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Výskumné zámery v problematike druhošancového vzdelávania 

Research focus in  the issue of second chance education 

LUKÁČOVÁ, Silvia, Mgr. 

 

Abstrakt: V príspevku predstavujeme zámery dizertačnej práce na tému Druhošancové 

vzdelávanie v kontexte celoživotného vzdelávania. Druhošancové vzdelávanie (školy druhej 

šance) je súčasťou vzdelávania dospelých. Predstavuje systémové riešenie zamerané na 

zvyšovanie vzdelanostnej úrovne najmä mladých ľudí, ktorí z rôznych dôvodov opustili 

školské vzdelávanie pred jeho úspešným ukončením. Napriek rozvinutej sieti školských 

a vzdelávacích zariadení je druhošancové vzdelávanie v súčasnosti realizované fragmentárne, 

hoci skupina ľudí s neukončeným základným a ukončeným základným ako najvyšším 

vzdelaním predstavuje 30,7 % podiel (vrátane detí do 16 rokov). Absencia odbornej 

kvalifikácie predstavuje jeden z hlavných faktorov nezamestnanosti mladých ľudí a je 

zásadnou prekážkou ich spoločenskej integrácie a účasti na trhu práce. 

Kľúčové slová: druhošancové vzdelávanie, vzdelanostná úroveň, stupeň vzdelania, sociálne 

znevýhodnenie, školský systém, integrácia, vzdelávanie dospelých, celoživotné vzdelávanie 

Abstract: In the article we present the intentions of the thesis Second chance education in the 

lifelong education context. Second chance education is the part of adult education. It presents 

system solution aimed on increasing an education level of young people, who from various 

causes left school education before its successful completing. Despite well spred network of 

education institutions, second chance education is realized fragmentary at the present. 

Although the proportion of people with uncomplete elementary or with elementary education 

as highest education presenting 30,7 % (including children under 16 years). An absence of 

professional qualification is one of the reason of young people unemployment and 

fundamental barier to their social integration and labour market participation. 

Keywords: second chance education, level of education, degree of education, social 

disadvantage, school system, integration, adult education, lifelong education 

 

1. Východiská riešenej problematiky z pohľadu základných sociálnych 

a demografických ukazovateľov 

  

Kľúčovou úlohou vzdelania v minulosti a v súčasnosti zvlášť bolo a je iniciovať, 

urýchľovať a regulovať spoločenský pokrok vo všetkých oblastiach života spoločnosti. 

Dôležitosť vzdelania je v súčasnej dobe umocňovaná nejednoznačnosťou bytia v jednotlivých 

sférach života človeka, zvyšujúcou sa rizikovosťou prostredia a súčasne procesmi 

zneisťovania v jednotlivých oblastiach plnenia sociálnych rolí. Naznačenými procesmi a ich 

konkrétnymi prejavmi v každodennom živote je ovplyvňovaný každý človek vstupujúci do 

mnohorakých sociálnych vzťahov. Vzdelanie preto vystupuje ako časť ľudského potenciálu 

umožňujúca lepšiu orientáciu v stále zložitejších sociálnych podmienkach života. Hoci na 

jednej strane môžeme badať pozitívny vývoj vzdelanostnej úrovne obyvateľstva, naďalej sme 

konfrontovaní s existenciou jednotlivcov a celých sociálnych skupín, ktorých vzdelanostná 

úroveň výrazne zaostáva a je zásadnou prekážkou ich osobnostného rozvoja a spoločenského 

uplatnenia. Okrem zjavných negatívnych dôsledkov v individuálnej životnej dráhe človeka 

má absencia vzdelania vážne dopady na celospoločenskej úrovni (úroveň nezamestnanosti, 
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chudoba, sociálne vylúčenie, celková sociálna súdržnosť). Nezanedbateľné sú aj ekonomické 

náklady súvisiace s predčasným ukončením školskej dochádzky. Celoživotné náklady 

súvisace s absenciou vzdelania sú v EÚ odhadované na 1 až 2 milióny EUR na jedného 

človeka (Nevala et al., 2011). „Mladý človek, ktorý sa vzdeláva o rok dlhšie, môže mať 

dodatočný celoživotný príjem vyšší ako 70 000 EUR“ (Early School Leaving: Lessons from 

Research for Policy Makers, 2010, s. 5). Existujú aj viaceré štúdie, ktoré dokladujú pozitívne 

efekty druhošancového vzdelávania. Ako tvrdia Ross a Gray (2005), posledné zistenia 

z pomerne malého počtu publikácií dokazujú, že mnohí mladí ľudia, ktorí úspešne ukončili 

vzdelávanie druhej šance, sa úspešne začlenili buď na trh práce alebo do ďalšieho 

nadväzujúceho vzdelávania (napr. Dawe, 2004; Ferber, 1999; Smyth & Hattam, 2004 a i.). 

