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DRUHOŠANCOVÉ VZDELÁVANIE V NADNÁRODNÝCH 
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Anotácia: V príspevku prezentujeme vývoj postavenia druhošancového vzdelávania (škôl druhej šance) 

v období od roku 1995 po súčasnosť. Podávame pohľad na zakotvenie v dokumentoch na celoeurópskej úrovni 

(z pohľadu strategických dokumentov EÚ) a následne ich reflexiu na národnej úrovni v koncepčných 

a legislatívnych dokumentoch súvisiacich s problematikou celoživotného vzdelávania. 
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Abstract: In this paper we present the development of second chance schools in the period from 1995 to the 
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their reflection on the national level in the conceptual and legislative documents relating to lifelong learning and 

education. 
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V posledných dvoch dekádach sa problematika druhošancového vzdelávania (škôl druhej šance) začala 

intenzívnejšie rozvíjať ako jedna z ucelenejších reflexií na problém nových či prehlbujúcich sa sociálnych 

problémov v rozvinutých európskych krajinách. Odkazuje na vzdelávanie ako nástroj prevencie sociálnych 

problémov a súčasť politiky sociálnej integrácie. V našom príspevku sa zameriavame na vybrané kľúčové 

dokumenty strategického významu z pohľadu dvoch kritérií – po prvé ide o dokumenty vytvorené a akceptované 

v európskom priestore (najmä z úrovne Európskej komisie a Rady Európy) a po druhé o dokumenty, ktoré sa 

priamo vyjadrujú k problematike druhošancového vzdelávania. 

Jedným z prvých dokumentov nadnárodnej povahy v európskom priestore bola Biela kniha Európskej 

komisie Vyučovanie a vzdelávanie – Smerom k učiacej sa spoločnosti (1995). Predstavovala ucelenejšiu 

platformu  pre vznik súvisiacich materiálov tak na celoeurópskej úrovni ako i na úrovni jednotlivých krajín. 

Zároveň predznamenala postupný vznik ďalších dokumentov obdobného významu. V Bielej knihe... (1995) je 

jedným z piatich strategických cieľov boj proti sociálnej exklúzii, čo potvrdzuje a vyzdvihuje význam 

celoživotného vzdelávania pre udržiavanie sociálnej kohézie európskych spoločenstiev. Osobitne významným je 

tento dokument preto, že vôbec prvýkrát sa v ňom konkrétnejšie nachádza odporúčanie smerujúce 

k intenzívnejšej podpore druhošancového vzdelávania. Získanie stupňa vzdelania i vo vyššom veku je z pohľadu 

sociálnej inklúzie kľúčové. „Za účelom ich (vylúčených jednotlivcov a sociálnych skupín – pozn. autorky) 

opätovného plnohodnotného zaradenia sa do spoločnosti sa majú zakladať školy druhej šance, v ktorých by mali 

vyučovať špičkoví, dobre platení učitelia, využívať atraktívne vyučovacie postupy a multimédiá, zriaďovať 

triedy s menším počtom učiacich sa, prispôsobovať tempo vyučovania“ (Turek, 2003, s. 5). V dokumente sú 

spomínané tieto sociálne skupiny ohrozené sociálnym vylúčením, ktorým je potrebné vytvárať podmienky pre 

zapojenie sa do druhošancového vzdelávania: mladí ľudia bez kvalifikácie, dlhodobo nezamestnaní, starší 

pracovníci, ženy vracajúce sa na trh práce).  

Zásadná rámcová podoba všeobecného a odborného vzdelávania, teda i druhošancového vzdelávania, 

bola zakotvená v Amsterdamskej zmluve (1997). Jedným z globálnych cieľov politiky EÚ je oblasť 

zamestnanosti, na ktorú nevyhnutne nadväzuje presadzovanie myšlienky a budovanie systému celoživotného 

vzdelávania. V Hlave XI. článku 140 je základné a vyššie odborné vzdelávanie zadefinované ako jedna zo 

základných oblastí, v ktorých sa Európska komisia zaväzuje ku koordinačnej a poradnej úlohe.  

