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Abstrakt: V príspevku sa zaoberáme zastúpením problematiky marginalizácie v študijnom 

programe Andragogika na Prešovskej univerzite v Prešove a na ostatných katedrách na 

Slovensku. Od všeobecných východísk poukazujúcich na dôležitosť tejto témy z pohľadu 

edukácie dospelých prechádzame k analýze študijných programov na jednotlivých katedrách. 

Sledovaná téma je v štúdiu andragogiky zastúpená predovšetkým v predmetoch viažucich sa 

k študijnému zameraniu sociálna andragogika. 

 

Kľúčové slová: marginalizácia, andragogika, inklúzia, sociálna andragogika 

 

Abstract: The paper deals with representation of the issue of marginalization in the Andragogika 

study program at the Prešov University in Prešov and other departments in Slovakia. From the 

general backgrounds pointing to the importance of this topic from the point of view of adult 

education, we analyze the study programs at individual departments. The topic studied is in the 

study of andragogy, mainly represented in the subjects related to the study specialization of social 

andragogy. 

 

Key words: marginalization, andragogy, inclusion, social andragogy 

 

Úvod 

Marginalizovaným skupinám dospelého obyvateľstva je venovaná značná pozornosť 

z pohľadu viacerých spoločenských vied (najmä sociológia, pedagogika, etnografia a i.). 

V našich podmienkach došlo k zvýrazneniu záujmu o marginalizované (sociálne vylúčené, 

exkludované) skupiny na začiatku 90-tych rokov 20. storočia, keď sa transformačné politické 

a hospodárske procesy začali významne podpisovať na hlbšej sociálnej stratifikácii obyvateľstva. 
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Pokračujúca transformácia spoločnosti na pozadí globálnych celosvetových zmien a integračné 

ambície Slovenskej republiky do euroatlantických štruktúr, priniesli okrem iných aj požiadavku 

posilňovania sociálnej kohézie spoločnosti. Naša spoločnosť sa v poslednej dekáde dvadsiateho 

storočia zmietala vo vnútropolitických ideových sporoch rámcovaných bojom o zavŕšenie 

demokratizačných procesov, či návratom k autoritatívnym spôsobom vládnutia. Spoločnosť 

vyčerpávali nielen ideologické a politické spory, ale i prehlbujúca sa nerovnosť medzi 

sociálnymi vrstvami, narastajúca chudoba, nezamestnanosť a iné, doposiaľ len sporadicky 

prítomné problémy sociálno-ekonomickej i sociálno-patologickej povahy. 

Celkom prirodzene došlo k zvýšeniu vedecko-výskumnej i praktickej (koncepčnej, 

metodickej) produkcie aj v spektre aplikovaných spoločenských vied (prevažne praktických 

vedných odborov), osobitne sociálnej práce, sociálnej pedagogiky, poradenských disciplín ale 

i andragogiky. Otázky sociálnej rovnosti/nerovnosti, sociálnej spravodlivosti, súdržnosti, 

prevencie a riešenia sociálnych problémov a i. sociálne aspekty edukácie dospelých, sa začali 

postupne čoraz intenzívnejšie skúmať i na univerzitných pracoviskách, ktoré ponúkali štúdium 

odboru Vzdelávanie dospelých (neskôr andragogika). Zvýšený záujem o sociálne aspekty 

edukácie dospelých založený na vedeckom zdôvodňovaní sociálnych funkcií výchovy 

a vzdelávania má na Slovensku aj ľavicovo-intelektuálnu tradíciu (vzhľadom k dlhoročnému 

vývoju edukačného systému a pedagogickej vedy v období socializmu).  

 

1. Funkcie vzdelávania dospelých v procese sociálnej inklúzie 

Pre edukačné vedy je doposiaľ charakteristický funkcionalistický pohľad na výchovu 

a vzdelávanie (edukáciu). Preto skúmanie potenciálu edukácie dospelých v prevencii a riešení 

sociálnych problémov dospelého človeka v modernej spoločnosti je možné chápať aj ako 

presvedčenie, že edukácia predstavuje nástroj riešenia problémov človeka a sveta, „že práve 

výchova a vzdelávanie môžu prispieť k hodnotovej homogenizácii a podporiť tak sociálnu 

stabilitu spoločnosti“ (Vančíková, 2011, s. 14). Okrem osobných benefitov zo vzdelávania 

