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Rozvoj edukácie dospelých – predpoklad rozvoja 
znalostnej spoločnosti 

 
Viera Prusáková 

 
 Abstrakt: Význam rozvoja teórie a praxe edukácie dospelých pri 
rozvíjaní znalostnej spoločnosti. Edukácia dospelých v kontexte európ-
skych dokumentov. Interkulturálne aspekty edukácie dospelých. Úloha 
andragogiky ako vedy o edukácii dospelých a  jej vzťah k praxi. 
 
 Abstract: Relevance of the development of theory and practice of 
adult education for the development of knowledge society. Adult educa-
tion in the context of european documents. Intercultural aspects of adult 
education. The function of andragogy as a science related to adult edu-
cation and its relation to practice. 
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nosť, memorandum o celoživotnom vzdelávaní, medzikultúrna difúzia 
 
 Problematika edukácie dospelých, ako súčasti celoživotného u-
čenia sa, predstavuje  širšie súvislosti vzdelávania dospelých ako aj 
reflexiu vedného odboru andragogika,  ale aj iných vedných discip-
lín, na aktuálne premeny vzdelávania dospelých . 
 Významným dôvodom  rozvoja teórie a praxe edukácie dospe-
lých je aj rastúca dôležitosť vzdelávania dospelých ako špecifického 
prvku politiky rozvoja hospodárskych a sociálnych oblastí. Spoloč-
nosť speje k učiacej sa spoločnosti, čo mnohí teoretici považujú za 
východisko pri riešení globalizačných problémov. Vzdelávanie dos-
pelých v takejto spoločnosti prestáva byť izolovaným javom a je 
ponímané v kontexte národných a nadnárodných sociálnych 
zmien. V tejto súvislosti možno konštatovať, že učiaca sa spoloč-
nosť je taká spoločnosť, kde je zabezpečený všeobecný prístup 
k vzdelávaniu bez akejkoľvek diskriminácie. Základom takejto spo-
ločnosti a takejto organizácie je utváranie podmienok pre uplat-
ňovanie práva jednotlivca na osobné zdokonaľovanie a rast. Bu-
dúcnosť je  však čoraz viac vnímaná a predpokladaná ako budúc-
nosť  spoločnosti znalostí. 
 Znalostná spoločnosť musí mať však vo svojich základoch pojem 
vzdelanej osobnosti. Znalosti  totiž nie sú neosobné ako peniaze. 
Znalosti (vedomosti) nesídlia v knihách, v počítačových progra-
moch. Tie obsahujú len informácie. Znalosti bývajú vždy stelesňo-
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vané v určitej osobe, určitá osoba je ich nositeľom, vytvára, ucho-
váva a zdokonaľuje ich, určitá osoba ich prakticky uplatňuje, urči-
tou osobou sú vyučované a študované, používané alebo zneužívané. 
Prechod k spoločnosti znalostí tak dáva osobnosť, jednotlivca do 
popredia  (Drucker, 2002). 
 Znalostná spoločnosť je však zároveň aj spoločnosťou organizá-
cií a preto väčšina vzdelaných osôb, ako upozorňuje P.F. Drucker, 
bude svoje znalosti využívať v roli člena určitej organizácie. Vzde-
laná osoba bude tak musieť byť pripravená súčasne žiť a pracovať v  
dvoch kultúrach. A to v kultúre „intelektuála“, ktorý sa zameriava 
na slová a myšlienky a v kultúre „manaž0éra“ ktorý sa sústreďuje 
na ľudí a prácu. 
 Mnoho sa diskutuje o pojmoch informácia, poznatok, vedomosť, 
znalosť, a v tej súvislosti aj o informačnej , vedomostnej či znalost-
nej spoločnosti. V kontexte synonymického slovníka slovenského 
jazyka ako aj v andragogickom kontexte budeme považovať vedo-
mosť a znalosť za synonymá. A tak možno hovoriť o vzostup-nom  
vývine spoločnosti od informačnej spoločnosti, cez učiacu sa spo-
ločnosť k vedomostnej resp. znalostnej spoločnosti. 
  J. Mužík (2004, s.11) zdôrazňuje potrebu odlišovať medzi po-
jmami dáta, informácie a znalosti. Pričom znalosti charakterizuje 
ako vyšší hierarchicky vytvorený súbor vnútorne súvisiacich dát, 
informácií, skúseností, hodnôt, odborných pohľadov tvoriacich zá-
klad profesijnej kompetencie človeka.   
 Andragogika ako veda o výchove a vzdelávaní dospelých skúma 
možnosti, spôsoby ako uľahčiť dospelému človeku vyrovnávať sa so 
zmenami, ktoré ho nevyhnutne na jeho životnej ceste v súvislosti so 
spoločenskými zmenami čakajú. Teda aj s jeho rolou vzdelanej 
osobnosti, založenej na neustálom rozvoji a sebarealizácii. 
 Predmet skúmania andragogiky tvorí edukácia dospelých teda 
procesy výchovy, vzdelávania a poradenstva  dospelých. V posled-
nom období všetky tieto tri procesy prechádzajú výraznými zmena-
mi. 
 Do centra záujmu sa stále viac dostáva do popredia dôraz na 
profesijný a organizačný rozvoj. Ten je spojený so zrýchľujúcim sa 
tempom technologických zmien, z ktorého vyplýva potreba perma-
nentnej obnovy znalostí. J. Kopecký uvádza v tejto súvislosti nie-
koľko významných okolností pre oblasť vzdelávania dospelých   
(2002, s. 147, 148). 
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• Rýchly vývoj v oblasti informačných technológií vyvoláva tlak 
na rekvalifikáciu a schopnosť adaptability.  

