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Anotácia: Príspevok sa zaoberá terminologickými a vzťahovými otázkami foriem a metód ďalšieho profesijného 

vzdelávania. Autorskou ambíciou je systematizovať a kategorizovať uvedené kurikulárne komponenty edukácie 

sestier, ktorá je výrazne determinovaná legislatívne definovanou profesiografiou. Súčasťou príspevku je 

prezentácia čiastkových empirických zistení, súvisiacich s analýzou inštitucionálneho zabezpečenia ďalšieho 

profesijného vzdelávania sestier. 
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Abstract: The contribution deals with terminological and relational issues of forms and metods of further 

professional education. The ambition of authors is to systematize and categorize  

of these curricular components of eduacation of nurses, witch is significantly determined the legislative defined 

proffesiography. The article also entails presentation of partial empirical findings concerning with the analysis of 

institutional arrangement of further professional education of nurses. 
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Poznámka: Príspevok je čiastkovým výstupom výskumného projektu grantovej úlohy VEGA MŠ SR č. 

1/1208/12 „Integračné a diferenciačné trendy v tvorbe kurikula vo vzdelávaní dospelých. 

 

 Súčasná etapa ľudských dejín je poznamenaná dynamickým spoločenským vývojom. Informačná 

spoločnosť sa mení na spoločnosť vedomostnú, v ktorej sa hlavným zdrojom ekonomického, sociálneho 

a kultúrneho rozvoja stávajú vedomosti, myšlienky, inovačné schopnosti. Stavebnými prvkami tejto spoločnosti 

sú vzdelaní ľudia, ktorí okrem zvládnutia svojej profesie majú schopnosť sledovať i dosahy svojej pracovnej 

činnosti. V súčasnosti narastajú snahy o dosiahnutie kvalitného vzdelania. Nepretržité zrýchľovanie tempa 

akéhokoľvek vývoja vo všetkých oblastiach života si vynucuje rýchlu inováciu vzdelávacích systémov, 

programov a vzdelávacích stratégií.  

 Jednou z profesií, ktorá si vyžaduje nielen kvalitné vzdelanie, ale predovšetkým odborníkov, ktorí sú 

schopní sledovať širšie a hlbšie dosahy svojej činnosti, nakoľko ňou ovplyvňujú kvalitu života iných ľudí, sú 

práve zdravotnícki pracovníci. Požiadavky na ich kvalitný výkon vedú k reštrukturalizácii zdravotníckeho 

systému, v rámci ktorého zohráva kľúčovú úlohu vzdelávanie. Hlavným cieľom koncepcie vzdelávania 

v zdravotníctve je skvalitnenie zdravotnej (ošetrovateľskej) starostlivosti, čo si vyžiadalo zavedenie nového 

systému odbornej prípravy a ďalšieho profesijného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v súlade 

s požiadavkami EÚ.  

 Systém ďalšieho profesijného vzdelávania je u nás legislatívne ukotvený od roku 2004 a aktuálne ho 

upravuje Nariadenie vlády SR č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, 

spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov. Uvedené nariadenie člení ďalšie (profesijné) 

vzdelávanie na špecializačné štúdium, certifikačnú prípravu a sústavné vzdelávanie. Špecializačným štúdiom 

a certifikačnou prípravou v akreditovaných špecializačných a certifikačných programoch si môžu zdravotnícki 

pracovníci rozširovať svoje odborné vedomosti a zručnosti. Tieto dva druhy vzdelávania vedú k získaniu 

oficiálne uznávaných dokladov vzdelania (diplom o špecializácií, certifikát). Počas celého výkonu profesie sú 

všetci zdravotnícki pracovníci povinní dbať o svoj odborný rast a sústavne sa vzdelávať. Sústavným 

vzdelávaním si teda priebežne obnovujú a udržiavajú svoju odbornú spôsobilosť v súlade s rozvojom príslušných 

odborov po celý čas výkonu profesie.  

 Uvedené druhy ďalšieho (profesijného) vzdelávania pracovníkov v zdravotníctve do značnej miery 

determinujú obsah a formy vzdelávania. Selektívnosť foriem vzdelávania zdravotníckych pracovníkov zároveň 

predeterminuje voľbu vzdelávacích metód. Dobre organizované vzdelávanie, s použitím adekvátnych 

vzdelávajúcich foriem a metód, môže výrazne zvýšiť účinnosť ďalšieho profesijného vzdelávania 

zdravotníckych pracovníkov s konečným efektom na zvýšenie kvality poskytovania zdravotnej starostlivosti. 

Z tohto dôvodu našu pozornosť zameriame na systematizáciu a kategorizáciu foriem a metód ďalšieho 

profesijného vzdelávania pracovníkov v zdravotníctve, pričom sa primárne upriamime na cieľovú skupinu 

zdravotných sestier. 
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 V odbornej literatúre sa stretávame s rozličnou kategorizáciou foriem a metód vzdelávania, ktoré bývajú 

často nesprávne zamieňané a nejednotne členené. Systematizácii a kategorizácii spomínaných pojmov je však 

potrebné venovať zvýšenú pozornosť, a to nie len z hľadiska rozvoja andragogickej teórie, ale najmä z hľadiska 

ich praktického širokospektrálneho využitia vo všetkých oblastiach jej pôsobnosti, teda aj v oblasti ďalšieho 

profesijného vzdelávania zdravotných sestier.  

 

Terminologické a vzťahové otázky foriem a metód vzdelávania  

 

 Didaktická forma je vo vzdelávaní dospelých chápaná ako určitý rámec výučby. Predstavuje rôzne 

spôsoby riadenia, organizácie a regulácie didaktického procesu (Mužík, 2010).  

 Formy ďalšieho profesijného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov sú výrazne podmienené určenou 

legislatívnou profesiografiou. Vláda Slovenskej republiky normatívne vymedzuje a definuje systém ďalšieho 

(profesijného) vzdelávania zdravotných sestier, ktorý predstavuje formálne východisko pre spôsob organizácie 

ich ďalšieho profesijného vzdelávania. 

 Zdravotnícka legislatíva nepoužíva pojem formy, hovorí skôr o spôsoboch alebo o zložkách ďalšieho 

vzdelávania. Keďže tieto zložky označujú prevažne vonkajší spôsob organizácie ďalšieho profesijného 

vzdelávania, teda jeho stavbu, mohli by sme povedať, že ide práve o didaktické formy. 

