, Kriste najmocnejší 254 302 

č.300 Ježiš, Ježiš, príď ku mne 260 434 

č.302 Ó, Pane, nie som hodný 80 22 

č.303 Duša Kristova, posväť ma 254 302 

č.308 Slávna Matka Spasiteľa 0 18 

č.312 Raduj sa, nebies Kráľovná 78 62 

č.314 Zdravas’, Kráľovná 10 16 

č.315 Salve Regina 0 16 

č.316 Bože, všetko stvorenie 30 0 

č.317 Javte, ústa, dôstojného 18 0 

č.320 Na kolená padám 0 14 

č.322 Svätý, svätý, svätý 0 26 

č.327 Nech je zvelebený Boh 16 72 

č.330 Anjelským pozdravením 72 92 

č.331 Bez prestania nám žiari 0 10 

č.332 Celá krásna si, Mária 664 398 

č.333 Hor’ sa, srdcia maloverné 120 110 

č.336 Lurdská hviezda prekrásna 14 0 

č.337 K Márii voláme 108 82 

č.338 Kráľovná, buď pozdravená 14 0 

č.343 Mária najčistejšia 26 62 

č.344 Mária, ochrana 110 370 

č.346 Matka milá, Matka svätá 10 0 

č.352 Neopúšťaj nás 110 98 

č.353 Ó, čisté Srdce Márie 16 12 

č.355 Ó, ty prekrásna 10 0 

č.356 Ó, Mária, Panna krásna 0 16 

č.357 Ó, Mária, pozri na mňa 28 16 
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č.359 Ó, Mária, Prímluvnica naša 430 210 

č.363 Panna čistá 0 10 

č.365 Pod tvoj plášť sa utiekame 12 34 

č.366 Pozdravená buď, Mária 10 30 

č.370 Radosťou je moje srdce 12 16 

č.372 Pred vekmi zvolená 40 24 

č.375 Salve, Regina, vitaj, Kráľovná 14 32 

č.376 Slávna si, Kráľovná 10 22 

č.377 Slávne meno Márie 0 22 

č.381 Tisíc ráz buď nami ctená 0 14 

č.382 Tisíc ráz buď pozdravená 14 0 

č.383 Tisíc ráz pozdravujeme teba 10 20 

č.385 Veseľ sa, nebies Kráľovná 0 34 

č.388 Zaznite piesňou, údolia 64 0 

č.389 Zdravas’, Hviezda morská 12 0 

č.393 Zdrav’ buď, zdrav’ buď 0 232 

č.394 Ó, Mária bolestivá 798 280 

č.399 Kvetinky májové 14 40 

č.400 Matička Kristova 0 14 

č.401 Často ja spomínam 10 0 

č.402 Počul som krásny hlas 0 10 

č.403 Počúvajte vrúcny hlas 0 22 

č.405 Tie šaštínske zvony 58 86 

č.410 K tebe, Matka ružencová 0 16 

č.411 Ó, Mária, Kráľovná ružencová 0 32 

č.415 Spievajme Márii 12 12 

č.417 Hľa, otvára sa brána nebies 78 88 

č.419 K tebe prichádzame 10 10 

č.429 Svätý Peter, svätý Pavol 0 30 

č.431 Duša kresťanská, zvelebuj Boha 0 12 

č.432 Oslavujme hviezdy jasné 108 66 

č.433 Ó, krásne svetlá otčiny 10 0 

č.436 Spievajme o krajanoch 0 10 

č.441 Svätý Václave 10 0 

č.443 Ó, Boží anjel, strážca môj 26 0 

č.445 Celým svetom sa pieseň šíri 0 10 

č.449 Ó, šťastní Boží sluhovia 0 16 

č.450 Zhliadni na nás z výšky skvelej 0 10 
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č.453 Vy, hrdinskí Krista mučeníci 10 0 

č.462 Bože, vyslyš prosby naše 28 20 

č.464 Mária, Matka milosti 0 10 

č.468 Odpočinku večného daj 0 10 

č.470 Ó, Mária, ctná ľalia 0 12 

č.472 Pane, Ježišu Kriste 10 0 

č.473 Ráč ľahké odpočívanie 0 18 

č.475 Vysloboď od smrti 40 128 

č.481 Daj nám lásku k svojmu Slovu 12 0 

č.484 Yzopom ma pokrop, Pane 0 14 

č.487 K tebe, Otče, dnes voláme 12 0 

č.488 Počuj prosby naše 0 16 

č.492 Bože, verím, Bože, dúfam 16 18 

č.493 Otče náš 22 330 

č.494 Všemohúci večný Bože 0 16 

č.498 Ježišu, Kráľu 452 684 

č.499 Ó, Kriste, veľký Kráľu náš 36 56 

č.501 Ježiš, Mária i Jozef 0 10 

č.503 Lásky svätej ohnisko 54 154 

č.504 Ajhľa, skvie sa oltár Pána slávy 86 46 

č.510 Veľmi milujem ťa, Bože 18 38 

č.511 Hospodin mojím Pastierom 0 20 

č.515 Chváľme vždy Pána 0 10 

č.516 Ľútostivý Bože 10 0 

č.518 Veľký kňaz k nám dnes prichádza 60 10 

č.520 Pastier duší nový prichodí 10 0 

č.521 Zdroj múdrosti 0 54 

č.522 V srdci Ríma 32 56 

č.523 V sedmobrežnom kruhu Ríma 572 304 

č.524 Bože, čos’ ráčil 156 310 

č.525 Teba, Bože, chválime (1.) 24 382 

č.526 Teba, Bože, chválime (2.) 258 164 

č.535 Rorate coeli desuper 14 0 

N piesne nezaradené do JKS 218 160 
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Tabuľka 10. Dvadsať najobľúbenejších piesní v r. 1993 a 2015 

r. 1993                    r. 2015 

č.  názov body  č.  názov body 

088 Tichá noc, svätá noc 1544  088 Tichá noc, svätá noc 802 

270 Klaniam sa ti vrúcne 904  256 Tu skrúšení v prach padáme 688 

394 Ó, Mária bolestivá 798  498 Ježišu, Kráľu 684 

256 Tu skrúšení v prach padáme 780  270 Klaniam sa ti vrúcne 654 

332 Celá krásna si, Mária 664  278 Ó, láska, nádej, spása 580 

257 Ty si, Pane, v každom chráme 572  257 Ty si, Pane, v každom chráme 546 

523 V sedmobrežnom kruhu Ríma 572  300 Ježiš, Ježiš, príď ku mne 434 

498 Ježišu, Kráľu 452  332 Celá krásna si, Mária 398 

359 Ó, Mária, prímluvnica naša 430  525 Teba, Bože, chválime (1.) 382 

201 Raduj sa, Cirkev Kristova 358  344 Mária, ochrana 370 

166 Presväté znamenie, presv. kríž 336  493 Otče náš 330 

288 Tebe žijem, Ježiš môj 322  201 Raduj sa, Cirkev Kristova 326 

278 Ó, láska, nádej, spása 316  288 Tebe žijem, Ježiš môj 314 

210 Základ Cirkvi je na skale 304  524 Bože, čos’ ráčil 310 

300 Ježiš, Ježiš, príď ku mne 260  523 V sedmobrežnom kruhu Ríma 304 

526 Teba, Bože, chválime (2.) 258  299 Zdrav’ buď, Kriste najmocnejší 302 

299 Zdrav’ buď, Kriste najmocnejší 254  303 Duša Kristova, posväť ma 302 

303 Duša Kristova, posväť ma 254  394 Ó, Mária bolestivá 280 

039 Búvaj, Dieťa krásne 226  275 Nepochopiteľné, nesmierne 272 

N piesne nezaradené do JKS 218  118 Kdes’, moje spasenie 260 

 

Podoba notového zápisu troch najobľúbenejších piesní z oboch fáz výskumu, ako boli publiko-

vané v Schneiderovom kancionáli, je na nasledujúcich stranách (zoradené od najobľúbenejšej):  

 

Tichá noc, svätá noc  F. Gruber (1787 – 1863) 

Klaniam sa ti vrúcne  M. Schneider-Trnavský (1881 – 1958)  

Tu skrúšení v prach padáme J. M. Haydn (1737 – 1806) 

Ó, Mária bolestivá  M. Schneider-Trnavský (1881 – 1958) 

Ježišu, Kráľu   M. Schneider-Trnavský (1881 – 1958) 
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4.1.3 Otázka: „Uveďte Váš postoj k textom piesní JKS.“ 
 

Z výrokov kňazov na adresu textov JKS v roku 1993 bolo 18% pozitívnych, 7% neutrálnych 

a 75% kritických. Laickí respondenti mali spolu 48% pozitívnych, 4% neutrálnych a 48% kritic-

kých výrokov. Z výrokov všetkých respondentov spolu v roku 1993 bolo  

 

43% pozitívnych,  

5% neutrálnych,   

52% kritických. 

 

V roku 2015 bolo z výrokov kňazov na adresu textov JKS 41% pozitívnych, 14% neutrálnych 

a 45% kritických. Laickí respondenti mali spolu 55% pozitívnych, 8% neutrálnych a 37% 

kritických vyjadrení. Z výrokov všetkých respondentov spolu v roku 2015 bolo 

 

54% pozitívnych,  

9% neutrálnych, 

37% kritických.  