• Zmeny vo vyspelých ekonomikách ohrozujú málo kvalifikova-
ných. Naliehavou sa stáva otázka sociálnej exklúzie ako vylúče-
nia z pracovného trhu a taktiež / v dôsledku oslabenia tradič-
ných sociálnych väzieb/ z plnohodnotného sociálneho života 
vôbec. Najohrozenejšiu skupinu tvoria ľudia u ktorých je nízka 
kvalifikácia kombinovaná s ďalším znevýhodňujúcim faktorom 
/ vyšší vek, príslušníci etnických menšín, žien s malými deťmi 
apod.  

• Presadzujú sa myšlienky o potrebe nového ponímania vzdelá-
vacích programov. V kvalifikačnom a rekvalifikačnom vzdelá-
vaní sa zdôrazňuje väčšia prepojenosť s trhom práce. 

• Vzdelávacie aktivity by mali byť realizované za spolupráce 
viacerých aktérov : škôl, podnikov, štátu, nevládnych organizá-
cií a samotných účastníkov. 

• Programy treba pripravovať  s ohľadom na konkrétne vzdeláva-
cie potreby účastníkov, ich sociálne zázemie a budúce pracovné 
umiestnenie. 

 Tieto  skutočnosti významne vplývajú tak na teóriu ako aj prax 
edukácie dospelých. je nutné s nimi sa zaoberať a reagujú na ne aj 
európske dokumenty z oblasti celoživotného vzdelávania. 
 Sú to najmä nasledovné dokumenty: 

- Lisabonská stratégia 
- Memorandum o celoživotnom vzdelávaní. 

 Základné smery budúceho vývoja ďalšieho vzdelávania boli de-
klarované v Memorande celoživotného vzdelávania a týkajú sa 
najmä nových základných spôsobilostí pre všetkých, investícií do 
ľudských zdrojov, inovácie vo vzdelávaní, oceňovania výsledkov 
vzdelávania a približovania sa vzdelávania k domovom (Memoran-
dum, 2001). 
 Na základe tohoto dokumentu sa aj na Slovensku konala ná-
rodná diskusia a konzultačný proces odborníkov z rozličných ob-
lastí (Memorandum, 2001). Ak by sme vo všeobecnosti chceli zhr-
núť oblasti kde je potrebné riešenie problémov vo vzdelávaní dos-
pelých môžeme na základe identifikácie slabých stránok vzdeláva-
nia v tomto dokumente konštatovať nasledovné): 
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 Slabé stránky a riziká  predstavuje predovšetkým: 

– nedostatočná vykonateľnosť legislatívne zakotveného práva ob-
čana na celoživotné vzdelávanie; 

– nízka úroveň zainteresovanosti sociálnych partnerov na for-
mulovaní koncepčných zámerov a obsahu celoživotného vzde-
lávania; 

– malá priepustnosť systému celoživotného vzdelávania a škol-
ského systému navzájom; 

– nedostatočná podpora nadriadených inštitúcií k neinštitucio-
nálnemu  neformálnemu vzdelávaniu; 