Ďalším strategickým dokumentom vo vzťahu k celoživotnému vzdelávaniu je Lisabonská stratégia 

(2000). V jej ustanoveniach je vzdelávanie pre život a prácu v poznatkovo orientovanej spoločnosti vnímané ako 

zásadný predpoklad budovania konkurencieschopnosti Európskej únie. V článku 25 stratégie je formulovaná 

výzva pre národné vzdelávacie systémy smerom k adaptácii na potreby poznatkovo orientovanej spoločnosti 

a potreby zvyšovania úrovne a kvality zamestnanosti. Predpokladom napĺňania tohto cieľa je budovanie ponuky 

vzdelávania a odbornej prípravy, ktorá reflektuje potreby cieľových skupín v rôznych fázach života (mladí ľudia, 

nezamestnaní dospelí a zamestnaní ohrození stratou zamestnania v dôsledku zmien kvalifikačných požiadaviek). 

Lisabonská stratégia ďalej rozpracováva aj konkrétnejšie ciele smerom k národným vzdelávacím politikám. Vo 

vzťahu k druhošancovému vzdelávaniu sú kľúčové tieto: 
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- do roku 2010 členské štáty EÚ by mali znížiť o polovicu počet ľudí vo veku od 18 do 24 rokov, ktorí 

majú ukončené len nižšie sekundárne vzdelanie a nie sú zapojení do ďalšieho vzdelávania a odbornej 

prípravy, 

- školy a vzdelávacie centrá, všetky napojené na internet, by sa mali stať viacúčelovými miestnymi 

vzdelávacími centrami prístupnými pre všetkých, s použitím najvhodnejších metód adresovaných 

širokému spektru cieľových skupín; medzi školami, vzdelávacími centrami, firmami a výskumnými 

zariadeniami majú byť vybudované k ich vzájomnému prospechu. 

Okrem týchto cieľov sú v stratégií formulované aj odporúčania k vytvoreniu rámca základných zručností 

získavaných prostredníctvom celoživotného vzdelávania. Na ďalších zasadnutiach Rady Európy v Štokholme 

(2001), Göteborgu (2001) a v Barcelone (2002) boli postupne zadefinované konkrétnejšie ciele aj v oblasti 

napĺňania predsavzatí v súvislosti so znižovaním podielu ľudí v európskych krajinách, ktorí nedosahujú 

dostatočné vzdelanie pre potreby trhu práce. Z viacerých cieľov, ktoré uvádza I. Turek (2003, s. 3) vyberáme tie, 

ktoré priamo súvisia s potrebou rozvíjania systému druhošancového vzdelávania: 

- do roku 2010 každý z členských štátov EÚ zníži aspoň o polovicu podiel žiakov, ktorí neukončia školskú 

dochádzku a dosiahne podiel týchto žiakov na celkovom počte žiakov 10% a menej, čo je priemer EÚ, 

- do roku 2010 každý z členských štátov EÚ dosiahne stav, že najmenej 80 % jeho 25 až 64 ročných 

obyvateľov bude mať najmenej stredoškolské vzdelanie s maturitou, 

- do roku 2010 každý z členských štátov EÚ zabezpečí, aby sa na celoživotnom vzdelávaní zúčastnilo 

najmenej 10 % jeho 25 až 64 ročných obyvateľov. 

Na Lisabonskú stratégiu priamo nadväzuje Memorandum o celoživotnom vzdelávaní (2000), podľa 

ktorého výsledky učenia, vzdelávania a rozvoja sú a budú rozhodujúce vo vzťahu k ekonomickému rastu, 

inováciám, prosperite a celkovej kvalite života obyvateľstva. V Memorande nenachádzame konkrétnu zmienku 

o školách druhej šance. Je zrejmé, že je druhom vzdelávania dospelých ako súčasti celoživotného vzdelávania, 

preto sa môžeme zmieniť o vybraných ustanoveniach známych šiestich kľúčových posolstiev Memoranda, ktoré 

predstavujú rámec pre tvorbu systému či projektov druhošancového vzdelávania vo vzdelávacích politikách 

jednotlivých členských krajín. Cieľom prvého posolstva je garantovať všeobecný a stály prístup ku vzdelávaniu, 

vo väzbe na získavanie (kvalifikácia) a obnovovanie (prehlbovanie kvalifikácie, rekvalifikácia) zručností, ktoré 

sú potrebné pre trvalé zaradenie sa do života spoločnosti založenej na vedomostiach. Zvyšovanie dostupnosti 

vzdelávania je kľúčové pre budovanie systému druhošancového vzdelávania najmä v geograficky odľahlých 

oblastiach (možnosti dištančného vzdelávania, kooperácie škôl a vzdelávacích inštitúcií a samospráv), oblastiach 

s vysokou koncentráciou rómskeho obyvateľstva atď. Zásadným je v našich podmienkach tiež snaha 

o prekonávanie inštitucionálnych prekážok v prístupe k vzdelávaniu (napr. z pohľadu vzdelávania odsúdených, 