 

Tabuľka 11. Postoje k textom piesní 

% 
r. 1993 r. 2015 

kňazi laici kňazi laici 

glorifikácia pôvodných textov, túžba nemeniť ich 9,09 1,81 4,55 1,78 

chvála, úcta k tradícii, k duchovnému obsahu textov 9,09 45,70 36,36 53,38 

nevšímavosť k textom, neutrálny postoj ,00 1,81 ,00 ,71 

vnímavosť pre silné i slabé stránky textov, 

ambivalentný postoj 
6,82 2,71 13,64 7,47 

kritika liturgických a teologických nedostatkov 27,27 8,14 9,09 6,05 

kritika poetiky, kompozície textov, neaktuálnosti ,00 6,33 ,00 ,36 

kritika pátosu, emócií a zdrobnenín 6,82 5,43 4,55 2,85 

kritika archaizmov a nespisovných výrazov 29,55 17,19 4,55 10,32 

túžba po úprave textov (všeobecne) 11,36 6,79 13,64 6,05 

kritika nejednotnosti textov v rôznych vydaniach JKS ,00 4,07 13,64 11,03 

TOTAL 100,00 100,00 100,00 100,00 

 

Vybrané výroky respondentov podľa obsahu: 

 

Glorifikácia pôvodných textov, túžba nemeniť ich 

 

Som za to, aby sa texty vrátili do úplne pôvodnej podoby, všetky postupné korektúry je 

potrebné zrušiť. Práve zastaranosť prispieva k hodnote; nové úpravy len zvyšujú 

nejednotnosť a komplikujú uvádzanie do praxe. Moderné texty môžeme spievať pri 

žalmoch alebo na zábave, JKS je a má byť starý poklad. (2015, laik) 
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Texty v JKS sú plné teológie. Aj keď sa používajú už pre nás archaizmy, nemyslím, že 

by to bolo treba meniť. podľa mňa práve to je na tom krásne. (2015, laik) 

 

Všetky texty JKS sú veľmi silnými modlitbami, sú napísané veľmi dobre. Viacerí sa 

sťažujú na archaické texty, ale potom by sme museli robiť zmeny textov aj básňach 

a iných dielach. A to nerobíme. (2015, laik) 

 

Chvála, úcta k tradícii, k duchovnému obsahu textov  

 

Texty piesní z JKS sa mi veľmi páčia. Každý rok, čím som staršia, tým viac ich začínam 

chápať a rozumieť a tak isto aj prežívať... (1993, laik) 

 

Texty piesní sú obsahovo pokračovaním duchovných hodnôt pre všetok náš ľud. Sú 

pokračovaním výučby náboženstva pre každého, kto spieva. Dávajú nám (nášmu speva-

vému ľudu) precítiť a povzniesť svoje srdcia k Bohu. (1993, laik) 

 

Nesú v sebe veľkú literárnu hodnotu a ak aj nevyhovujú po liturgickej stránke, už pre 

historickú a kultúrnu hodnotu by sa mali zachovať. (1993, laik) 

 

Pod texty piesní sa podpísali známi autori a polemizovať nad niektorými slovami len 

preto, že sa zdajú byť nárečové alebo nespievané, by bolo to isté ako vyhodiť z Hviez-

doslava alebo iného básnika slovo iba preto, že sa nepoužíva. Jazykovedci nech konečne 

naspäť zavedú pád vokatív (5.), ktorý prežil už len v náboženských textoch, lebo mám 

dojem, že iba preto ho slovenčina nesmela mať. (1993, laik) 

 

Texty sú veľmi dobré, dogmaticky sú veľmi hlboké. Denzinger je teológ, ktorý zozbieral 

dogmy. Prof. dogmatiky nám hovorieval: „V JKS je ukrytý celý Denzinger.“ (2015, 

kňaz) 

 

Až na malé výnimky sú hlboké, poetické, duchovne i teologicky hodnotné. Istá „staro-

módnosť“, dnes vnímaná ako prejav romantizmu, im dodáva umeleckú výnimočnosť. 

Napríklad vo dvoch adventných piesňach z JKS (č. 25 a 26) je v texte eschatologický 

moment. V novej tvorbe som ho nenašiel... (2015, laik) 

 

Vnímavosť pre silné i slabé stránky textov, ambivalentný postoj 

 

Rôzna kvalita – od extra skvelé po veľmi slabé. (2015, laik) 

 

Kritika liturgických a teologických nedostatkov 

 

Popri všetkej pozornosti sa dostali do JKS niektoré defekty. Texty treba zrevidovať, 

niektoré vylepšiť, z niektorých odstrániť dvojzmyselnosť („...modlí sa tu za svoj blud“, 

„Ježiš hriešny svet vykúpil“). Tieto defekty už naznačil P. Olos SDB. V textoch na offer-

torium má byť jasné, že sa obeta ešte len pripravuje, a nie koná... (1993, kňaz) 

 

Chýbajú piesne, ktoré vyjadrujú spoločenstvo (zvýraznenie: autor výroku) pri sv. 

prijímaní! Orientujú sa len na „ja – Boh“. (1993, kňaz) 
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Niektoré piesne nevystihujú liturgickú reformu, obsahovo sú zavádzajúce (283, ...), 

pohrebné sú často plné akéhosi strachu zo smrti namiesto kresťanskej nádeje zo 

zmŕtvychvstania. (1993, kňaz) 

 

Texty sú zastaralé básnicky i teologicky. Nevyjadrujú človeka dnes, napr. úplne chýba 

element lásky k blížnemu, atď. (1993, laik) 

 

Niektoré texty nie sú na úrovni súčasného teologického chápania. Nekorešpondujú so 

situáciou dnešného človeka. (1993, kňaz) 

 

Zrevidovať JKS a vyradiť piesne, ktoré hraničia s herézami. (2015, kňaz) 

 

Kritika poetiky, kompozície textov a neaktuálnosti 

 

Niektoré nie sú moc zrozumiteľné – význam textu sa ťažko chápe, sú trochu nepriro-

dzené. (1993, laik) 

 

Často sa mi zdá, že pri niektorých básnických obratoch sa vo význame strácam. (1993, 

laik) 

 

Mali by sa viac blížiť k problémom dnešného človeka a sveta. (1993, laik) 

 

Kritika pátosu, emócií a zdrobnenín  

 

Pre slávenia liturgie nevhodné – sladké slová, príliš silné slová... (1993, kňaz) 

 

Niektoré texty sú povrchné až nasladlé („sladká“ P. Mária; „stvorením pohŕdam, keď 

teba mám“, „sladké nebies ty očko“, „očičká otváraš, ručičky vystieraš, v srdiečku objí-

maš“); „Kresťania nariekajte, od žiaľu zamdlievajte“... upraviť! (1993, kňaz) 

 

Sentimentálne... zastaralé... patetické... (1993, laici) 

 

Myslím si, že na viacerých cítiť ducha doby, v ktorej vznikli. Niektoré trpia prílišným 

pátosom a štýlom, ktorý už dnes nie je aktuálny a neoslovuje, čo mi je ľúto, pretože JKS 

jednoznačne patrí do pokladu slovenskej duchovnej tvorby a urobil veľa dobra a služby. 

Žiaľ, či sa to niekomu páči alebo nie, ľudia dnes veľmi často preferujú mládežnícku 

tvorbu práve preto, že populárna hudba a spôsob textov ich oslovuje – ba vnútorne 

zasahuje. (2015, laik) 

 

Kritika archaizmov a nespisovných výrazov  

 

Nezodpovedajú v prevažnej väčšine súčasným slovenčinovým požiadavkám a nepestujú 

kultúru súčasnej slovenčiny. (1993, kňaz) 

 

Mnohé texty obsahujú veľa archaizmov, zastaralých výrazov, prípadne dnes už nepouží-

vaných tvarov slov. Toto považujem za vážny nedostatok a jeden z dôvodov, prečo mladí 

ľudia dnes často spev z JKS odmietajú. (1993, laik) 
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Niektoré treba prepracovať. Nahradiť archaizmy. Napr. „ráčil“, „Stotisíc ráz ťa tu...“ 

a pod. (1993, laik) 

 

Kritika nejednotnosti textov v rôznych vydaniach JKS 

 

Treba len, aby sa vyriešila jednota textov Kancionálu a novovydaných spevníkov. (1993, 

laik) 

 

Texty piesní sú dotlačou nových spevníkov pre veriacich pozmeňované a tým nejednotné 

s textami starších vydaní alebo [s] JKS pre organistov. Bolo by dobré to zosúladiť, aby 

nedochádzalo k nedorozumeniam a situáciám, kedy sa veriaci radšej do spevu nezapoja. 

(2015, laik) 

 

Nevyhovujúce sú zmeny textov v rôznych vydaniach spevníkov, čo spôsobuje nejed-

notnosť pri speve a veriaci prestanú spievať. Príkladom je pieseň 172 „Stála Matka 

bolestivá“, ale aj mnohé ďalšie. (2015, kňaz) 

 

 

4.1.4 Otázka: „Uveďte Váš osobný postoj k piesňam JKS i k spevníku 

ako celku. Porovnajte piesne JKS a ich postavenie aj s inými 

druhmi duchovnej hudby alebo hudby v liturgii.“  
 

V roku 1993 mali kňazi 50% pozitívnych výrokov k JKS ako celku, 15% navrhujúcich zmeny 

a 20% kritických alebo negatívnych. Ostatné výroky boli vo vzťahu k iným druhom duchovnej 

hudby (viď tabuľka a citáty vybraných výrokov). Z výrokov laikov na adresu JKS ako celku bolo 

49% pozitívnych, 10% navrhujúcich zmeny a 9% kritických. Ostatné výroky boli vo vzťahu 

k iným druhom duchovnej hudby. Z výrokov všetkých respondentov spolu v roku 1993 bolo  

 

49% pozitívnych,  

13% navrhujúcich zmeny,   

14% kritických.11 

 

V roku 2015 bolo z výrokov kňazov na adresu JKS ako celku 39% pozitívnych, 7% navrhujúcich 

zmeny a 21% kritických. Ostatné výroky boli vo vzťahu k iným druhom duchovnej hudby. Laickí 

respondenti mali spolu 40% pozitívnych výrokov, 8% navrhujúcich zmeny a 9% kritických. 