– predsudky voči neformálnemu vzdelávaniu; 
– absencia kvalifikačných a vzdelávacích štandardov; 
– nedostatočná akreditácia vzdelávacích inštitúcií neformálneho 
vzdelávania; 

– nedostatočný systém hodnotenia kvality vzdelávania a jeho vý-
sledkov; 

– nedostatočná komunikácia medzi partnermi celoživotného 
vzdelávania; 

– malý záujem sociálnych partnerov o celoživotné vzdelávanie; 
– nízky záujem univerzít o CŽV; 
– neexistencia garanta, inštitúcie pre audit kvality vzdelávania 
a certifikácie; 

– financovanie. 

 Riešenie týchto problémov a odstránenie slabých stránok celoži-
votného vzdelávania si vyžaduje tak regionálnu, národnú ako aj 
medzinárodnú spoluprácu. Význam medzinárodnej spolupráce 
vstupom Slovenska do Európskej únie významne stúpol. V pos-
ledných rokoch vzniklo množstvo medzinárodných projektov v 
rámci Európskej únie. Vznikajú nové formy spolupráce ako je napr. 
Sieť interkulturálneho učenia v Európe, Európska asociácia vzdel-
ávania dospelých, séria sympózií o histórii vzdelávania dospelých 
v strednej Európe, Inštitút pre medzinárodnú spoluprácu – Ne-
mecká asociácia vzdelávania dospelých, programy Leonardo a Soc-
rates a to najmä podprogram Grundtvig a pod. Tieto formy sú  rôz-
norodé, majú však spoločné prvky. Hinzen (2001, s. 41) ich cha-
rakterizuje nasledovne: 

– organizácie a projekty nie sú statické: stále podliehajú transfor-
mácii; 
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– všetky sú napojené na európske aktivity, len v odlišnom roz-
sahu a kvalite; 

– pre všetky z nich sú dôležité aspekty integrácie  a rozšírenia; 
– projekty, siete a partnerstvá predstavujú len niektoré z mož-
ností; 

– rozvoj vzdelávania ako profesie si vyžaduje politiku, 
teóriu a prax; 

– potrebná je zaangažovanosť štátu, občianskej spoločnosti a uni-
verzít; 

– treba vyhodnotiť rámec ich trvania, členstva, záväzkov a finan-
covania. 

 V tomto stručnom, ale výstižnom vymedzení spoločných prvkov 
európskych integračných aktivít v oblasti ďalšieho vzdelávania sa 
skrýva mnoho metodologických usmernení pre ďalší rozvoj. Oso-
bitne chceme podčiarknuť posledné tri konštatovania. Najmä kon-
štatovanie, že rozvoj vzdelávania ako profesie si vyžaduje politiku, 
teóriu a prax je obzvlášť významné z hľadiska rozvoja andragogiky 
a jej spojenia s praxou. 
 Pre rozvoj celoživotného vzdelávania je nevyhnutná jeho straté-
gia a pre jeho uvedenie do praxe spolupráca medzi ministerstvami 
a verejnými orgánmi pri koordinovanej tvorbe koncepčných mate-
riálov ako aj zapájanie sociálnych partnerov do procesu ich tvorby 
a realizácie v súčinnosti s verejnými a súkromnými iniciatívami. 
A to všetko najmä ma miestnej a regionálnej úrovni, teda čo naj-
bližšie k občanom 
 Kontinuita celoživotného vzdelávania tak vo vertikálnej (v kaž-
dom veku), ako aj v horizontálnej (širokoživotné, vo viacerých ob-
lastiach a druhoch vzdelávania) rovine by mali pôsobiť vo vzájom-
nom súlade. Orientácia celo-životného vzdelávania na pružné vy-
tváranie príležitostí pre človeka prináša so sebou potrebu vzájom-
ného prelínania štruktúr vzdelávania, ktoré v súčasnosti existujú 
a sú pomerne oddelené. Ide najmä o prelínanie spomínaného for-
málneho a neformálneho vzdelávania. Diskutuje sa veľa aj o nevý-
raznom zastúpení 
 Posledným dokumentom, ktorý výrazne ovplyvní tak prax, ako 
aj teóriu vzdelávania dospelých v Európe, a teda aj na Slovensku, 
sú dokumenty Lisabonskej európskej rady z marca 2000 a nás-
ledne prijatie pracovného programu  pre oblasť vzdelávania a od-
bornej prípravy z roku 2002. Tento pracovný program určuje tri 
hlavné úlohy a trinásť cieľov, ktorým sa v horizonte do roku 2010 je 
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potrebné venovať (Vzdelávanie a odborná príprava v Európe, 
2004). 

