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Možnosti vzdelávania dospelých pri prechode na 
spoločnosť založenú na vedomostiach 

 
Vladimír Frk – Ivana Pirohová 

 
 Abstrakt: Základnou myšlienkou príspevku je interpretácia priorít 
vzdelávacej politiky Európskej únie v Memorande o celoživotnom učení 
sa a v Slovenskej republike v programe Minevra ako predpokladov 
vytvárania podmienok a rôznorodých možností pre vzdelávanie, učenia 
sa dospelých, napĺňania vízie spoločnosti založenej na vedomostiach.  
 
 Abstract: The central idea of the contribution is the interpretation of 
the education policy priorities set by the EU in Memorandum on Lifelong 
Learning and in the programme of Minerva in Slovakia as the means of 
development of conditions and opportunities for adult education and 
learning. 
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 Meniaci sa svet práce je problémom, ktorému sa prikladá veľká 
pozornosť, a ktorý priamo súvisí so vzdelávaním dospelých. Globa-
lizácia a nové technológie majú stále väčší vplyv na všetky oblasti 
individuálneho a kolektívneho života žien a mužov. 
 Zdokonaľovanie výroby a distribúcie v oblasti priemyslu, poľno-
hospodárstva a služieb si vyžaduje rozvoj nových zručností a schop-
nosť produktívne sa prispôsobovať neustále sa meniacim požiadav-
kám zamestnania počas celého pracovného života. 
 Narastá ekologická kríza a napätie medzi sociálnymi skupinami 
spôsobené sociálnymi, kultúrnymi, etnickými diferenciami. Tieto 
trendy sa odrážajú vo vzdelávaní dospelých, kedy tí, ktorí sú zod-
povední za komplexné systémy vzdelávania, sa snažia vyrovnať 
s novými možnosťami a požiadavkami, čo je však mnohokrát spo-
jené so znižovaním zdrojov, ktoré majú k dispozícii. 
 Meniaci sa svet práce má dopad i na spôsob života prejavujúci 
sa i v zmene kvality trávenia voľného času. Vzrastá dopyt po edu-
kačných aktivitách, ktoré uspokojujú individuálne potreby súvi-
siace s aktívnym trávením voľného času. 
 Od svojho založenia až po súčasnosť malo a neustále má 
UNESCO vedúce postavenie v budovaní koncepcie vzdelávania 
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dospelých ako nevyhnutnej súčasti systému vzdelávania a rozvoja, 
ktorý sa orientuje na ľudstvo. 
 Po prvej Medzinárodnej konferencii o vzdelávaní dospelých 
(Elsinore, Dánsko, 1949) nasledovali konferencie v Montreale 
(1960), Tokiu (1972) a Paríži (1985). Medzi ďalšie významné míľ-
niky vzdelávania dospelých patrí Správa Medzinárodnej komisie 
pre rozvoj vzdelávania z roku 1972 Learning to Be: The World of 
Education Today and Tomorrow, a významné Odporúčanie 
organizácie UNESCO o rozvoji vzdelávania dospelých z roku 1976, 
ktoré vysvetľuje dôležitú úlohu vzdelávania dospelých ako 
„formujúceho činiteľa celoživotného vzdelávania a učenia sa“. 
 Dvadsaťpäť rokov po vydaní dokumentu Learning to Be:..., Me-
dzinárodná komisia pre rozvoj vzdelávania vyhlásila, že „koncepcia 
učenia sa počas celého života je kľúčom, ktorý otvára dvere do 21. 
storočia.“ (Hamburg, 1997). Presahuje tradičné rozlišovanie medzi 
úvodným a pokračujúcim vzdelávaním. Spája sa s ďalšou koncep-
ciou – koncepciou učiacej sa spoločnosti, v ktorej všetko poskytuje 
príležitosť učiť sa a realizovať svoj potenciál. Správa Komisie 