Ostatné výroky boli vo vzťahu k iným druhom duchovnej hudby. Z výrokov všetkých 

respondentov spolu v roku 2015 bolo 

 

40% pozitívnych,  

8% navrhujúcich zmeny,   

16% kritických.12 

 

  

                                                      
11 Ostatné výroky boli vo vzťahu k iným druhom duchovnej hudby (viď tabuľka a citáty vybraných výrokov). 
12 Dtto. 
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Tabuľka 12. Postoje k piesňam, k spevníku ako celku a porovnanie s inými druhmi 

duchovnej hudby 

% 
r. 1993 r. 2015 

kňazi laici kňazi laici 

vzácne dielo, historická a národná hodnota, sila tradície 21,7 14,4 18,1 18,2 

vyhovuje väčšine, vďačíme mu za aktívny spev ľudu, radi 

ho spievajú 
6,7 9,5 11,0 3,7 

zachovať, dbať na interpretáciu a výber, nespievať pár 

piesní dokola 
13,3 12,3 ,0 9,5 

krása slovenskej melodiky a Schneidrovej harmónie 1,7 2,9 3,9 3,3 

duchovná a teologická hodnota ,0 1,6 3,9 ,0 

posväcuje, zjednocuje a obohacuje liturgické 

zhromaždenie 
6,7 8,2 4,0 5,4 

v duchu obnovenej liturgie vyhovujúce využiť, ostatné 

prepracovať 
10,0 4,1 7,5 5,0 

texty upraviť po jazykovej stránke 5,0 4,9 ,0 1,3 

niektoré piesne transponovať ,0 1,2 ,0 1,7 

JKS nie je spevníkom liturgickým 3,3 ,8 ,0 2,1 

piesne sú si príliš podobné, hudba nekorešponduje 

s textom 
,0 2,9 ,0 1,3 

neprimeraný dnešnej dobe, neaktuálne piesne doplniť 

o novšie 
16,7 3,7 11,0 3,7 

obľúbenosť JKS klesá, zanikne, lebo mladí ho nespievajú ,0 1,6 11,1 2,2 

JKS je základ, ostatné druhy duchovnej hudby sú len 

doplnok 
3,3 8,6 ,0 17,8 

ostatné druhy sú pre menšinové skupiny, ľud je pri nich 

pasívny 
,0 4,1 ,0 5,0 

Liturgický spevník je príliš náročný ,0 ,8 ,0 ,0 

kritika moderných rytmických piesní ,0 ,8 ,0 1,7 

treba dať priestor aj iným druhom, nielen JKS 11,7 10,3 18,2 11,2 

silné stránky iných druhov duchovnej hudby ,0 5,8 ,0 5,8 

prednostné postavenie gregoriánskeho spevu ,0 ,0 3,9 ,8 

na oslavu Boha rád/rada využívam všetku dobrú hudbu ,0 1,2 7,4 ,5 

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 
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Vybrané výroky respondentov podľa obsahu: 

 

Vzácne dielo, historická a národná hodnota, sila tradície 

 

JKS bol vo svojej dobe vynikajúce dielo, ktoré presahovalo úroveň liturgickej hudby 

v strednej Európe. Bol spievaný! (1993, kňaz) 

 

Piesne JKS sú veľmi hodnotné pre náš slovenský národ. Pochodil som viacero krajín, 

a tak pôsobivých spevov nikde niet. (1993, kňaz) 

 

Piesne obsahujú prvky slovenského charakteru ako v textoch tak i v hudbe. Má veľkú 

kultúrnu a umeleckú hodnotu. (1993, laik) 

 

Niektoré piesne, napr. mládežnícke, môžu niekoho osloviť, no po 20-30 rokoch už nemu-

sia byť pre nikoho aktuálne. Myslím, že práve piesne z JKS môžu držať ľudí aj o 50 

rokov, práve pre (...) krásu a duchovné bohatstvo, ktoré v sebe ukrývajú. (1993, laik) 

 

JKS predstavuje pre mňa duchovné dedičstvo. Dávať z neho piesne preč iba preto, že 

sa ťažšie hrajú organistovi a ľuďom sa nechce spievať, by bola neúcta k duchovným 

hodnotám národa. (1993, laik) 

 

Myslím si, že JKS patrí medzi skvosty slovenskej kultúry. (1993, laik) 

 

[Môj postoj k spevníku] je veľmi kladný! Je vypracovaný na vysokej úrovni. V dnešnej 

dobe by ho naši „veľkí umelci“ nedokázali vyhotoviť! (1993, laik) 

 

JKS je podľa môjho názoru zatracovaný klenot, ktorý si mnohí nevážia pre jeho vek, či 

vraj „neaktuálnosť“. (2015, laik) 

 

Piesne z JKS pre mňa osobne znamenajú najcennejší skvost ľudového náboženského 

spevu našich predkov. Spevník ako celok predstavuje dielo nevyčísliteľnej hodnoty. Je 

to dedičstvo našich otcov, ich stáročnej úprimnej zbožnosti vyjadrenej v piesňach, ktoré 

nič neprekoná. (2015, laik) 

 

Piesne z JKS by určite nemali byť inovované. Mali by ostať v pôvodnom stave tak ako 

ich ľud pozná. (2015, laik) 

 

Celý spevník pôsobí jednotným celistvým duchom, písaným v romantickom štýle. Je to 

zbierka starých alebo skomponovaných piesní, ktorá sa iným okolitým národom 

nepodarila zozbierať, teda pre mňa to je aj historické dedičstvo, zachytávajúce prvky 

ľudového spevu. Absentuje prirodzene pokoncilový charakter, ale aj iná štýlovosť ako 

romantická. (2015, laik) 

 

JKS predstavuje niekoľkostoročné bohatstvo ľudovej zbožnosti Slovákov. (2015, laik) 

 

Jednotný katolícky spevník zostane svojím spôsobom neprekonaný aj v budúcnosti. 

Videl som podobné poľské, maďarské, nemecké i české spevníky. V oblasti duchovnej 
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piesne zaostávali v umeleckom spracovaní (harmónia, vedenie hlasov, štýlová diferen-

ciácia jednotlivých období a pod.). (2015, laik) 

 

Vyhovuje väčšine, vďačíme mu za aktívny spev ľudu, radi ho spievajú 

 

Osobne ďakujem spevníku, že náš národ ešte spieva – neliturgicky, ale spieva. To je 

veľká valuta. (1993, kňaz) 

 

Piesne nie sú náročné na osvojenie si melódie a môžu ich spievať aj tí, ktorí nemajú 

nejaké vyššie hudobné vzdelanie. Mám radosť, keď spieva v kostole každý. (1993, laik) 

 

Tieto piesne sú vhodné pre všetky vekové kategórie. (1993, laik) 

 

JKS je oporou pre organistu, pre ľud, keď niet nič lepšie. [Preto] keď niet zboru ani 

dobrého kantora, JKS všetko zachráni. (2015, kňaz) 

 

Ľudia majú mnohé obľúbené [piesne z JKS] a radi ich spievajú. (2015, kňaz) 

 

JKS poznajú takmer všetci veriaci na Slovensku, spieva sa všade rovnako, mnoho textov 

poznajú ľudia aj bez spevníka a oslovuje aj najširšiu skupinu veriacich. (2015, laik) 

 

Piesne JKS vystihujú základnú ľudovú zbožnosť. (2015, laik) 

 

Tam, kde sa nespieva JKS, zhromaždenie spravidla nespieva vôbec. (2015, laik) 

 

Zachovať, dbať na interpretáciu a výber, nespievať pár piesní dokola 

 

Bez piesní JKS by boli naše bohoslužby (i púte) veľmi chudobné. (1993, kňaz) 

 

Texty, texty! Pre ne sa množstvo piesní nemôže spievať! Doplniť omšové piesne k Panne 

Márii. Zádušné omše: prečo ich nemožno spievať? Liturgická komisia neodporúča, ba 

diskriminuje mnohé piesne. Čo sú to za prúdy? Tak to zredigujte, ale neodhadzujte. 

(1993, laik) 

 

Pomerne ťažko sa pripájam k spevu JKS tam, kde je ľud povedzme o 1/2 tóna nižšie či 

vyššie, prípadne organista nezvláda situáciu. [Potom] spev vyznieva hrozne nekultúrne 

a zle na mňa pôsobí. (1993, laik) 

 

Mnohé piesne vzhľadom k tradícii i k neprofesionálnemu postoju organistu sú po hudob-

nej stránke nezvládnuté, s mnohými závažnými rytmickými, intonačnými chybami, ktoré 

sú medzi veriacimi už zaužívané. (1993, laik) 

 

Veľmi rada hrám zo spevníka. Ešte ho celý podrobne nepoznám, stále v ňom čosi nové 

objavujem. [Piesne sú] perfektne prepracované harmonicky, melodicky i textovo. Je 

veľká škoda, že z celého spevníka poznáme možno iba polovicu piesní (nielen u nás, aj 

inde) a spievame dookola iba to isté. (1993, laik) 
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Piesne sa mi poväčšine páčia a určite majú svoje [miesto] v liturgii. Ale sú v rukách 

organistov. Ak organista nedodržiava predlohu, ak stále opakuje tie isté piesne dookola, 

ak nemá záujem kontaktovať sa s ľuďmi, učiť ich správne spievať, JKS sa stane nevhod-

ným a nesympatickým pre mnohých ľudí. (1993, laik) 

 

Mňa osobne (a myslím, že to nie je len môj názor) na ich speve odrádza štýl prevedenia 

= ťahanie, vlastná úprava rytmu, dĺžky, často i nôt, čo už nie je a ani nemôže byť príťaž-

livé pre mládež. (1993, laik) 

 

Mnohé piesne z JKS sú obsahovo i melodicky veľmi pekné, len ich treba citlivo vyberať 

do liturgie. Niekedy sa tento citlivý výber zanedbáva (napríklad spievanie mariánskych 

piesní na sväté prijímanie). (1993, laik) 

 

Problém je, že niektoré [naozaj] hodnotné piesne sa ani nespievajú, iné sa opakujú stále 

(pritom nie sú práve najvhodnejšie), výber pri bohoslužbách je dosť „monotónny“. 