 V odbornej andragogickej literatúre (napr. Bočková 1991, Palán, Langer 2007, Prusáková, Kazanková, 

Kováč 2009) sa didaktické formy rozlišujú podľa rôznych triediacich kritérií.  

 miesto konania – na pracovisku, mimo pracoviska; 

 časové vymedzenie - krátkodobé, dlhodobé; 

 počet účastníkov - individuálne, skupinové, hromadné; 

 spôsob organizácie činnosti vzdelávateľa a účastníkov - riadené a otvorené; individualizované, 

kooperatívne a participatívne; prezenčné, dištančné a korešpondenčné; 

 obsah vzdelávania – špecializačné kurzy, inovačné, rekvalifikačné a podobne; 

 špecifiká subsystémov vzdelávania – školská výučba dospelých, mimoškolská výučba dospelých, 

firemné vzdelávanie. 

 V didaktike sú formy vzdelávania najčastejšie diferencované najmä podľa miesta konania, časového 

trvania výučby a počtu účastníkov. Tieto triediace kritériá sú dostatočne teoreticky rozpracované a predstavujú 

základné východiská pre členenie foriem výučby vo všeobecnosti. Za významné kritérium možno považovať 

spôsob organizácie činnosti vzdelávateľa a účastníkov vzdelávania, ktoré podľa Jaroslava Mužíka (2011) 

predstavuje prostriedok, ktorý výrazne ovplyvňuje charakter výučbovej komunikácie.  

 Vzhľadom k analyzovanému systému ďalšieho profesijného vzdelávania zdravotných sestier pokladáme 

za progresívne triediace kritérium hľadisko podľa špecifík subsystémov vzdelávania. V profesijnom vzdelávaní 

dospelých sa účastník vzdelávanie pohybuje v rozmanitých edukačných prostrediach. Od prípravy na povolanie 

vo formálnom systéme vzdelávania sa miesto ďalšieho profesijného vzdelávania pracovníkov v zdravotníctve 

presúva do pôsobnosti vzdelávacích inštitúcii dospelých, profesijných komôr, ale aj samotných 

zamestnávateľských subjektov. Vysoké školy (Slovenská zdravotnícka univerzita, ďalej len SZU) však zostávajú 

v ďalšom profesijnom vzdelávaní sestier, významnými vzdelávacími inštitúciami. 

 Vo vzdelávaní dospelých je pri voľbe foriem potrebné nazerať cez všetky hľadiská, čo vyplýva z ich 

vzájomnej prepojenosti. Výberom vhodnej didaktickej formy, teda vytvorením optimálnych (časových, 

priestorových, organizačných) podmienok s prihliadnutím na individuálne, skupinové či hromadné potreby a 

možnosti účastníkov vzdelávania, možno výrazne ovplyvniť efektívnosť výučby. Pri optimalizácii vzdelávacieho 

procesu zároveň zohrávajú dôležitú úlohu metódy vzdelávania 

 Metóda (z gréckeho methodos – cesta, spôsob, postup) je vo všeobecnej didaktike chápaná ako spôsob 

zámerne usporiadanej činnosti učiteľa a  žiaka, ktoré smerujú k stanoveným cieľom (Skalková, 2007). 

V didaktike dospelých (androdidaktike) je metóda chápaná ako postup, ktorým sa lektor riadi pri vyučovaní 

a prostriedok stimulácie učenia dospelého, ktorý ho vedie k výučbovému cieľu a činí proces učenia kvalitným 

a efektívnym (Mužík, 2011). Obe definície v explicitnej podobe vyjadrujú jednoznačný vzťah metódy k cieľu 

vzdelávania, a však v implicitnej podobe jej viazanosť na obsah a formu vzdelávania.  

 Vo všeobecnosti metóda predstavuje dôležitý dynamizujúci nástroj didaktického procesu, ktorý vo 

vzťahu k cieľu, obsahu, forme a prostriedkom vzdelávania uvádza vzdelávateľa a vzdelávaného do vzájomného 

interaktívneho pohybu. Metóda ďalšieho profesijného vzdelávania je cieľavedomý, logicky usporiadaný 

a koordinovaný postup, ktorým na základe selekcie didaktickej činnosti vzdelávateľa a aktívneho prístupu 

účastníkov vzdelávania, možno optimálne dosiahnuť stanovený cieľ, odrážajúci konkrétne vzdelávacie potreby. 

 V androdidaktickej a personalistickej literatúre (Barták 2008, Cirbes 1989, Dvořáková 2007, Koubek 

2007, Mužík 2004, Prusáková 2000, Túma 1987) sú uvádzané viac menej totožné hľadiská členenia metód 

vzdelávania: 

 zdroja poznania a druhov poznatkov - metódy slovné, demonštračné (názorné), praktické; 

 stupňa inovácie - metódy problémové, situačné, inscenačné; 
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 miery aktivity a samostatností vzdelávaných – metódy výkladovo-ilustratívne, dialogické, problémové; 

 vzťahu dospelého účastníka k spoločenskej praxi – metódy teoretické, teoreticko-praktické, praktické; 

 prostredia vzdelávania: – metódy na pracovisku, mimo pracoviska a na ich rozhraní; 

 orientácie k činiteľom výučbového procesu – metódy orientované na lektora, metódy orientované na 

účastníka; 

 úrovne vzdelávacích potrieb účastníkov – metódy poznania problémov, riešenia problémov. 

 Určitá nejednotnosť však existuje v čistej kategorizácii analyzovaných didaktických prvkov. Na každú 

vzdelávaciu formu sa prirodzene viaže viac vzdelávacích metód. Ich výber musí byť podmienený predovšetkým 

cieľom a obsahom vzdelávania. Kombinácia viacerých metód vzdelávania v rámci jednej formy zabezpečuje 

vyššiu efektivitu a motiváciu pre účastníkov vzdelávania (Prusáková, 2000).  

 Medzi vyššie uvedenými didaktickými kategóriami existuje vzájomný vzťah, pretože sa navzájom 

podmieňujú a dopĺňajú. Formy a metódy zjednotene spolupôsobia pri transformácii obsahu vzdelávania do 

podoby vedomostí, zručností, schopností, postojov v závislosti od cieľa vzdelávania. Pri plánovaní vzdelávania 

nemožno tieto didaktické prvky od seba oddeľovať, pretože nielen ich primeraný výber, ale aj vhodná 

kombinácia zabezpečujú efektívnosť vzdelávania (Cirbes, 1989). 