s názvom Learning: The Treasure Within zdôrazňuje významnosť 
4 pilierov vzdelávania: učiť sa s cieľom vedieť, učiť sa s cieľom 
robiť, učiť sa s cieľom spolu žiť a učiť sa s cieľom byť. Ako sa uvádza 
v Hamburgskej deklarácii (1997) vzdelávanie dospelých sa prehĺ-
bilo a rozšírilo, a stalo sa naliehavou požiadavkou na pracovisku, 
doma a v obci, keďže ženy a muži v každej etape života vyvíjajú 
snahy vytvárať novú realitu. Vzdelávanie dospelých tak zohráva 
nevyhnutnú a významnú úlohu pri poskytovaní vedomostí potreb-
ných pre efektívne reagovanie na neustále sa meniaci svet a šíri 
vzdelanie, ktoré uznáva práva a povinnosti dospelých jedincov 
a spoločenstiev. 
 Vzdelávanie dospelých sa takto stáva viac ako právom: kľúčom 
21. storočia. Je dôsledkom aktívneho občianskeho prístupu, ako aj 
podmienkou pre plnú participáciu v spoločnosti. Je to koncept pre 
ekologicky udržateľný rozvoj, pre šírenie demokracie, práva, rov-
nosti pohlaví a vedeckého, sociálneho a ekonomického rozvoja 
sveta, v ktorom budú násilné konflikty nahradené dialógom 
a kultúrou mieru založenou na spravodlivosti. Vzdelávanie dospe-
lých môže vytvárať identitu a dať životu zmysel. Učenie počas ce-
lého života zahrňuje v sebe prehodnotenie obsahu a odráža také 
faktory ako sú vek, rovnosť pohlaví,  handicapovanosť, jazyk, kul-
túrne a ekonomické rozdiely. 
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 Vzdelávanie dospelých je označením pre celý súbor prebieha-
júcich učebných procesov, formálnych alebo iných, v ktorých ľudia 
pokladaní spoločnosťou v ktorej žijú za dospelých, rozvíjajú svoje 
schopnosti, obohacujú svoje vedomosti a zdokonaľujú svoju tech-
nickú a profesionálnu kvalifikáciu, príp. ju zameriavajú novým 
smerom, v súlade so splnením svojich vlastných potrieb alebo po-
trieb spoločnosti. Vzdelávanie dospelých obsahuje formálne 
a pokračujúce vzdelávanie, neformálne vzdelávanie a spektrum 
neformálnych a náhodných vzdelávaní dostupných v multikul-
túrnej spoločnosti zameranej na vzdelanie, kde sa uznávajú prís-
tupy založené na teórii a praxi. 
 Hoci obsah vzdelávania dospelých sa bude líšiť podľa ekonomic-
kého, sociálneho, enviromentálneho a kultúrneho kontextu 
a potrieb ľudí v spoločnosti, v ktorej sa uskutočňujú, obidva druhy 
vzdelávania sú potrebnými prvkami novej vízie výchovy, kde sa 
vzdelávanie stane skutočne celoživotnou záležitosťou. Perspektíva 
celoživotného vzdelávania poskytuje takúto komplementaritu 
a kontinuitu. Potencionálny príspevok vzdelávania dospelých a po-
kračujúceho vzdelávania k vytvoreniu uvedomelého a tole-rant-
ného občianstva, k ekonomickému a sociálnemu rozvoju, zmierne-
niu chudoby a ochrane životného prostredia, je veľmi dôležitý 
a mal by postupne narastať. 
 Cieľom vzdelávania dospelých ako celoživotného procesu je 
rozvíjať autonómiu a zmysel ľudí a spoločenstiev pre zodpoved-
nosť, posilniť schopnosť vysporiadať sa ešte s transformáciou, ktorá 
sa uskutočňuje v našej ekonomike, kultúre a v spoločnosti. Vzdelá-
vanie dospelých a mládeže má umožniť ľuďom a spoločenstvám 
riadiť svoj osud a čeliť výzvam budúcnosti.  
 Je potrebné zdôrazniť, že vo  vzdelávaní dospelých sa vychádza z 
kultúry, tradícií, hodnôt a predchádzajúcich skúseností,  rešpekto-
vanie tohto princípu napomáha stimulovať aktívnu účasť občanov. 