(2015, kňaz) 

 

Paradoxné je, že napriek tomu, že Schneiderovým cieľom bola JEDNOTNOSŤ, aj dnes 

sa spieva nielen v každej dedine, ale v každom kostole jedného mesta ináč, hoci hodnoty 

nôt a texty sú fixované – ale to už je záležitosť každého organistu, jeho schopností, mož-

ností, talentu, atď. (2015, laik) 

 

Častokrát sa stáva, že pieseň, ktorá je vhodná pre danú svätú omšu, je takmer neznáma, 

málo hrávaná. Hoci dnes už takmer každý kostol disponuje notovanými JKS spevníkmi, 

nie všetci prítomní majú chuť otvoriť si spevník a naučiť sa niečo „nové“. Väčšinou, 

keď im úvodné tóny piesne nič nehovoria, zatvoria spevník aj ústa a spievanú pieseň 

presedia, v horšom prípade odtrpia... (2015, laik) 

 

Piesne z JKS by sa mali spievať, ak chceme, aby spievať všetok ľud, aby bol zapojený. 

(2015, laik) 

 

Krása slovenskej melodiky a Schneidrovej harmónie 

 

Myslím [...], že slovenskej spevnosti JKS lahodí viac ako čokoľvek iné. Napríklad 

vianočné piesne. Gregoriánske?, Taizé?, žalmy?, rock? Čo je nad JKS? (1993, kňaz) 

 

V porovnaní s iným druhom hudby je [JKS] ľuďom blízky aj svojimi melódiami (folklór). 

(1993, laik) 

 

Mnohé piesne z JKS sú obsahovo i melodicky veľmi pekné. (1993, laik) 

 

Po harmonickej stránke sú dosť kvalitné. Mali by sa hrať tak, ako sú napísané v notách. 

(1993, laik) 

 

Podľa môjho názoru je JKS vynikajúco spracovaný. Mal by sa na výuke cirkevnej hudby 

zaviesť ako učebnica harmónie. (2015, laik) 
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Duchovná a teologická hodnota 

 

JKS predstavuje veľkú hodnotu v slovenskej duchovnej hudbe a v liturgii. Má svoju 

tradíciu a čaro, tiež hlboké texty. (1993, laik) 

 

Vážim si ho, je to teológia preložená do piesní. Nie je to len chvála či umelecký prejav, 

ale duchovno. (2015, kňaz) 

 

Posväcuje, zjednocuje a obohacuje liturgické zhromaždenie  

 

Pokiaľ [zloženie] veriacich bude také ako je dosiaľ, prípadne aj na takej duchovnej 

úrovni, piesne z JKS majú tú silu, že dokážu spojiť srdcia a myseľ veriacich v piesni. 

(1993, laik) 

 

Zjednocujú ľud v kostole, vytvárajú slávnostnú atmosféru. Z krásneho spevu celého 

kostola dýcha spolupatričnosť k Cirkvi. Piesne JKS by sa mali spievať v liturgii tam, 

kde je dôležitá účasť, zapojenie sa celého Božieho ľudu. (1993, laik) 

 

JKS [je] na prvom mieste, pretože [jeho piesňami] sa do spevu zapája celé spoločen-

stvo. Preto by sme si ho mali viac vážiť. Je to jednoznačne najlepšie dielo pre liturgiu 

na Slovensku po roku 1655. Ostatné druhy duchovnej hudby sa nevyrovnajú sile spevu 

celého zhromaždenia. (2015, laik) 

 

V duchu obnovenej liturgie využiť vyhovujúce, ostatné prepracovať 

 

Nie všetky piesne z JKS sú vhodné pre liturgiu a pobožnosti. Potrebný je citlivý výber 

piesní, ktoré obsahovo súvisia s liturgiou či (...) pobožnosťami. (1993, kňaz) 

 

Je to ťažká a náročná vec, ale JKS (...) treba zachovať, aj ho prepracovať podľa novej 

liturgie. (1993, kňaz) 

 

Niektoré piesne vyznievajú príliš pesimisticky a tým sa v mnohých stráca ich hlavná 

podstata. (1993, laik) 

 

Spev má oživovať liturgiu, ale mnohé piesne i texty v spevníku sú moc pochmúrne, neve-

selé, nemelodické. (1993, laik) 

 

Spevy [z JKS] nie vždy súvisia s liturgiou. (1993, laik) 

 

Z piesní by sa mali vybrať len tie, ktoré sú textovo adaptabilné na liturgické texty a tak 

ich zmysluplne používať v liturgii. (1993, laik) 

 

Mám [JKS] veľmi rád. Problémom je, že je to predkoncilový spevník a preto sa ho treba 

naučiť používať pokoncilovo, lebo Koncil [dal] hudbe v liturgii úplne iný rozmer. Platí 

to tak pre organistov, ako aj pre kňazov. (2015, kňaz) 

 

Myslím si, že aktívna revízia niektorých piesní a ich následná propagácia by pomohla... 

(2015, kňaz) 
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JKS ako celok treba zrušiť. Treba vybrať 20% [jeho piesní] a vložiť do nového spevníka 

obohateného o nové liturgické piesne. (2015, laik) 

  

Texty upraviť po jazykovej stránke 

 

Mnohí ľudia sa nezapájajú do spevu. Záleží od druhu piesne. [...] Viaceré texty nemajú 

hĺbku, preto neimponujú. Piesne JKS treba upraviť textovo, mnohé zmeniť aj podstatne. 

(1993, kňaz) 

 

Piesne JKS je podľa mňa nutné v niektorých prípadoch poopraviť, teda spôsob vyjadro-

vania. A ak to mám porovnať s inými druhmi hudby, tak aj JKS si vyžaduje prispôsobiť 

reči doby, v ktorej žijeme. (1993, laik) 

 

JKS nie je spevníkom liturgickým 

 

V podstate nemáme k JKS patričný ekvivalent. Je to problém. JKS nie je ideálny pre 

liturgiu – ale čo dať namiesto neho? (1993, kňaz) 

 

Spevník je hodnotné umelecké dielo, no dnes už nie je schopný pokryť všetky potreby 

liturgie. Ako som už spomenul chýbajú piesne ku svätému prijímaniu. Málo je piesní na 

obetovanie v cirkevných obdobiach (Advent, Vianoce, Pôst, Veľká noc). Čo sa týka 

omšových častí (Glória, Krédo, Sanktus), je JKS nepoužiteľný. (1993, laik) 

 

Jedná sa o predkoncilový spevník, takže napríklad piesní k prijímaniu je málo. Mnohé 

slohy sú len opisné, bez biblickej hĺbky. (2015, laik) 

 

Neprimeraný dnešnej dobe, neaktuálne piesne doplniť o novšie 

 

Treba niektoré piesne vynechať a doplniť ich modernejšími [...], ktoré viac hovoria [v] 

duchu dnešnej doby. Obohatiť ho o skladby novších autorov, ktoré sa ujali. (1993, kňaz) 

 

Nie všetky piesne sú na úrovni. Tie treba preskúmať a dať priestor iným piesňam, 

modernejším, ktoré spĺňajú požiadavky liturgie. (1993, kňaz) 

 

Viac by mali byť biblické. Hudobník nie som, to neviem posúdiť, miestami sa mi zdajú 

zastarané, príbuzné folklórnym ľudovkám... (2015, kňaz) 

 

Podľa môjho názoru dnes piesne z JKS neoslovujú mladšiu generáciu. Z tohto dôvodu 

zaostávajú za inými druhmi duchovných piesní. (2015, kňaz) 

 

Obľúbenosť JKS klesá, zanikne, lebo mladí ho nespievajú 

 

V dnešnej dobe, najmä v mestách (zriedkavo na vidieku) sa do popredia dostávajú iné 

druhy duchovnej hudby, ktoré omšu oživujú a dávajú jej modernejší ráz. Bohato sú 

využívané Liturgický spevník I, II, III, spevy z Taizé, či rôzne mládežnícke piesne. (1993, 

laik) 
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Piesne JKS sú veľmi pomalé a málo rytmické a preto sa do spevu zapája väčšinou 

staršia generácia. (1993, laik) 

 

Mladých JKS už neoslovuje. (2015, laik) 

 

Ako celok by JKS mohol zostať a kto chce, nech si z neho spieva. Podľa mňa však [...] 

postupne odumrie s odchodom staršej a strednej generácie. Otázne je, či vôbec bude 

vtedy ešte niekto spievať. Tento stav však spôsobili [kompetentné cirkevné autority], 

ktoré nemajú záujem o komplexné riešenie stavu cirkevnej hudby. A inak ako komplexne 

sa to riešiť nedá. JKS vznikol za podmienok, ktoré dnes už neexistujú. A tí ľudia, čo k 

tomuto vo svojej dobe nesporne zaujímavému spevníku nadobudli vzťah a aktívne ho aj 

spievali, odchádzajú. Je naivné sa domnievať, že (snáď okrem pár vianočných piesní) 

si pleonazmové archaické piesne osvoja ďalšie generácie. (2015, laik) 

