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Spoločnosť založená na vedomostiach – 
k niektorým výzvam pre vzdelávanie dospelých 

 
Eduard Lukáč 

 
 Abstrakt: Informačné a komunikačné technológie a stále intenzív-
nejší proces globalizácie vytvárajú podmienky pre postupne sa kreujúce 
spoločnosti založené na vedomostiach. Európska rady prijala v tomto 
duchu nový strategický cieľ Európskej únie, ktorý v podmienkach Slo-
venska bol aktuálne rozpracovaný v programe Minerva. Vízie spoloč-
nosti založenej na vedomostiach dávajú mnohé podnety aj pre oblasť 
vzdelávania dospelých. 
 
 Abstract: Information and communication technologies and the 
constant more and more intensive process of globalization create the 
conditions for gradually created societies that are knowledge-based. Co-
uncil of Europe accepted a new strategic objective of the European Union 
and it was implemented in the Minerva programme. The visions of so-
ciety based on knowledge provide a lot of challenge and opportunities 
also in the field of andragogy. 
 
 Kľúčové slová: Minerva, spoločnosť založená na vedomostiach, eu-
rópsky vysokoškolský priestor, vzdelávanie dospelých, reformy vzdelá-
vania, vzdelávacia politika 
 
 Na zasadnutí Európskej rady v Lisabone v dňoch 23. – 24. 
marca 2005 bol prijatý nový strategický cieľ Európskej únie – stať 
sa „najkonkurencieschopnejším a najdynamickejším hospodár-
stvom na svete založeným na vedomostiach, schopným udržať tr-
valý hospodársky rast s väčším počtom a vyššou kvalitou pracov-
ných príležitostí ako aj väčšou spoločenskou súdržnosťou.“ (Závery 
Rady, 2005) Vychádzalo sa z nevyvrátiteľného faktu, že nové in-
formačné a komunikačné technológie vytvárajú nové podmienky 
pre postupne sa kreujúce spoločnosti založené na vedomostiach. 
Svet sa stáva stále globalizovanejší – svojou komplexnosťou, čoraz 
väčšou prepojenosťou a vzájomne vyššou závislosťou, otvorenej-
šími trhmi a dopytom po čoraz kvalitnejšie vzdelanej pracovnej 
sile. Na tento posledný atribút poukazuje i ten fakt, že pokiaľ na 
začiatku 20. storočia vo svetovej ekonomike manuálne pracovalo 
83 % ľudí, v polovici 20. storočia to bolo 51 %, no na jeho konci už 
len 30 % zamestnancov. (Čaplovič, s. 1.) 
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 Pred členskými krajinami Európskej únie stojí teraz nanajvýš 
aktuálna výzva – prechod od informačnej spoločnosti k spoločnosti 
založenej na vedomostiach. Jej ponímanie je založené na schop-
nostiach jednotlivých spoločností identifikovať, produkovať, vytvá-
rať, rozširovať a využívať informácie s cieľom budovať a aplikovať 
poznatky pre rozvoj čo najvyššej kvality života.  
 Podľa prieskumu vykonaného v krajinách EU: (Závery Rady) 

− približne 33 miliónov ľudí v Európskej únii nie je v aktívnom 
pracovnom pomere,  

− pracovná sila Európy rapídne starne, 
− 32 % populácie v produktívnom veku (78 miliónov) má nízku 
kvalifikáciu.  