 Nevyhnutnosťou je poukázať aj na ich rozlišujúce znaky, vyplývajúce z ich vzájomného vzťahu. 

Vychádzajúc z vymedzených charakteristík foriem a metód možno poukázať na ich špecifické črty resp. 

diferencie. 

 

Tabuľka 1 Vzťahové súvislosti a odlišnosti foriem a metód vzdelávania 

 

FORMA METÓDA 

odpovedá na otázky: Kde vzdelávať? Ako dlho 

vzdelávať? Ako často vzdelávať? Koľko účastníkov 

vzdelávať? Za akých podmienok vzdelávať? 

odpovedá na otázku: Akým spôsobom možno 

dosiahnuť optimálne výsledky vzdelávania? 

predstavuje neustále sa obmieňajúci činiteľ, ktorého 

premenlivosť vyplýva z rôznorodosti didaktických 

prvkov - vzdelávacie prostredie, časová dotácia, 

účastníci vzdelávania atď. Na druhej strane jej 

premenlivosť determinujú požiadavky vzdelávania 

vyplývajúce z konkrétnej profesie; 

predstavuje procesuálny rámec, ktorý je 

konkretizáciou cieľa a obsahu vzdelávania. V tomto 

ponímaní je teda dynamizujúcim činiteľom; 

pozostáva z viacerých učebných modulov, v rámci 

ktorých sa môže obsah a metódy meniť; 

pozostáva z viacerých na seba nadväzujúcich krokov, 

postupov, ktoré sa odvíjajú aj od obsahu výučby; 

vychádza z vopred koncipovaného plánu (učebného, 

časového, organizačného); 

existujú všeobecne odporúčané postupy a pravidlá pri 

sprostredkovaní obsahu vzdelávania; 

organizátori musia zohľadňovať vhodnosť vybranej 

formy vzhľadom na požiadavku andragogickej 

prispôsobenosti podmienok vzdelávania (vychádza 

z vonkajších charakteristík vzdelávacieho procesu 

a účastníkov vzdelávania); 

vzdelávateľ dospelých musí využívať metódy ktoré 

mu vyhovujú a sú v súlade s obsahom 

a so špecifikáciou cieľovej skupiny (vychádza 

z vnútorných charakteristík vzdelávacieho procesu a 

účastníkov vzdelávania); 

úspech vzdelávacej formy je závislý od organizačnej 

koordinácie viacerých pracovníkov pôsobiacich nielen 

vo vzdelávaní dospelých, ale aj pracovníci riadiaci, 

koncepční, administratívni, prevádzkoví, ktorí 

akýmkoľvek spôsobom (priamo alebo nepriamo) 

ovplyvňujú prípravu, priebeh a výsledky vzdelávania. 

efektívnosť vzdelávacej metódy je závislá od 

partnerskej (vzájomne podnecujúcej) interakcie medzi 

vzdelávateľnom dospelých a účastníkom vzdelávania, 

ako aj účastníkmi vzdelávania navzájom. 

 

 Z uvedeného vymedzenia vyplýva, že formy označujú vonkajší spôsob organizácie ďalšieho profesijného 

vzdelávania a metódy poukazujú na vnútorný spôsob realizácie ďalšieho profesijného vzdelávania.  

 V niektorých prípadoch však nie je možné jednoznačne určiť „čisté“ zaradenie do konkrétnej didaktickej 

kategórie (ako napr. koučovanie, mentorovanie, pracovná porada). Na jednej strane didaktická teória ponúka 

nejednotnú interpretáciu, na strane druhej tieto príklady v zmysle vyššie uvedených vymedzení, predstavujú ich 

vzájomné presahovanie, prenikanie. Pomyselnú hranicu medzi formou a metódou možno vidieť v úrovni 

inštitucionálneho zabezpečenia a organizačnom pozadí.  

 

Systematizácia foriem ďalšieho profesijného vzdelávania zdravotných sestier 

 

 Pri projektovaní ďalšieho profesijného vzdelávania v zdravotníctve, vzniká potreba premyslene 

pristupovať k výberu vzdelávacích foriem. Systém ďalšieho profesijného vzdelávania zdravotníckych 
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pracovníkov (špecializačné štúdium, certifikačná príprava, sústavné vzdelávanie), ako aj vzdelávacie stratégie 

zdravotníckych zariadení by mali primerane reflektovať na vzdelávacie potreby jednotlivých kategórií 

zdravotníckych pracovníkov a zohľadňovať pritom špecifickosť edukačných prostredí (SZU, pracovisko atď).  

 Z tohto hľadiska nadobúda na význame edukačné postavenie prostredia zdravotníckeho zariadenia, teda 

pracoviska. Toto prostredie predstavuje kľúčový priestor, ktorý vnáša každodennú pracovnú realitu, ako 

významný komponent ďalšieho profesijného vzdelávania sestier.  

 Špecializačné štúdium a certifikačná príprava sa realizuje kombináciou (špecializačného, certifikačného) 

kurzu a odbornej (klinickej) praxe. Naproti tomu sústavné (kontinuálne) vzdelávanie zdravotných sestier využíva 

širšie spektrum vzdelávacích foriem. Nariadenie vlády č. 743/2004 o spôsobe ďalšieho vzdelávania 

zdravotníckych pracovníkov... stručne vymedzuje zložky sústavného vzdelávania v prílohe č. 6, kde možno nájsť 

špecifické formy vzdelávania, pričom niektoré charakterizuje androdidaktická teória.  

6. samostatné štúdium v príslušnom odbore (nemerateľná zložka), 

7. výkon odbornej zdravotníckej praxe v príslušnom odbore, 

8. kurzy, prípadne školiace miesta organizované vzdelávacími ustanovizňami, ktoré sú povinné aspoň raz za 

jeden cyklus, 

9. odborno-vedecké podujatia organizované v spolupráci so vzdelávacími ustanovizňami, 

10. odborné stáže, 

11. odborno-vedecké podujatia, 

12. prednášková činnosť vrátane pedagogickej činnosti, 

13. publikačná činnosť, 

14. vedeckovýskumná činnosť. 

