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ANDRAGOGICKÉ PORADENSTVO  

AKO VÝZNAMNÝ FENOMÉN PRI EDUKÁCII DOSPELÝCH 

 

KATARÍNA MAYEROVÁ 
 

 

Anotácia:  Príspevok sa venuje problematike andragogického poradenstva v kontexte celoživotného vzdelávania 

a celoživotného poradenstva v zmysle plnenia posolstiev kľúčových dokumentov v oblasti vzdelávania a 

poradenstva. Súčasne sa zaoberá andragogickým poradenstvom ako facilitátorom pri riešení otázok edukácie, 

z hľadiska adekvátneho usmerňovania, podporovania, rozvíjania a optimálneho rozhodovania sa dospelého 

jedinca. Dôležitú úlohu pri andragogickom poradenstve svojou fundovanosťou zohráva andragogický poradca, 

ktorý správne cielenou andragogickou diagnostikou, najmä v preaktívnej fáze vzdelávania, môže eliminovať 

nejasnosti ohľadom vzdelávania identifikáciou vzdelávacích potrieb. V prípade výskytu problémov v priebehu 

vzdelávacieho procesu môže navrhnúť možnosti ich riešenia za účelom sebaaktualizácie vzdelávajúceho sa 

jedinca. Andragogické poradenstvo je významným fenoménom nielen pri edukácii dospelých, ale v konečnom 

dôsledku pôsobí aj ako efektívny nástroj pri uspokojovaní a naplnení vzdelávacích potrieb a možnosti uplatnenia 

sa na trhu práce. 

 

Kľúčové slová: celoživotné vzdelávanie, celoživotné poradenstvo, andragogické poradenstvo, andragogický 

poradca,  edukácia dospelých. 

 

Abstract:  This paper considers the problem andragogical counselling in the context of lifelong learning and 

lifelong counselling in terms of the implementation of the messages of key documents in field of learnig and 

counselling. At the same time dealing with andragogical counselling as facilitator in solving of issues of 

education, in perspective of adequate guidance, assistance, development and optimal decision-making an adult. 

Important role in andragogical counselling has an andragogical counsellor with its professionalism, who with 

correctly targeted andragogical diagnostic, especially in pre-preparation phase of education, can eliminate 

confusion about education through the identification of educational needs. In the case of problems during the 

learning process can suggest possibilities of their solution in order to self-actualization of the learner. 

Andragogical counselling is an important phenomenon not only in the education of adults, but ultimately 

influences as an effective tool in satisfying and fulfillment educational needs and opportunity in the labor 

market. 

 

Key words: lifelong learning, lifelong counselling, andragogical counselling,  andragogical counsellor, 

education of adults. 

 

V dnešnej modernej dobe veľmi často hovoríme o výkonovej spoločnosti kladúcej dôraz, ako uvádza A. 

Tokárová (2002), predovšetkým na výkon, kvalitu a efektívnosť. Kľúčovou podmienkou takejto spoločnosti je 

jej neustála intelektualizácia vyžadujúca si zvyšovanie kvalifikovanosti. Jedným z nevyhnutných determinantov 

zvyšovania kvalifikácie je i vzdelávanie dospelých/ďalšie vzdelávanie dospelej populácie, ktoré je deklarované 

vo viacerých strategických dokumentoch týkajúcich sa celoživotného vzdelávania a nadväzne z hľadiska 

facilitácie edukácie i v celoživotnom poradenstve. Taktiež je potrebné si uvedomiť, že multikulturalita 

výkonovej spoločnosť predpokladá nový pohľad na úlohy edukácie (Klein, 2006). Východiskom rozvíjania 

intelektuálneho potenciálu sú strategické koncepcie dokumentov, ako Memorandum o celoživotnom vzdelávaní 

sa (2000), Európska sociálna charta (z r. 1961, s dodatkami v rokoch 1988, 1995 a 1996), Rezolúcia Rady 

Európskej únie (2004), Stratégia celoživotného vzdelávania a celoživotného poradenstva v SR (2006), 

Koncepcia celoživotného vzdelávania v SR (2007), Návrh uznesenia Rady Európskej únie (2008), Zákon 

o celoživotnom vzdelávaní (2009) ai. Hlavnou ideovou myšlienkou týchto dokumentov je systémové 

prehlbovanie, rozširovanie, dopĺňanie, transformácia, implementácia (...) kľúčových posolstiev do celoživotného 

vzdelávania a celoživotného poradenstva. 