 Predpokladá sa, že i napriek týmto údajom bude z novovytvo-
rených pracovných miest do roku 2010 iba 15 % určených pre ľudí 
so základným vzdelaním, zatiaľ čo na približne 50 % týchto nových 
pracovných miest budú potrební pracovníci s vysokou kvalifiká-
ciou. 
 Nevyhnutným sa v týchto intenciách stáva proces celoživotného 
učenia sa (vzdelávania), ktorý vo svojich formách, úrovniach a di-
menziách prispieva k dosiahnutiu trvalo udržateľného rozvoja. 
„Kľúčová skúška pre celoživotne sa vzdelávajúceho spočíva v tom, 
ako dlho po ukončení školy je schopný ďalej získavať vedomosti a 
zručnosti v rozličných životných situáciách. Kto sa efektívne učí, 
vie, ako sa učí a disponuje repertoárom pomôcok a stratégií, ktoré 
slúžia tomuto účelu.“ (Správa o kvalite školského vzdelávania 
v Európe, s. 34.) Základnou podmienkou celoživotného vzdelávania 
je zabezpečiť rovnosť príležitostí v prístupe ku vzdelaniu, tak ako sa 
k tomuto cieľu zaviazali aj účastníci Svetového fóra vzdelávania 
v Dakare, ktorý sa konal 26. – 28. apríla 2000. K jedným zo šies-
tich hlavných cieľov prijatých na konferencii patrili i nasledovné 
ciele: 

• zabezpečiť, aby vzdelávacie potreby všetkých mladých ľudí a 
dospelých boli uskutočňované prostredníctvom rovnoprávneho 
prístupu k primeranému vzdelávaniu a vyučovacích progra-
mov, vedúcich k osvojeniu zručností a vedomostí, nevyhnut-
ných pre život, 

• do roku 2015 dosiahnuť 50 % zlepšenie v oblasti gramotnosti 
dospelých, obzvlášť v rámci gramotnosti žien, a zabezpečiť rov-
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noprávny prístup k elementárnemu a ďalšiemu vzdelávaniu pre 
všetkých dospelých.  

 Zvýšený dôraz na oblasť vzdelávania dospelých vyplýva aj z eko-
nomického a spoločenského tlaku spoločnosti založenej na vedo-
mostiach. Na pretras sa dostávajú otázky týkajúce sa formovania 
obsahu elementárneho vzdelávania dospelých, ako i napr. jeho 
sprístupňovania v rizikových oblastiach. V roku 2002 UNESCO 
evidovalo 800 miliónov negramotných v celosvetovom meradle, t.j. 
18 %. Z týchto 800 miliónov negramotných 70 % boli obyvatelia 
deviatich krajín, napr. v Indii (33 %), v Číne (11 %), v Bangladéži (7 
%) a v Pakistane (6 %). V roku 2005 bolo zo svetovej populácie 785 
miliónov obyvateľov negramotných, čo tvorí okolo   17 % a väčšina 
z nich je z radov žien a dievčat. V Európe na každého negramot-
ného muža pripadajú dve negramotné ženy. (Towards Knowledge 
Societies) 
 Vzdelávanie dospelých v oblasti poskytovania základného vzde-
lania vychádza z poznania expertov, podľa ktorého primárne vzde-
lávanie samo o sebe nikdy nezabezpečí úplnú a rozvinutú gramot-
nosť celej dospelej populácie. Ani vo vyspelých krajinách, v ktorých 
je dlhodobá tradícia povinnej školskej dochádzky, nie je možné za-
ručiť dosiahnutie gramotnosti u všetkých absolventov povinného 
vzdelávania. V každej spoločnosti bude vždy existovať určitý počet 
tých jedincov, ktorí z rôznorodých príčin neabsolvujú všetky roč-
níky školského vzdelávania v rámci povinnej školskej dochádzky, 
resp. ktorí sa počas povinnej školskej dochádzky nenaučia potreb-
ným vedomostiam a zručnostiam. Prípadne zvládnu určité po-
znatky na veľmi nízkej úrovni a s odstupom niekoľkých rokov už 
nie sú schopní požadované poznatky uplatňovať na primeranej 
úrovni. Podľa definície UNESCO je funkčne gramotný ten človek, 
ktorý môže byť zapojený do všetkých aktivít, v ktorých je pre efek-
tívne fungovanie v jeho skupine a komunite vyžadovaná gramot-
nosť, a tiež do takých, ktoré mu umožňujú pokračovať vo využívaní 
čítania, písania a počítania v záujme jeho vlastného a komunitného 
rozvoja. 
 Aj pre podmienky Slovenska platí, že v dnešnej dobe je základ-
ným predpokladom uplatnenia sa na trhu práce mať čo najvyššie 
vzdelanie. Vzdelanie získané v školských podmienkach v rámci pre-
graduálnej prípravy sa stáva už len základom, na ktoré v dnešnej 
dobe už nevyhnutne nadväzuje široká paleta ďalšieho vzdelávania 
– záujmového, resp. profesijného. „V procese výchovy a vzdeláva-
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nia zamestnancov sa napĺňajú dva základné ciele a to cieľ spolo-
čenský, zameraný na rozvoj ľudských zdrojov a individuálny, zame-
raný na rozvoj osobnosti jednotlivca, jeho schopnosť adaptovať sa 
na meniace sa životné podmienky.“ (Frk, s. 12.) I preto absencia 
elementárnej gramotnosti vytvára zo society negramotných dos-
pelých na pracovnom trhu rizikovú skupinu, ktorá si len veľmi 
ťažko hľadá akékoľvek zamestnanie.  
 
