
96 

Význam vzdelávania dospelých pri napĺňaní 
životných ambícií 

 
Milan Goga 

 
 Abstrakt: V príspevku sa autor zamýšľa nad významom vzdeláva-
nia ako jedného z faktorov   európskej   integrácie.  Poukazuje  na  škol-
stvo  ako  celok  založený na rôznych tradíciách a rôznej jazykovej kultú-
re. Z tohto hľadiska je nevyhnutné analyzovať i meniacu sa rolu školy 
v súvislosti s celosvetovým trendom k stále väčšej globalizácii a rastúcej 
medzinárodnej konkurencie. 
 
 Abstract: The author deals with the importance of the education and 
he understands it as a factor of a European integration. He stresses the 
school system as one unit based on the different traditions and different 
language cultures. From this point of view it is necessary to analyze the 
changing role of the school in connection with the world trend towards 
the globalization and growing international competition.  
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 Súčasná doba v Slovenskej republike prináša mnoho zmien do 
spoločenského systému. Týmto zmenám sa nemôže vyhnúť ani 
školstvo. Škola, vzdelávanie stojí na prahu procesu, v ktorom sa 
výchova k európanstvu a kultivácií vzťahu k Európe stáva kľúčovou 
otázkou. 
 Podstata úsilia Európskej únie vo vzdelávaní bola a je v syste-
matickej a rozsiahlej finančnej podpore jednotlivých krajín a re-
giónov, prostredníctvom štrukturálnych fondov a v zakladaní tzv. 
komunitárnych programov na základe spoločne prijatých cieľov. 
 To, čo dnes nazývame „európskou integráciou“ je už nezvratným 
procesom. Ďalšie vzdelávanie občanov je vhodnou oblasťou pre dô-
kladnú informovanosť o motívoch a modeloch európskej integrá-
cie. Uvedomuje si, že európska integrácia naďalej pokročila 
v hospodárstve, preto je tu otázka, aká úloha pripadne ďalšiemu 
vzdelávaniu v ekonomickej integrácií. Sme toho názoru, že na 
vzdelávanie dospelých je potrebne sa pozerať, ako na integračný 
prvok, ktorý má približovať európskej verejnosti, aby chápala, aká 
dôležitá môže byť pomoc vzdelávania dospelých v procese európ-
skej integrácie. Nejde iba o to, zjednotiť navzájom európske štáty, 
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ale i ľudí, ktorí k nám prichádzajú z iných kontinentov a ich  kul-
túra pre Európu, sú symbolom človeka dôstojnej budúcnosti. 
 Súčasné spoločenské podmienky prebiehajú v znamení nových 
dimenzií nielen v ekonomickej a spoločensko – politickej sfére, ako 
sme už v texte uviedli vo vzťahu k sfére vzdelávania, kvalifikácie 
ľudí na nové podmienky, čo vyžaduje od dospelého človeka najmä 
flexibilitu, schopnosti, tvorivé myslenie, tvorivú iniciatívnosť, čo 
vyžaduje vzdelávanie v priebehu celého života. Vzdelávanie sa stáva 
preto základom, na ktorom možno stavať všetky vyššie a ambi-
ciózne ciele a hodnoty spoločnosti. Zdá sa, že takéto vnímanie pozí-
cie vzdelania je všeobecne akceptované, aj keď deklarácia nie vždy 
sa stotožňuje s realitou. Na Slovensku sa prejavuje určitá nespo-
kojnosť s ekonomickou podporou školstva na všetkých stupňoch.  
 Význam  výchovy a vzdelávania, jeho dôležitosť pre spoločnosť, 
preto nemôže byť iba proklamovaným heslom, ale musí odrážať 
stav spoločnosti a konkrétne potreby jej občanov. Od riešenia 
najmä finančných otázok školstva, transparentnosti  toku peňazí 
do školstva, od zmien spoločenskej klímy ako celku, závisí do znač-
nej miery tvorivá práca a aktívny prístup učiteľov i tých, ktorý sa 
vzdelávať chcú.  
 Vzdelávanie je v súčasnej civilizácii javom, ktorý má jednak svo-
je národné zvláštnosti, ale zároveň mnohé spoločné univerzálne 
rysy. Vzdelávacia politika je dnes mohutne sa rozvíjajúca interdis-
ciplinárna oblasť vedeckej teórie a zároveň praktického rozhodova-
nia.  