Aktuálne výzvy pre rozvoj poradenstva vo vzdelávaní dospelých sú deklarované v Memorande o 

celoživotného vzdelávania sa (2000). Pri napĺňaní týchto výziev je potrebné mať na zreteli, že poradenstvo vo 

vzdelávaní dospelých nemôže byť vnímané izolovane (jav)  a časovo limitovane, ale tak, ako to definuje kľúčové 

posolstvo č. 5  Memoranda o celoživotnom vzdelávaní sa (2000, s. 18), v ktorom je jasne formulovaný cieľ: 

„Zabezpečiť, aby každý mal prístup ku kvalitným informáciám a radám o možnostiach vzdelávania sa v celej 

Európe a počas celého života“. Súčasne je potrebné zdôrazniť myšlienku regionálneho charakteru poradenstva 

vytýčenú v tomto kľúčovom posolstve, t.j. poradenské služby majú byť poskytované lokálne.  
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Vychádzajúc z uvedeného môžeme povedať, že medzi celoživotným poradenstvom a celoživotným 

vzdelávaním je recipročný vzťah, pretože celoživotné poradenstvo je facilitátorom celoživotného vzdelávania a 

efektívnosť celoživotného vzdelávania je determinovaná aj celoživotným poradenstvom. 

Vzhľadom k tomu, že v súčasnej výkonovej spoločnosti neustále rastú požiadavky  na profesiu, pracovný 

výkon, čiže na kvalifikáciu a fundovanosť, kladie sa dôraz na vzdelanie a ďalšie vzdelávanie. V dnešnej dobe, 

ako uvádza M. Matulčíková, J. Matulčík (2009), sa ukazuje trend k vyššej kvalifikácii, požiadavkám na širšie 

chápanie kvalifikácie a ústupu  od úzkej špecializácie. Facilitátorom častokrát, a neodmysliteľnou súčasťou pri 

výbere a optimálnej voľbe vzdelávania dospelých/ďalšieho vzdelávania dospelých je poradenstvo, ktoré v 

najužšom vzťahu k stratégii celoživotného vzdelávania a budovaniu vedomostnej ekonomiky je zo spektra 

poskytovania poradenských služieb chápané ako „pomoc jednotlivcom akéhokoľvek veku pri rozhodovaní o 

otázkach vzdelávania, odbornej prípravy, voľby zamestnania a rozvoji kariéry v ktorejkoľvek fáze ich života“. 

S uvedeným sa stotožňuje K. Vitkovičová (2003, in: Tokárová a kol., 2003, s. 495),  ktorá tvrdí, že „poradenstvo 

ako teoreticko-aplikačný systém možno objasniť prostredníctvom viacerých charakteristických čŕt“ a 

najvýznamnejší je jeho interdisciplinárny, inštitucionalizovaný, profesionalizovaný a biodromálny charakter. 

Takto ponímané a aplikované poradenstvo v súvislosti s vzdelávaním dospelých/ďalším vzdelávaním dospelých 

môže výrazným spôsobom ovplyvniť celkový proces vzdelávania. 

Poradenstvo môžeme charakterizovať v širšom a užšom slova zmysle: 

V širšom slova zmysle ako špecifickú ľudskú činnosť, proces pomoci, cieľom ktorého je využitie existujúcich 

zdrojov a možnosti osobnosti na vysporiadanie sa s problémami života (Vitkovičová, 2003, in: Tokárová a kol., 

2003, s.492) a v užšom slova zmysle vzhľadom k vzdelávaniu dospelých, ako konštatuje I. Pirohová (2008, s. 

110)  „andragogické poradenstvo je špecifickou formou pomoci klientovi v problémových situáciách, kde je 

možná intervencia edukáciou, respektíve vzdelávaním, pomoci s učením sa, v uspokojovaní vzdelávacích potrieb 

klienta“. 