Pomer nezamestnaných bez základného vzdelania k celkovému 

počtu nezamestnaných v rokoch 2002 – 2005 

(zdroj: štatistické údaje Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny SR) 

 
 Aj keď podľa štatistických údajov celkový počet nezamestna-
ných klesá, nepríjemným faktom je to, že pomer nezamestnaných 
bez základného vzdelania k celkovému počtu nezamestnaných 
stúpa. Tento problém najviac akútny v regiónoch východného Slo-
venska.  V Prešovskom kraji bolo v roku 2002 evidovaných 35,9 % 
uchádzačov o zamestnanie s neukončeným základným vzdelaním, v 
roku 2003 to bolo 36,8%, v roku 2004 už 39,4 % a v roku 2005 išlo 
o 39,8 %. V Košickom kraji bolo v rokoch 2002 a 2003 evido-va-
ných 35,1 % uchádzačov o zamestnanie s neukončeným základ-
ným vzdelaním, v roku 2004 to bolo 33,6% a v roku 2005 nepatrne 
menej – 33,4 %. Pre porovnanie nepresiahol tento pomer v sledo-
vanom období v Žilinskom, Trenčianskom a Bratislavskom kraji 
nad 1,5 % ani v jednom z nich. (ww.upsvar.sk) 
 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR v roku 2004 
spustilo pilotný projekt s názvom „Dokončenie základnej školy“  
pre dospelých, ktorí sú dlhodobo nezamestnaní a registrovaní na 
úradoch práce. (Nogová, M., Haulíková, P.) Projekt, ktorého 
realizáciou je poverený Štátny pedagogický ústav, má dva hlavné 
ciele: 

a) umožniť dlhodobo nezamestnaným, ktorí nemajú ukončené 
 základné vzdelanie, získať dané vzdelanie a najlepším absol
 ventom umožniť prístup k ďalšiemu vzdelávaniu, 

rok nezamestnaní spolu bez základného 
vzdelania 

% 

2002 504 077 17 696 3,5 
2003 452 224 16 730 3,7 
2004 383 155 14 697 3,8 
2005 333 834 14 875 4,5 
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b) pomôcť dlhodobo nezamestnaným začleniť sa do spoločnosti, 
zvýšiť motiváciu u dospelých ďalej sa vzdelávať a aktivizovať 
ich hľadať si zamestnanie. 