 

JKS je základ, ostatné druhy duchovnej hudby sú len doplnok  

 

Spevník [JKS] potrebujeme. Keď spievajú zbory, cítia sa ľudia „odstavení“. Hlavnou 

zložkou spevu v chrámoch by mohol zostať JKS, ale textovo (a azda aj hudobne) vylep-

šený. Bližší mladším. (1993, kňaz) 

 

Slovenské piesne JKS sú prekrásne, nenahraditeľné v liturgii, iné druhy duchovnej 

hudby považujem len za spestrenie. (1993, laik) 

 

Piesne z JKS sú základom liturgie. Pri slávnostných príležitostiach sa však niektoré 

časti omšovej [liturgie] spievajú z Liturgických spevníkov (Glória, Krédo). Podobne je 

to aj s ofertóriom a piesňami ku svätému prijímaniu. Preto je JKS dopĺňaný o iné druhy 

duchovnej hudby. (1993, laik) 

 

Podľa mňa bez spievania JKS (...) omša stráca niečo so svojej hodnoty. Inštrumentálna 

hra by mala mať prednosť podľa mňa hlavne ako predohra a podobne, ale nemala by 

nahrádzať spev. V našom kostole máme mládežnícky zbor. Nie som proti ich spevu, ale 

často [napríklad] celé prijímanie spievajú len oni a ľudia okrem počúvania z toho nič 

nemajú. Riadim sa tým, že kto spieva, dvakrát sa modlí. (2015, laik) 

 

JKS je ALFA & OMEGA pri liturgii. Je to jedinečná zbierka skladieb. (2015, laik) 

 

Postavenie piesní JKS v liturgii považujem za významné, keďže sú určené všetkým veria-

cim, aj vekovo aj sociálne odlišným a majú zjednocovať. Mládežnícke piesne, zborové 

piesne, antifóny či gregoriánsky spev uprednostňujem na svätých omšiach, ktoré majú 

daný charakter/úmysel, sú na to určené (mládežky, detské sväté omše, veľkonočné troj-

dnie bez sprievodu organa a podobne). (2015, laik) 

 

JKS už nikto neprekoná. Nie je však vhodný ako ordinárium, medzispev a podobne. 

(2015, laik) 

 

V liturgii má určite jedinečné postavenie a piesne z neho prednosť pred inými druhmi 

duchovnej hudby. (2015, laik) 
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Ostatné druhy sú len pre menšinové skupiny, ľud je pri nich pasívny 

 

Piesne JKS sú prístupné aj „laikom“ v hudbe, kým ostatné druhy (žalmy, umelecká 

zborová hudba) sú prístupné pre hudobne vzdelaných ľudí. (1993, laik) 

 

Žáner modernej mládežníckej piesne je celkom niečo nové. Prináša to oživenie, ale aj 

uplatnenie a interes mládeže, nesmie to však ísť na ujmu spontánneho prejavu veriaceho 

ľudu. Musí nám ísť predovšetkým o to, aby sme do spevu zapájali čo najväčší počet 

veriacich. V opačnom prípade by si veriaci ľahko zvykli počúvať a nespievať, a to by 

bola veľká chyba. (1993, laik) 

 

Populárna pieseň aj umelecká zborová tvorba = spev bez zapájania spoluveriacich. 

(1993, laik) 

 

[Umelecká] duchovná hudba je pre znalcov a [svojich sympatizantov] dobrým prostre-

dím na sústredenie, kontempláciu. Ale pre iných [je] len prázdnym časom, kedy musia 

čakať. (2015, laik) 

 

Žalmy a biblické texty sú cenným dedičstvom, avšak môže nastať nebezpečenstvo, že ľud 

sa nebude aktívne zapájať do slávenia bohoslužby. (2015, laik) 

 

[Piesne z JKS] pozná veľa ľudí. A kto chce, môže sa zapojiť. V tom vidím výhodu oproti 

iným druhom hudby. (2015, laik) 

 

Liturgický spevník je príliš náročný 

 

JKS mám veľmi rád... ako i náš slovenský ľud! Porovnať ho [napríklad] s Liturgickým 

spevníkom I a II sa odvážim, lebo v Liturgickom spevníku I je asi desať dobrých vecí 

pre ľud. Ostatné za veľa nestojí! V Liturgickom spevníku II sú i pekné melódie, no 

niektoré refrény sú absolútne nevhodné pre ľud. [Ľudia] nevedia opakovať refrén! Tak-

tiež niektoré žalmy sú nemelodické – disharmonické – musím používať vlastné akordy, 

aby to znelo! (1993, laik) 

 

Nový Liturgický spevník (1990) – príliš „profesionálna“ úroveň, náročné pre orga-

nistov i spevákov i poslucháčov. Asi nemáme toľko hudobne vzdelaných organistov, 

spevákov, kňazov... (1993, laik) 

 

Kritika moderných rytmických piesní 

 

V kostoloch ponúkajme hodnoty, a nie svetácky nehodnotný konzumný pop. Ideálom by 

bol gregorián v latinčine, ale modernizmus v Cirkvi to odsunul na okraj, aby sme 

oslovili a zaujali i mladých – čo sa nám však katastroficky nedarí už desaťročia. (2015, 

laik) 

 

Treba dať priestor aj iným druhom duchovnej hudby, nielen JKS 

 

Počas bohoslužieb treba dať priestor aj zborovej tvorbe alebo mládežníckej hudbe, kde 

sú na to predpoklady. (1993, kňaz) 
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Vadí mi, že sa na Slovensku JKS nadraďuje nad ostatné možnosti liturgickej hudby a po-

vyšuje sa za jediné najsprávnejšie. Z piesní [JKS] by sa mali vybrať len tie, ktoré sú 

textovo adaptabilné na liturgické texty a tak ich zmysluplne používať v liturgii. Niekedy 

treba, aby JKS ustúpil aj novšej duchovnej piesni, zborovej tvorbe (slávnosti), 

inštrumentálnej hudbe a hlavne Liturgickému spevníku, ktorý nemožno ignorovať. 

(1993, laik) 

 

JKS nie je jediné, čo môžem použiť. V liturgii majú [...] prvé miesto antifóny a žalmy. 

Samozrejme, na všetko treba uplatniť „prudentia pastoralis“. (2015, kňaz) 

 

Zanedbáva sa nová duchovná tvorba (čo môže byť problém organistov, kňazov alebo 

ľudí neochotných učiť sa). (2015, kňaz) 

 

V súčasnosti by bolo potrebné prejsť k používaniu biblických textov a žalmov, aby sa 

pozdvihla dôstojnosť liturgie aj v textovej oblasti. (2015, laik) 

 

Myslím si, že piesne JKS je potrebné dopĺňať o nové antifóny, spevy, novú tvorbu, ktorá 

vyhovuje pokoncilovej liturgii. (2015, laik) 

 

Silné stránky iných druhov duchovnej hudby 

 

Zborový spev nech vyplní tie časti, ktoré sú určené na hlboké prežívanie, napríklad po 

sv. prijímaní, [kedy] môžu povzbudiť ľudí k ďakovaniu, tichej oslave, chvále. (1993, laik) 

 

Predtým, ako som poznala aj iný druh liturgickej hudby, piesne JKS boli jediným 

druhom hudby, ktorý som považovala za pekný a správny pre svätú omšu. Keď som sa 

naučila správne interpretovať hudbu, skladby z Liturgického spevníka sa mi začali páčiť 

oveľa viac ako JKS. Uvedomujem si, čo spievam, že sa skutočne modlím, že texty sú 

oveľa hlbšie. Melódie sú niekedy ťažké a mnohým ľuďom sa nepáčia, aj ja sama som 

ich niekedy ťažko prijímala, no naučením sa ich a spoločnou interpretáciou v spevokole 

sa mi páčia čoraz viac. Jednoducho som sa s nimi zjednotila. (1993, laik) 

 

Ak porovnávam druhy a žánre liturgickej hudby, pravdaže gregorián a zborové skladby 

sú na prvom mieste, ale hneď po nich pre mňa stojí JKS. (2015, laik) 

 

Nová tvorba má omnoho hodnotnejší text a nový prístup k harmonizácii, čo ľudia 

prijímajú ťažšie. Čo ale nie je prekážkou. Až zavádzaním nových spevov a vytvorením 

alternatívy k JKS je možné ľudom dať priestor, aby sami začali rozlišovať a nachádzať 

krásu duchovnej hudby, a naopak zanechávať staré tradície a zvyklosti bez vážnejšej 

liturgickej podstaty. (2015, laik) 

 

Na oslavu Boha rád/rada využívam všetku dobrú hudbu 

 

Mám rád hudbu aj spev. Dostal som dar od Boha modliť sa hudbou aj spevom. Preto 

rád využívam všetky možnosti, ktoré sú: od klasiky JKS, cez novú tvorbu, ďalej sú to 

chválové spevy, zhudobnené žalmy, zborové spevy, aj mládežnícke či detské. Je to pre 

mňa prostriedok. Cieľ [je] pomôcť sa stretnúť s Bohom! (2015, kňaz) 
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4.1.5 Otázka: „Viete o prípadoch či situáciách, že by sa piesne JKS 

niekde často alebo pravidelne spievali aj mimo bohoslužieb, 

pobožností a kostola? Uveďte okolnosti takých prípadov.“ 
 

Graf 23. Spev piesní JKS mimo bohoslužieb v r. 1993 

 
 

Graf 24. Spev piesní JKS mimo bohoslužieb v r. 2015 

 
 

Miesta, udalosti alebo aktivity, pri ktorých sa piesne JKS podľa respondentov vyskytujú, súvisia 

s ľudovou zbožnosťou. Tabuľka zobrazuje okolnosti individuálneho a kolektívneho života 

zachytené v odpovediach v 1. a 2. fáze výskumu (1993, 2015), doplnené o počet ich celkových 

výskytov v odpovediach respondentov. 