Údaje o počte ľudí s neukončeným základným, resp. stredným vzdelaním je možné čerpať 

na celoštátnej úrovni z výsledkov Sčítania obyvateľov, domov a bytov (2011). Vo väzbe na 

uplatnenie sa na trhu práce, sú k dispozícii štatistiky Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. 

Štruktúra nezamestnanosti vo vzťahu k dosiahnutému vzdelaniu je na Slovensku špecifická 

regionálnou diferenciáciou. Tá odráža rozdiely v hospodárskom rozvoji jednotlivých 

regiónov. Podľa posledných dostupných štatistických údajov je podiel ľudí bez vzdelania na 

celkovom počte nezamestnaných za 1. štvrťrok roku 2012 4,64 % (Štvrťročná štatistika QS1 – 

štruktúra uchádzačov o zamestnanie podľa rodinného stavu a vzdelania, marec 2012). 

Z pohľadu našich výskumných zámerov je zaujíímavý údaj za Prešovský kraj, kde je podiel 

ľudí bez vzdelania na celkovom počte uchádzačov o zamestnanie viac ako dvojnásobný   

(9,81 %). Tento údaj dokazuje, že v Prešovskom kraji je najvyššie zastúpenie ľudí 

s chýbajúcim vzdelaním. 

Dôležitými štatistickými údajmi na mikroúrovni školského prostredia sú údaje 

o predčasnom ukončení školskej dochádzky. Miera predčasného ukončenia školskej 

dochádzky je v Európe na úrovni 14,4 %. Slovensko figuruje medzi ôsmimi krajinami, ktoré 

v tomto ukazovateli dosahujú nižšiu ako 10 % úroveň, konkrétne 4,3 % (Nevala et al., 2011). 

Znamená to, že na Slovensku nečelíme problému predčasného ukončenia školskej dochádzky 

v takom rozsahu, ako v mnohých ďalších krajinách EÚ? Existujú dva základné dôvody, prečo 

sa domnievame, že druhošancové vzdelávanie je na Slovensku nevyhnutné rozvíjať. Prvým je 

už spomenutá regionálna diferenciácia. S ňou úzko súvisí druhý dôvod, ktorým je vysoký 

počet ľudí s neukončeným vzdelaním v regiónoch s najvyššou mierou nezamestnanosti 

a sociálnej odkázanosti. Tieto skutočnosti odkazujú na jav výraznej regionálne nerovnomerne 

rozloženej chudoby na Slovensku, ktorá má aj výrazný etnický charakter. Predčasné 

ukončenie školskej dochádzky a nízka účasť v celoživotnom vzdelávaní úzko súvisia 

s prejavmi sociálneho vylúčenia, individuálnou chudobou a nezamestnanosťou. Spoločným 

menovateľom týchto sociálnych javov je ich „ohniskový charakter“. Je preto potrebné, aby sa 

druhošancové vzdelávanie rozvíjalo cielene v tých lokalitách, ktoré sú javom nízkej 

vzdelanostnej úrovne, nezamestnanosti a chudoby najviac zasiahnuté.  