Celoživotné vzdelávanie je zložitý spoločenský supersystém konštruovaný z rozmanitých, navzájom 

prepojených systémov a procesov, determinovaný mnohými faktormi (Hotár a kol, 2000). V rámci 

kontinuálneho vzdelávania zahŕňa rôzne typy, formy a stupne vzdelávania, za účelom uspokojenia osobných 

cieľov a rozvoja individuálneho potenciálu. Vzdelávanie je súčasne významným fenoménom determinujúcim 

jedincovu socializáciu, personalizáciu, profesionalizáciu, koncepciu vlastnej identity, sebaponímania a 

ovplyvňujúcim aspektom jeho hodnotovej orientácie. Vzhľadom k tomu, že ide o tak významný činiteľ v živote 

človeka, a nie každý je schopný z rôznych dôvodov zvoliť si adekvátnu profesijnú cestu, vyžadujúcu si 

zodpovedajúcu edukáciu, otvára sa na tomto mieste priestor pre andragogického poradcu, ktorý dokáže voľbu a 

proces edukácie facilitovať vzhľadom k uspokojovaniu vzdelávacích potrieb jedinca.  

Vzdelávanie dospelých je potrebné vnímať ako integrálnu súčasť biodromálneho, celoživotného procesu 

profesijného vývinu, ktorý má interdisciplinárny charakter. V rámci interdisciplinarity je potrebné do 

vzdelávania dospelých transformovať a implementovať také poznatky z ďalších disciplín, ktoré umožnia 

zosúladiť potreby vzdelávania dospelých v profesijnom vývine s potrebami trhu práce. Efektívnym prostriedkom 

uvedeného zosúladenia  by mohlo byť celoživotné poradenstvo, ktoré na jednej strane dokáže identifikovať 

potreby jedinca, ale na druhej strane reflektuje potreby trhu práce, možnosti rôznych foriem, typov  vzdelávania, 

čiže je styčným bodom potrieb jednotlivca a spoločnosti, taktiež je facilitátorom edukácie v zmysle 

identifikovania a riešenia problémov, ktoré sa môžu vyskytnúť počas edukačného procesu. Uvedená 

komplexnosť ho predurčuje na úlohu neodmysliteľnej súčasti celoživotného vzdelávania. Pričom celoživotné 

poradenstvo predstavuje komplex poradenských služieb poskytovaných s rozličným interdisciplinárnym 

zameraním pričom, ako sme uviedli vyššie, interdisciplinárny charakter má taktiež vzdelávanie dospelých. 

Neoddeliteľnou súčasťou celoživotného poradenstva v dospelom veku je andragogické poradenstvo, ktoré je 

potrebné chápať ako komplex poradenských služieb poskytovaných pri vzdelávaní dospelých zahrňujúcich 

pomoc pri otázkach vzdelávania, odbornej prípravy, voľbe zamestnania a rozvoji kariéry v profesijnom vývine, 

v súlade so schopnosťami jednotlivca a možnosťami uplatnenia sa na trhu práce, ako tieto služby deklaruje 

Stratégia celoživotného vzdelávania a celoživotného poradenstva (2006, s. 29): „Celoživotné poradenstvo sa 

chápe ako pomoc jednotlivcom akéhokoľvek veku pri rozhodovaní o otázkach vzdelávania, v ktorejkoľvek fáze 

ich života a malo by umožniť občanovi riadiť a plánovať si vlastné vzdelávanie a pracovnú dráhu v súlade so 

svojimi životnými cieľmi, prepojiť svoje schopnosti a záujmy so vzdelávaním, s odbornou prípravou 

a príležitosťami na trhu práce a samozamestnania, a tým prispieť k ich osobnej sebarealizácii“. Otázne je, akého 

charakteru majú byť poskytované služby, pretože akoby sa zaznávala úloha ostatných typov poradenstiev 

a pertraktovalo sa celoživotné poradenstvo zamerané na oblasť poradenstva dospelým jedincom pri 

celoživotnom vzdelávaní, čiže andragogické poradenstvo, pričom celoživotný evokuje proces od narodenia po 

smrť vo všetkých oblastiach života, a v tomto prípade je teda „celoživotné“ úzko profilované a úloha 

psychologického a sociálneho poradenstva je v týchto dokumentoch okrajová.  Pričom v súlade s I. Pirohovou 