 

  

50,0%

47,8%

64,1%

70,0%

90,0%

55,6%

50,0%

52,2%

35,9%

30,0%

10,0%

44,4%

SV

SC

OR

KZ

TL

VŠETCI

áno %

nie %

46,7%

47,1%

54,8%

54,8%

56,7%

52,0%

53,3%

52,9%

45,2%

45,2%

43,3%

48,0%

SV

SC

OR

KZ

TL

VŠETCI

áno %

nie %



61 

Tabuľka 13. Situácie a okolnosti spevu piesní JKS mimo bohoslužieb 

r. 1993                 r. 2015 

miesta, situácie  miesta, situácie 

pútnické miesta, kríže a kaplnky pri 

cestách 

 

45  pútnické miesta, kríže a kaplnky pri 

cestách 

40 

rodiny, domácnosti, domáce práce, 

najmä ženy 

 

42  výlety, zájazdy, príroda 33 

výlety, zájazdy, príroda 25  rodiny, domácnosti aj domovy 

dôchodcov, domáce práce, najmä 

ženy 

25 

rozhlasové vysielanie pre jubilantov, 

pesničky na želanie 

22  koledovanie, koledy vo verejnom 

priestore, doma a na školskom 

vyučovaní 

24 

koledovanie, koledy vo verejnom 

priestore, doma a na školskom 

vyučovaní  

13  rozhlasové vysielanie pre jubilantov, 

pesničky na želanie, Šláger TV 

14 

modlitebné stretnutia, farské 

posedenia 

 

8  modlitebné stretnutia, farské 

posedenia 

13 

svadobné hostiny, mariánska pieseň 

pred svadobnou hostinou 

 

7  oslavy, obecné a spoločenské 

podujatia 

7 

priadky, páračky, práce na poli 

 

 

3  svadobné hostiny, kary 4 

väznice 2  uspávanie dieťaťa, profesionálne 

nahrávky a koncerty (P. Dvorský, 

zbory...) 

3 

školské vyučovanie náboženstva, 

duchovné cvičenia, profesionálne 

nahrávky a koncerty (P. Dvorský, 

zbory...), hlaso1vá rozcvička 

spevokolu 

1  na cintoríne 

 

 

2 

 tábory, útecha trpiacich na lôžku, 

miestny rozhlas, katechézy, výučba 

intervalov v ZUŠ 

1 
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4.2 PRAKTICKÉ OKOLNOSTI SPEVU JKS V LITURGII 
 

4.2.1 Otázka: „Zapájate sa do spevu piesní JKS? Pravidelne, občas, 

alebo Vás to nezaujíma?“ 
 

Tabuľka 14. Miera zapájania sa do spevu piesní JKS 

riadkové % vždy občas nie TOTAL 

všetci respondenti r. 1993 69,95 28,96 1,09 100,00 

 r. 2015 90,57 8,81 ,63 100,00 

vedúci spevokolov r. 1993 92,59 7,41 ,00 100,00 

 r. 2015 96,15 3,85 ,00 100,00 

členovia spevokolov r. 1993 64,58 34,03 1,39 100,00 

 r. 2015 93,59 5,15 1,28 100,00 

poslucháči teológie laici r. 1993 83,33 16,67 ,00 100,00 

 r. 2015 72,41 27,59 ,00 100,00 

vidiek r. 1993 92,45 3,77 3,77 100,00 

 r. 2015 96,74 3,26 ,00 100,00 

malé mestá r. 1993 54,90 45,10 ,00 100,00 

 r. 2015 83,33 14,29 2,38 100,00 

veľké mestá r. 1993 64,56 35,44 ,00 100,00 

 r. 2015 79,17 20,83 ,00 100,00 

ženy r. 1993 64,96 33,58 1,46 100,00 

 r. 2015 93,00 6,00 1,00 100,00 

muži r. 1993 84,78 15,22 ,00 100,00 

 r. 2015 85,45 14,55 ,00 100,00 

vek 15-24 r. 1993 58,77 39,47 1,75 100,00 

 r. 2015 85,19 14,81 ,00 100,00 

vek 25-40 r. 1993 86,49 13,51 ,00 100,00 

 r. 2015 87,50 11,11 1,39 100,00 

vek 41-60 r. 1993 95,24 4,76 ,00 100,00 

 r. 2015 95,45 4,55 ,00 100,00 

vek 61+ r. 1993 100,00 ,00 ,00 100,00 

 r. 2015 100,00 ,00 ,00 100,00 

 

(pokračovanie tabuľky na ďalšej strane) 
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riadkové % vždy občas nie TOTAL 

všetci respondenti r. 1993 69,95 28,96 1,09 100,00 

 r. 2015 90,57 8,81 ,63 100,00 

hud. vzdelanie samouk r. 1993 65,96 32,98 1,06 100,00 

 r. 2015 97,73 2,27 ,00 100,00 

hud. vzdelanie súkromne r. 1993 50,00 50,00 ,00 100,00 

 r. 2015 100,00 ,00 ,00 100,00 

hud. vzdelanie kurzy r. 1993 ,00 ,00 ,00  

 r. 2015 100,00 ,00 ,00 100,00 

hud. vzdelanie základné r. 1993 71,19 27,12 1,69 100,00 

 r. 2015 94,34 5,66 ,00 100,00 

hud. vzdelanie stredné r. 1993 87,50 12,50 ,00 100,00 

 r. 2015 90,00 10,00 ,00 100,00 

hud. vzdelanie vysoké r. 1993 33,33 66,67 ,00 100,00 

 r. 2015 87,50 6,25 6,25 100,00 

 

 

Graf 25. Miera zapájania sa do spevu piesní JKS v r. 1993 podľa kategórií respondentov 

 
 

Graf 26. Miera zapájania sa do spevu piesní JKS v r. 2015 podľa kategórií respondentov 
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Graf 27. Miera zapájania sa do spevu piesní JKS v r. 1993 podľa veľkosti sídla 

 
 

Graf 28. Miera zapájania sa do spevu piesní JKS v r. 2015 podľa veľkosti sídla 

 
 

Graf 29. Miera zapájania sa do spevu piesní JKS v r. 1993 podľa pohlavia respondenta 

 
 

Graf 30. Miera zapájania sa do spevu piesní JKS v r. 2015 podľa pohlavia respondenta 
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Graf 31. Miera zapájania sa do spevu piesní JKS v r. 1993 podľa veku respondentov 

 
 

Graf 32. Miera zapájania sa do spevu piesní JKS v r. 2015 podľa veku respondentov 

 
 

Graf 33. Miera zapájania sa do spevu piesní JKS v r. 1993 podľa hudobného vzdelania 

vedúcich a členov spevokolov 
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Graf 34. Miera zapájania sa do spevu piesní JKS v r. 2015 podľa hudobného vzdelania 

vedúcich a členov spevokolov 
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Graf 35. Realizácia nácvikov piesní JKS s liturgickým zhromaždením v r. 1993 podľa 

veľkosti sídla a hudobného vzdelania respondentov 

 
 

Graf 36. Realizácia nácvikov piesní JKS s liturgickým zhromaždením v r. 2015 podľa 

veľkosti sídla a hudobného vzdelania respondentov 
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Graf 37. Porovnanie postojov k hlasovej polohe piesní v r. 1993 a 2015 
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4.2.4 Otázka: „Kto Vám určuje výber piesní k liturgii a náklade akých 

kritérií?“ 
 

Tabuľka 16. Kto určuje výber piesní k liturgii 

% kňaz hudobník direktórium 

všetci respondenti r. 1993 27,91 76,74 51,16 

 r. 2015 25,00 88,00 50,00 

hud. vzdelanie stredné a vysoké r. 1993 14,29 71,43 57,14 

 r. 2015 25,00 96,43 50,00 

hudobné vzdelanie samouk r. 1993 53,85 76,92 61,54 

 r. 2015 25,00 85,00 45,00 

vidiek r. 1993 37,93 79,31 48,28 

 r. 2015 26,42 83,02 26,42 

mestá r. 1993 14,29 71,43 42,86 

 r. 2015 22,86 91,43 22,86 

 

 

Graf 38. Porovnanie kto určuje výber piesní k liturgii – u všetkých respondentov 

 
 

Graf 39. Porovnanie kto určuje výber piesní k liturgii – u respondentov so stredným 

a vysokým hudobným vzdelaním 
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Graf 40. Porovnanie kto určuje výber piesní k liturgii – u hudobných samoukov 

 
 

Graf 41. Porovnanie kto určuje výber piesní k liturgii – u respondentov pôsobiacich 

na vidieku 

 
 

Graf 42. Porovnanie kto určuje výber piesní k liturgii – u respondentov pôsobiacich 

v mestách 

 
 

 

  

53,8%

76,9%

61,5%

25,0%

85,0%

45,0%

KŇAZ

HUDOBNÍK

DIREKTÓRIUM

1993

2015

37,9%

79,3%

48,3%

26,4%

83,0%

26,4%

KŇAZ

HUDOBNÍK

DIREKTÓRIUM

1993

2015

14,3%

71,4%

42,9%

22,9%

91,4%

22,9%

KŇAZ

HUDOBNÍK

DIREKTÓRIUM

1993

2015



70 

4.3 PROSTREDIE CHRÁMOVÉHO SPEVOKOLU 
 

4.3.1 Otázka: „Pôsobí vo Vašom kostole chrámový spevokol? Ak áno, 

ako si s ním delíte úlohy?“ 
 

Tabuľka 17. Existencia chrámového spevokolu 

riadkové % áno nie TOTAL 

všetci respondenti r. 1993 95,12 4,88 100,00 

 r. 2015 87,88 12,12 100,00 

vidiek r. 1993 92,59 7,41 100,00 

 r. 2015 84,62 15,38 100,00 

malé mestá r. 1993 100,00 ,00 100,00 

 r. 2015 91,18 8,82 100,00 

veľké mestá r. 1993 100,00 ,00 100,00 

 r. 2015 91,67 8,33 100,00 

hudobné vzdelanie samouk r. 1993 84,62 15,38 100,00 

 r. 2015 89,47 10,53 100,00 

hudobné vzdelanie základné r. 1993 100,00 ,00 100,00 

 r. 2015 81,40 18,60 100,00 

hudobné vzdelanie stredné r. 1993 100,00 ,00 100,00 

 r. 2015 100,00 ,00 100,00 

hudobné vzdelanie vysoké r. 1993 100,00 ,00 100,00 

 r. 2015 94,12 5,88 100,00 
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Graf 43. Existencia chrámového spevokolu v r. 1993 podľa veľkosti sídla a hudobného 

vzdelania respondentov

 

 

Graf 44. Existencia chrámového spevokolu v r. 2015 podľa veľkosti sídla a hudobného 

vzdelania respondentov 
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4.3.2 Otázka: „Máte piesne JKS v pláne činnosti Vášho zboru? 