 Vzdelávaním k prosperite, je jeden z najčastejších sloganov, 
s ktorým sa dnes stretávame v mnohých dokumentoch, ktoré pro-
dukujú ekonómovia a politici zaoberajúci sa rozvojom ľudských 
zdrojov. Sila pôsobenia tohto prístupu, podľa ktorého vzdelávanie 
je prostriedkom k udržaniu, či ďalšiemu rozvoju hospodárskej pro-
sperity tak veľká, že sa jej podriaďuje vzdelávacia politika nielen 
v jednotlivých krajinách, ale aj v nadnárodných organizáciách  
a zoskupeniach ako je UNESCO, OECD, EÚ. Požadujú, aby škol-
stvo a svet vzdelávania prispôsobovali potrebám ekonomiky. 
Z toho sa odvíjajú konkrétne opatrenia pre vzdelávacie systémy 
a ovplyvňujú i pedagogickú teóriu.  
 Človek svojou vnútornou psychickou rovnováhou, súborom 
hodnôt a hodnotovej orientácie, osobnými vlastnosťami, by sa mal 
pružne prispôsobovať spoločenským požiadavkám. V opačnom 
prípade sa môže stať negatívnym elementom, stále zaostávajúcim 
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za meniacimi sa podmienkami. Vzdelanie má kultivovať človeka, 
využívať empirické životné skúseností, podporovať prirodzenú 
túžbu po poznávaní, ako hlbšie prežívať svoj vlastný život.       
 Vzdelávacie aktivity sa stávajú najväčším trhom pre informácie, 
ktorých sa jednotlivec môže slobodne zmocňovať. A tu je veľká 
šanca pre vzdelávacie inštitúcie – poskytnúť to, čo bude do života 
vstupujúca generácia potrebovať. 
 Súčasný život v slovenskej spoločnosti je ovplyvňovaný domi-
nanciou peňazí a typickou deformáciou ranných majiteľov kapi-
tálu, kapitalistov prvej generácie, ktorí nepoznajú cenu svojich 
pracovníkov a neuznávajú ani hodnotu ich vedomostí. 
 Napriek tomu, či práve preto, sa akademická obec hlási k tren-
dom, ktoré prevládajú v transatlantickom spoločenskom prostredí 
a definujú aj pre Slovensko potrebu návratu k hodnotám vzdelania, 
oceňovaniu ľudskej práce, tvorivosti a iniciatívy, k tradíciám 
vzdelanosti. Sme si vedomí, že produktivita vedomostí bude stále 
viac rozhodovať o ekonomickom a sociálnom úspechu. Stane sa 
určujúcim faktorom konkurenčného postavenia krajiny. 
 Európska únia v nemalej miere poznačila vývoj Európy, ovplyv-
nila názory jej obyvateľov, prispela k zmene pomeru hospodár-
skych, politických síl v európskom meradle. „Názorne demonštro-
vala, že éra absolútnej suverenity je minulosťou, že výrazný eko-
nomický a sociálny pokrok, a s ním spojené výraznejšie ovplyvňo-
vanie diania v súčasnom svete je možné dosiahnuť len spoločnými 
silami“. (Šíbl, 1995, s.7). 
 Ako do tohto obrazu zapadá škola, vzdelanie? Pre väčšinu z nás 
iste nie je bezvýznamným detailom. Určitá miera vzdelania je ne-
vyhnutná na splnenie každodenných povinností, preto vzdelanie 
musí mať v živote patričné miesto. Nemali by sme ho však vnímať 
iba ako prostriedok na upútanie pozornosti, zvýrazňovanie dôleži-
tosti, či získavania pôsobivých titulov. 
 Vzdelávanie v súčasnej civilizácii prechádza mohutným rozvo-
jom. Hovorí sa o učiacej spoločnosti, v ktorej nielen povinné škol-
ské vzdelávanie, ale i všetky ďalšie, nadobúdajú stále väčšiu závaž-
nosť pre život ľudí. Vyspelé i menej rozvinuté krajiny sa podľa svo-
jich ekonomických možností snažia vybudovať čo najdokonalejšie 
vzdelávacie systémy, ako nevyhnutný predpoklad k svojmu ďal-
šiemu rozvoju. „Zjednocovanie školských sústav je demokratizač-
ným procesom odstraňovania viackoľajnosti v rámci povinnej škol-
skej dochádzky, zabezpečenia rovnoprávnosti žiakov bez ohľadu na 
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pohlavie, rasu, národnosť, či sociálny status, odstraňovania slepých 
uličiek, z ktorých nie sú možnosti postupu, resp. vytváranie rôz-
nych možností na doplnenie kvalifikácie a na ďalší postup“. (Ko-
sová, 2003, s.25). 