(formálneho, neformálneho, informálneho učenia sa) pre dospelého človeka, je vzdelávanie 

dospelých vnímané ako prostriedok dosahovania žiaducich zmien na celospoločenskej úrovni 

obzvlášť v dobe, kedy je vývoj ťažko predvídateľný, spoločenské zmeny turbulentné a 

fundamentálne zdroje spoločenskej stability spochybňované. „Vzdelávanie dospelých je 

prostriedkom na zvýšenie kvalifikácie alebo rekvalifikáciu tých, ktorých zasiahla 

nezamestnanosť, reštrukturalizácia a zmeny v kariére, a zároveň významne prispieva 

k sociálnemu začleneniu, aktívnemu občianstvu a  osobnému  rozvoju“ (Uznesenie Rady EÚ o 

obnovenom európskom programe pre vzdelávanie dospelých, 2011, s. 1).  
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Takto chápané funkcie vzdelávania dospelých majú ešte ďalší významný aspekt, keď môžu 

v spoločnosti predstavovať protiváhu k čoraz väčšiemu vplyvu logiky neoliberalizmu na 

výchovu a vzdelávanie. Edukačné procesy na všetkých úrovniach sú podrobované kritériám 

ekonomickej efektívnosti. Edukačné systémy euroamerickej civilizácie sú stále viac 

konfrontované s požiadavkami trhu. Neoliberálne spôsoby riadenia majú rozsiahly vplyv na 

vzdelávacie systémy na celom svete (Savage, 2017). Vzdelávanie dospelých, ako aj ostatné 

subsystémy edukácie, sú navyše z pohľadu konfliktualistických teórií terčom kritiky preto, že 

umožňujú pretrvávanie sociálnych nerovností, že prispievajú k udržiavaniu pozícií silných 

(jedným z argumentov na podporu týchto myšlienok je, že vzdelávania dospelých sa zúčastňujú 

najčastejšie práve tí, ktorí už vzdelaní sú). Preto sa natíska otázka, ako môže v tejto neoliberálnej 

atmosfére edukačný systém napĺňať potreby marginalizovaných jednotlivcov, alebo ako sa pýta 

Nesbit (2006) „čo sa deje so sociálnou triedou“, keď sa zaoberá vplyvom sociálneho pôvodu vo 

vzdelávaní dospelých, ktorý považuje za výskumne podceňovaný a prehliadaný. Zhodne 

s Benešom (2008) ako aj Nesbitom (2006) tvrdíme, že vzdelávanie dospelých je všeobecne 

a historicky zamerané na vyrovnávanie osobných a sociálnych znevýhodnení. Preto kľúčovou 

poznávacou, teoretickou, výskumnou i praktickou úlohou systému edukácie dospelých 

a andragogiky ako vedy je prispievať k sociálnej kohézii v spoločnosti. Uvedené úlohy 

andragogickej teórie a praxe na Slovensku našli svoj odraz v budovaní sociálnej andragogiky 

ako relatívne samostatnej hraničnej vednej disciplíny medzi andragogikou a sociológiou (Határ, 

2012).  

 

2. Stručný vývoj sociálnej andragogiky na slovenských univerzitných pracoviskách 

Na tomto mieste sa dostávame k špecifickému vývoju vzdelávania dospelých ako 

teoreticko-praktického vedného odboru a študijného programu na Slovensku. Nebudeme siahať 

do hlbokej minulosti, keďže na danú tému už vzniklo viacero sumarizačných štúdií (napr. 

Prusáková, 1996; Lukáč, 2010; Matulčík, 2013) a našim zámerom je upozorniť na orientáciu 

andragogiky na marginalizované skupiny dospelých. Rozvoj andragogiky na Slovensku 

nadväzoval na existenciu pedagogiky dospelých a postupne vyústil do jej diferenciácie na tri 

základné subsystémy ešte v 90-tych rokoch 20. storočia – profesijnú andragogiku, kultúrnu 

andragogiku a sociálnu andragogiku (Prusáková, 1996).  

Sociálna andragogika predstavuje súčasť andragogickej vedy, pričom v slovenských 

a českých reáliách je rámcovaná konceptom integrálnej andragogiky V. Jochmanna (1992), 

ktorý zdôvodňoval transformáciu pedagogiky dospelých na andragogiku predovšetkým tým, že 

pod termín andragogika bolo možné zahrnúť všetky dovtedy existujúce oblasti pedagogiky 
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dospelých (sociálno-výchovnú starostlivosť, kultúrno-osvetovú prácu a podnikové vzdelávanie). 