 

2. Druhošancové vzdelávanie (školy druhej šance) 
 

Druhošancové vzdelávanie (resp. školy druhej šance) je koncepcia založená na 

presvedčení, že jednotlivec je schopný neustálej reinterpretácie svojho bytia. Filozofickým 

východiskom podporujúcim druhošancové vzdelávanie je, že chyby spôsobené selektívnym 

mechanizmom školského systému alebo inidivíduami, ktoré viedli k ukončeniu ich 

vzdelanostnej dráhy, môžu byť napravené v neskoršej fáze (Yogev, 1997, s. 469, in: Ross, 

Grey, 2005). Švec (2008, s. 225) ako aj Palán (2002, s. 22) zhodne definujú druhošancové 

vzdelávanie ako „príležitosť pre dospelých získať v pokračovacom, kontinuálnom cykle 

vzdelávania taký druh a stupeň vzdelania, ktoré sa normálne nadobúda v detstve alebo 

v mladosti počas počiatočného, iniciálneho cyklu vzdelávania...“  
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Druhošancové vzdelávanie umožňuje človeku
42

, ktorý z rôznych dôvodov neabsolvoval 

základné, resp. stredné vzdelanie, doplniť alebo rozšíriť si vzdelanie a tak získať doklad 

o dosiahnutom vzdelaní. Cieľom je reintegrácia mladých ľudí ohrozených sociálnym 

vylúčením tým, že sa im ponúkne dostupná paleta na mieru šitých vzdelávacích a školiacich 

príležitostí. Doposiaľ je však v našich podmienkach skôr rozvíjaná oblasť neformálneho 

vzdelávania (najmä v systéme rekvalifikácií), zameraná na zvýšenie uplatniteľnosti 

nezamestnaných na trhu práce. Zamestnávatelia ale naďalej uprednostňujú v prvom rade 

formálne doklady o dosiahnutom stupni vzdelania a doklady o absolvovaní neformálneho 

vzdelávacieho kurzu tak majú skôr doplnkový charakter k formálnemu osvedčeniu. Preto je 

proces uznávania dokladov o neformálnom vzdelávaní súčasťou stratégií opätovného 

začlenenia do vzdelávania
243

. 

Školy druhej šance sú súčasťou koncepcie celoživotného vzdelávania a ich zmyslom je 

tvorba príležitostí pre dosiahnutie vzdelania aj v dospelom veku. Zásadným princípom 

v koncepcii celoživotného vzdelávania je princíp otvorenosti vzdelávacieho systému, ktorý 

školy druhej šance zo svojej podstaty napĺňajú. Dôležitú úlohu zohrávaju aj komplexné 

preventívne opatrenia smerované k predchádzaniu predčasného ukončenia školského 

vzdelávania. Úspešnosť druhošancového vzdelávania súvisí s faktormi, ktoré spôsobili 

predčasné ukončenie iniciálneho vzdelávania. Tie sú zvyčajne multidimenzionálnej povahy 

a variuujú medzi príčinami individuálnymi a príčinami spočívajúcimi v v rodinnom 

a školskom prostredí. Podľa Raymond (2008) má zapojenie do druhošancového vzdelávania 

lepšiu perspektívu u tých, ktorí z iniciálneho vzdelávania vypadli z inidividuálnych príčin. 

V roku 2001 realizoval Matulay (2003) výskum, v ktorom zisťoval dôvody predčasného 

ukončenia štúdia na strednej škole u mladých Rómov. Z výsledkov vyplýva, že najčastejšie 

dôvody zanechania štúdia súvisia s individuálnymi príčinami. Najviac respondentov uviedlo, 

že ich štúdium nebavilo, na druhom mieste potom figurovala zmena rodinného stavu (u žien 

spojená s graviditou). Zároveň výskum zistil, že väčšina respondentov hodnotila ukončenie 

vzdelávania s odstupom času ako zlý krok. Hoci sú tieto údaje staršieho dáta, myslíme si, že 

ak má byť druhošancové vzdelávanie reálnou alternatívou k dosiahnutiu vzdelania, malo by 

prebiehať za odlišných podmienok ako iniciálne vzdelávanie. Systém školského vzdelávania 

môže byť najmä pre ľudí pochádzajúcich zo sociálne znevýhodneného prostredia z viacerých 

dôvodov nevyhovujúci.  

 

3. Vymedzenie problému a cieľa dizertačnej práce 
 

Súčasný stav v oblasti druhošancového vzdelávania vnímame ako neuspokojivý z dvoch 

základných dôvodov. Na Slovensku disponujeme dostatočne vybudovanou teore-

tickou, inštitucionálnou a materiálnou základňou pre tento druh vzdelávania (využitie 

identických zdrojov ako pri výchovno-vzdelávacom procese detí a mládeže vo formálnom 

vzdelávaní). Zároveň ale disponujeme aj početnou skupinou ľudí s neukončeným základným 

a ukončeným základným ako najvyšším vzdelaním (podľa posledného sčítania obyvateľstva 

tvorí táto skupina 30,7 % obyvateľstva, ale sú v nej zahrnuté aj deti do 16 rokov veku). 