• Zlepšiť kvalitu a efektívnosť systémov vzdelávania a odbornej 
prípravy EU, z hľadiska nových požiadaviek vedomostne orien-
tovanej spoločnosti a meniacich sa modelov vyučovania 
a učenia sa. Kde je významná  z andragogického hľadiska naj-
mä  strategická úloha dotýkajúca skvalitnenia vzdelávania a od-
bornej prípravy vzdelávateľov dospelých. 

• Uľahčiť prístup do systémov vzdelávania a odbornej prípravy 
pre všetkých, z hľadiska hlavného princípu celoživotného 
vzdelávania, podpora zamestnateľnosti a rozvoja kariéry, ako aj 
aktívneho občianstva, rovnosti príležitostí a sociálnej sú-
držnosti: Ciele tejto strategickej úlohy sa majú orientovať na 
vytvorenie otvoreného vzdelávacieho prostredia, zvýšenie at-
raktívnosti vzdelávania a podporu aktívneho občianstva, rov-
nosti príležitosti , ako aj sociálnej súdržnosti. 

• Otvoriť systémy vzdelávania a odbornej prípravy širšiemu sve-
tu, z hľadiska základnej potreby podporiť význam práce a spo-
ločnosti a využiť východy vyplývajúce z globalizácie. Čo zname-
ná výrazne posilniť prepojenie s prácou, výskumom a spo-
ločnosťou, rozvíjanie podnikateľského ducha, zlepšenie učenie 
sa cudzích jazykov, zvýšenie mobility a výmeny a podnietenie 
európskej spolupráce. 

 V takto formulovaných strategických úlohách a cieľoch sú výzvy 
ako pre teóriu tak aj pre prax.  
 Najčastejšie diskutované problémy sa týkajú najmä otvorenia 
vzdelávacieho prostredia, vytvorenia sietí vzdelávacích zariadení 
najmä v regiónoch a tým prekonávanie vzdelanostných deficitov 
určitých skupín obyvateľstva. Aktuálnym a pre nás novým problé-
mom je aj vnímanie ďalšieho vzdelávania ako prostriedku integrá-
cie migrantov v cieľovej krajine, ako aj transformácia monokultu-
rality na multikulturalitu aj prostredníctvom vzdelávania. Na tieto 
problémy upozorňuje Pöggeler (2003) vo svojej štúdii venovanej 
hlavným úlohám európskeho vzdelávania dospelých v 21. storočí. 
Zdôrazňuje, že robiť politiku vo vzdelávaní dospelých ako európsku 
politiku neznamená informovanie o Európe, ale europeizáciu 
vzdelávania podľa európskych princípov nadradených princípom 
národným. 
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 Potreba neustále sa učiť je spoločná celému ľudstvu, i keď cesty, 
ktoré vedú k uspokojovaniu tejto potreby sa v rozličných kultúrach 
líšia. Rozvoj rovnoprávnych vzdelávacích možností vo vnútri náro-
dov a medzi nimi nevyžaduje, aby boli vybudované všade identické 
výchovno-vzdelávacej štruktúry a procesy. Vyžaduje však, aby vý-
chova a vzdelávanie zodpovedali potrebám vzdelávania, ktoré 
existujú v každej kultúre a tak viedli k požadovaným výsledkom. 
 Prenášanie kultúrnych elementov zahrnuje prezentáciu nového 
elementu, jeho prijatie kultúrou, do ktorej je presadzovaný a jeho 
konečnú integráciu do prijímanej kultúry. Spôsob akým je prvok 
prezentovaný môže ovplyvniť jeho prijatie a konečnú integráciu. 
 Zo štúdia kultúrnej difúzie aplikovanej na výchovu a vzdel-áva-
nie dospelých vyplývajú určité oprávnené tézy o formách výchovy 
a vzdelávania dospelých v medzikultúrnej difúzii (Verner, 1968,     
s. 448 - 449). 