Andragogika sa tak na Slovensku a v Čechách stala integrovanou vedou o edukácii dospelého 

človeka. Na týchto základoch sa počiatkom 90-tych rokov 20. storočia „začala na Slovensku 

v rámci andragogickej vedy konštituovať, kvalitatívne a kvantitatívne rozvíjať aj jej hraničná 

disciplína – sociálna andragogika“ (Határ, 2012, s. 11). Teoreticko-metodologické základy 

sociálnej andragogiky ustanovil a rozvíjal Ján Perhács. Svojim dielom prispel nielen ku 

konštituovaniu sociálnej andragogiky ale aj k rozvoju študijného zamerania sociálna andragogika 

v rámci študijného odboru andragogika na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského 

v Bratislave a neskôr aj na Katedre pedagogiky Pedagogoickej fakulty Univerzity Konštantína 

Filozofa v Nitre (Szabová-Šírová, 2015). Paralelne sa sociálnoandragogické zameranie výskumu 

a vysokoškolskej prípravy andragógov rozvíjalo aj na Katedre vzdelávania dospelých a sociálnej 

práce na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove, predovšetkým zásluhou Anny 

Tokárovej. Na oboch „andragogických pracoviskách“ došlo v 90-tych rokov 20. storočia 

k rozvoju vedeckého poznávania a špecializačného štúdia sociálnej andragogiky. Špecifiká 

vývoja spomenutých pracovísk vo vzťahu k rozvoju sociálnej andragogiky, ku ktorým sa neskôr 

pridali aj novovzniknuté katedry v Nitre a Banskej Bystrici, podrobnejšie vo svojich prácach 

mapujú Szabová-Šírová (2015) a Szabová-Šírová a Machalová (2017). 

Zameranie na teoreticko-praktické a empirické otázky sociálnej andragogiky na Katedre 

andragogiky Prešovskej univerzity v Prešove malo svoj osobitný vývoj (tak, ako na iných 

pracoviskách) a svoje vlastné špecifiká. Hlavným dôvodom bol súbežný vývoj akademických 

programov Sociálna práca a Andragogika na jednom pracovisku. Pracovníci a pracovníčky 

vtedajšej Katedry vzdelávania dospelých a sociálnej práce (neskôr Inštitútu edukológie 

a sociálnej práce) pracovali pod vedením Anny Tokárovej, známej priekopníčky sociálnej práce 

na Slovensku. Súbežne učili študentov a študentky obidvoch odborov a ich vedecko-výskumná 

orientácia sa často profilovala na pomedzí dvoch vedeckých disciplín – andragogiky a sociálnej 

práce. Táto špecifická situácia sa odrážala aj v charaktere riešených vedecko-výskumných úloh 

(napr. témou viacerých vedecko-výskumných projektov boli otázky ľudských práv v súvislosti 

so sociálnou prácou a vzdelávaním dospelých, či kvality života so zameraním na predmetné 

oblasti vedeckého výskumu a spoločenskej praxe).  

Blízky vzťah andragogiky a sociálnej práce argumentujú zhodne všetci autori kľúčových 

publikácií v sociálnej andragogike (Perhács, 1998; Tokárová, 2013; Határ, 2012; Szabová-

Šírová, 2015; Machalová, 2014). Sociálna andragogika totiž zdôrazňuje účasť edukácie 

dospelých na riešení sociálnych problémov a sociálnej pomoci dospelým (Szabová-Šírová, 
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2015). Sociálna práca a edukológia vzájomne podľa Tokárovej (2013, s. 215) mnohostranne 

súvisia:  

a) historicky – mali súbežný vývoj (v praxi i teórii); 

b) mnohé  ciele  sociálnej  práce sa  dosahujú  prostredníctvom  výchovy a vzdelávania; 

c) jadrom mnohých činností sociálnej práce je výchova a vzdelávanie; 

d) spoločne, ale špecifickými spôsobmi zabezpečujú kvalifikovanú intervenciu do procesu 

socializácie a resocializácie človeka. 

Sociálna andragogika má so sociálnou prácou spoločné i odlišné znaky, ktoré bližšie 

analyzuje Határ (2012). Švec (2000) dokonca sociálnu andragogiku označuje ako edukatívnu 

sociálnu prácu. Jadrom všetkých úvah o potrebe akcentu vzdelávania dospelých na sociálne 

problémy jednotlivca a spoločnosti je poznanie, že činnosť v sociálnej práci má v podstate 

výchovný a vzdelávací charakter, že v sociálnej práci je len málo činností bez výchovno-

vzdelávacej intencie (Tokárová, 2013, s. 215). 