Problémom je predčasné ukončenie školskej dochádzky, ktoré pre mladého človeka často 

predstavuje začiatok viac či menej dlhodobého stavu závislosti na štátnych sociálnych 

dávkach. Neukončenie základnej školy je v našich podmienkach problémom, ktorý sa dotýka 

                                                 
42

 Druhošancové vzdelávanie je tradične zamerané najmä na skupinu mladých ľudí ohrozených sociálnym 

vylúčením, ktorí opustili školské vzdelávanie predčasne. 

43
 Bližšie o prístupoch a stratégiách členských štátov EÚ pozri Nevala (2011). 
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prevažne sociálne vylúčených skupín obyvateľstva charakteristických nízkym potenciálom 

k zmene, kultúrnym kapitálom a intergeneračnou reprodukciou chudoby.  

Podľa výskumu Kešelovej (2011) len jedna tretina stredných škôl realizovala v ostatných 

dvoch rokoch druhošancové vzdelávanie v podobe zvyšovania si stupňa vzdelania štúdiom v 

dospelosti popri zamestnaní. Ako problém teda vnímame nedostatočne rozvinutý systém 

druhošancového vzdelávania na jednej strane a na druhej strane vysoký podiel ľudí 

s neukončeným základným, resp. stredným odborným vzdelaním, ktorí sú najčastejšie 

dlhodobo vylúčení z trhu práce. Kladieme si otázku, kde sú príčiny tohto stavu, aké sú rezervy 

slovenského školského systému v tejto oblasti, a tiež aké sú bariéry doplnenia si vzdelania 

ľuďmi s neukončeným vzdelaním. Zároveň predpokladáme, že školský systém je schopný 

absorbovať cieľovú skupinu ľudí bez ukončeného vzdelania prostredníctvom ponuky 

relevantných foriem vzdelávania, pri splnení viacerých predpokladov, ktoré chceme v práci 

analyzovať. 

Hlavným cieľom dizertačnej práce má byť vytvorenie súhrnného a reálneho obrazu 

o druhošancovom vzdelávaní na Slovensku (resp. v Prešovskom samosprávnom kraji) a 

poukázanie na možnosti a obmedzenia jeho rozvoja v kľúčových oblastiach (inštitucionálno-

technickej, obsahovej, personálno-kvalifikačnej).  

V dizertačnej práci sa zameriame na napĺňanie týchto čiastkových cieľov: 

 prehĺbiť teoretické a pojmové vymedzenie druhošancového vzdelávania v odbornej 

literatúre (miesto, funkcie, ciele),  

 analyzovať postavenie škôl druhej šance vo vzdelávacom systéme (zdroje materiálne, 

ľudské, legislatívna úprava, obmedzenia finančné, časové a pod.),  

 analyzovať a následne teoreticky vymedziť kompetencie pedagóga vo vzdelávacom 

procese školy druhej šance, upriamiť pozornosť na kľúčové kompetencie pre pedagogickú 

činnosť s dospelými účastníkmi vzdelávania. 

 V rámci výskumných aktivít dizertačnej práce sa chceme zamerať na: 

 zmapovanie ponuky vzdelávacích inštitúcií (základných a stredných odborných) 

v druhošancovom vzdelávaní v Prešovskom samosprávnom kraji,  

 zmapovanie a vyhodnotenie doterajších vzdelávacích aktivít a skúseností škôl 

s druhošancovým vzdelávaním,  

 identifikáciu kľúčových problémových oblastí v poskytovaní druhošancového 

vzdelávania z pohľadu školských inštitúcií, 

 analýzu a identifikáciu vzdelávacích potrieb účastníkov vzdelávania, so zameraním na 

cieľové skupiny vylúčené z trhu práce (otázky motivácie, vstupnej diagnostiky účastníkov 

vzdelávania), 

 zaoberať sa otázkami cieľového a obsahového zamerania vzdelávacích aktivít na 

podklade analýzy vzdelávacích potrieb, potrieb regionálneho trhu práce a diagnostiky 

potenciálnych účastníkov vzdelávania 

 