Nacvičujete ich so zborom? Alebo sa im venujete nejako inak? 

Ako?“ 
 

Tabuľka 18. Prítomnosť piesní JKS v činnosti chrámového spevokolu 

riadkové % áno občas nie TOTAL 

všetci respondenti r. 1993 19,35 21,94 58,71 100,00 

 r. 2015 48,78 27,64 23,58 100,00 

vedúci spevokolov r. 1993 46,15 23,08 30,77 100,00 

 r. 2015 52,00 26,00 22,00 100,00 

členovia spevokolov r. 1993 13,95 21,71 64,34 100,00 

 r. 2015 46,58 28,77 24,66 100,00 

vidiek r. 1993 40,48 14,29 45,24 100,00 

 r. 2015 55,26 18,42 26,32 100,00 

malé mestá r. 1993 16,28 58,14 25,58 100,00 

 r. 2015 36,36 45,43 18,20 100,00 

veľké mestá r. 1993 8,57 4,29 87,14 100,00 

 r. 2015 41,66 33,34 25,00 100,00 

hudobné vzdelanie SŠ + VŠ r. 1993 10,00 30,00 60,00 100,00 

 r. 2015 44,00 36,00 20,00 100,00 

hudobné vzdelanie samouk r. 1993 25,93 24,69 49,38 100,00 

 r. 2015 58,54 19,51 21,95 100,00 

zbory detské a mládežnícke r. 1993 7,48 25,23 67,29 100,00 

 r. 2015 38,89 22,21 38,90 100,00 

zbory dospelých a kombinované r. 1993 47,83 15,22 36,96 100,00 

 r. 2015 51,02 30,61 18,37 100,00 
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Graf 45. Prítomnosť piesní JKS v činnosti chrámového spevokolu v r. 1993 

 
 

Graf 46. Prítomnosť piesní JKS v činnosti chrámového spevokolu v r. 2015 
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4.4 PROSTREDIE CHRÁMOVÉHO ORGANISTU 
 

4.4.1 Otázka: „Viete hrať na organe? Viete zahrať piesne JKS?“ 
 

Tabuľka 19. Ovládanie hry piesní JKS na organe 

riadkové % áno trochu nie TOTAL 

všetci respondenti r. 1993 21,84 12,07 66,09 100,00 

 r. 2015 53,44 10,69 35,88 100,00 

vedúci spevokolov r. 1993 34,78 21,74 43,48 100,00 

 r. 2015 59,62 13,46 26,92 100,00 

členovia spevokolov r. 1993 19,87 10,60 69,54 100,00 

 r. 2015 49,37 8,86 41,77 100,00 

 

 

Graf 47. Ovládanie hry piesní JKS na organe v r. 1993 

 
 

Graf 48. Ovládanie hry piesní JKS na organe v r. 2015 
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4.4.2 Otázka: „Hrávate organové sprievody piesní presne podľa nôt 

uvedených v spevníku? Alebo používate vlastné harmonizácie? 

Ak vlastné, prečo? Vyhovuje Vám technická náročnosť 

organových sprievodov? Alebo by mohli byť aj náročnejšie, či 

radšej jednoduchšie, ľahšie hrateľné?“ 
 

Tabuľka 20. Spôsob hry organových sprievodov k piesňam JKS 

riadkové % podľa nôt zjednoduš. vlastné TOTAL 

všetci respondenti r. 1993 68,75 20,83 10,42 100,00 

 r. 2015 74,55 10,91 14,54 100,00 

vidiek r. 1993 70,59 20,59 8,82 100,00 

 r. 2015 77,36 15,09 7,55 100,00 

malé mestá r. 1993 55,56 22,22 22,22 100,00 

 r. 2015 72,50 10,00 17,50 100,00 

veľké mestá r. 1993 80,00 20,00 ,00 100,00 

 r. 2015 68,75 ,00 31,25 100,00 

hudobné vzdelanie samouk r. 1993 61,54 38,46 ,00 100,00 

 r. 2015 80,00 10,00 10,00 100,00 

hudobné vzdelanie základné r. 1993 73,68 21,05 5,27 100,00 

 r. 2015 69,39 16,33 14,28 100,00 

hudobné vzdelanie SŠ + VŠ r. 1993 58,33 8,32 33,35 100,00 

 r. 2015 75,00 6,25 18,75 100,00 

vek 14-30 r. 1993 70,00 20,00 10,00 100,00 

 r. 2015 58,97 12,82 28,21 100,00 

vek 31-45 r. 1993 70,00 30,00 ,00 100,00 

 r. 2015 84,09 9,09 6,82 100,00 

vek 46+ r. 1993 78,57 14,29 7,14 100,00 

 r. 2015 82,61 13,04 4,35 100,00 

novú tvorbu nevyužívame r. 1993 — — — — 

 r. 2015 68,42 15,79 15,79 100,00 

novú tvorbu využívame čiast. r. 1993 — — — — 

 r. 2015 74,71 10,34 14,94 100,00 

novú tvorbu využívame často r. 1993 — — — — 

 r. 2015 100,00 ,00 ,00 100,00 
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Graf 49. Spôsob hry organových sprievodov k piesňam JKS v r. 1993 

 
 

Graf 50. Spôsob hry organových sprievodov k piesňam JKS v r. 2015 
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4.5 AKTUÁLNE POTREBY, NOVÁ TVORBA 
 

4.5.1 Otázka: „Využívajú sa vo Vašom kostole aj nové liturgické 

piesne a antifóny? Máme na mysli novú tvorbu pre jednohlasný 

spev ľudu, so sprievodom organa. Napr. tie, ktoré sú dostupné 

na stránke Spevnik.sk.“ 
 

Tabuľka 21. Využívanie novej tvorby liturgických piesní a antifón v r. 2015 

riadkové % často áno nie TOTAL 

všetci respondenti  3,29 72,43 24,28 100,00 

vedúci spevokolov  2,00 76,00 22,00 100,00 

členovia spevokolov  1,30 68,83 29,87 100,00 

organisti  2,06 79,38 18,56 100,00 

kňazi  21,05 42,11 36,84 100,00 

vidiek  3,17 69,84 26,98 100,00 

malé mestá  ,00 84,06 15,94 100,00 

veľké mestá  ,00 80,77 19,23 100,00 

hud. vzdelanie samouk  ,00 70,49 29,51 100,00 

hud. vzdelanie základné  3,23 73,12 23,66 100,00 

hud. vzdelanie SŠ + VŠ  1,82 81,82 16,36 100,00 

vek 14-30  ,00 71,88 28,13 100,00 

vek 31-45  3,64 70,91 25,45 100,00 

vek 46+  6,56 73,77 19,67 100,00 

 

 

Graf 51. Využívanie novej tvorby liturgických piesní a antifón v r. 2015 podľa kategórií 

respondentov
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Graf 52. Využívanie novej tvorby liturgických piesní a antifón v r. 2015 podľa veľkosti 

sídla 

 
 

Graf 53. Využívanie novej tvorby liturgických piesní a antifón v r. 2015 podľa hudobného 

vzdelania 

 
 

Graf 54. Využívanie novej tvorby liturgických piesní a antifón v r. 2015 podľa veku 

respondenta 
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4.5.2 Otázka: „Z akých zdrojov čerpáte notový materiál z tejto novej 

tvorby?“ 
 

Uvádzané zdroje novej tvorby v r. 2015: 
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5 CHARAKTERISTIKY RESPONDENTA 
 

 

Súčasťou dotazníka bolo aj niekoľko otázok zisťujúcich charakteristiky respondenta – predovšet-

kým údaje o jeho osobe a prostredí, v ktorom žije. Tieto dáta sú pre budúce skúmanie výsledkov 

veľmi dôležité. Vďaka nim bude možné konkrétnejšie analyzovať, ako vnímajú javy v prostredí 

súčasnej liturgickej hudby respondenti s odlišnými charakteristikami. Alebo z opačného pohľadu 

– ako sa tieto faktory premietajú do postojov k rozličným otázkam liturgickohudobného života. 

 

Zisťovali sme pohlavie a vek respondenta, pričom sme pre potreby rozličných analýz dva spôsoby 

kategorizácie veku. Prvý rozlišuje štyri vekové skupiny: 14-24, 25-40, 41-60 a 61+ rokov. Druhý 

spôsob rozlišuje tri vekové skupiny: 14-27, 28-45 a 46+ rokov.  