 Marián Bernanič (2007, s. 71) klasifikoval spôsoby, resp. formy ďalšieho profesijného vzdelávania sestier 

nasledovne: 

 osobné vzdelávanie (štúdium vedeckých a odborných časopisov, učebníc, účasť na výskumných 

projektoch), 

 vzdelávanie na pracovisku (semináre, prednášky, výmena skúseností, praktické zručnosti), 

 vzdelávanie na iných pracoviskách (konferencie, kongresy, školiace programy, študijné pobyty, dištančné 

vzdelávanie). 

 Vychádzajúc z tejto klasifikácie možno konštatovať, že z hľadiska androdidaktiky ide o nejednoznačné 

členenie, nakoľko odráža organizačné podmienky aj metodiku vzdelávania.  

 K silným stránkam systému ďalšieho profesijného vzdelávania sestier patrí kombinácia jednotlivých 

subsystémov vzdelávania. Systém v sebe zahŕňa formálne, neformálne vzdelávanie a informálne učenie sa. 

Formálne vzdelávanie (špecializačné štúdium, certifikačná príprava) je poskytované jednak vysokými školami 

a jeho praktická časť jednotlivými zdravotníckymi zariadeniami. Analogické organizačné zabezpečenie sa môže 

vyskytovať v neformálnom vzdelávaní (v sústavnom vzdelávaní, vo vzdelávaní v organizácii), pričom však do 

organizačného zabezpečenia vzdelávacích aktivít sestier vstupuje Slovenská komora sestier a pôrodných 

asistentiek a iné vzdelávacie inštitúcie. 

 Pri klasifikovaní foriem ďalšieho profesijného vzdelávania zdravotných sestier je nevyhnutné brať do 

úvahy vyššie uvedené špecifiká subsystémov vzdelávania v zdravotníctve, a teda ich inštitucionalizáciu, 

organizačné formy, obsah vzdelávania a podobne. Efektívny transfer ďalšieho profesijného vzdelávania 

zdravotných sestier do neustáleho skvalitňovania ošetrovateľskej starostlivosti, však nemožno dosiahnuť iba 

legislatívne vymedzeným vzdelávaním, nakoľko v minimálnej miere popisuje organizáciu vzdelávania na 

pracovisku. Uvedenú skutočnosť je potrebné zohľadniť pri klasifikovaní foriem ďalšieho profesijného 

vzdelávania zdravotných sestier. Z tohto dôvodu považujeme za opodstatnené triediace kritérium z hľadiska 

špecifík vzdelávacích subsystémov. Na základe uvedeného kritéria možno formy ďalšieho profesijného 

vzdelávania zdravotných sestier rozdeliť do nasledovných kategórií: 

- formálne vzdelávanie  - špecializačné štúdium, certifikačná príprava (špecializačný a certifikačný kurz, 

odborná prax), 

- neformálne vzdelávanie, 
- sústavné vzdelávanie (kurz, stáž, konferencia, sympózium, výcvik, odborný seminár), 

- vzdelávanie v organizácii (školenie, rotácia práce, pracovná porada, odborný seminár), 

- sebavzdelávanie a výkon povolania. 

 Kurz je štandardnou formou, ktorá sa skladá z niekoľkých výučbových jednotiek, ktoré na seba 

bezprostredne nadväzujú alebo sa periodicky opakujú, pričom môžu byť tematicky rozmanité (Kalnický, 2007). 

V zdravotníctve možno z hľadiska obsahu vzdelávania hovoriť o kurze všeobecnom, odbornom, špecializačnom 

a certifikačnom.  

 Stáž je študijný, študijno-pracovný pobyt v cudzej organizácii, kde sa pracovník podieľa na pracovných 

činnostiach a tým sa vzdeláva. Stáž býva zameraná na obmedzený okruh problémov, pričom umožňuje získať 

nové vedomosti o možných prístupoch k riešeniu problému a nadobudnúť priame skúsenosti (Palán, 2002). 

 Konferencia je zhromaždenie zdravotníckych pracovníkov a iných odborníkov, kde spoločne na základe 
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svojich príspevkov diskutujú o skupine problémov v rámci problémovej oblasti. Môže ísť o aktívnu alebo 

pasívnu účasť zdravotníckych pracovníkov. 

 Sympózium je stretnutie špecialistov s cieľom vyriešiť určitý, presne vymedzený problém. Vyžaduje sa 

aktívna účasť všetkých účastníkov, či už prostredníctvom referátov, koreferátov, diskusných príspevkov, 

pripomienok alebo otázok (Porubská, 2009). Sympózium je vhodná forma vzdelávania pre vedecky 

orientovaných pracovníkov v zdravotníctve. 

 Výcvik sa zameriava na praktické osvojovanie si zručností a spôsobilostí (intelektuálnych, motorických, 

senzomotorických). Ide o praktickú prípravu, výcvik zameraný na schopnosti zvládnuť určitú pracovnú rolu, 

resp. pracovnú činnosť (Palán 2002, Prusáková a kol. 2009). Keďže rola sestry ako poskytovateľky 

ošetrovateľskej starostlivosti sa v súčasnosti rozšírila o nové roly sestry - manažérky, edukátorky, advokátky, 

nositeľky zmien, výskumníčky a mentorky (Farkašová, 2009), mohlo by ísť napr. o výcvik riadiacich činností, 

prezentačných a didaktických zručností, riešenie konfliktov, rozvoj tímovej spolupráce. 

 Pre oblasť vzdelávania v zdravotníctve je špecifickou didaktickou formou odborný seminár. Z hľadiska 

organizačnej štruktúry zdravotníckeho zariadenia má odborný seminár dve podoby: odborný seminár na úrovni 

jednotlivých oddelení a na úrovni zdravotníckeho zariadenia ako celku. 

 Odborný seminár na úrovni oddelenia je skupinová forma vzdelávania na pracovisku. Jeho chápanie 

a fungovanie korešponduje s definíciou Miroslava Tumu (1987), ktorý považuje odborný seminár za najvyššiu 

formu seminára, v ktorej vedúci pracovník usmerňuje a riadi prácu celého tímu a vedie účastníkov (pracovníkov) 

k samostatnej odbornej práci. Účastníci (pracovníci) referujú čiastkové výsledky o vykonanej práci, naznačia 

problémy a v nadväznej diskusii dohodnú ďalší postup. Výhodou tohto seminára je skutočnosť, že tí istí ľudia, 

čo spolu pracujú sa navzájom učia. Každý pracovník môže byť zdrojom zaujímavých postrehov a významných 

inovácií, čím možno optimalizovať pracovné činnosti. 