 

3. Sociálno-andragogické zameranie študijného programu Andragogika na Prešovskej 

univerzite 

V súčasnosti a v nedávnej histórii Katedry andragogiky na Prešovskej univerzite 

v Prešove, je oblasť sociálnej andragogiky trvalo zastúpená a rozvíjaná v rámci predmetovej 

skladby študijného programu, zameraní záverečných prác a vedecko-výskumnej orientácii 

jednotlivých pracovníkov a pracovníčiek katedry. V súčasnosti je sociálnoandragogické 

zameranie prítomné v prácach M. Lukáča, ktorý sa zaoberá najmä problematikou edukácie 

dospelých marginalizovaných členov rómskeho etnika, S. Lukáčovej, ktorá je zameraná najmä 

na edukačné aspekty výkonu trestu odňatia slobody, M. Lenhardtovej venujúcej sa edukácii 

seniorov, I. Pirohovej, ktorá v poslednom období rieši problematiku individualizácie edukácie 

dospelých Rómov z marginalizovaných komunít, či K. Mayer, ktorá sa pedagogicky 

a publikačne orientuje na andragogické poradenstvo.  

V príspevku sa zameriavame na užšie vymedzenú problematiku marginalizovaných skupín 

dospelého obyvateľstva, preto sa nebudeme venovať analýze študijného programu a z pohľadu 

teoretického, aplikovaného a praxeologického základu, ako to v koncepcii študijného zamerania 

sociálnej andragogiky navrhla Machalová (2007). Pri deskripcii aktuálneho stavu pertrakovania 

cieľovej skupiny marginalizovaných dospelých v študijnom programe Andragogika vychádzame 

z analýzy informačných listov všetkých povinných a povinne voliteľných predmetov. 

Vzhľadom k dlhodobo rozvíjanej spolupráci s Katedrou pedagogiky a andragogiky na 

Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, Katedrou pedagogiky na 
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Pedagogickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre a Katedrou andragogiky na 

Pedagogickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, využijeme informácie 

o zastúpení analyzovanej témy aj v študijných programoch Andragogika na uvedených 

pracoviskách. 

 

3.1 Téma marginalizácie a marginalizovaných dospelých v študijnom programe 

Andragogika v Prešove 

Marginalizácia predstavuje komplexný fenomén, ktorý úzko súvisí s konceptom sociálnej 

spravodlivosti, rovnosti, chudoby, sociálnej patológie a i. Preto je veľmi pravdepodobné, že 

predmetné témy možno čiastkovo rezonujú vo viacerých disciplínach študijného programu.  

Katedra andragogiky na Prešovskej univerzite v Prešove ponúka štúdium odboru 

Andragogika v bakalárskom stupni štúdia v dennej aj v externej forme. Uvádzané povinné 

predmety predstavujú prevažne základné andragogické disciplíny a ako také ich, s výnimkou 

predmetu „základy sociálnej andragogiky“, nepovažujeme za súčasť sociálno-andragogického 

zamerania študijného odboru. Tvoria ale nevyhnutný poznatkový základ pre chápanie 

andragogických a sociologických súvislostí edukácie. V ich obsahovej náplni nachádzame témy 

významné pre sociálnu andragogiku a osobitne pre tému sociálneho vylúčenia a marginalizácie. 

V rámci povinných predmetov bola v akademickom roku 2017/2018 nami analyzovaná 

problematika zastúpená nasledovne: 

 všeobecná sociológia – téma „pojem „kapitál“ v sociológii (ľudský, kultúrny, sociálny), 

 základy vied o výchove – téma „teória deficitu, Bernsteinova teória“, 

 sociológia výchovy a vzdelávania dospelých – témy „rovnosť prístupu k vzdelaniu“, téma 

„sociálne prostredie ako faktor utvárania osobnosti“, 

 komparatívna andragogika – téma „negramotnosť dospelých a formy jej odstraňovania“, 

 základy sociálnej andragogiky – téma „cieľové skupiny sociálnoandragogického pôsobenia, 

téma „resocializácia dospelých z pohľadu sociálnej andragogiky“, téma „sociálno-edukačné 

poradenstvo“, téma „sociálne znevýhodnenie a sociálne vylúčenie“, téma „penitenciárna 

a postpenitenciárna starostlivosť“. V rámci seminárnych úloh majú študentky/študenti 

spracovať jednu z cieľových skupín sociálno-edukačného pôsobenia, kde formulujú dôvody, 

prečo je danú skupinu možné vnímať ako cieľovú skupinu sociálno-edukačného pôsobenia, 

vymedzia jej znaky, formulujú problém v rôznych rovinách (sociálne a individuálne 

súvislosti a prejavy problému), poukážu na aktuálne problémy prezentované v odbornej, 
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príp. publicistickej literatúre a vymedzia základné prístupy a metódy riešenia pomenovaných 

problémov z aspektu sociálnej andragogiky. 