 Pilotný kurz sa konal od 24. septembra 2004 do 30. júna 2006 
v podobe 10 mesačných kurzov v školskom roku, prostredníctvom 
5 povinných a 1 konzultačnej hodiny dennou formou. Zúčastnilo sa 
ho 140 frekventantov vo veku 16 – 35 rokov. Po vyhodnotení záve-
rov pilotného kurzu má byť pripravený komplexný model kurzu 
dokončenia základného vzdelania formou denného štúdia. 
 Doplnenie základného vzdelania večernou formou pre dospe-
lých je v našich podmienkach umožnené prostredníctvom dvoch 
legislatívnych opatrení. Na základe Zákona č. 29/1984 o sústave 
základných a stredných škôl sa v § 60 uvádza: “Pre občanov, ktorí 
nezískali základné vzdelanie, môže základná škola alebo stredná 
škola organizovať kurzy pre získanie základného vzdelania.“  
Smernica Ministerstva školstva SR č. 7496/1985-20 o základnej 
škole upravuje realizáciu kurzov následne: kurz je v rozsahu 1 roka, 
organizuje sa formou večerného štúdia, vyučuje sa na ňom podľa 
upraveného učebného plánu a upravených učebných osnov, škola 
vydá vysvedčenie o absolvovaní kurzu, ak uchádzač prospel zo 
všetkých vyučovacích predmetov, text vysvedčenia: „Získal vzdela-
nie poskytované základnou školou“, vyučované predmety: sloven-
ský jazyk a literatúra, cudzí jazyk, dejepis, zemepis, matematika, 
fyzika, chémia, prírodopis. Smernica umožňuje dva varianty kur-
zov: variant a) vyučovanie v dvoch polrokoch po 15 hodín a variant 
b) celková ročná dotácia kurzu v počte 72 hodín. 
 Memorandum o celoživotnom vzdelávaní sa určilo základné vý-
chodiská pre smerovanie edukačnej politiky krajín Európskej únie 
v období vlády informácií a vedomostí. Rozhodujúcu úlohu v tomto 
období zohrávajú informačné a komunikačné technológie, ktorých 
úroveň a využívanie v každodennom živote stávajú sa meradlom 
vyspelosti jednotlivých krajín. Rozpracovanie základných myšlie-
nok Memoranda je aktuálnou úlohou pre každú krajinu, ktorá chce 
byť súčasťou modernej vyspelej európskej komunity, Slovensko ne-
vynímajúc. Jedným z jeho kľúčových posolstvo je i posolstvo č. 6: 
Priblíženie vzdelávania sa k domovu. Cieľom tohoto posolstva je 
poskytovať príležitosti na celoživotné vzdelávanie sa čo najbližšie 
k vzdelávajúcim sa v ich vlastných komunitách a maximálnej mož-
nej miere ich podporovať prostriedkami IKT. 
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 Posledné posolstvo Memoranda vychádza zo stierania dife-
renciácie medzi lokalitami, na základe ich vzdialenosti od ria-
diaceho centra. Prostredníctvom používania IKT a internetu je prí-
stup k informáciám v podstate závislý od technického vybavenia 
danej lokality (PC a internet), nie od zemepisnej vzdialenosti. In-
ternet sprostredkuje prepojenie medzi záujemcom o vzdelávanie sa 
a centrom edukačných aktivít z ľubovoľných regiónov. Táto výhoda 
umožňuje najmä handicapovaným obyvateľom zapojiť sa do edu-
kačných aktivít, pretože transport napr. do školských inštitúcií 
predstavoval pre nich v predchádzajúcom období značný problém. 
Vstup školy do domovov prostredníctvom IKT je veľmi výhodný aj 
v regiónoch, ktoré sú osídlené veľmi riedko a izolovane. Doterajšie 
formy vyučovania využívajúce televíziu, rozhlas alebo korešpon-
denčné vzdelávanie, boli závislé od úrovne kvality a rýchlosti poš-
tových služieb, ktoré dodávali do vzdelávacieho centra spracované 
výsledky od poslucháčov. E-mailové formy alebo on-line vzdeláva-
nie problémy spojené s týmito službami odstránilo. Vzdelávanie sa 
z domu nie je závislé ani od klasického časového usporiadania 
vzdelávacích aktivít. Možnosť nepretržitého získavanie informácií 
poskytuje záujemcovi ľubovoľne regulovať svoj časový fond, virtu-
álne navštevovať i tie oblasti, do ktorých by sa fyzicky nikdy nedo-
stal (napr. galérie, múzeá, prírodné parky, historické pamiatky). 
Pre tých jedincov, ktorí v domácnosti nedisponujú patričným tech-
nickým vybavením by mali slúžiť ako zdroje vzdelávania sa školy 
alebo iné vzdelávacie centrá. Služby týchto inštitúcií majú byť prí-
stupné v čo najväčšom možnom rozsahu a mali by byť poskytované 
všetkým záujemcom, bez rozdielu na ich sociálne postavenie či 
predchádzajúci stupeň vzdelania. V tomto duchu je stanovený aj 
jeden zo základných cieľov krajín Európskej únie: „Zabrániť stále 
sa rozširujúcej priepasti medzi tými, ktorí majú prístup k novým 
poznatkom a tými, ktorí tento prístup nemajú, prostredníctvom 
definovania prioritných aktivít zameraných na špecifické skupiny 
(menšiny, starší obyvatelia, handicapovaní, nekvalifikovaní) a na 
ženy.“ (E-learning, s. 7) 
 Slovenská rektorská komisia v súvislosti s celoživotným vzde-
lávaním konštatovala v záveroch z konferencie „Sú vysoké školy 
skutočným bohatstvom SR?“ (Bratislava, 2004, www.srk.sk), že 
vzdelávanie dospelých je veľmi dôležitá dlhodobá investícia spo-
ločnosti do svojich občanov. Vzdelávanie dospelých má významnú 
sociálnu, kultúrnu ale aj ekonomickú a politickú funkciu a potre-
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buje trvalú štátnu a verejnú podporu. V tomto duch v rámci odpo-
rúčaní záverov z konferencie boli uvedené aj tieto úlohy: 