(2008) konštatujeme a dopĺňame, že andragogické poradenstvo nesupluje témy, ktoré sú predmetom riešenia 

psychologického poradenstva, sociálneho poradenstva alebo personálneho manažmentu, ale rieši problémy vo 

vyššom stupni edukačného zovšeobecnenia zasahujúc všetky druhy profesionálneho poradenstva bez ohľadu na 
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povahu a obsah riešených problémov. Podľa I. Pirohovej (2008) je andragogické poradenstvo súčasťou 

kariérového (profesijného) poradenstva a poradenstva súvisiaceho s voľným časom, životom v komunite 

a záujmovým vzdelávaním. 

Ak by sme vychádzali z názoru P. Klimenta (2003, s. 239), že:  „Na akýkoľvek druh profesionálneho  

poradenstva určeného dospelému jedincovi možno nazerať ako na andragogické poradenstvo“, teda mohli by 

sme povedať, že andragogické poradenstvo je odborné poradenstvo dospelému človeku (profesijné a kariérové 

poradenstvo, psychologické poradenstvo, sociálne poradenstvo,...) vyžadujúce si celý rad profesionálov 

vzdelaných v uvedených oblastiach, čo predpokladá už diskutovanú multidisciplinaritu. Z tohto hľadiska by bolo  

vhodné zamerať sa na vymedzenie akčného poľa andragogického poradcu ako odborníka vzdelaného v 

študijnom odbore andragogika, aby nedochádzalo k prelínaniu úloh a činností, ktoré patria do rámca psychológa 

či sociálneho pracovníka. 

Z hľadiska komparácie uvádzame pohľad M. Machalovej (2006, s. 98), ktorá sa domnieva, že 

v poradenstve vo vzdelávaní dospelých spolupôsobia najmä poradenstvo andragogické a psychologické: 

- „andragogické poradenstvo je z hľadiska osobnosti účastníkov vzdelávania poradenským vedením 

(usmerňovaním) ľudí, aby sa rozhodli vzdelávať; aby zotrvali v procese vzdelávania; aby sa naučili učiť 

sa; aby boli spôsobilí aplikovať vedomosti a zručnosti v živote“; 

- „psychologické poradenstvo je zamerané na riešenie psychických problémov človeka, aj v súvislosti so 

vzdelávaním“. 

Zmyslom poradenstva vo vzdelávaní dospelých podľa M. Machalovej (2006) je podporiť motiváciu dospelých 

k celoživotnému vzdelávaniu, učeniu sa. Domnievame sa však, že je  nutné v kontexte celoživotného 

vzdelávania a celoživotného poradenstva upriamiť taktiež pozornosť na navigáciu pri voľbe povolania, výbere 

zamestnania a na následné plánovanie a riadenie vlastného vzdelávania a kariéry. 

V súčasnej dobe sa kreuje i nový druh sociálneho poradenstva, a to edukačné sociálne poradenstvo pre 

dospelých, ktoré je „prostriedkom prevencie a riešenia sociálneho problému ako individuálnej systémovej 

potreby,  a tiež aj zároveň spoločenskej potreby udržania sociálnej rovnováhy“ (Machalová, 2012, in: Šerák, 

2012, s. 153).  Uvedená autorka chápe edukačné sociálne poradenstvo ako formu sociálnej pomoci pre jedincov, 

u ktorých sa predpokladá stav sociálneho znevýhodnenia a sociálnej núdze. Kľúčovým by pre týchto klientov 

malo byť vedenie k učeniu sa a vzdelávaniu sa, aby v tomto procese zotrvali, aby si osvojili efektívne stratégie 

učenia sa a rozširovali si svoje spôsobilosti pre trh práce i pre svoje vlastné uspokojenie.  