Miesto vzdelávania dospelých v procese celoživotného 
vzdelávania        

 Vzdelávanie dospelých je subsystémom systému celoživotného 
vzdelávania ako nepretržitého procesu vzdelávania občanov, po-
čnúc výchovou a vzdelávaním dieťaťa v predškolských zariade-
niach, cez výchovu a vzdelávanie v školskom systéme, až po podni-
kové, sociokultúrne a občianske vzdelávanie vrátane vzdelávania 
obyvateľstva v postproduktívnom veku. Je súčasťou aktívnej so-
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ciálnej politiky zamestnanosti Slovenskej republiky a jeho úlohou 
je prispievať k rozvoju ľudského potenciálu. 
 Vzdelávanie dospelých sa teda chápe ako komplementárna 
a súčasne otvorená súčasť celoživotného vzdelávania, ktorá dopl-
ňuje systém riadneho školského vzdelávania a dáva dospelých oby-
vateľom príležitosť prispôsobovať sa podmienkam zmien na trhu 
práce. Podstatou systému vzdelávania dospelých je vytvorenie 
podmienok pre všetkých záujemcov o vzdelávanie bez rozdielu 
veku s možnosťou výberu smeru vzdelávania podľa potreby. 
 Na Slovensku sú v oblasti vzdelávania dospelých silné tradície, 
pretože už pred rokom 1989 existovala široká sieť vzdelávacích za-
riadení rôzneho typu. Tie boli väčšinou dobre materiálne vybavené 
a opierali sa o dlhodobé skúsenosti v oblasti vzdelávania dospelých. 
Po roku 1989 sa vytvorilo vo vzdelávaní dospelých konkurenčné 
prostredie vznikom súkromných vzdelávacích zariadení, ale aj no-
vých foriem vzdelávania. 
 Význam celoživotného vzdelávania ustavične narastá, a tento 
narastajúci trend sa týka nielen Slovenska, ale takmer celého sveta, 
či už ide o viac alebo menej rozvinuté krajiny. Kým menej rozvi-
nuté krajiny potrebujú celoživotné vzdelávanie k tomu, aby mohli 
pokračovať vo svojom rozvoji, dokonca možno povedať, že tu 
vzdelávanie zohráva jednu z  najdôležitejších úloh, v rozvinutých 
krajinách sa vo vzdelávaní kladie dôraz na kontinuálny rozvoj 
osobnosti človeka. Nevyhnutným pokračovaním formálneho škol-
ského vzdelania sa tu preto stáva ďalšie vzdelávanie. Rovnako pre 
všeobecné i profesijné vzdelávanie je príznačná dynamika, ktorá 
súvisí s vývinom, zmenami mnohých profesií, so vznikom profesií 
nových a s množstvom nových informácií. Nevyhnutnosťou je 
spolupráca na medzinárodnej úrovni, pretože „vzdelávanie dospe-
lých sa stáva dôležitým prostriedkom, ekonomickej a politickej in-
tegrácie, najmä pre krajiny, ktoré už sú alebo sa usilujú o vstup do 
Európskeho spoločenstva“ (Matulčík, 1997). 
 Pokiaľ ide o medzinárodnú spoluprácu v oblasti vzdelávania, na 
jednej strane sa objavujú názory odborníkov o tom, že sa rozvíja 
regionálna spolupráca medzi štátmi a vzdelávanie čoraz viac nado-
búda integrálny a internacionálny charakter, čo sa prejavuje po-
stupným zbližovaním sa vzdelávacích systémov dospelých v niek-
torých oblastiach, na druhej strane, iní odborníci upozorňujú na 
evidentne chýbajúcu koherentnosť a spoluprácu na medzinárodnej, 
národnej, regionálnej, miestnej, ale aj inštitucionálnej úrovni.  
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 Európska spolupráca v oblasti vzdelávania je na niektorých 
miestach predsa len viditeľná. V súvislosti s pokusmi definovať ria-
diacich pracovníkov nového tisícročia sa už začiatkom deväťdesia-
tych rokov objavil pojem euromanažér, nový manažér, ktorý by mal 
pôsobiť o 10–15 rokov v rámci zjednocujúcej sa Európy a globa-li-
zujúceho sa sveta. Základnou charakteristikou, ktorou sa euroma-
nažér líši od iných, je to, že by mal byť použiteľný pre celú Európu, 
ba pre celý svet. Predpokladá to, že dokáže preklenúť kultúrne, ná-
rodné, ekonomické, a často aj politické odlišnosti. To vyžaduje o. i., 
aby sa takýto manažér neustále zdokonaľoval. Svet je v pohybe 
a vôľa pracovať na sebe zohráva v kariérovom postupe každého 
zamestnanca, nielen manažéra, čoraz dôležitejšiu úlohu. 
 Významným momentom pre nové nasmerovanie politiky vzdel-
ávania dospelých v rámci Európskej únie bolo zasadanie Európskej 
rady v Lisabone (2000). Štýl vzdelávania, života a práce sa zásadne 
mení. To znamená, že jednotlivec sa má prispôsobiť zmene, ale zá-
roveň sa majú meniť zabehnuté prístupy k práci. Závery zasadania 
Európskej rady v Lisabone potvrdzujú, že prechod na celoživotné 
vzdelávanie má sprevádzať úspešná transformácia súčasnej eko-
nomiky a spoločnosti v prospech ekonomiky a spo-ločnosti založe-
nej na vedomostiach. Z tohto dôvodu by sa systémy vzdelávania 
mali zmeniť, prispôsobiť sa. 
 Komisia a členské štáty únie definovali celoživotné vzdelávanie 
v rámci Európskej stratégie zamestnanosti1 ako cielenú nepretr-
žitú vzdelávaciu činnosť, ktorej účelom je zlepšovať vedomosti, 
zručnosti a kompetencie. Táto pracovná definícia umožnila vypra-
covať a prijať dokument Memorandum celoživotného učenia sa, 
ktorý je východiskom aj pre súčasnú diskusiu a aktivity v tejto ob-
lasti.  
 Memorandum zdôvodňuje potrebu celoživotného vzdelávania 
pre Európu, pretože Európa potrebuje súhrnnú a dôslednú straté-
giu celoživotného vzdelávania z týchto dôvodov: 