 Na úrovni zdravotníckeho zariadenia chápeme odborný seminár z hľadiska organizácie širšie. Ide už o 

hromadnú formu, ktorá sa vyznačuje systematickou organizovanosťou nielen so strany zdravotníckeho 

zariadenia a príslušnej zamestnávateľskej komory, ale aj zo strany jednotlivých kategórií zdravotníckych 

pracovníkov s rôznou odbornosťou (špecializáciou). Harmonogram vyššie uvedených seminárov je vopred 

naplánovaný a vzhľadom k veľkosti zdravotníckeho zariadenia je aj obsahovo (odborovo) rôznorodý. Na základe 

ročného plánu vybraní referujúci pracovníci z každého oddelenia predostrú aktuálnu problematiku vo svojom 

odbore a v nadväznej diskusii s ostatnými účastníkmi hľadajú alternatívne riešenia. Výhodou je vyššia 

prepojenosť a vzájomná informovanosť medzi jednotlivými odbormi, špecializáciami a kategóriami 

zdravotníckych pracovníkov. Táto skutočnosť však môže vo veľkých zdravotníckych zariadeniach (fakultných 

nemocniciach) so širokou a diverzifikovanou organizačnou štruktúrou predstavovať istú nevýhodu. Keďže sú 

medicínske resp. zdravotnícke odbory ovplyvňované neustálym rozvojom, vzniká potreba permanentného 

riešenia nových aktuálnych otázok, čo však harmonogram vychádzajúci z tak širokej organizačnej štruktúry 

neumožňuje. Vzhľadom k tejto skutočnosti považujeme za prínosné rozšírenie odborných seminárov aj na 

úroveň kliniky alebo na úroveň odborového zamerania. 

 Školenie je jednorazová alebo krátkodobá forma vzdelávania, ktorá je „cieľovo a obsahovo zameraná na 

osvojenie a prehĺbenie všeobecných alebo špeciálnych vedomostí a zručností pracovníkov, so zvláštnym 

zreteľom na špecifické požiadavky profesie či pracovnej funkcie“ (Palán, 2002, s. 209). Školení získavajú 

informácie, vedomosti nevyhnutné pre výkon práce. 

 Rotácia práce je forma vzdelávania na pracovisku, prostredníctvom ktorej je školený zamestnanec na 

určité obdobie poverený pracovnými úlohami v rôznych častiach zdravotníckeho zariadenia (Gladikij, 2003). 

V zdravotníctve sa využíva skôr horizontálna rotácia práce, t. z. striedanie pracovných miest na rovnakej úrovni 

riadenia, ktorej cieľom je vzájomná zastupiteľnosť pri plnení úloh. Výhodou rotácie práce je „rast flexibility 

zamestnanca a získanie schopnosti vidieť problémy organizácie v širších súvislostiach. Nevýhodou je 

organizačná náročnosť a riziko pracovného zlyhania školeného pri príliš častom striedaní pracovných miest, 

resp. školiteľov“ (Dvořáková a kol., 2007, s. 299).  

 Pracovná porada (schôdza) je krátkodobá, skupinová a pravidelne sa opakujúca forma vzdelávania, 

ktorá sa orientuje na riešenie aktuálnych otázok a problémov týkajúcich sa nielen jednotlivých oddelení, ale 

i celej organizácie. V zdravotníctve sa pracovných porád zúčastňujú zväčša vedúci pracovníci, ktorí si navzájom 

zvyšujú informovanosť, vymieňajú skúsenosti s cieľom zmierniť alebo odstrániť existujúce problémy či 

zefektívniť chod oddelení, kliník a teda zdravotníckeho zariadenia. 

 Za špecifické formy vzdelávania považujeme výkon povolania a sebavzdelávanie, ktoré sú súčasťou 

systému ďalšieho (profesijného) vzdelávania pracovníkov v zdravotníctve, no v rámci hodnotiaceho procesu sú 

klasifikované ako nemerateľné zložky.  

 Výkon povolania predstavuje rozvoj štruktúrovaného súboru dispozícií a predpokladov človeka pre 

optimálny výkon pracovných činností prostredníctvom permanentného používania vedomostí, zručností, 

schopností, návykov a skúseností.  Legislatíva vymedzuje pracovníkom v zdravotníctve povinnosť vykonávať 

povolanie v príslušnom odbore najmenej štyri roky v rámci päťročného hodnotiaceho cyklu. Výkon povolania je 

zároveň základným predpokladom pre prihlásenie a absolvovanie špecializačného štúdia a certifikačnej prípravy. 
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Na základe týchto popisných prvkov ho považujeme za kľúčovú formu nielen v systéme ďalšieho (profesijného) 

vzdelávania v zdravotníctve. Jeho význam súčasne potvrdzuje skutočnosť, že predstavuje základný rámec 

zabezpečenia odbornej spôsobilosti pre výkon samostatnej zdravotníckej praxe. Otázkou pre andragogiku však 

naďalej ostáva: Je možné predchádzajúcu pracovnú skúsenosť považovať za legitímny spôsob vzdelávania? 

 Sebavzdelávanie (samoštúdium) je didaktická forma, ktorá prebieha bez priamej interakcie s lektorom, 

inštruktorom, konzultantom. Riadiacim činiteľom je v tomto prípade samotný subjekt – dospelý človek, ktorý pri 

štúdiu používa rozličné metódy a pomôcky (Prusáková, Kazanková, Kováč 2009).  

 Publikačnú, prednáškovú a vedecko-výskumnú činnosť, v rámci legislatívne vymedzených zložiek 

vzdelávania v zdravotníctve, možno považovať za spôsoby sebavzdelávania, pretože v sebe obsahujú prvky 

sebou riadeného vzdelávania resp. učenia sa smerujúce k zvyšovaniu odbornej spôsobilosti.  

 V rámci prieskumu analýzy vzdelávacích potrieb zdravotných sestier, bolo jedným zo sledovaných 

prvkov frekvencia využívania legislatívne vymedzených vzdelávacích foriem sestier v priebehu posledného 5 

ročného hodnotiaceho cyklu. Výskumným nástrojom bol dotazník. Terminológia, ktorú sme v dotazníku použili 

na označenie jednotlivých foriem vzdelávania je bežná v praxi a považujeme ju za adekvátnu na získanie údajov.  