1. Každá spoločnosť má potrebu vzdelávania dospelých, ale po-
vaha a obsah tejto potreby sú v rozličných spoločnostiach roz-
dielne, takže špecifická potreba, ktorá existuje v jednej spoloč-
nosti, neexistuje nevyhnutne v ďalších spoločnostiach. 

2. Rozličné spoločnosti vyvíjajú špecifické formy ako reagovať na 
svoju potrebu vzdelávania dospelých, to znamená, že systém 
výchovy a vzdelávania dospelých v jednej spoločnosti nie je ne-
vyhnutne primeraný pre inú spoločnosť. 

3. Forma vypracovaná ako reakcia na špecifickú potrebu vzde-
lávania v jednej kultúre nemusí byť vhodná ako odpoveď na 
rovnakú potrebu v inej kultúre. 

4. Forma vypracovaná na jednom mieste a v určitom čase v jednej 
kultúre môže byť pre uspokojenie rovnakej potreby aplikovaná 
v tej istej kultúre v rovnakom čase aj na iných miestach. 

5. Forma vypracovaná ako reakcia na špecifickú potrebu v jednej 
kultúre v určitom čase nie je vždy upotrebiteľná pre tú istú po-
trebu v tej istej kultúre, ale v inom čase. 

6. Forma vypracovaná ako reakcia na špecifickú potrebu v jednej 
kultúre v určitom čase môže byť použitá pre uspokojenie inej 
potreby v tej istej kultúre, ale v inom čase. 

7. Forma vypracovaná ako reakcia na špecifickú potrebu v jednej 
kultúre v určitom čase môže byť použitá v inej kultúre a v inom 
čase. 
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 Autor odporúča, aby sme pristupovali k iným kultúram skôr po-
mocou difúzie podnetov, ako by sme sa pokúšali o reprodukovanie 
foriem, ktoré sú špecifické pre pôvodnú kultúru. Vypracovať 
vlastnú reakciu na stimul, prípadne možnosti modifikácie foriem,  
a to tak aby sa stali zlučiteľnými s konfiguráciou prijímajúcej kul-
túry. 
 Zatiaľ čo metódy skúmania, ale i vzdelávania sú spoločné a zod-
povedajú osobitostiam učenia sa dospelého človeka, formy a 
prístupy k vzdelávaniu musia zodpovedať spoločensko-ekonomic-
kým podmienkam a podliehajú vplyvu kultúry spoločnosti. Preto je 
dôležité veľmi citlivo vo vzťahu k cieľovým skupinám, ktoré sú 
ovplyvnené aj konkrétnymi spoločensko-ekonomickými podmien-
kami preberať medzinárodné skúsenosti.  
 Andragogika, a predovšetkým jej disciplína komparatívna an-
dragogika berie do úvahy všetky súvislosti prenosu skúseností, 
spoločné problémy, ale aj špecifiká práce s cieľovými skupinami. 
Sila vedeckého prístupu k riešeniu problémov vzdelávania dospe-
lých spočíva práve vo zovšeobecňovaní, hľadaní pravdy, čo je zá-
kladnou funkciou vedy v spojení s ďalšími funkciami, ktorými sú 
prognózy vývoja a zdokonaľovanie spôsobov poznávania reálnej 
skutočnosti. Na tomto základe možno potom identifikovať určité 
širšie, nadnárodné súvislosti. Veľmi významná pre budúcnosť edu-
kácie dospelých v prostredí  vedomostnej spoločnosti sa ukazuje  
integrita teórie a praxe. 
 Teoretické pracoviská sa orientujú na rozvoj teórie, výskumu. 
Ich úlohou je definovanie a výklad základných pojmov, vedecká 
diskusia o problémoch vzdelávania dospelých s cieľom hľadať zá-
konitostí a špecifiká. Poznávať skutočnosť, diagnostikovať ju a na 
tomto základe utvárať prognózy do budúcnosti. Vo výskume sa 
orientovať nielen na základný, ale aj aplikovaný a akčný výskum. 
Úlohou týchto pracovísk je zvyčajne aj príprava odborníkov pre 
oblasť vzdelávania dospelých.  
 Prax je zasa charakteristická živosťou, aktuálnosťou (niekedy 
však aj rigiditou), rôznorodosťou. Prax umožňuje overiť správnosť 
teoretických tvrdení a využíva teoretické poznatky na riešenie 
praktických situácií. Na strane druhej však prax prináša podnety a 
skúsenosti, ktoré sú výzvou pre teóriu. Teória práve na základe 
spracovania rozličných podnetov praxe umožňuje vyhnúť sa 
v budúcnosti zlým skúsenostiam. Je akýmsi záchrancom pred ne-
ustálym opakovaním chýb v rozličných prostrediach. Navyše teória 
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ako výsledok vedeckého poznania prekračuje hranice jednotlivých 
štátov.  
 Predstava vedy, ktorá je izolovaná od praxe už patrí minulosti. 
Pre súčasnosť je charakteristický rast dynamiky vedeckého rozvoja, 
skracovanie časových intervalov medzi získaním výsledkov vo vede 
a ich praktickou realizáciou, ich využitím a naopak skracovanie in-
tervalov času ohlasu vedy na problémy, ktoré vznikajú v praxi. 
Uplatňuje sa množstvo rozličných prístupov, a to je dobre, a pre 
andragogiku významné, rozličných vedeckých oblastí k zložitým 
javom skutočnosti, skracuje sa životnosť vedeckých teórií, jednot-
livé metódy skúmania prenikajú z jednej vednej oblasti do druhej, 
a vo vzdelávaní dospelých považujeme za obzvlášť pozitívny jav, že 
sa tu pri jednom probléme stretávajú ľudia z rozličných vedných 
oblastí. Urýchľuje sa proces diferenciácie a integrácie vedných od-
borov, vzrastá mobilita neformálnych vedeckých kolektívov a pod. 
 Ako môže andragogika, ako veda ovplyvniť andragogickú prax? 
Syntézu možností urobil Beneš (2003, s.70) keď konštatuje, že an-
dragogická veda ovplyvňuje prax vzdelávania dospelých: 