 Aký stupeň vzdelania je však potrebný na to, aby si človek zaro-
bil na živobytie? Odpoveď je v rôznych krajinách rôzna. Každo-
pádne u nás, aby človek mal určitú pracovnú pozíciu, je predsa len 
potrebné vyššie vzdelanie, než pred niekoľkými rokmi. S tým však 
súvisia aj vyššie náklady na dosiahnutie želaného vzdelania. 
 Vzdelanie, ktoré mladý človek získava v škole, by ho malo pri-
praviť na to, aby v dospelosti mohol byť úspešný, a tak napĺňať 
svoje životné ambície. Skutočné hodnotné vzdelanie je také, ktoré 
učí riešiť problémy, učí myslieť logicky, rozoznávať fakty. Mladý 
človek sa má naučiť všetko správne posudzovať, rozlišovať a využí-
vať a má sa naučiť, ako sa teba učiť. A to je práve úlohou školy a 
učiteľov. V medzinárodnom pohľade sa stretávame s dvoma proti-
chodnými trendmi: 
 „Na jednej strane existuje výrazné smerovanie k tomu, že vzdel-
anie vo svete sa globalizuje. Konkrétne sa to prejavuje tým, že do 
vzdelávacej politiky v jednotlivých krajinách, ale i do praxe škôl 
prenikajú niektoré spoločné spôsoby uvažovania a konkrétne ino-
vácie, ktoré sú zavádzané v iných krajinách. V súčasnej dobe je to 
napr. výrazná snaha, prejavujúca sa v mnohých krajinách, zaisťo-
vať, aby sa vzdelávacie systémy chovali ako súčasť verejných slu-
žieb, s rešpektovaním potrieb klientov s vykazovaním kvality a 
akontability /zodpovednosti za výsledky/ svojho fungovania. 
 Na strane druhej trvá situácia, kedy vzdelávacie systémy vo sve-
te sú veľmi špecifické, jedinečné, vzájomne odlišné. 
 Vzdelávacie systémy sú silne závislé na historických, kultúr-
nych, náboženských a iných tradíciách a meniť ich ustálene špeci-
fiká je obtiažne“. (Průcha, 1999, s. 15-16). 
 V súčasnosti sa v jednotlivých krajinách bežne uplatňujú také 
prístupy, kedy rozhodovanie v sfére vzdelávacej politiky je výrazne 
závislé i na stave riešenia príslušnej problematiky v iných kraji-
nách. Možno uviesť zavádzanie vzdelávacích štandardov, pre vy-
hodnocovanie toho, či sú vo vzdelávacom systéme dosahované tie 
ciele, ktoré sa vymedzujú v kurikulárnych dokumentoch. Dnes vo 
vyspelých krajinách, ťažko nájsť politika, ktorý by sa nezaujímal 
ako sa vytvárajú a uplatňujú vzdelávacie štandardy v iných kraji-
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nách, a aké by bolo optimálne riešenie pre vlastný vzdelávací sys-
tém.  
 Svetové trendy ukazujú, že ďalší vývoj v oblasti školstva sa bude 
uberať predovšetkým hľadaním ciest ku skvalitneniu práce učite-
ľov. Záujem sa sústreďuje na učiteľa, pretože sa predpokladá, že 
v jeho práci sú zrejme skryté najväčšie rezervy pre ďalšie zvyšova-
nie efektívnosti práce školy. V oblasti prípravy budúceho učiteľa sa 
často prejavuje tendencia položiť ťažisko do technologickej organi-
zácie a tak sa vyhnúť axiologickým a obsahovým problémom, pre-
tože práve tieto boli v minulosti deformované. Preto aj ich riešenie 
je komplikovanejšie a ťažšie. Nestačí vykonať iba vonkajšie aspek-
tové úpravy, ale ide o zmeny zásadného koncepčného charakteru. 
V príprave budúceho učiteľa by nemalo pretrvávať preceňovanie 
hľadiska jeho roly, namiesto formovania jeho autonómnosti a kre-
ativity, usmerňovania učiteľa k individuálnemu prístupu.  
 Pokiaľ bude existovať široké spektrum názorov na výchovu a 
vzdelanie, pokiaľ vedľa seba budú existovať školy rôznych zriaďo-
vateľov, potom musí existovať oveľa širšia paleta učiteľských rolí 
než doposiaľ. Z toho vyplýva požiadavka na prípravu budúcich 
učiteľov, veľké nároky na profesionálnu adaptáciu učiteľov pri pre-
chode z jedného smeru školy na iný. Základný problém je však 
spoločný: ako vrátiť učiteľskej roly stratené kľúčové atribúty, ako 
vrátiť učiteľom spoločenskú prestíž. Nemožno nechať bokom ani 
otázku, ako učiteľ svoju rolu prežíva, či mu napríklad vyhovuje. 