a) vypracovať na úrovni Ministerstva školstva SR základné 
stratégie vzdelávania dospelých založené na analýze súčas-
ných podmienok a budúcich potrieb, s cieľom usmerňovať 
stratégiu vzdelávania dospelých v Slovenskej republike v súl-
ade s európskymi tendenciami, 

b) prepojiť ďalšie vzdelávanie so školským systémom, aby sa vy-
tvárali styčné body a odstraňovali protiklady medzi formál-
nym a neformálnym vzdelávaním, 

c) definovať poslanie vysokých škôl v systéme ďalšieho vzdel-
ávania, keďže poslanie vysokých škôl, ako vrcholných vzdelá-
vacích inštitúcií, im predurčuje prioritné postavenie ponuky 
a realizácie ďalšieho vzdelávania, ktoré musí byť flexibilné na 
základe analýzy potrieb spoločenskej praxe a pre jeho reali-
záciu treba vytvoriť náležité legislatívne, finančné a i. pod-
mienky, 

d) zabezpečiť kvalitu ďalšieho vzdelávania nielen akreditáciou, 
ale i systémom kontroly a hodnotenia vzdelávacích inštitúcií, 

e) rozvinúť marketing vzdelávacích aktivít, treba utvoriť a uplat-
ňovať funkčný informačný systém vo vzdelávaní dospelých, 
ktorý umožní účinný marketing a pripraviť realizáciu vzdelá-
vania dospelých 