Ako sme uviedli, je nevyhnutné si uvedomiť, že v preaktívnej fáze vzdelávania dospelých v rámci 

celoživotného vzdelávania sa môžu vynárať mnohé problémy/otázky/neujasnenosti zo strany potenciálne 

vzdelávaných jedincov – prekážky pri prístupe k informáciám, otázky týkajúce sa možnosti a profilácie 

vzdelávania, neujasnenosť vzdelávacích potrieb, nekompetentnosť pri adekvátnom zhodnotení informácií, 

neschopnosť reálneho uvedomenia si osobného potenciálu a reflektovania na potreby trhu práce ai. Tieto bariéry 

pri vzdelávaní dospelých a ďalšom vzdelávaní niektorí jedinci nie sú schopní zvládnuť bez usmernenia, 

zorientovania a nápovede erudovaného odborníka – andragogického poradcu. 

Ak andragogický poradca v rámci poradenstva adekvátnym spôsobom usmerní dospelého jedinca pri 

vzdelávaní, berúc v úvahu špecifiká danej situácie tak, že to vyústi do správneho rozhodnutia pri ďalšom 

vzdelávaní sa, môže to mať výrazný pozitívny dopad na uspokojovanie potrieb a záujmov, úspešnosť pri 

vzdelávaní, možnosti uplatnenia sa na trhu práce, sebarealizáciu, osobnú i pracovnú spokojnosť a v konečnej 

fáze aj na  subjektívnu pohodu a kvalitu života klienta. V rámci špecifík máme na mysli nielen možnosti 

vzdelávania sa, uplatnenia sa na trhu práce, socio-ekonomické determinanty,  resp. schopnosti, možnosti, 

východiskový a celkový potenciál jedinca, ale i jeho hodnotovú orientáciu, nevynímajúc záujmy a vnútornú 

motiváciu.  

Teda úlohou andragóga v poradenstve dospelému jedincovi je najprv identifikovať vzdelávacie potreby, 

resp. identifikovať problémy v učení sa, čiže realizovať diagnostiku klienta vhodnými metódami a nástrojmi. 

„Na základe diagnostiky poradenského typu poradca – andragóg by mal klientovi  poskytnúť informácie 

ohľadom vzdelávacích inštitúcií, vzdelávacích programov, podmienok vzdelávania a predpokladanej profilácie 

absolventa, následne je možné venovať sa ďalším rovinám poradenstva ako vedenie (pomoc pri výbere 

smerovania) a špecifické poradenstvo (ako intenzívna dlhodobá intervencia)“ (Mayerová, Mayerová, 2012, in: 

Šerák, 2012, s. 174). V prípade zistenia konsekvencií (otázky ohľadom inteligenčnej úrovne, motivácie, 

objavenie psychických ťažkostí súvisiacich s učením alebo nezamestnanosťou,..) presahujúcich rámec 

andragogickej diagnostiky a poradenstva je vhodná tímová spolupráca (andragóg, psychológ, sociálny 

pracovník,..). Participácia psychológa v procese poradenstva dospelým vo vzdelávaní je nevyhnutnou súčasťou  

diagnostiky vzdelávacích potrieb, vedomostí, štýlu učenia, spôsobilostí, záujmov, motivácie, postojov jedincov 

vôbec. Správna diagnostika ktoréhokoľvek profesionála na tomto poli, je predstupeň a súčasť adekvátnej 

poradenskej činnosti. Bez adekvátnej analýzy potrieb a identifikácie zdrojov nie je vzdelávanie možné. 

Poradenstvo má interdisciplinárny charakter a bez adekvátnej spolupráce odborníkov v záujme klienta nie 

je v dnešnej postmodernej spoločnosti možné poskytovať služby vedúce k integrácii jedinca a jeho efektívnemu 

fungovaniu, čo vedie k dosahovaniu subjektívnej pohody a zvyšovaniu kvality života. Aktuálnymi výzvami 
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andragogického poradenstva, ktoré vnímame ako súčasť celoživotného poradenstva, je zadefinovať akčné pole 

andragogického poradcu reflektujúce profiláciu absolventa študijného odboru andragogika a upriamiť pozornosť 

na špecifikáciu jeho služieb v kontexte celoživotného poradenstva.  
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