• ako záruka univerzálneho a nepretržitého prístupu k učeniu za 
účelom získavania a obnovovania si zručností, ktoré sú po-

                                                 
1 Európska stratégia zamestnanosti bola iniciovaná na Európskej rade hláv štátov 
v Luxemburgu v novembri 1997. Táto stratégia vytvorila postupy monitorovania 
a oznamovania pre všetky členské štáty na základe každoročne revidovaných 
smerníc o zamestnanosti. Stratégia zamestnanosti spočíva na štyroch pilieroch: 
zamestnateľnosť, podnikateľstvo, prispôsobivosť a rovnaké príležitosti. 
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trebné pre nepretržitú účasť na živote spoločnosti založenej na 
vedomostiach, 

• potreba viditeľne zvyšovať investície do ľudských zdrojov, a 
tým potvrdiť prioritu najdôležitejšej hodnoty Európy – jej ľudí, 

• potreba vyvíjať efektívne metódy a kontextov učenia sa v rámci 
celoživotného a širokospektrálneho vzdelávania („lifewide edu-
cation“), 

• potreba podstatne zlepšiť spôsoby prezentácie výsledkov účasti 
na procese učenia tak, aby boli zrozumiteľné a uznávané, 
hlavne pokiaľ ide o oblasť neformálneho učenia, 

• potreba zabezpečiť, aby každý mal ľahký prístup k dobrým in-
formáciám a poradenstvu o možnostiach vzdelávania v celej 
Európe počas celého svojho života, 

• poskytovanie príležitostí pre celoživotné vzdelávanie čo najbliž-
šie k učiacim sa hlavne v rámci komunít,  a v prípade potreby aj 
za podpory prostriedkov informačnej a komunikačnej techno-
lógie. 

 Rámec partnerstiev má pomôcť zmobilizovať zdroje v prospech 
celoživotného vzdelávania na všetkých úrovniach. Toto Memo-
randum uvádza aj príklady toho, ako by kroky na úrovni Európy 
mohli pomôcť členským štátom pri dosahovaní pokroku. Spoločná 
práca pri presadzovaní celoživotného vzdelávania je najistejšou 
cestou vpred. 
 Znamená to:  

• budovať inkluzívnu spoločnosť, ktorá ponúka rovnaký prístup 
ku kvalitnému vzdelávaniu počas celého života pre všetkých a v 
ktorej vzdelávanie a tréningy vyplývajú predovšetkým z potrieb 
jednotlivcov, 

• prispôsobovať spôsoby poskytovania vzdelávania a tréningov, 
ako aj organizovať zárobkovo činnú časť života tak, aby sa ľudia 
mohli učiť počas celého života a zároveň si plánovať učenie, 
prácu a rodinný život, 

• dosahovať vyššiu celkovú úroveň vzdelávania a kvalifikácie vo 
všetkých sektoroch, poskytovať vysokokvalitné vzdelávanie a 
tréningy a zároveň zabezpečovať, aby vedomosti a zručnosti 
ľudí zodpovedali meniacim sa požiadavkám na prácu a povola-
nie, v rámci organizácie potrebám pracoviska a jej pracovným 
metódam,  
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• povzbudzovať a vybaviť ľudí tak, aby sa aktívnejšie zúčastňovali 
na všetkých sférach verejného života, hlavne v spoločenskom a 
politickom živote na všetkých úrovniach komunity včítane eu-
rópskej úrovne. 

 Kľúčom k úspechu je vzbudenie pocitu zdieľanej zodpovednosti 
za celoživotné vzdelávanie u všetkých hlavných účastníkov – člen-
ských štátov, európskych inštitúcií, sociálnych partnerov, podni-
kov, regionálnych a miestnych orgánov, tých čo pracujú v sektore 
vzdelávania a tréningov všetkých druhov, organizácií občianskej 
spoločnosti, združení, zoskupení a v neposlednom rade samotných 
jednotlivých občanov. Spoločným cieľom je vybudovať Európu, v 
ktorej bude mať každý príležitosť rozvíjať v plnom rozsahu svoj 
potenciál, mať pocit účasti a spolupatričnosti. 