V skupine povinne voliteľných predmetov nachádzame už špecificky orientované 

predmety, resp. témy v jednotlivých predmetoch, ktoré obsahovo spadajú do študijného 

zamerania na sociálnu andragogiku. Konkrétne s problematikou marginalizácie najužšie súvisia 

tieto: 

 úvod do romológie a dejiny Rómov – predmet ako celok a osobitne témy „otázky bývania, 

sociálnej starostlivosti, zamestnania a zdravotného stavu, téma „inklúzia Rómov 

prostredníctvom vzdelávania a zamestnávania“, 

 sociálna patológia – téma „subkultúry a marginálne sociálne skupiny“, téma „chudoba 

a bezdomovectvo“, téma „rasizmus, predsudky a xenofóbia“, téma „drogové závislosti I. 

a II.,  

 komunitné vzdelávanie a poradenstvo – téma „komunitné centrá a komunitné aktivity“, 

 metódy práce v treťom sektore – téma „andragogika v treťom sektore (komunitné 

organizovanie, lobbing, charitatívna činnosť, filantropia, advokácia, občiansky aktivizmus). 

Okrem predmetov štandardnej prezenčnej výučby je potrebné spomenúť dôležitý 

profilujúci povinný predmet „Odborná prax“, ktorý študentky a študenti absolvujú v druhom 

a treťom ročníku. Odbornú prax mnohí z nich absolvujú aj v zariadeniach sociálnej starostlivosti 

o dospelých či v inštitúciách, ktoré sa marginalizovaným dospelým rôznym spôsobom venujú. 

Pre porovnanie uvedieme teraz obdobným spôsobom situáciu na ďalších univerzitných 

pracoviskách, ktoré realizujú študijný odbor Andragogika.  

 

4. Téma marginalizácie a marginalizovaných dospelých v študijnom programe 

Andragogika v Bratislave 

Študijný program Andragogika je na Univerzite Komenského v Bratislave ponúkaný na 

Filozofickej fakulte, na Katedre pedagogiky a andragogiky v bakalárskom stupni štúdia. Obdobe 

ako v Prešove, sa študent/študentka počas štúdia špecializuje prostredníctvom voľby povinne 

voliteľných a výberových predmetov na profesijnú, kultúrnu alebo sociálnu andragogiku (s 

ťažiskom na sociálno-andragogické pôsobenie pri riešení sociálnych problémov jednotlivcov a 

rôznych cieľových skupín). 

Na základe komunikácie s kolegyňou Szabovou-Šírovou (2018), sa v predmetoch štúdia 

objavuje téma marginalizovaných dospelých nasledovne:  
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 sociálna andragogika - téma „cieľové skupiny sociálnej andragogiky“, téma „sociálni 

andragógovia a ich uplatnenie v praxi riešenia sociálnych problémov, vybrané oblasti 

uplatnenia“. V rámci seminárneho zadania majú študenti a študentky povinnosť navštíviť 

zariadenia, organizácie, ktoré pracujú s týmito dospelými, pripraviť a prezentovať 

prezentáciu pred študijnou skupinou; 

 andragogická komunikácia s hendikepovanými dospelými, 

 exkurzia – študenti navštevujú zariadenia pôsobiace aj v oblasti sociálnej andragogiky, 

 multikultúrna výchova a interkultúrna komunikácia – téma „problematika marginalizácie 

minorít v kontexte interkultúrnej komunikácie“,  

 predmety úvodná odborná prax a odborná prax – podobne ako v Prešove, študenti 

a študentky vykonávajú prax aj v zariadeniach z oblasti sociálnej andragogiky.  

 

5. Téma marginalizácie a marginalizovaných dospelých v študijnom programe 

Andragogika v Nitre 

Keďže na Pedagogickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, je možné 

študovať odbor Andragogika vo všetkých troch stupňoch vysokoškolského štúdia, je priestor pre 

rozvoj sociálno-andragogickej orientácie na tomto pracovisku výrazne väčší. Problematika 

marginalizácie, podľa komunikácie s Határom (2018), je zastúpená nasledovne: 