4. Vedecko-výskumné metódy a etapy tvorby dizertačnej práce 
 

V prvej etape bude prebiehať získavanie relevantných poznatkov z teórie a praxe 

druhošancového vzdelávania. V tejto etape využijeme dostupné zdroje domácej a zahraničnej 

odbornej knižnej literatúry, publikované články v odborných, vedeckých časopisoch, 

zborníkoch, informačné databázy a elektronické zdroje domáce i zahraničné. V tejto etape 

využijeme štandardné vedecké metódy skúmania problematiky – analýzu, syntézu, 

komparáciu, generalizáciu a ďalšie.  

V druhej etape práce sa budeme venovať teoretickému vymedzeniu škôl druhej šance 

v systéme slovenského školstva, analyzovať dostupné teoretické poznatky o uplynulých 

a prebiehajúcich vzdelávacích aktivitách. Predpokladáme užšiu spoluprácu s Metodicko-
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pedagogickým centrom v Prešove, ktoré v tejto oblasti realizovalo pilotný projekt, i ďalšími 

inštitúciami štátnej a verejnej správy. K problematike kompetencií pedagóga/pedagogičky 

v druhošancovom vzdelávaní pristúpime prostredníctvom analýzy existujúcich 

kompetenčných modelov vo vedách o edukácii. 

Na základe poznania teoretických východísk budeme v tretej etape konštruovať 

a upravovať výskumný projekt dizertačnej práce. Vzhľadom k predstaveným zámerom môže 

mať výskumná časť dizertačnej práce dve samostatné výskumné fázy. V prvej fáze bude 

kvantitatívny výskum zameraný na zmapovanie ponuky vzdelávacích inštitúcií v oblasti 

druhošancového vzdelávania a vyhodnotenie ich doterajších skúseností a aktivít v tejto 

oblasti. Spracovanie získaných dát by malo prebiehať štandardnými matematicko-

štatistickými metódami. Predpokladaným výstupom je nielen zistenie aktuálneho stavu 

v poskytovaní druhošancového vzdelávania ale aj prekážok, ktoré bránia v extenzite 

a intenzite ponuky vzdelávacích aktivít. 

V druhej fáze po stanovení spôsobu výberu výskumnej vzorky a následnom výbere, 

budeme realizovať analýzu vzdelávacích potrieb, ktorú je možné realizovať štandardnými 

metódami (rozhovor, pozorovanie, dotazník, testy). Plánujeme sa špecificky zamerať na 

oblasť motivácie k doplneniu vzdelania, kde je možné použiť štandardizované diagnostické 

nástroje. Cieľom je spoznať úroveň motivácie k vzdelávaniu, v ktorej sa odrážajú nielen 

osobnostné charakteristiky jednotlivca ale i jeho sociálne zázemie a doterajšie životné 

skúsenosti. Identifikáciu vzdelávacích potrieb považujeme za nevyhnutný predpoklad 

k dosiahnutiu účinnosti vzdelávania. 

Teoretický prehľad v predmetnej problematike a zozbieraný empirický materiál  (na 

jednej strane poznatky o existujúcom stave škôl druhej šance, ich pripravenosti a možnostiach 

poskytovať tento druh vzdelávania a na strane druhej poznatky o charakteristikách a motivácii 

potenciálnych účastníkov) by mali viesť k vytvoreniu dostatočnej teoreticko-výskumnej 

základne pre tvorbu takých vzdelávacích programov, ktoré budú zodpovedať vzdelávacím 

potrebám účastníkov vzdelávania, možnostiam školských inštitúcií takéto vzdelávanie 

poskytovať ako aj regionálnym potrebám trhu práce. Pre zvýšenie úrovne motivácie 

k vzdelávaniu ako aj pre zabezpečenie úspešnosti účastníkov druhošancového vzdelávania 

zohráva najvýznamnejšiu úlohu zreteľná prepojenosť na očakávané pracovné uplatnenie, teda 

upotrebiteľnosť dosiahnutého vzdelania v praxi.  
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