 Dotazník bol osobne distribuovaný zdravotným sestrám vo fakultnej nemocnici v Banskej Bystrici. 

Odpovede sme získali od 60 respondentiek. Získané údaje sme znázornili v nasledovnom grafe. 

 

Graf 1 Frekvencia využívania foriem v ďalšom profesijnom vzdelávaní sestier  

 

 
 

 Respondentkami najviac využívanou formou vzdelávania je odborný seminár. Druhou najčastejšou 

vzdelávacou formou je špecializačný kurz, ktorý absolvovalo za posledných 5 rokov 21 sestier. Prekvapujúcim 

zistením bola skutočnosť, že iba 16 respondentiek považuje sebavzdelávanie za legitímnu vzdelávaciu formu. 

Iba dve respondentky sa sebavzdelávajú v rámci prednáškovej činnosti. Na publikačnej a vedecko-výskumnej 

činnosti sa nepodieľa žiadna z opýtaných respondentiek. Zvyšných 14 sestier sa pravdepodobne sebavzdeláva 

prostredníctvom metódy štúdia odbornej literatúry, odborných časopisov, štúdií a návodov. Formou konferencie 

si udržuje a obnovuje svoju odbornú spôsobilosť 11 respondentiek. 8 z opýtaných sestier považuje za adekvátnu 

formu vzdelávania výmenu skúseností pri výkone pracovných činností. Všeobecný kurz a certifikačný kurz 

absolvovali len po dve respondentky. Iba jedna sestra mala možnosť zúčastniť sa odbornej stáže. Keďže stáž 

patrí medzi finančne náročnejšie formy vzdelávania v zdravotníctve (najmä ak ide o stáž v zahraničí), nízku 

účasť si možno vysvetliť nedostatkom finančných zdrojov. Zdravotnícke zariadenia sa nachádzajú v neustále 

vzrastajúcom zadlžení a sestry si túto formu vzdelávania zo svojej mzdy nemôžu dovoliť. Stáž je pritom 

respondentkami považovaná za najlepší spôsob získavania nových vedomostí, zručností a skúseností pri riešení 

problémov a nových situácií. 

 

Klasifikácia metód ďalšieho profesijného vzdelávania zdravotných sestier 

 

 Pri výbere vzdelávacích metód je nevyhnutné byť obozretný, nakoľko tento proces determinuje mnoho 

faktorov. Vhodná voľba závisí nielen od cieľov, obsahu a foriem vzdelávania, ale aj od potrieb (požiadaviek) na 

úrovni organizácie, skupinových či individuálnych potrieb. Na úrovni jednotlivca musíme zvážiť faktory ako 

napr. súčasná a požadovaná úroveň vedomostí, zručností, schopností, skúseností, motivácia, individuálny 

prístup, vek účastníkov (Kalnický 2007, Prusáková 2002).  

 Na základe kombinácie v úvode vymedzených triediacich kritérií možno vytvoriť kategorizáciu metód, 
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ktorú by bolo možné aplikovať v rámci vzdelávacích foriem ďalšieho profesijného vzdelávania zdravotných 

sestier. Z hľadiska vzdelávania zdravotných sestier nadobúda na význame členenie metód podľa intenzity 

interakcie účastníkov vzdelávania vo vzťahu k praxi: 

 

1. Teoretické 

a. slovné (prednáška, vysvetľovanie) 

b. písomné – (písomná práca, práca s textom) 

2. Teoreticko-praktické 

a. dialogické (rozhovor, diskusia) 

b. problémové  

- inovačné metódy (brainstrorming, hobo metóda, myšlienková mapa) 

- situačné metódy (prípadové štúdie, projektová výučba) 

- inscenačné metódy (hranie rolí, manažérske hry) 

3. Praktické 
a. inštruktáž 

b. simulácia 

c. demonštrovanie 

d. asistovanie 

e. koučovanie 

f. mentorovanie 

g. vizita 

 Teoretické metódy sprostredkúvajú informácie a vedomosti, ktoré pomáhajú k získaniu teoretického 

základu k rôznym problematikám. Predovšetkým pôsobia na rozumovú stránku osobnosti, dominantne sa 

orientujú na teoretické vedomosti a v nižšej miere akcentujú na ich praktickú stránku. 

 Teoreticko-praktické metódy sprostredkovávajú teoretické vedomosti, ktoré aplikujú do zručností, 

schopností a formovania postojov vo vzťahu k praktickým problémom. Patria medzi aktivizujúce metódy, 

prostredníctvom ktorých sa účastníci na základe vlastných praktických skúseností aktívne zapájajú do výučby a 

rozvíjajú si tak logické a kritické myslenie, tvorivosť, samostatnosť, komunikatívnosť, ako aj rozhodovanie 

a riadenie vlastnej činnosti. Široké využite teoreticko-praktických metód je dané ich aplikovateľnosťou 

v teoretickej i praktickej výučbe, ako aj v rôznych výučbových prostrediach (vzdelávacie inštitúcie, pracovisko). 

 Praktické metódy sú zamerané na získavanie, zlepšovanie a upevňovanie pracovných zručností, 

schopností pre optimálny výkon pracovných postupov, úloh a činností, ako aj nadobudnutie pracovnej 

skúsenosti. Uvedené metódy sa teda bezprostredne viažu na praktický (pracovný) výkon a najčastejšie sú 

realizované priamo na pracovisku. V nižšej miere sa na uplatňovanie praktických metód využívajú simulačné 

centrá.  

 Vzdelávanie dospelých je efektívne vtedy, ak môžu účastníci vzdelávania získané vedomosti, zručnosti 

zužitkovať vo vlastnej praxe. V legislatívne vymedzených druhoch ďalšieho profesijného vzdelávania sestier by 

sa mali využívať metódy, ktoré umožnia prepojenie teórie a praxe. To poukazuje na potrebu využívania 

aktivizujúcich metód vzdelávania, ktorých základnou črtou je vlastná angažovanosť a aktívna účasť. V ďalšej 

časti sa im preto budeme venovať podrobnejšie.  

 Inštruktážou možno rozumieť návod, poučenie, zácvik na vykonávanie pracovného postupu, pracovnej 

činnosti, ktoré si pracovníci na konkrétnom pracovisku v rámci pracovných úloh musia osvojiť. Inštruktáž sa 

môže využívať v adaptačnom období nových pracovníkov, alebo v prípade inovácie pracovných postupov a 

technológií. V praxi býva inštruujúcim priamo dodávateľ konkrétneho zariadenia, techniky alebo manažér na 

strednej alebo líniovej úrovni (vrchná, staničná sestra). 