Celoživotné vzdelávanie ako prostriedok spoločenskej 
a hospodárskej zmeny v Európe a program MINERVA 

 Európa prechádza dnes obdobím, ktoré je v značnej miere 
porovnateľné s obdobím priemyselnej revolúcie. Digitálna techno-
lógia pretvára každú stránku života ľudí, zatiaľ čo biotechnológia 
môže raz zmeniť samotný život. Obchod, cestovanie a komunikácia 
v celosvetovom rozsahu rozširujú kultúrny horizont a meniaci sa 
spôsob konkurencie ekonomík. Moderný život prináša väčšie príle-
žitosti a väčšie možnosti výberu pre jednotlivca, ale aj väčšie riziká 
a neistoty. Ľudia si môžu vyberať rôzne spôsoby života, avšak pre-
berajú na seba aj zodpovednosť za tvorbu vlastného života. Viac a 
viac ľudí predlžuje svoje vzdelávanie, avšak rozširuje sa medzera 
medzi tými, ktorí sú dostatočne kvalifikovaní na to, aby mohli 
úspešne fungovať na trhu práce a tými, ktorí sa dostávajú na okraj 
spoločnosti. Okrem toho obyvateľstvo Európy starne. Znamená to, 
že sa mení zloženie pracovnej sily a formy požadovaných sociál-
nych, zdravotníckych a vzdelávacích služieb. V neposlednom rade 
spoločnosti v Európe sa postupne stávajú interkulturálnou mozai-
kou. Táto rôznorodosť prináša so sebou veľký potenciál pre tvori-
vosť a inováciu vo všetkých sférach života.  
 Spomínané Memorandum nemôže podať hĺbkovú analýzu to-
hoto stručného zhrnutia zmien. Tieto zmeny sú súčasťou balíka 
celého prechodu do spoločnosti založenej na vedomostiach. V našej 
spoločnosti rezonujú na vyjadrenie uvedených zmien pojmy ako  
znalostná ekonomika, poznatkovo - orientovaná ekonomika, vzde-
lanostná ekonomika, učiaca sa organizácia, učiaca sa spoločnosť, 
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spoločnosť založená na vedomostiach či znalostná spoločnosť, toto 
je len niekoľko slovných spojení, s ktorými sa v poslednom čase 
ľudia dennodenne stretávajú. Je však otázne koľko ľudí sa poza-
staví a zamyslí nad tým, čo vlastne tieto pojmy znamenajú, aký ob-
sah v sebe ukrývajú, či je to vôbec niečo, čo je pre nás dôležité a 
môže to mať nejaký vplyv na náš život, na našu budúcnosť.             
 Dôležité je, že napriek tomu, že každý z týchto pojmov je nosite-
ľom určitého významu, spája ich hlavne jeden moment, za ktorým 
je vytýčenie ciest na dosiahnutie strategického cieľa EÚ (a v  
podstate aj iných krajín) pomocou vedomostí, poznatkov. Týmto 
cieľom je stať sa „najkonkurencieschopnejším a najdynamickejším 
hospodárstvom na svete založeným na vedomostiach, schopným 
udržať trvalý hospodársky rast s väčším počtom a vyššou kvalitou 
pracovných príležitostí ako aj väčšou spoločenskou súdržnosťou.“ 
Tento cieľ bol stanovený, ako sme už spomínali, na zasadnutí Eu-
rópskej rady v Lisabone roku 2000. Táto Lisabonská stratégia je 
modelom rozvoja Európy v troch dimenziách (hospodárskej, so-
ciálnej a enviromentálnej). V roku 2001 stanovila Európska rada tri 
ciele vzdelávacieho systému v EÚ do roku 2010: kvalita, dostup-
nosť a otvorenosť svetu. Na podporu týchto cieľov bol prijatý pra-
covný program – Vzdelávanie a odborný výcvik 2010. Táto výzva 
je zároveň varovaním pre členské štáty pred nezavedením 
hĺbkových reforiem do svojich systémov vzdelávania, čo môže 
znamenať zrútenie celej Lisabonskej stratégie. Komisia nabáda 
členské štáty, aby: 

• zvýšili podiel investícii do ľudských zdrojov,  
• zaviedli koncept celoživotného vzdelávania, 
• prijali opatrenia s cieľom zabrániť znižovaniu stavu pedagogic-
kých pracovníkov a pozdvihnúť učiteľskú profesiu. 