žien na materskej dovolenke a ďalších cieľových skupín). Dôležité legislatívne ustanovenie je potom v našej 

legislatíve  v Zákone č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti, kde je uvedené, že vzdelávanie a príprava pre trh 

práce je teoretická alebo praktická príprava, ktorá umožňuje získať nové vedomosti a odborné zručnosti na účely 

pracovného presadenia uchádzača o zamestnanie vo vhodnom zamestnaní alebo na účel udržania zamestnanca v 

zamestnaní, najmä vzdelávacími aktivitami zameranými na dokončenie vzdelania na základnej škole alebo štúdia 

na strednej škole v poslednom ročníku príslušnej školy. Aj obsah tretieho posolstva Memoranda možno 

vzťahovať k charakteru škôl druhej šance, keďže inovácie vo vzdelávaní majú byť okrem iného reflexiou čoraz 

rozmanitejších potrieb a záujmov multikultúrnych európskych spoločností (napr. prispôsobovanie vzdelávacích 

metód charakteristikám účastníkov). Významným sa vo vzťahu k dôležitosti poradenských služieb sociálne 

vylúčeným skupinám javí aj piate kľúčové posolstvo, ktoré kladie požiadavku, aby každý mal ľahký prístup ku 

kvalitným radám a informáciám o možnostiach vzdelávania sa v celej Európe a počas celého života. 

Celoživotné poradenstvo prispieva k dosahovaniu ekonomického rozvoja, efektivity trhu práce a 

pracovnej a geografickej mobility, má kľúčový význam v zabezpečovaní sociálnej inklúzie, sociálnej a rodovej 

rovnosti a aktívneho občianstva“ (Koncepcia celoživotného poradenstva v SR, 2004, s. 1). I posledné šieste 

kľúčové posolstvo Memoranda má pre druhošancové vzdelávanie určujúci  charakter. Škola druhej šance musí 

byť čo najbližšie k vzdelávajúcim sa (alebo potencionálnym účastníkom vzdelávania). Ide však nielen 

o geografickú blízkosť školy, alebo inej vzdelávacej inštitúcie, ale tiež o blízkosť ideovú, prameniacu zo 

spoločného zdieľania hodnoty vzdelania pre osobný, komunitný i celospoločenský rozvoj. 

Počas dekády 2000 až 2010 došlo k zintenzívneniu politickej spolupráce v oblasti vzdelávania a odbornej 

prípravy, najmä prostredníctvom pracovného programu Vzdelávanie a odborná príprava 2010, po ktorej 

nasledoval Strategický rámec pre európsku spoluprácu v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy ET 2020. 

Hlavným cieľom dokumentu je podporovať európske krajiny vo vzdelávaní a odbornej príprave prostredníctvom 

dosahovania spoločných strategických cieľov. Celoživotné vzdelávanie by sa malo chápať ako základná zásada, 

na ktorej spočíva celý rámec, ktorý má pokrývať učenie vo formálnom, neformálnom a informálnom vzdelávaní 

a na všetkých úrovniach: od vzdelávania v ranom detstve až po vysoké školstvo, odborné vzdelávanie a prípravu 

a vzdelávanie dospelých.  

Jedným z referenčných dokumentov, ktorý priamo formuluje požiadavky a ciele v oblasti rovnosti 

príležitostí k vzdelávaniu a odbornej príprave najmä z pohľadu znevýhodnených skupín, sú Závery Rady a 
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zástupcov vlád členských štátov z roku 2006 s názvom Účinnosť a spravodlivosť v európskych systémoch 

vzdelávania a odbornej prípravy (Vzdelávanie a odborná príprava 2010). V bode č. 29 je uvedené, že členské 