 Dôraz krajín Európskej únie, ktorý je v duchu bolonského pro-
cesu v súčasnosti kladený aj na oblasť vysokoškolského vzdeláva-
nia, prejavuje sa aj snahou o vytváranie európskeho vysokoškol-
ského priestoru a koncepciou tzv. silnej univerzity. K jej atribútom 
patrí realizácia kvalitného výskumu a vývoja, vzdelávanie, ktoré sa 
realizuje na základe výsledkov výskumu a podľa najnovších po-
znatkov s najmodernejšími technológiami a formami. V našich 
podmienkach je však nutné si priznať, že financovanie slovenských 
vysokých škôl je neporovnateľne nižšie ako vo vyspelých krajinách 
EU.  
 V tomto duchu je v krajinách EU snaha o koordinovanie vysoko-
školskej politiky s cieľom vytvorenia Európskeho vysokoškolského 
priestoru (EVŠP, resp. EHEA – European Higher Education Area). 
Vysoké školy majú svoje nezastupiteľné miesto pri formovaní Eu-
rópy z hľadiska jej schopnosti konkurovať vyspelým mimoeuróp-
skym vysokoškolským inštitúciám. Z hľadiska sociálnej dimenzie 
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bolonského procesu prijali ministri krajín EU zodpovední za vy-
soké školstvo záväzok sprístupniť kvalitné vysoké školstvo všetkým, 
spolu s vytváraním čo najoptimálnejších podmienok. „Sociálna di-
menzia zahrňuje opatrenia prijaté vládami na pomoc študentom, 
predovšetkým zo sociálne znevýhodnených skupín, z finančného a 
ekonomického hľadiska a poskytujúce im služby pre vedenie a po-
radenstvo za účelom rozšírenia prístupu.“ (Európsky vysokoškol-
ský priestor, s. 3) Európsky vysokoškolský priestor poskytuje väč-
šiu rozmanitosť programov, možnosť efektívnejšej mobility, budo-
vanie systému poradenstva ako i flexibilnejšiu vysokoškolskú poli-
tiku členských krajín EU. Na druhej strane sa očakáva budovanie 
atraktívnych a dostupných programov, zvyšovanie kvality ľudského 
potenciálu, otvorenie sa aktivizujúcim metódam výučby, či napr. 
vytváranie kompaktibilnejších právnych predpisov. Rapídna zmena 
sa musí realizovať i v oblasti doteraz podfinancovaného vysokého 
školstva. Krajiny EÚ investujú do vysokoškolského vzdelávania 
priemerne 1,1% z HDP, ale napr. Kanada 2,5%, USA a Južná Kórea 
2,7%. (Mobilizácia vzdelanosti v Európe, s. 4.)  
 Slovensko rozpracovalo Lisabonskú stratégiu v podobe prog-
ramu Stratégia konkurencieschopnosti Slovenska do roku 2010, 
ktorý pripravil bývalý podpredseda vlády SR a minister financií 
Ivan Mikloš a vláda SR ju jednohlasne schválila vo februári 2005. 
Ďalším rozpracovaním tejto stratégie sa stal program pod názvom 
Minerva. Názov programu je odvodený podľa označenia rímskej 
bohyne umu, rozumu, a vzdelania, patrónky civilizovaného života a 
má zároveň slúžiť ako skratka pre mobilizáciu inovácií v národnej 
ekonomike a rozvoj vedecko-vzdelávacích aktivít. Cieľom tejto ini-
ciatívy je urobiť zo Slovenska jednu z najvyspelejších, najmoder-
nejších a najprosperujúcejších spoločností na svete a jej aktivity sa 
zameriavajú na štyri základné oblasti:  

1. Informačná spoločnosť. 
2. Inovácie, veda a výskum. 
3. Investície do ľudí a vzdelávania. 
4. Podnikateľské prostredie. 

 V rámci tretej oblasti je definovaný i nasledovný cieľ: „Verejná 
politika v oblasti ľudských zdrojoch musí vytvoriť pre všetkých ob-
čanov možnosti a schopnosť neustále sa vzdelávať, absorbovať nové 
informácie a plynulo prechádzať z jedného zamestnania do dru-
hého. Osobitne dôležité je však využiť vzdelávaciu politiku ako ná-
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stroj boja proti medzigeneračnej reprodukcii chudoby. Každé dieťa 
musí mať možnosť dosiahnuť kvalitné vzdelanie zodpovedajúce 
jeho potenciálu.“ (Minerva) 

Hlavné priority v oblasti ľudských zdrojov sú nasledovné: 

• moderná vzdelávacia politika,  
• dosiahnutie vysokej miery zamestnanosti, 
• vyrovnanie sa s demografickými zmenami. 