 Hlavnými činiteľmi spoločností založených na vedomostiach sú 
samotní ľudia.. Relevantné je, aby  bol jednotlivec schopný vytvárať 
a používať nové poznatky efektívne, uvážene a nepretržite. Pre plný 
rozvoj tejto schopnosti ľudia musia sami chcieť si vziať svoje osudy 
do vlastných rúk, t.j. sami musia chcieť sa stať aktívnymi občanmi. 
Celoživotné vzdelávanie je najlepším spôsobom, ako sa vyporiadať 
s touto výzvou. 
 Na Slovensku je potrebné vytvárať podmienky, pretože základný 
dlhodobý cieľ je jednoznačný. Zabezpečiť čo najvyšší rast konku-
rencieschopnosti slovenskej ekonomiky na základe rastu zamest-
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nanosti, produktivity práce, a tým aj príjmov, životnej úrovne. 
Uskutočnené štrukturálne reformy vytvárajú nevyhnutné predpo-
klady na dosiahnutie tohto cieľa.  Ak chceme, aby kvalita života na 
Slovensku rástla aj naďalej,  je predovšetkým potrebné vytvoriť 
predpoklady pre rozvoj tzv. znalostnej ekonomiky. Inak povedané, 
náš hospodársky rast musí byť založený na vedomostiach a schop-
nostiach ľudí pracovať s neustále novými informáciami, produko-
vať nové poznatky a využívať ich v praxi.  Preto je nevyhnutné za-
merať sa do roku 2010 na rozvoj tých oblastí, ktoré podporia rast 
tohto tvorivého potenciálu slovenskej ekonomiky.   
 Na Slovensku bola Lisabonská stratégia rozpracovaná a prijatá 
uznesením vlády SR č. 140 až 16.2.2005 ako stratégia konkuren-
cieschopnosti Slovenska do roku 2010 (Národná lisabonská straté-
gia -  Stratégia) so štyrmi prioritnými rozvojovými oblasťami. Tieto 
prioritné oblasti boli prostredníctvom vládnej iniciatívy MINERVA  
transformované do štyroch Akčných plánov: 

1. Vzdelávanie a zamestnanosť (celkovo 17 úloh), 
2. Veda, výskum a inovácie (celkovo 14 úloh), 
3. Informačná spoločnosť (celkovo 20 úloh), 
4. Podnikateľské prostredie (celkovo 11 úloh). 

        Každý z Akčných plánov obsahuje úlohy s definovanými cieľ-
mi, väzbu na Stratégiu, termíny časovej postupnosti krokov, me-
rateľné ukazovatele a zodpovednosti za ich splnenie. Ilustratívne 
uvádzame  niektoré významné úlohy z Akčných plánov: 

Vzdelávanie a zamestnanie (ľudské zdroje)        
 Zabezpečenie vysokej miery zamestnanosti a predpokladov pre 
vysokú produktivitu práce je najlepšou zárukou dlhodobej vysokej 
životnej úrovne pre všetkých obyvateľov Slovenska. Verejná poli-
tika v oblasti ľudských zdrojoch má vytvoriť pre všetkých občanov 
podmienky pre neustále sa vzdelávanie, a plynulé prechádzanie 
z jedného zamestnania do druhého. Každý človek má mať možnosť 
dosiahnuť kvalitné vzdelanie zodpovedajúce jeho potenciálu. 
Hlavné priority v oblasti ľudských zdrojov sú nasledovné: 

• moderná vzdelávacia politika, 
• dosiahnutie vysokej miery zamestnanosti. 
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Moderná vzdelávacia politika 
 Základným krokom na zabezpečenie dlhodobej konkurencies-
chopnosti Slovenska v oblasti ľudských zdrojov je dokončenie re-
formy základného a stredného školstva s dôrazom na reformu ob-
sahu vzdelávania tak, aby sa zabezpečili základné zručnosti a kva-
lita pre všetkých žiakov. Reforma má zabezpečiť vysokú mieru slo-
body žiaka vybrať si školu a možnosť školy vybrať si formu a obsah 
vzdelávania. To má byť spojené s univerzálnym a prepracovaným 
systémom merania kvality učenia, inštitúcií a zriaďovateľov. To si 
bude vyžadovať nasledovné kroky: 

• zaviesť celkovú zmenu obsahu vyučovania od memorovania in-
formácií smerom k schopnosti ich získavať, vyhodnocovať 
a využívať, 

• posilniť a zlepšiť vzdelávanie v oblasti cudzích jazykov a zruč-
ností v oblasti informačných technológií pre každého absol-
venta strednej školy,  

• zlepšovať kvalitu učiteľov; okrem iného je potrebné zatraktívniť 
učiteľské povolanie pre kvalitných mladých  pedagógov, 

• postupne predlžovať priemernú dĺžku vzdelávania, tak aby sa 
maturita stala štandardným ukončením vzdelania pre takmer 
všetkých žiakov, 

• konsolidovať, profesionalizovať a rozširovať nástroje na rozvoj 
talentu detí a mládeže či už v podobe základných umeleckých 
škôl, športových škôl, olympiád alebo korešpondenčných semi-
nárov, 

• podporovať programy integrácie detí z marginalizovaných sku-
pín do štandardného školského prostredia spojené s ich podpo-
rou; dôraz by mal byť aj naďalej kladený na finančnú podporu 
prístupnosti vzdelania pre deti z chudobných rodín prostred-
níctvom štipendií a obdobných nástrojov. 