štáty by mali rozvinúť možnosti pokračovania štúdia aj po ukončení vzdelávania a v zamestnaní. Mali by tiež 

zlepšiť programy odbornej prípravy pre nezamestnaných a znevýhodnených. Za dôležitú podmienku realizácie 

druhošancového vzdelávania je považované lokálne partnerstvo zainteresovaných inštitúcií, ktoré je tiež v tomto 

dokumente zdôrazňované. V bodoch 27. a 28. Rada zdôrazňuje, že nezamestnaní a znevýhodnení, ktorí vo 

vzdelávacom systéme neuspeli, by mali mať vytvorené podmienky na získanie vzdelania v alternatívnom 

prostredí. Vyhliadky na ich uplatnenie na trhu práce aj po získaní vzdelania nie sú signifikantne výraznejšie, 

navyše takéto vzdelávanie je i finančne nákladné. Rada sa ale domnieva, že cena za pasivitu pri prehliadaní tejto 

skupiny ľudí, ktorí školu nedokončujú, je omnoho vyššia (časté poberanie sociálnych dávok, vznik kultúry 

závislosti, nárast sociálno-patologických javov a i.). Úspešné programy odbornej prípravy pre dospelých sú 

hlavne tie, ktoré stoja na partnerstve medzi verejnou správou, podnikmi a sociálnymi partnermi či organizáciami 

tretieho sektora. Nadväzujúc na pracovný program Vzdelávanie a odborná príprava 2010, predstavuje dokument 

Vzdelávanie a odborná príprava 2020 (ET 2020) strategickú platformu s vytýčenými strategickými cieľmi 

a merateľnými ukazovateľmi ich dosahovania. Pre iniciatívy členských štátov v tvorbe možností pre zvyšovanie 

stupňa vzdelania v školách druhej šance, je kľúčovým napĺňanie 3. strategického cieľa Podpora spravodlivosti, 

sociálnej súdržnosti a aktívneho občianstva. Vzdelávanie má byť dostupné každému bez ohľadu na jeho 

sociálno-ekonomickú situáciu. Systémy vzdelávania a odbornej prípravy by sa mali zamerať na to, aby všetci 

študujúci – vrátane osôb zo znevýhodneného prostredia, osôb s osobitnými potrebami a migrantov – ukončili 

svoje vzdelanie prípadne aj prostredníctvom druhej šance na vzdelávanie a poskytovaním vzdelávania 

prispôsobeného individuálnym potrebám. V samotnom dokumente Európa 2020 je deklarované, že podiel ľudí, 

ktorí predčasne ukončia školskú dochádzku sa má znížiť pod 10 %. Treba pripomenúť, že obdobný cieľ bol 

stanovený aj v dokumentoch nadväzujúcich na Lisabonskú stratégiu. Vo vzťahu k existencii jednotlivcov, ktorí 

ukončia predčasne školskú dochádzku (súčasný priemer EÚ 15 %), sú v dokumente formulované všeobecné 

návrhy opatrení smerujúce k prevencii predčasného ukončenia školskej dochádzky (efektívne investovanie do 

systému vzdelávania a odbornej prípravy, zlepšenie výsledkov na všetkých stupňoch vzdelávania v rámci 

integrovaného prístupu so zameraním na kľúčové schopnosti a i.). Európa 2020 deklaruje významnú úlohu 

celoživotného vzdelávania ako systematického a prirodzeného prístupu k budovaniu sociálne súdržnej 

spoločnosti. 

Je zrejmé, že sme v spleti množstva dokumentov nadnárodnej povahy nemuseli postihnúť všetky 

dokumenty, ktoré sa viažu k problematike škôl druhej šance ako dôležitej súčasti celoživotného vzdelávania. 

Vybrali sme ustanovenia strategických dokumentov, ktoré vytvárajú základný rámec pre opatrenia na úrovni 

jednotlivých členských štátov EÚ a ich vzdelávacích politík. V ďalšom texte priblížime súčasné vnímanie 

druhošancového vzdelávania v koncepčných materiáloch a legislatíve Slovenskej republiky. 

Koncepčné materiály a vybrané zákonné normy sú na národnej úrovni formulované v súlade so 

strategickými cieľmi EÚ v oblasti vzdelávania a zamestnanosti. V súlade s chronológiou uvádzaných 

dokumentov nadnárodnej povahy, možno ako prvý dokument nadväzujúci na výzvy Bielej knihy... (1995) 

spomenúť Zákon č. 386/ 1997 Z. z. o ďalšom vzdelávaní. V predmetnom zákone nie je druhošancové vzdelávanie 

osobitne ustanovené, ale medzi druhy ďalšieho vzdelávania podľa zákona patrí aj vzdelávanie, ktorým sa jeho 