– priamo – ak sú výsledky výskumu používané  na inováciu pra-
xe, 

– nepriamo – v rámci poradenskej, expertnej a informačnej čin-
nosti, 

– sprostredkovane – jej podielom na príprave vysokoškolsky kva-
lifikovaných pracovníkov v oblasti vzdelávania dospelých. 

 Andragogická veda má teda v praxi široké uplatnenie a preto ak 
chceme rozvíjať vzdelávanie musíme rozvíjať aj vedu o vzdelávaní a 
investovať do nej. Vedecké poznávanie  umožňuje profesionalizáciu 
vzdelávania dospelých, vedecké poznávanie umožňuje komparáciu 
a zovšeobecňovanie, vedecké poznávanie umožňuje poznanie pod-
statného a vymedzenie špecifického. Vedecké poznávanie  umož-
ňuje vidieť budúcnosť.  
 Andragogika okrem iného musí však reflektovať prax – konšta-
tuje Z. Palán (2002, s. 17) pri pomerne obšírnom vymedzení pojmu 
andragogika. Ale toto reflektovanie praxe má z hľadiska vedy svoje 
hranice a obmedzenia, ako hovorí ďalej a „nemôžeme od spoločen-
skej vedy požadovať, aby formulovala konkrétne návody pre kon-
krétne činnosti, aby formulovala politiku, spôsob realizácie, navr-
hovala organizáciu, financovanie, praktické riadenie a pod. Prob-
lém je v tom, že spoločenská prax toto všetko potrebuje.“  Je dôle-
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žité, aby vedecké poznatky získané poznávaním javov, procesov a 
väzieb medzi nimi, boli aplikovateľné v praxi. „K tomu si andrago-
gika musí vytvoriť aplikovanú disciplínu, v ktorej andragogika 
môže vystupovať ako prakticko-normatívna, exaktná teória vzdelá-
vania dospelých“ (Palán, 2002, s. 18 - 19). 
 O blízkosti vied o výchove k praxi svedčí aj konštatovanie Š. 
Šveca, (1998, s. 34), ktorý hovorí, že pedagogika, andragogika a 
geragogika sú prevažne praktické vedy o výchove. Vedu robí prak-
tickou aj skutočnosť, že jej výsledky nachádzajú uplatnenie v praxi. 
      Rozvoj  edukácie dospelých je permanentný a neustále prináša  
podnety pre teoretickú reflexiu. Mnoho problémov ostáva otvore-
ných , otvorená je aj andragogika ako veda , ktorá má všetky pred-
poklady  pre to, aby sa stala priestorom ujasňovania si edukačných 
problémov dospelého človeka  pri rozvíjaní a v podmienkach ve-
domostnej spoločnosti. 
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