 Simulácia je vytváranie modelovej situácie, ktorá sa blíži k realite. Účastníci sa riadia určitým scenárom, 

ktorý od nich vyžaduje, aby behom daného časového obdobia zrealizovali rad na seba nadväzujúcich rozhodnutí. 

Simulácia je využívaná v takých prípadoch, kedy môže byť vyvolanie ich reálnych podmienok nebezpečné 

a mohlo by spôsobiť škody či straty (Dvořáková, 2007). Z hľadiska poškodenia zdravia až ohrozenia života sa 

táto metóda stáva v zdravotníctve veľmi užitočnou a prínosnou. Jej variabilita ponúka zdravotníckemu personálu 

možnosť bezpečne si vyskúšať reálne situácie a navrhnúť spôsoby ich riešenia. Interakciu tejto metódy možno 

zvýšiť prostredníctvom vzájomného hodnotenia riešení v podobe ďalšej simulácie následkov ich rozhodnutí.  

 V tejto súvislosti sa stáva aktuálna otázka zriaďovania simulačných centier v zdravotníctve, vybavených 

špeciálnymi simulačnými modelmi, ktoré významne optimalizujú výučbu a umožňujú získanie a zdokonaľovanie 

potrebných praktických (liečebných, ošetrovateľských) zručností (Archalousová, Mastiliaková, Hosáková 2009). 

Simulácia v simulačných centrách môže byť v budúcnosti súčasťou všetkých foriem vzdelávania (prezenčná, 

dištančná, kombinovaná), ako aj v akejkoľvek forme vzdelávania na pracovisku.  

 Demonštrovanie metóda sprostredkovávania vedomostí a zručností názorným spôsobom za použitia 

audiovizuálnej techniky, počítačov, trenažérov, predvádzania pracovných postupov či funkčných vlastností 

a obsluhy jednotlivých zariadení vo výučbových dielňach, na vývojových pracoviskách alebo v podnikoch, ktoré 
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tieto zariadenia vyrábajú (Koubek, 2007). Nakoľko pracovnú náplň sestry tvorí množstvo praktických úkonov, 

vyžadujúcich si manuálnu zručnosť jeho výhodou je možnosť využitia zdravotníckej techniky na zlepšenie ich 

výkonu. 

 Asistovanie je metóda vzdelávania na pracovisku prostredníctvom, ktorej je potenciálny (novo prijatý, 

preradený) pracovník, pridelený na zácvik k skúsenému pracovníkovi (Palán, 2002). V praxi ide o krátkodobú 

metódu vzdelávania, pričom dĺžka závisí od stupňa odbornosti pracovného výkonu a predchádzajúcej pracovnej 

skúsenosti. Vo všeobecnosti u zdravotných sestier asistovanie v praxi trvá približne jeden mesiac, pričom 

poverená skúsená sestra pracuje spolu s novou pracovníčkou a pomáha jej pri výkone odborných činností.  

 Koučovanie v sebe zahŕňa potenciál efektívnejšie vzdelávať manažérov na všetkých úrovniach, ale aj 

lekárov a zdravotné sestry (Suchý, Náhlovský 2007). Z nášho pohľadu ponúka koučovanie v zdravotníctve 

možnosť pozitívneho pôsobenia na motiváciu zdravotníckych pracovníkov, lepšie poznanie stavu 

zdravotníckeho zariadenia a jeho kultúry, na zlepšenie spolupráce v tímoch, ako aj na poznanie bariér 

osobnostného rozvoja každého pracovníka. Uvedené prínosy sa tak do značnej miery odrážajú aj na zlepšení 

pracovného výkonu, teda poskytovania zdravotnej a ošetrovateľskej starostlivosti.  

 Z didaktického hľadiska však ostáva spornou otázka: „O akú didaktickú kategóriu ide – forma alebo 

metóda?“ V odbornej literatúre sa stretávame s chápaním koučovania ako formy, ale aj metódy vzdelávania. V 

ďalšom profesijnom vzdelávaní môže ísť o obe didaktické kategórie, pričom hranicu medzi formou a metódou 

koučovania možno vidieť v jeho organizácií. Koučovanie považujeme za formu, ak je systematickým procesom 

na pracovisku, kde sú pracovníci popri pracovnom výkone na základe ich individuálnych potrieb dlhodobo a 

pravidelne vedení k svojmu profesijnému a osobnostnému rastu, prostredníctvom usmerňovania ich činnosti 

určeným interným alebo externým koučom. O metóde koučovania možno hovoriť ak je koučovanie využívané 

v rámci inej formy.  

 Mentorovanie je metóda vzdelávania na pracovisku, kde mentor mentorovanému radí, motivuje ho, 

usmerňuje a sprostredkuje mu svoje skúsenosti. Mentorovanie spočíva v dlhodobej spolupráci mentora 

s mentorovaným, ktorý si svojho mentora volí sám (Palán, Langer, 2008). V zdravotníckej praxi je mentor 

akýmsi sprievodcom v praxi, pričom aktívne vedie odbornú prax mentorovaným študentom v súlade s kurikulom 

študijného programu (Vranová, 2007). Keďže študenti stredných a vysokých škôl nie sú cieľovou skupinou 

andragogiky, mentorovanými skôr možno chápať zdravotníckych pracovníkov, ktorí absolvujú v rámci 

profesijného vzdelávania dospelých praktickú časť špecializačného študijného programu alebo sestry – 

absolventky v adaptačnom procese. 

 Vizita ide o špecifickú metódu vzdelávania, typickú pre oblasť zdravotníctva. Možno ju definovať ako 

pravidelnú kontrolu zdravotného stavu hospitalizovaného pacienta zdravotníckym tímom (primár, lekári, vrchná 

sestra, staničná sestra, sestry) s cieľom stanoviť ďalší optimálny postup liečby a ošetrovania. V súčasnosti sa 

hovorí aj o sesterskej vizite, na ktorej sestry pod vedením vrchnej sestry analyzujú zdravotný stav pacientov. 

U nás v praxi sa však realizuje zriedkavejšie ako v zahraničí. 

