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ÚVODOM 
 
 Tento zborník ponúka príspevky zo slovensko-českej vedeckej 
konferencie Úloha andragogiky v spoločnosti založenej na vedo-
mostiach uskutočnenej v dňoch 22. – 24. marca 2006  v  rekre-
ačnom stredisku Drienica – Lysá.  Je zároveň výstupom projektu 
grantovej úlohy VEGA č.1/3649/06 Úloha vzdelávania dospelých 
a sociálnej práce v spoločnosti založenej na vedomostiach a v štá-
te verejného blaha (2006–2008). Vedúcou projektu je prof. PhDr. 
Anna Tokárová, CSc., riešiteľmi čiastkových úloh členovia a členky 
Inštitútu edukológie a sociálnej práce na Filozofickej fakulte Pre-
šovskej univerzity v Prešove. 
 Slovensko-česká vedecká konferencia bola zároveň stretnutím 
odborníkov – andragógov pôsobiacich na filozofických fakultách 
Univerzity Komenského v Bratislave, Karlovej univerzity v Prahe, 
Univerzity Palackého v  Olomouci a Prešovskej univerzity v Prešo-
ve. 
 Predmetom záujmu vedeckej diskusie bola koncepcia spoloč-
nosti založenej na vedomostiach, úloha andragogiky, ako vedy 
o edukácii dospelých, či mobilizácii ľudského kapitálu,  pri napĺňa-
ní  tejto vízie. Výsledkom je tento zborník, v ktorom sú príspevky 
radené postupne, od všeobecného k jedinečnému. 
 Na začiatku sa jednotliví autori a autorky zamýšľajú nad víziou 
spoločnosti založenej na vedomostiach z rôznych aspektov. Inter-
pretujúc ju ako postupne sa vytvárajúcu z informačnej spoločnosti, 
z pohľadu priorít vzdelávacej politiky Európskej únie, či Slovenskej 
republiky, ale poukazujúc aj na možné riziká a nerovnosti takejto 
spoločnosti. 
 V príspevkoch zadávajú otázky, námety, ako sa táto koncepcia 
odráža v andragogickej teórii, praxi edukácie dospelých, v mobili-
zácii ľudského kapitálu organizácie, podporovanej komunikatív-
nym rozhodovacím procesom, garantovanej spoločenskou zodpo-
vednosťou podnikov.  Nanášajú cesty a spôsoby vytvárania pod-
mienok pre celoživotné učenie sa, osobitne učenie sa dospelých, cez 
rozvoj andragogickej teórie, vzhľadom k niektorým cieľovým sku-
pinám, ktoré môžu byť vo vedomostnej spoločnosti ešte viac ohro-
zené (napr. Rómovia). Záverečný príspevok je venovaný študij-
nému odboru sociálna práca v kontexte spoločnosti založenej na 
vedomostiach, príprave tých, ktorí sa podieľajú na vytváraní 
a dotváraní sociálnych podmienok pre sebarealizáciu človeka.      
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 Vážení čitatelia, čitateľky, dúfame, že táto publikácia bude ná-
metom na ďalšie diskusie riešenia vzťahu spoločnosť založená na 
vedomostiach a andragogika,  podnetom pre ďalšie stretnutia od-
borníkov z oblasti vzdelávania dospelých. 
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