 

Ďalšia otázka dotvárajúca charakteristiku respondenta bola otázka jeho lokalizácie na území 

Slovenska, konkretizovaná názvom diecézy, v ktorej pôsobí. Treba upozorniť na skutočnosť 

územnej reformy katolíckych diecéz Slovenska v roku 2008, po ktorej vznikli samostatné diecézy 

Bratislavská a Žilinská. Prvá fáza výskumu začiatkom 90. rokov sa realizovala v období veľkej 

Trnavskej arcidiecézy, do ktorej patrilo aj územie dnešnej Bratislavskej arcidiecézy a rovnako do 

vtedajšej Nitrianskej diecézy patrilo aj územie dnešnej Žilinskej diecézy. Metodiku analýz môže 

výrazne komplikovať nielen táto územná reforma, ale aj postupné otvorenie kňazských seminárov 

na Spiši, v Košiciach, v Nitre a Badíne. V 1. fáze výskumu bola ešte väčšina katolíckeho kňaz-

ského dorastu na Slovensku sústredená v bratislavskom seminári. V súčasnosti je kňazských 

seminárov päť.  

 

Respondenti kňazi mali zároveň uviesť, či sú poverení aj funkciou farára, resp. správcu farnosti 

alebo kostola. 

 

Ďalším obligátnym údajom v sociologických zisťovaniach je veľkosť sídla, kde respondent žije 

a pôsobí v oblasti liturgickej hudby. Pracovali sme s členením sídel na tri kategórie: 1) vidiek, 2) 

malé a stredné mesto, 3) veľké mesto. Do tretej kategórie sme zaraďovali krajské mestá. 

 

Dôležitou premennou, ktorá pri analýzach môže vstupovať do súvislostí, je vzdelanie. Špecifická 

skupina respondentov – laickí poslucháči teológie mali v dotazníku uviesť svoje doterajšie 

vzdelanie, odbor a zamestnanie. U ostatných kategórií respondentov sa tento údaj v roku 1993 

nevyskytoval, čo sme rešpektovali aj v 2. fáze výskumu. Naopak, dôležitou otázkou v oboch 

fázach výskumu bolo hudobné vzdelanie respondenta.13 Členili sme ho do šiestich kategórií: 

1) žiadne vzdelanie alebo samouk, 2) súkromné hodiny, 3) kurzy, školenia pre chrámových 

hudobníkov, 4) základné – ZUŠ, 5) stredné – konzervatórium, 6) vysoké – VŠ hudobného zame-

rania. 

 

V prostredí chrámových spevokolov dotazník od respondenta zisťoval aj jeho funkciu resp. 

službu, ktorú v chrámovom hudobnom telese vykonáva: vedúci, zbormajster, dirigent, spevák, 

inštrumentalista. 

 

                                                      
13 Za nie veľmi šťastné riešenie považujeme absenciu otázky hudobného vzdelania v dotazníku pre kňazov 
a poslucháčov teológie v koncipovaní výskumu začiatkom 90. rokov. 
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Do druhostupňových štatistických môžu vstúpiť ešte ďalšie faktory vyplývajúce z údajov 

o existencii chrámového zboru v mieste pôsobenia respondenta. V prípade, že zbor existuje, 

zaujímalo nás, akého je typu: detský, mládežnícky, z dospelých, alebo kombinovaný. 

 

Tabuľka 22. Respondenti z hľadiska pohlavia 

 
r. 1993 r. 2015 

N % Valid % N % Valid % 

Valid muž 115    42,12  42,12   125    44,48  45,45   

 žena 158    57,88  57,88   150    53,38  54,55   

 Total 273    100,00  100,00   275    97,86  100,00   

Missing System 0    ,00  
 

6    2,14  
 

TOTAL  273    100,00  281    100,00  

 

Tabuľka 23. Respondenti z hľadiska veku (4-stupňová premenná) 

  

r. 1993 r. 2015 

N % Valid % N % Valid % 

Valid vek 14-24 131      47,99    49,25    53      18,86    19,56    

  vek 25-40 68      24,91    25,56    119      42,35    43,91    

  vek 41-60 44      16,12    16,54    83      28,83    28,89    

  vek 61+ 23      8,42    8,65    18      6,41    6,64    

  Total 266      97,44    100,00    271      96,44    100,00    

Missing System 7      2,56      

  

10      3,56      

  TOTAL   273      100,00    281      100,00    

 

Tabuľka 24. Respondenti z hľadiska veku (3-stupňová premenná) 

  

r. 1993 r. 2015 

N % Valid % N % Valid % 

Valid vek 14-27 152     55,68  57,14  75    26,69  27,68  

  vek 28-45 61     22,34  22,93  125    44,48  46,13  

  vek 46+ 53     19,41  19,92  71    25,27  26,20  

  Total 266     97,44  100,00  271    96,44  100,00  

Missing System 7     2,56    

  

10    3,56    

  TOTAL   273     100,00  281     100,00  
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Tabuľka 25. Respondenti z hľadiska diecéz 

  

r. 1993 r. 2015 

N % Valid % N % Valid % 

Valid BA — — — 25    8,90  9,03   

  BB 2    ,73    ,75    46    16,37  16,61   

  KE 43    15,75    16,04    31    11,03  11,19   

  NR 35    12,82    13,06    9    3,20  3,25   

  RV — — — 15    5,34  5,42   

  SP 46    16,85    17,16    117    41,64  42,24   

  TT 142    52,01    52,99    6    2,14  2,17   

  ZA — — — 28    9,96  10,11   

  Total 268    98,17    100,00    277    98,58  100,00   

Missing System 5    1,83      

  

4    1,42    

  TOTAL   273    100,00    281    100,00    

 

Tabuľka 26. Podiel správcov kostolov v súbore respondentov kňazov 

  

r. 1993 r. 2015 

N % Valid % N % Valid % 

Valid správca 33     89,19  91,67  12     63,16  63,16  

  iný duchovný 3     8,11  8,33  7     36,84  36,84  

  Total 36     97,30  100,00  19     100,00  100,00  

Missing System 1     2,70  

 

0     ,00  

 TOTAL   37     100,00  19       100,00  

 

Tabuľka 27. Veľkosť sídla, kde respondenti pôsobia 

  

r. 1993 r. 2015 

N % Valid % N % Valid % 

Valid vidiek 86     31,50   36,60   145    51,60   56,20   

  malé a stred. mesto 59     21,61   25,11   77    27,40   29,84   

  veľké mesto 90     32,97   38,30   36    12,81   13,95   

  Total 235     86,08   100,00   258    91,81   100,00   

Missing System 38     13,92     

  

23    8,19     

  TOTAL   273     100,00   281    100,00   
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Tabuľka 28. Najvyššie dosiahnuté hudobné vzdelanie respondentov 

 
r. 1993 r. 2015 

N % Valid % N % Valid % 

Valid žiadne, samouk 112     41,03   52,09   64     22,78   28,07   

  súkromné hodiny 5     1,83   2,33   10     3,56   4,39   

  kurzy, školenia 0     ,00   ,00   2     ,71   ,88   

  základné (ZUŠ) 79     28,94   36,74   97     34,52   42,54   

  stredné 14     5,13   6,51   21     7,47   9,21   

  vysoké 5     1,83   2,33   34     12,10   14,91   

  Total 215     78,75   100,00   228     81,14   100,00   

Missing System 58     21,25     

  

53     18,86     

  TOTAL   273     100,00   281     100,00   

 

Tabuľka 29. Funkcia resp. služba, ktorú respondent vykonáva v chrámovom spevokole 

 
r. 1993 r. 2015 

N % N % 

Valid spevák 138  76,67 59  45,04 

  inštrumentalista 34  18,89 29  22,14 

  vedúci, dirigent 51  28,33 76  58,02 

Missing System   

TOTAL14   180  100,00  131 100,00  

 

Tabuľka 30. Typ chrámového spevokolu u respondentov 

 

r. 1993 r. 2015 

N % Valid % N % Valid % 

Valid detský 34     18,89   19,21   1      ,76   ,83   

  mládežnícky 83     46,11   46,89   17      12,98   14,05   

  z dospelých 37     20,56   20,90   61      46,56   50,41   

  kombinovaný 23     12,78   12,99   42      32,06   34,71   

  Total 177     98,33   100,00   121      92,37   100,00   

Missing System 3     1,67     

  

10      7,63     

  TOTAL   180     100,00    131      100,00   

                                                      
14 Respondenti vykonávajúci viaceré liturgické služby sa vyskytujú vo viacerých kategóriách (napr. vedúci 
aj spevák). Stĺpcový súčet percentuálnych položiek preto nie je 100%. Riadok TOTAL slúži len pre informá-
ciu o veľkosti celej vzorky. 
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Formulár pre kňazov, 1993 
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Formulár pre kňazov, 2015 
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Formulár pre chrámových organistov, 1993 
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Formulár pre chrámových organistov, 2015 
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Formulár pre vedúcich chrámových spevokolov, 1993 

 

 
  



97 

 

 

 
  



98 

Formulár pre vedúcich chrámových spevokolov, 2015 
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Formulár pre členov chrámových spevokolov, 1993 
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Formulár pre členov chrámových spevokolov, 2015 
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Formulár pre priateľov liturgickej hudby, 1994 

 

 
 

 

 

 



105 

 

 

 
  



106 

Formulár pre poslucháčov teológie – laikov, 1993 
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Formulár pre poslucháčov teológie – laikov, 2015 
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Formulár pre poslucháčov teológie – seminaristov, 1993 
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Formulár pre poslucháčov teológie – seminaristov, 2015 
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