účastník pripravuje na získanie stupňa vzdelania. „Ďalšie vzdelávanie zahŕňa vzdelávanie, ktorým sa účastník 

druhou cestou vzdelávania pripravuje na získanie stupňa vzdelania, ďalej odborné vzdelávanie a príprava, 

ktorým účastník získava lepšie predpoklady pre osobné uplatnenie sa na trhu práce...“ (Zákon č. 386/ 1997 Z. z. o 

ďalšom vzdelávaní). V tomto zmysle sa teda druhošancové vzdelávanie dostalo do kompetencie základných, 

stredných a vysokých škôl (podľa osobitného právneho predpisu). 

V Národnom programe výchovy a vzdelávania v Slovenskej republike – Milénium (2001) sú medzi 

základnými princípmi o. i. uvedené princíp celoživotného vzdelávania a princíp rovnosti šancí v prístupe 

k vzdelávaniu. Ďalšie vzdelávanie je ponímané ako integrálna súčasť výchovno-vzdelávacej sústavy, zahrňujúca 

vzdelávanie dospelých po ukončení školského vzdelávania. Dokument priamo vyzýval k intenzívnejšiemu 

zapojeniu stredných a vysokých škôl do ďalšieho vzdelávania.  

Z pohľadu vzdelávania dospelých v systéme ďalšieho vzdelávania bolo významným medzníkom jeho 

vývoja aj schválenie Koncepcie ďalšieho vzdelávania v Slovenskej republike (2002). Koncepcia obsahovala 

charakteristiku súčasnej situácie v ďalšom vzdelávaní a základné predpoklady jeho rozvoja do roku 2010. V tejto 

koncepcii bolo druhošancové vzdelávanie definované ako „ďalšie vzdelávanie, ktoré vedie k príprave na získanie 

stupňa vzdelania, je to tzv. druhá šanca, druhá cesta vzdelávania, ktorá umožní tým, ktorí predtým z rôznych 

dôvodov nemohli získať potrebné vzdelanie, takéto vzdelanie získať“. Naďalej bolo všeobecne vnímané ako 

výsadná kompetencia jednotlivých stupňov škôl. Vzdelávací systém má byť otvorený tak, aby sa každý mohol 

zapojiť do procesu zvyšovania vlastného vzdelania. 

Koncepcia celoživotného vzdelávania v Slovenskej republike (2004) v časti 3.3 Inovácie vo vyučovaní 

a vzdelávaní obsahovala odkaz na potrebu riešenia kurikulárnej transformácie aj v systéme tzv. druhej šance. 

Ministerstvo školstva bolo poverené definovaním kľúčových výstupov vzdelania aj zo škôl druhej šance. Táto 
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iniciatíva mala podľa nášho názoru napĺňať špecifické vzdelávacie potreby cieľových skupín druhošancového 

vzdelávania, ktoré sa od vzdelávania žiakov odlišujú z pohľadu vekových charakteristík dospelosti 

(zohľadňovanie úzkej väzby výsledkov prípravy na získanie stupňa vzdelania s ich relatívne okamžitou 

uplatniteľnosťou na trhu práce). V nadväznosti na celoeurópsku politiku sociálnej inklúzie obsahovala koncepcia 

aj cieľ priblížiť vzdelávanie v regiónoch vybraným cieľovým skupinám (najmä rómskym komunitám), 

nezamestnaným, ženám na materskej dovolenke a ďalším skupinám ohrozeným sociálnym vylúčením 

(adresované štátnym a samosprávnym orgánom). 

Vo väzbe na charakter a cieľové zameranie druhošancového vzdelávania bol významným dokumentom aj 

Národný akčný plán zamestnanosti (2004-2006). Dokument pomerne konkrétne analyzuje sociálne súvislosti 

problematiky nezamestnanosti o.i. vo väzbe nielen na úroveň a druh vzdelania ale i na perspektívy jeho rozvoja. 