 Väčšina obyvateľstva v práceschopnom veku bude potrebovať 
niekedy počas svojho života ďalšiu injekciu vedomostí a zručností. 
Z tohto dôvodu je nevyhnutné urýchlene vytvoriť prístupný, mo-
dulárny a trhový systém celoživotného vzdelávania. Najdôležitejšou 
úlohu štátu je: 

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

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

• vytvoriť funkčný model financovania ďalšieho vzdelávania spo-
jením zdrojov zamestnávateľa, verejných financií a zamest-
nanca,  

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

 Podpora štyrom základným oblastiam programu Minerva vy-
chádza z analýzy súčasného stavu rozvoja a financovania školstva, 
vedy a výskumu, ktoré na rozdiel od vyspelých krajín EU boli u nás 
dlhodobo finančne poddimenzované a záujem a nestáli v popredí 
záujmu. „Dlho sme počúvali, že najskôr treba naštartovať ekono-
miku a až potom budú peniaze na vzdelávania, vedu  výskum, ale aj 
zdravotníctvo. Úspešné severské štáty ale dokázali, že práve ve-
rejné investície do týchto oblastí pôsobia ako katalyzátor ekono-
mického rastu a najmä zabezpečujú, že nepôjde o rast, ktorý sa za 
dve-tri volebné obdobia vyčerpá. Podpora vzdelania, informatizá-
cie, vedy, výskumu a inovácií akceleruje nielen modernú spoloč-
nosť vo všeobecnosti, ale aj modernú ekonomiku konkrétne.“ 
(Čaplovič, s. 2) Výdavky na vedu a výskum v pomere k celko-
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vému HDP nás radia medzi krajinami EU na druhé najhoršie 
miesto a v oblasti financovania inovácií v podnikateľskej úrovni 
dokonca na prvé najhoršie miesto v EU. Plánom v podmienkach 
Slovenska je zvýšiť investície do školstva na 5% z HDP a do oblasti 
vedy a výskumu na 0,8% z HDP. 

 Významný posun pre program Minerva predstavujú Akčné 
plány Stratégie konkurencieschopnosti Slovenska do roku 2010, 
ktoré v júli 2005 schválila vláda SR. Akčné plány vychádzajú z vízie 
a strategických cieľov Lisabonskej stratégie a konkrétne definujú 
špecifické opatrenia, ktoré budú v rámci Minervy podniknuté, 
rovnako ako určujú zodpovedné inštitúcie a osoby a termíny 
plnenia jednotlivých úloh. Vo vzťahu k vzdelávaniu dospelých budú 
mať priamy dopad akčné plány zamerané napr. na: 

− vypracovanie stratégie celoživotného vzdelávania a celo-
životného poradenstva a vytvorenie implementácie ná-
rodného programu pre učiace sa regióny, 

− vypracovanie systému celoživotného vzdelávania pedago-
gických pracovníkov, 

− posilnenie a zlepšenie vzdelávania v oblasti cudzích jazykov 
− podpora využívania informačných a komunikačných tech-

nológií vo vyučovacom procese, 
− zvýšenie účinnosti programov vzdelávania a prípravy pre 

trh práce uchádzačov o zamestnanie, 
− národný štipendijný program na podporu mobilít štu-den-

tov, doktorandov a pedagogicko-vedeckých prac-ovníkov a 
i. 

 Generálny riaditeľ UNESCO Koichiro Matsuura v Správe pri 
príležitosti Dňa ľudských práv (Matsuura, 10. decembra 2003) 
prehlásil: „Ešte veľa ostáva urobiť preto, aby bolo zabezpečené, aby 
všetky ľudské práva – občianske, kultúrne, ekonomické, politické a 
sociálne – boli poskytované a dosiahnuteľné pre všetkých ľudí. 
Rozširovanie informovanosti o ľudských právach je kľúčom k ich 
dosiahnutiu. To je dôvod prečo právo na vzdelanie je tak funda-
mentálne pre ľudské práva vo všeobecnosti. To je dôvod prečo ve-
domosti a dobrá informovanosť sú podmienkou pre získavanie väč-
šej moci.“ Sprítomnil tak aj v dnešnej dobe stále nedokonale reali-
zovanú Všeobecnú deklaráciu ľudských práv (1948), ktorá radí 
právo na vzdelanie k najzákladnejším ľudským právam. Aj vízie 
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spoločnosti založenej na vedomostiach vychádzajú z tohoto základ-
ného práva a mali by dať impulz pre vytvorenie čo najoptimálnej-
ších podmienok pre jeho naplnenie. 

 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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