Bakalársky stupeň: 

 sociálna andragogika – povinný predmet, témy „sociálna patológia ako cieľová oblasť 

sociálnej andragogiky“, téma „sociálna deviácia a teórie sociálnej deviácie“, téma 

klasifikácia a analýza sociálno-výchovných problémov u dospelých z rôznych hľadísk“, 

téma „metodika sociálno-edukačnej práce s problémovými dospelými“, téma „vybrané 

nástroje sociálno-edukačnej práce s problémovými dospelými (sociálno-edukačné 

poradenstvo, sociálno-andragogická prevencia, intervencia a kuratíva, mediácia a probácia), 

téma „aktuálne otázky sociálnej kurately. Organizácia sociálnej kurately pre dospelých“, 

 sociálna patológia – povinný predmet, téma „popis a analýza sociálno-patologických javov 

vyskytujúcich sa v našej spoločnosti: chudoba a nezamestnanosť; agresia, násilie; syndróm 

zneužívaného, zanedbávaného a týraného seniora, šikanovanie, kriminalita, prostitúcia, 

drogové závislosti, suicidálne tendencie“, 

 teória a metodika edukácie dospelých so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami – 

povinný predmet, témy „vedné disciplíny andragogiky zdravotne znevýhodnených“, téma 
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„edukačné (metódy, princípy, zásady) a terapeutické postupy pri jednotlivých druhoch 

postihnutia v kontexte celoživotného vzdelávania osôb so zdravotným postihnutím, 

 sociológia výchovy a  vzdelávania dospelých – povinne voliteľný predmet, téma „spôsob 

života, subkultúra a kontrakultúra“, téma „socializácia a resocializácia dospelých“, 

 exkurzia - výberový predmet, kde študenti a študentky zväčša navštívia Ústav pre výkon 

trestu odňatia slobody. 

Magisterský stupeň: 

 vybrané problémy zo sociálnej andragogiky – povinný predmet, téma „sociálno-

andragogická prevencia, intervencia a kuratíva“, téma „socioterapia“, téma „sociálna 

kuratela dospelých“, téma „sociálno-edukačná práca na odbore služieb zamestnanosti 

a odbore sociálnych vecí a rodiny pri ÚPSVaR“, téma „sociálno-edukačná práca v ústavoch 

na výkon trestu odňatia slobody a v ústavoch na výkon väzby“, téma „sociálno-edukačná 

práca mediačného a probačného úradníka“,  

 edukácia zdravotne znevýhodnených dospelých a seniorov – povinný predmet, téma 

„zariadenia pre občanov s postihnutím, možnosti rekvalifikácie a edukačná úloha 

andragóga“, téma „sociálno-právna ochrana zdravotne znevýhodnených na Slovensku“, 

téma „integrácia a inklúzia dospelých s postihnutím“, 

 základy socioterapie – povinne voliteľný predmet, téma „využitie socioterapie v práci s 

mladými dospelými po ukončení ústavnej starostlivosti a ochrannej výchovy“, téma 

„využitie socioterapie v penitenciárnej a postpenitenciárnej oblasti“. 

Doktorandský stupeň: 

 nové trendy v sociálnej andragogike – povinne voliteľný predmet, téma „nové trendy v 

sociálno-edukačnej starostlivosti o vybrané cieľové skupiny sociálnej andragogiky na 

Slovensku a v zahraničí (teoretické a metodické modely, inštitúcie/zariadenia, príprava 

pracovníkov pre sociálno-edukačnú starostlivosť o dospelých klientov). 

 

6. Téma marginalizácie a marginalizovaných dospelých v študijnom programe 

Andragogika v Banskej Bystrici 

Katedra andragogiky Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici 

poskytuje vysokoškolské vzdelávanie v odbore Andragogika vo všetkých troch stupňoch štúdia. 

Informácie o problematike marginalizácie v jednotlivých predmetoch sme čerpali zo 

zverejnených študijných programov a infolistov k jednotlivým predmetom (Informačné listy 

predmetov, 2018).  
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Bakalársky stupeň: 

 základy andragogiky – povinný predmet, téma „cieľové skupiny v edukácii dospelých“, 

 sociológia výchovy – povinný predmet, téma „skúmanie sociálneho prostredia z výchovných 

aspektov“, téma „vzťah vzdelania a nezamestnanosti“, 

 sociálna andragogika – povinný predmet, téma „sociálna patológia ako cieľová oblasť 

sociálnej andragogiky“, téma „kriminalita – príčiny, prevencia, nezamestnanosť, chudoba, 

bieda, bezdomovectvo, týranie, zneužívanie“, téma „cieľové skupiny odborného pôsobenia 

sociálneho andragóga (napr. domovy sociálnych služieb, zariadenia núdzového bývania, 

nízkoprahové centrá, útulky, resocializačné zariadenia, ústavy na výkon väzby a výkon 

trestu odňatia slobody, zariadenia pre postpenitenciárnu starostlivosť, psychiatrické liečebne 

pre drogovo závislých a nedrogovo závislých dospelých, utečenecké tábory a i.). 