 Na úrovni vysokých škôl je nevyhnutné zamerať sa na rozšírenie 
kapacít a výrazné zvýšenie kvality. Kľúčom k dosiahnutiu tohto 
cieľa je pružný systém, kde vysoké školy reagujú najmä na požia-
davky mladých ľudí, ale aj na dopyt po celoživotnom vzdelávaní 
a tie najkvalitnejšie z nich sú zároveň centrom výskumu a vývoja na 
medzinárodne porovnateľnej úrovni. Nástroje na dosiahnutie tohto 
cieľa sú nasledovné: 
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• zlepšiť prístupnosť vzdelávania zvýšením dostupných finanč-
ných zdrojov; tie je možné (podľa vládnych predstaviteľov) do-
siahnuť aj prostredníctvom kombinácie spoluúčasti študentov 
na hradení nákladov na štúdium, garantovaných pôžičiek 
a sociálnych štipendií, 

• zvýšiť kvalitu a konkurenciu pri poskytovaní vysokoškolského 
vzdelávania, 

• stimulovať väčšiu vnútornú diferenciáciu a prispôsobenie čin-
ností vysokých škôl potrebám trhu, 

• zvýšiť účasť vysokých škôl na napĺňaní ekonomických a so-
ciálnych potrieb spoločnosti, 

• podporiť mobilitu študentov aj pedagógov, ktorá sa má stať au-
tomatickou súčasťou vzdelávania. 

 (úlohy v oblasti výskumu a vývoja sú uvedené v časti Inovačná 
 politika) 

 Je predpoklad, že väčšina obyvateľstva v práceschopnom veku 
bude potrebovať počas svojho pracovného života inovovať, doplniť 
vedomosti, získať ďalšie schopnosti, či zručnosti. Z tohto dôvodu je 
nevyhnutné urýchlene vytvoriť prístupný, modulárny a trhový sys-
tém celoživotného vzdelávania.            
 Najdôležitejšou úlohu štátu je: 

• podporovať vytváranie a používanie štandardov v kľúčových 
oblastiach (napr. pre IT alebo cudzie jazyky), 

• odstránenie bariér vstupu poskytovateľov do rôznych segmen-
tov vzdelávacieho systému, 

• vytvoriť funkčný model financovania ďalšieho vzdelávania 
spojením zdrojov zamestnávateľa, verejných financií a zames-
tnanca, 

• posilniť vzdelávacie programy druhej šance pre ľudí s nízkym 
vzdelaním; takéto programy majú byť postavené na prepojení 
centrálne podporovaných partnerstiev a aktivít samospráv 
s tým, že samosprávy postupne preberú čoraz väčšiu úlohu 
v tejto oblasti. 

Dosiahnutie vysokej miery zamestnanosti     
 Dosiahnutie vysokej miery zamestnanosti je podmienené úspeš-
ným napĺňaním stratégie ako celku, napriek tomu je dôležité uviesť 
viaceré kľúčové kroky, ktoré môžu výrazne ovplyvniť konkrétne 
oblasť zamestnanosti. Medzi najdôležitejšie priority patria: 
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• znížiť daňovo-odvodové zaťaženie práce a to najmä u nízko 
príjmových skupín; keďže Slovensko má už dnes najnižšie da-
ňové a odvodové zaťaženie ekonomiky v rámci EÚ, je potrebné 
uvažovať o presunoch vo váhe zdaňovania pri jednotlivých po-
ložkách v celkovom daňovo-odvodovom systéme, 

• spružniť pracovnoprávne vzťahy a zjednodušiť regulačné a ad-
ministratívne bremeno pri zamestnávaní a pri účasti jed-
notlivcov vo formálnej ekonomike, 

• koncentrovať neštandardné nástroje (stimuly a pod.) na výraz-
ne zaostávajúce regióny 

• zmeniť koncepciu bytovej politiky smerom k jej chápaniu naj-
mä ako nástroja pracovnej (geografickej) mobility. 

    Informačná spoločnosť    
 Jeden z najlepších prostriedkov na dosiahnutie premeny Slo-
venska na dynamickú ekonomiku založenú na vedomostiach je in-
formatizácia spoločnosti. V priebehu niekoľkých rokov  je preto 
potrebné zabezpečiť, aby takmer každý občan bol informačne gra-
motný, mal prístup na internet a pociťoval výhody informačnej 
spoločnosti. Výsledkom bude zvýšenie celkovej vzdelanosti, pro-
duktivity a zamestnanosti, začleňovanie znevýhodnených skupín 
občanov do spoločnosti, skvalitnenie služieb, zníženie environ-
mentálnych záťaží a zefektívnenie použitia verejných prostriedkov. 
Hlavné priority v oblasti rozvoja informačnej spoločnosti na Slo-
vensku sú nasledovné: 

• informačná gramotnosť, 
• efektívna e-vláda a moderné on-line verejné služby, 
• široká dostupnosť  internetu. 