Predstavuje prierezový dokument v oblasti sociálnej a vzdelávacej politiky. Uvádza i konkrétne opatrenia 

zamerané na zvyšovanie stupňa vzdelania realizované v medzirezortnej spolupráci (MPSVR SR a MŠ SR), 

ktorým bol projekt dokončenia základnej školy pre ľudí s ľahkým mentálnym postihnutím. V časti 

o diskriminácii znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie na trhu práce nachádzame informácie 

o vzdelanostnej úrovni nezamestnaných, špecificky štatistiku týkajúcu sa miery predčasného ukončenia školskej 

dochádzky. Tieto štatistické ukazovatele vyznievajú pre Slovenskú republiku veľmi pozitívne, čo konštatuje aj 

správa Dospelí vo formálnom vzdelávaní (2011). Problémom Slovenskej republiky v tomto ukazovateli je skôr 

jeho ohniskový charakter – regionálne výrazne rozdiely najmä v závislosti od koncentrácie rómskej populácie na 

v konkrétnej lokalite.  

Podľa Zákona č. 568/2009 Z. z. o ďalšom vzdelávaní nemožno v systéme ďalšieho vzdelávania získať 

stupeň vzdelania. Znamená to, že druhošancové vzdelávanie nie je ponímané ako súčasť ďalšieho vzdelávania, 

ale je plnohodnotnou súčasťou školského vzdelávania. Príčinou tohto stavu je podľa nášho názoru chýbajúce 

legislatívne zakotvenie druhošancového vzdelávania v systéme celoživotného vzdelávania z pohľadu pedagogiky 

a andragogiky. Zároveň nás táto skutočnosť odkazuje k Zákonu č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský 

zákon). V predmetnom zákone nejestvuje zmienka o možnosti či povinnosti školy ponúkať programy 

druhošancového vzdelávania. 

V Operačnom programe Zamestnanosť a sociálna inklúzia na roky 2007-2013 sa podpora 

druhošancového vzdelávania konkrétne uvádza ako súčasť Rámcovej aktivity „Podpora rozšírenia možností 

vzdelávania a prípravy pre trh práce a druhošancového vzdelávania osôb, ktoré strávili dlhší čas mimo trhu práce 

starostlivosťou o závislých členov rodiny“ (Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia, 2007-2013). 

Celoživotné vzdelávanie je prierezovou prioritnou témou, preto sa jeho podpora objavuje aj v dokumentoch 

z iných oblastí ako priamo z oblasti vzdelávacej politiky. 

Stratégia celoživotného vzdelávania 2011. Stratégia ponúka pomerne obsiahlu štatistickú časť, ktorá slúži 

na orientáciu o súčasnom stave celoživotného vzdelávania. Pozitívne pre rozvoj druhošancového vzdelávania 

vyznieva skutočnosť, že pre získanie stupňa vzdelania existuje tradične silnejšia motivácia v porovnaní napr. 

s motiváciou k prehlbovaniu kvalifikácie. Je teda zjavné, že dosiahnutie formálne uznávaného dokladu 

o získanom vzdelaní má naďalej v našej spoločnosti nepomerne väčšiu váhu a dôležitosť, ako osvedčenie 

o získaní možno špecifickej kvalifikácie avšak v neformálnom vzdelávaní. Stupeň vzdelania na úroveň 

maturitnej skúšky si podľa údajov ÚIPŠ dokončuje len 0,5 % dospelej populácie a len polovici z nich sa stupeň 

vzdelania aj podarí dosiahnuť (Stratégia celoživotného vzdelávania, 2011). V Stratégii... (2011, s. 15) sa ďalej 

uvádza, že motivácia k zvyšovaniu stupňa vzdelania v dospelosti je posilnená existujúcimi možnosťami na 

takéto vzdelávanie, ktoré je upravené príslušnými právnymi normami. 

V priebehu prijímania jednotlivých dokumentov na národnej úrovni sa pojem druhošancové vzdelávanie 

spomína čoraz zriedkavejšie. Dôvodom nedostatočného rozpracovania problematiky druhošancového 

vzdelávania a celkovo obmedzených možností na dokončenie základnej školy či získanie stredoškolského 

vzdelania, môžu byť i celkovo priaznivé štatistické ukazovatele týkajúce sa miery predčasného ukončenia 

školskej dochádzky. Dodávame však, že ukazovateľ miery zapojenosti dospelého obyvateľstva do niektorej 

z foriem ďalšieho vzdelávania je v našich podmienkach jedna z najhorších v EÚ a má klesajúci trend 

(Stratégia..., 2011). Na záver ešte spomenieme, že ľudia s najnižším stupňom vzdelávania vnímajú nedostatočne 

vytvorené podmienky na zapojenie sa do vzdelávania ako hlavnú prekážku ich zapojenia sa do vzdelávania.  
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