Medzi povinne voliteľnými predmetmi sme identifikovali nasledovné témy, v ktorých 

možno očakávať diskurz marginalizácie: 

 ekonómia vzdelávania dospelých – téma „koncept efektívnosti a rovnosti vo vzdelávaní“, 

téma „vzdelanie a trh práce, ekonomická podstata nezamestnanosti, jej druhy, príčiny 

vzniku, vzťah vzdelania a nezamestnanosti“, 

 špeciálna andragogika – predmet ako celok spadá do nami sledovanej témy marginalizácie, 

osobitne potom témy „metódy špeciálnej pedagogiky v práci s dospelými zdravotne 

postihnutými v zariadeniach celodennej starostlivosti, „socializácia a rehabilitácia zdravotne 

postihnutých dospelých“, „možnosti celoživotného vzdelávania a rekvalifikácie dospelých 

zdravotne postihnutých“, „špecifiká práce so zdravotne postihnutými dospelými v DSS“, 

„možnosti kompenzácie dôsledkov zdravotného postihnutia a kvalita života zdravotne 

postihnutých dospelých“, 

 základy sociálnej práce – téma „klienti a cieľové skupiny sociálnej práce“, téma „metódy 

sociálnej práce s jednotlivcom, so skupinou, na komunitnej a spoločenskej úrovni“, téma 

„sociálna práca s vybranými cieľovými skupinami“, 

 multikultúrna výchova – téma „sociálna rozmanitosť ľudského spoločenstva – sociologické 

prístupy k triednej analýze, sociálna rozvrstvenosť spoločnosti a z nej plynúca rozmanitosť, 

kultúrny, sociálny, ekonomický a symbolický kapitál“, téma tolerancia – intolerancia“, téma 

„predsudky, rozvíjanie predsudkov v živote človeka – rizikové skupiny“, téma „intolerancia 

a predsudky v slovenskej spoločnosti“, 

 zdravotná výchova dospelých – téma „cieľové skupiny zdravotnej výchovy dospelých“, téma 

„preventívne programy na podporu zdravia a udržanie zdravia“, téma „programy zdravia v 
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spoločnosti, význam hromadných oznamovacích prostriedkov, príprava projektov na 

prevenciu a podporu zdravia, aktivity na podporu zdravia v komunitách“, 

 integrácia občanov so špeciálnymi potrebami – predmet ako celok a osobitne témy 

„špeciálne potreby občanov, definície, pojmy potrieb, reakcií a integrácie“, „asociácie a 

životná skúsenosť, sociálne znevýhodnenie a sociálna služba“, „modely integrácie – 

medicínsky model, sociálno-patologický model, model prostredia“, „sociálny andragóg a 

adaptácia dospelých so špeciálnymi potrebami do spoločnosti“, „medzinárodné pohľady 

začleňovania – ľudské práva – rovnaké príležitosti“. 

Magisterský stupeň: 

 sociálna andragogika – povinný predmet, témy „látkové závislosti. Nelátkové závislosti“, 

„migranti, ako cieľová skupina sociálnej andragogiky“, „edukácia vybraných etnických 

skupín žijúcich na území SR“, „seniori, ako cieľová skupina sociálnej andragogiky“, 

„nezamestnaní, ako cieľová skupina sociálnej andragogiky“, „jednotlivci ohrození 

chudobou, ako cieľová skupina sociálnej andragogiky“, „jednotlivci zdravotne obmedzení, 

ako cieľová skupina sociálnej andragogiky“, 

 teória a prax edukácie dospelých – povinný predmet, téma „vybrané cieľové skupiny 

vzdelávania dospelých s ohľadom na ich aktuálne sociálne znevýhodnenie“, téma „trh práce, 

nezamestnanosť a vzdelávanie dospelých“, téma „mobilita pracovných síl, zamestnateľnosť, 

 penitenciárna a postpenitenciárna starostlivosť – povinne voliteľný predmet ako celok 

spadajúci pod sociálnu andragogiku, špecificky témy „psychologické problémy 

penitenciárnej starostlivosti, „nápravnovýchovná činnosť a sociálno-pedagogické 

pôsobenie, resocializácia a reedukácia, „kultúrno-osvetová a pracovná činnosť 

odsúdených“, „vzdelávanie v penitenciárnych podmienkach, „špecifiká práce s ľuďmi v 

oblasti postpenitenciárnej starostlivosti“, 

 metódy práce s komunitou – povinne voliteľný predmet, témy „komunitná práca so starými 

ľuďmi (komunitná práca so seniormi, činnosť v domove dôchodcov, s umierajúcimi v 

hospici) a ďalšie témy s vybranými cieľovými skupinami sociálnej andragogiky – so 

zdravotne znevýhodnenými, užívateľmi drog, rómskou komunitou, nezamestnanými, 

obeťami násilia v rodine, bezdomovcami, utečencami, 

 etnické skupiny a minority – povinne voliteľný predmet, ktorý celým svojim obsahom spadá 

do sledovanej témy marginalizácie a sociálneho vylúčenia, špecificky témy „multikultúra 

a protipredsudkovosť“, „etnické konflikty“, „príčiny etnických konfliktov“, „rasová politika 
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a altruizmus u ľudí“, „špecifiká edukácie dospelých príslušníkov vybraných etnických 

skupín a minorít“. 