Informačná gramotnosť 
 Zamestnanie v znalostnej ekonomike si vyžaduje informačnú 
gramotnosť. Prioritou je zabezpečenie informačnej gramotnosti 
všetkých vekových a sociálnych skupín obyvateľstva. Tradičnú 
školu je potrebné čo najskôr premeniť na školu modernú, pričom je 
potrebné zmeniť obsah aj formu výučby s ohľadom na informatizá-
ciu.   
 Efektívnym nástrojom informatizácie spoločnosti je infor-
matizácia vzdelávania, konkrétne informatizácia regionálneho 
školstva, vysokého školstva a systému celoživotného vzdelávania. 
Je potrebné: 
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• uskutočniť obsahovú a procesnú premenu tradičnej školy na 
modernú školu; realizovať obsahovú reformu s ohľadom na 
informatizáciu, modernizáciu obsahu, zakomponovanie prí-
pravy pre informačnú spoločnosť a znalostnú ekonomiku, 

• zabezpečiť počítačovú gramotnosť učiteľov na všetkých stup-
ňoch škôl, 

• približovať sa k európskemu priemeru vo vybavenosti infor-
mačnými a komunikačnými technológiami (IKT) na školách, 

• podporiť zvyšovanie počítačovej gramotnosti občanov a celoži-
votné vzdelávanie v oblasti IKT a to aj v spolupráci so súkrom-
ným sektorom 

• zlepšiť všeobecné povedomie o výhodách informačnej spoloč-
nosti a informačnej gramotnosti, so zameraním na špecifické 
skupiny (e-začleňovanie), 

• zlepšiť fungovanie všetkých verejných registrov a databáz ich 
úplnou informatizáciou a prechodom na on-line služby (pozri 
aj časť Podnikateľské prostredie) 

• na základe auditu vynakladania prostriedkov do oblasti  infor-
mačných a komunikačných technológií a služieb vo verejnej 
správe zefektívniť proces informatizácie vo verejnom sektore, 
zaviesť koncepčnosť a sledovať konkrétne výsledky projektov, 
zvážiť možnosti spoločného verejného obstarávania 

• zabezpečiť kvalitné vybavenie IKT vo verejnej správe ako aj in-
formačnú gramotnosť zamestnancov 

• zaviesť bezpečné elektronické identifikačné preukazy, ktoré sú 
potrebné pre transakcie v rámci e-vlády 

 Kvalitná a cenovo dostupná informačná a komunikačná infra-
štruktúra je základnou podmienkou informatizácie. Prístup k širo-
kopásmovému internetu, s dôrazom na moderné bezdrôtové 
technológie, musí byť umožnený každému občanovi, podľa mož-
nosti v domácnosti, ale aj na verejných miestach. Podľa viacerých 
štúdií a prieskumov je najväčšou bariérou pripojenia na internet 
cena počítača a cena samotného pripojenia. Je preto potrebné 
vhodnými legislatívnymi a regulačnými opatreniami podporiť roz-
voj konkurenčného prostredia, ktoré povedie k zníženiu cien 
a podpore investícií do sektoru telekomunikácií. Je potrebné: 

• pokračovať v liberalizácii telekomunikačného trhu a to najmä 
skvalitnením procesu regulácie tohto trhu, 
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• podporiť vybudovanie prístupu na širokopásmový internet 
a jeho rozšírenie v menej rozvinutých oblastiach, na základe 
Národnej stratégie pre širokopásmový prístup, 

• podporiť rozvoj verejne prístupných miest pre prístup 
k internetu, 

• otvoriť všetky školské multimediálne učebne pre verejnosť, 
• podporiť programy založené na partnerstve so súkromnou sfé-
rou, ktorých cieľom je zabezpečiť počítače so širokopásmovým 
pripojením na internet pre širokú verejnosť, 

• zaviesť vyučovanie zamerané na získanie základných pod-ni-
kateľských vedomostí a zručností ako štandardnú súčasť vzde-
lávania na technických univerzitách, 

• zlepšiť vzdelávacie aktivity o možnostiach rizikového kapitálu 
pre podnikateľov a potenciálnych podnikateľov. 

 Ak chceme pripravovať ľudské zdroje Slovenska pre spoločnosť 
založenú na vedomostiach, je nevyhnutné túto prípravu koordino-
vať medzi zamestnávateľmi, školami a vzdelávajúcimi sa, a to 
všetko za účinnej podpory štátu.  Najvýznamnejšie je však začať 
systematizovať a koordinovať zverejňovanie informácii o mož-
nostiach, cieľoch, obsahoch a väzbách vzdelávania sa. 

 Text je výstupom grantovej úlohy VEGA č.1/3649/06 Úloha 
vzdelávania dospelých a sociálnej práce v spoločnosti založenej na 
vedomostiach a v štáte verejného blaha. 
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