 Hranie rolí je metóda zameraná na osvojenie si určitej (pracovnej) role, pri ktorej sa prostredníctvom 

aktívneho konania účastníkov precvičujú reálne situácie z praxe. Hranie rolí má v zdravotníctve široké 

uplatnenie, vzhľadom k faktu, že role zdravotníckych pracovníkov (zdravotných sestier) ako poskytovateľov 

zdravotnej či ošetrovateľskej starostlivosti sa rozšírila o nové role – manažérov, edukátorov, mentorov a mnohé 

iné. Hranie rolí umožňuje účastníkom vyskúšať si nové pracovné situácie v neustále sa meniacom prostredí, 

poznať a overiť si rôzne varianty ich riešenia, teda získať skúsenosť založenú na prežitej skúsenosti. Nevýhodou 

je mimoriadna náročnosť na lektora, ktorý by mal nielen odborné, ale aj metodické kompetencie.  

 Projektová výučba je teoreticko-praktickou metódou, pri ktorej účastníci riešia komplexný praktický 

problém (zadanie, projekt), spojený so životnou (pracovnou) realitou, ktorý je potrebné riešiť teoreticky 

i prakticky. Táto metóda má štyri základné fázy: stanovenie cieľov – vytvorenie plánu riešenia – realizácia plánu 

– vyhodnotenie. Jej zmyslom je vytvorenie konkrétneho riešenia pracovnej úlohy, prostredníctvom osvojenia si 

potrebných vedomostí a zručností, snaha projektovať učenie a prácu, zapojiť účastníkov (Šerák, Dvořáková, 

2009). Výhodu tejto metódy je rozvoj spolupráce v zdravotníckych tímoch, budovanie zodpovednosti a hľadanie 

súvislostí medzi teóriou a praxou. 

 Prípadová štúdia (kazuistika) je metóda, postavená na detailnom opise konkrétneho prípadu z praxe. Vo 

vzdelávaní v zdravotníctve má kazuistika už oddávna významné postavenie, nakoľko súhrnne spracováva 

(popisuje a analyzuje) jednotlivé prípady chorých pacientov (vznik, príčinu, priebeh a liečenie choroby), či už 

z medicínskeho alebo ošetrovateľského aspektu. Kazuistika podľa Gabriely Porubskej (2009) umožňuje 

účastníkom poznávať a analyzovať výnimočné a zložité prípady, hľadať varianty riešenia, prijímať rozhodnutia, 

učiť sa argumentovať, zovšeobecňovať závery a aplikovať ich pri riešení analogických problémov v praktickom 

(pracovnom) živote. 

 Brainstorming je metóda zameraná na tvorbu nových nápadov a hľadaní riešení problému skupinovou 

diskusiou (Prusáková, 2000). Rozširujúcim variantom brainstormingu je Hobo metóda, ktorá ho obohacuje 

o samoštúdium. Po oboznámení sa s cieľom, problémom brainstormingu, nasleduje etapa samoštúdia, na ktorú 

nadväzujú ostatné etapy – tvorba návrhov, hodnotenie návrhov (Turek, 2010). Úspešnosť metódy zvyšuje 



371 

 

dôkladná príprava na vopred vymedzení problém. 

 Myšlienková mapa (mind – mapping) je metóda grafického vyjadrenia vedomosti, informácie, 

myšlienky či problému s cieľom zaznamenať ich štruktúru z hľadiska prvkov a vzťahových súvislostí. Helena 

Kuberová (2008) uvádza, že myšlienkové mapy pomáhajú v zdravotníctve lepšie zachytiť a sumarizovať 

informácie alebo problém, rozvíjajú tvorivosť, uľahčujú zapamätanie a vyhľadávanie podstatných informácií. 

Možno ju využiť vo všetkých prostrediach výučby - zdravotníckom zariadení, vzdelávacej inštitúcií a domácom 

prostredí. Myšlienková mapa môže zároveň predstavovať efektívnu pomôcku pri premýšľaní, organizácii práce 

i zvyšovaní produktivity. 

 V ďalšom profesijnom vzdelávaní zdravotníckych pracovníkov v súčasnosti vzniká požiadavka 

rešpektovať špecifiká, vyplývajúce z charakteristík vzdelávacieho (pracovného) prostredia. Limitujúcim 

faktorom je legislatívna „povinnosť“ zdravotných sestier sústavne sa vzdelávať, čo môže do určitej miery 

pôsobiť nátlakovo. Zdravotné sestry musia v rámci pravidelného päťročného hodnotiaceho cyklu nazbierať 

určitý počet kreditov za predpísané „formy“ ďalšieho profesijného vzdelávania, ktoré sú v najväčšej miere 

organizované prostredníctvom iných inštitúcií (SZU, príslušné profesijné komory, atď). Zdravotnícke zariadenia 

vytvárajú pracovníkom podmienky na plnenie kreditovej požiadavky, pôsobia skôr ako podporovatelia, než ako 

aktívni tvorcovia vzdelávacích aktivít. 

 „Žiadny systém vzdelávania nie je ideálny i z toho dôvodu, že sa jedná o prácu s ľuďmi, ktorých prístup 

k ďalšiemu vzdelávaniu je ovplyvnený rôznymi faktormi“ (Mužík, 2012, s. 193). 

 „Inšpirácia“ k reštrukturalizácií vzdelávacieho systému v zdravotníctve k nám prichádzala najmä 

z vyspelých európskych krajín, ktoré však majú odlišnú východiskovú situáciu v podobe a kvalite vzdelávania, 

ako aj v spoločenskom a profesijnom postavení sestier, v ich kompetenciách, pracovných podmienkach, 

finančnom ohodnotení a podobne. Vzdelávacie štandardy vytvárané Európskou úniou majú poskytovať 

orientáciu pri tvorbe národného systému vzdelávania zdravotných sestier. Z uvedeného vyplýva, že aj keď je 

povolanie zdravotnej sestry povolaním regulovaným, vzdelávanie by malo vychádzať z diverzity národných 

systémov. Pri koncipovaní systému vzdelávania je preto nevyhnutné okrem požiadaviek EÚ zohľadňovať 

národné požiadavky trhu práce, týkajúce sa týchto špecifických cieľových skupín a prepájať vzdelávacie ciele, 

obsah, formy a metódy s reálnym svetom práce. Uvedená požiadavka by mala nachádzať svoj odraz aj pri voľbe 

vzdelávacích foriem a metód vzdelávania. 
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