Doktorandský stupeň: 

 filozofické a sociálne východiská edukácie – povinný predmet, téma „globálne problémy 

edukácie - multikulturalita spoločnosti a koncepcie multikultúrnej výchovy, sociálna 

spravodlivosť vo vzdelávaní“, 

 sociálna andragogika – povinne voliteľný predmet, téma „ciele a význam edukácie 

dospelých prekonávajúcich krízové životné situácie v kontexte zvýšenia ich kvality života“,  

 teória výchovy dospelých – povinne voliteľný predmet, téma „postmoderné myslenie o 

výchove (globalizácia, ekonomizácia, informatizácia, marginalizmus a inklúzia, kritika 

neoliberalizmu)“. 

Informácie čerpané z informačných listov neumožňujú zistiť, v akých zariadeniach 

študenti a študentky odboru Andragogika realizujú odbornú prax, či ktoré navštevujú v rámci 

exkurzie. Možno len predpokladať, že obdobne, ako na ostatných pracoviskách, získavajú 

študenti a študentky cenné praktické skúsenosti aj v B. Bystrici aj v zariadeniach, ktoré sú 

v centre záujmu sociálnej andragogiky. 

 

Záver 

V príspevku sme chceli predstaviť aktuálny stav diskurzu o  marginalizácii 

a marginalizovaných skupinách dospelého obyvateľstva v študijnom programe Andragogika na 

Prešovskej univerzite v Prešove. Napokon sme sa kvôli komplexnejšej predstave rozhodli 

zmapovať danú tému aj na ostatných univerzitných pracoviskách na Slovensku, kde je študijný 

program Andragogika vyučovaný. Zistili sme, že problematika marginalizácie je v študijných 

programoch zastúpená najčastejšie parciálne v podobe prednášok alebo seminárnych úloh 

v rámci rôznych predmetov, ktoré najčastejšie spadajú pod profilujúcu vednú disciplínu sociálnu 

andragogiku. Iste nie je možné tvrdiť, že v iných predmetoch, ktoré sa do našej analýzy nedostali, 

nie je problematika sociálnej marginalizácie (vylúčenia) nijako diskutovaná. Z dostupných 

informácií možno minimálne konštatovať to, že zameranie študijného programu na sociálnu 

andragogiku je na všetkých andragogických pracoviskách pomerne silne zastúpené. V dvoch 

prípadoch (Bratislava a Nitra) sme vychádzali zo sprostredkovaných informácií a nie priamo 

z infolistov vyučovaných predmetov. To je možné považovať za istý metodologický nedostatok, 

ktorý v budúcnosti odstránime. Rovnako tak sa pokúsime o doplnenie obrazu o „angažovanosti“ 

andragogických pracovísk v problematike marginalizácie tým, že za vybrané obdobie 
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zmapujeme témy záverečných prác absolventiek a absolventov odboru Andragogika na všetkých 

stupňoch štúdia, ktoré sa problematike marginalizácie/marginalizovaných dospelých venovali. 

Zistené informácie o tom, ako si jednotlivé  katedry počínajú s problematikou 

marginalizácie nás vedú k presvedčeniu, že orientácia andragogiky ako študijného i vedného 

odboru na neutíchajúce sociálne problémy dospelého človeka v modernej spoločnosti pretrváva 

a naďalej sa rozvíja, pretože sociálne problémy sú z pohľadu edukačných vied už tradičným ale 

nikdy nekončiacim operačným poľom pre vedecké skúmanie, sociálno-edukačné (najmä 

preventívne) a sociálno-výchovné (kuratívne) pozitívne zásahy. Preto je pre vzdelávateľov 

dospelých (teoretikov i praktikov) neustálou výzvou čeliť skepticizmu, neistote, fragmentácii, 

nihilizmu a nesúrodosti v postmodernom svete, ak ho chceme pretvárať na férovejší 

a bezpečnejší priestor, ktorý nestojí len na ekonomických hodnotách (Nesbit, 2006). 

 

Príspevok je výstupom projektu VEGA č. 1/0084/17 Koncept vzdelávania dospelých Rómov 

z marginalizovaných komunít. 
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