V súčasnej dobe sa spektrum rolí zo zmenou školy výrazne mení, 
pretože školy majú väčšiu autonómiu. Učiteľ však rolu nielen pri-
jíma, ale aj spoluvytvára. Učitelia sa poňatím svojich rolí budú 
omnoho viac odlišovať než predtým. 
 Z hľadiska uvedeného je potrebné riešiť resp. venovať pozornosť 
sociálnej klíme v učiteľských zboroch, optimalizovať školský režim 
práce tak, aby pomáhal učiteľovi v jeho pedagogickej práci. 
 K týmto účelom je v súčasnej dobe vytváraná mohutná organi-
začná a výskumná základňa, zo strany nadnárodných inštitúcií, 
predovšetkým OECD, UNESCO, EURÓPSKEJ  ÚNIE. Tieto organi-
zácie produkujú množstvo poznatkov v oblasti medzinárodnej 
komparácie vzdelávacích systémov, hlavne prostredníctvom  me-
dzinárodných indikátorov vzdelávania. 
 Európska integrácia je špecifickým procesom, založená na exis-
tencii nezávislých štátov, ktoré sa vzdali časti svojej suverenity len 
v určitých, presne vymedzených oblastiach. Vzdelávanie medzi nich 
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nepatrí. Ale stále viac preukazuje rozhodujúci význam vzdeláva-
cieho systému, nielen pre rozvoj ekonomiky a zvyšovanie konku-
rencieschopnosti európskych krajín, ale aj pre politickú stabilitu a 
realizáciu občanov Európy, teda plne demokratickej spoločnosti, 
pre sociálnu súdržnosť, pre boj proti nezamestnanosti, sociálnym 
nerovnostiam a vylučovaniu určitých skupín zo spoločnosti. 
 Riešenia uvedených problémov však presahujú možnosti národ-
ných štátov, vyžaduje si ich spoločné dlhodobé úsilie. Práve úsilím 
o získanie dostatočného priestoru pre akcieschopnosť na celoeu-
rópskej úrovni, a pritom nezasahovať do práv jednotlivých člen-
ských krajín, ktoré si ich úzkostlivo strážia, je definovaná rola EÚ 
vo vzdelávaní. Tak sa tiež postupne formulovala a stále prehlbo-
vala. Nešlo tak ani o centralizáciu zhora riadenú, ale o dosiahnutie 
zhody medzi orgánmi EÚ a členskými krajinami a ich stálu spolu-
prácu. Z toho vyplýva vymedzenie kompetencie dané princípom 
subsidiarity i určité napätie v jeho interpretácii. 
 Významnou udalosťou vo vývoji vzdelávacej politiky EÚ je Am-
sterdamská zmluva z roku 1997. Zdôrazňuje budovanie Európy 
znalostí, rozvoj a rozhodujúci význam celoživotného vzdelávania 
tak, aby zabezpečil vysokú úroveň zamestnanosti. Ďalším výz-
namným momentom je „razantný zásah IKT do edukačných proce-
sov, ktorý núti zodpovedných pracovníkov zamýšľať sa nad mož-
nosťami ich efektívneho využívania priamo vo vyučovacom pro-
cese, nad ich vzťahom k činnostiam edukátora a edukanta a to 
v oblasti ich využívania ako nositeľov informácií i ako nástrojov pre 
získavanie nových poznatkov.“ (Lukáč, 2002, s.  183). 
 O riešenie nami načrtnutých otázok sa usiluje aj Slovenské škol-
stvo. K zvyšovaniu úrovne a prosperity štátu a jeho občanov má 
svoj nezastupiteľný podiel dobre fungujúci školský vzdelávací sys-
tém vo svojich jednotlivých úrovniach. 
 Vo vzdelávaní sú videné významné rezervy pre hľadanie, 
rozvíjanie a kultiváciu človeka. Vzdelávanie musí kultivovať člo-
veka, využívať empirické životné skúseností, podporovať priro-
dzenú túžbu po poznávaní, hodnotiť predkladané informácie, ako 
hlbšie prežívať svoj vlastný život. Musíme sa učiť tomu, aby nás 
zmeny stimulovali a nie len lákali. Školský systém nás musí učiť 
pohybovať sa v tme, hľadať nové cesty a poznávať samých seba tak, 
aby sme pochopili význam takých pojmov, ako sú demokracia - 
sloboda – zodpovednosť, pri napĺňaní životných ambícií človeka.    
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 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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