
 
 

 

- EUROPEANPOLICYBRIEF - P a g e | 1 

 
 
 

 
 
 

 
Táto správa ponúka prehľad z výberu výsledkov výskumnej práce slovenského tímu CSPV SAV v rámci 
H2020 projektu ENLIVEN. V úzkej vedeckej spolupráci s medzinárodným riešiteľským tímom projektu 
ENLIVEN sme hľadali ďalšie poznatky o prekážkach ako aj možnej podpore pre vyššiu účasť dospelých na 
vzdelávaní. Cieľom nášho výskumu bolo na základe nových poznatkov navrhnúť odporučenia pre 
dosiahnutie efektívnejších opatrení pre vzdelávanie dospelých na Slovensku. 
 
Tvorcovia politík a zainteresované strany na rôznych úrovniach sektorov a verejnej správy na Slovensku 
komunikujú pochopenie pre dôležitosť vzdelávania dospelých a celoživotného vzdelávania. Súhlasia tiež s 
tým, že je potrebných viac dôkazov o tom, ako možno politiky vzdelávania dospelých a celoživotného 
vzdelávania lepšie prepojiť so zlepšenou vyhliadkou občanov na zamestnateľnosť, prosperitu a osobný 
život. Slovenský tím ENLIVEN ťažil z tejto dynamiky a záujmu o podporu oblasti celoživotného vzdelávania a 
zapojil sa do aktívnej komunikácie s tvorcami politík, odborníkmi z praxe a ďalšími zainteresovanými 
stranami v oblasti politiky vzdelávania dospelých a celoživotného vzdelávania. 
 

 
 

 

PODPORA CELOŽIVOTNÉHO UČENIA SA PRE 

INKLUZÍVNU A PULZUJÚCU EURÓPU ENLIVEN 

1. OKTÓBER 2016 – 30. SEPTEMBER 2019 

Zlepšiť šance dospelých na 
Slovensku pre zvyšovanie 
zručností: prekážky, 
príležitosti a 
individualizované nástroje 
politík.  
 

ENLIVEN Prehľad pre tvorbu politík č. 18 
February 2020 

Ivana Studená 
 

 ÚVOD 

 

 

                            EUROPEAN 

POLICYBRIEF 
 



 
 

 

- EUROPEANPOLICYBRIEF - P a g e | 2 

Kľúčovým problémom slovenského systému vzdelávania dospelých je nízka a nerovnomerná miera účasti 
dospelých na vzdelávaní. Tí, ktorí sa potrebujú vzdelávať najviac, čiže nízko kvalifikovaní dospelí,  
takmer systematicky v tejto oblasti zlyhávajú. Kľúčová cieľová skupina výskumu ENLIVEN, zraniteľné 
sociálne skupiny vrátane mladých dospelých s nízkym stupňom dosiahnutého vzdelania, sú nadmieru 
vystavení rôznym znevýhodneniam. Prekonanie bariér pre ich účasť na vzdelávaní a odbornej príprave si 
vyžaduje riešenie komplikovaných situácií. Zvyšovanie dosahu na týchto zraniteľných dospelých a 
vytváranie príležitostí pre ich učenie sa je nepopierateľne kľúčový faktor pre tvorbu možných opatrení a 
riešení pre zlepšenie ich pracovných a životných vyhliadok.  
 

 
 
Štruktúra účasti na vzdelávaní dospelých na Slovensku.  
Dospelí sa na Slovensku zúčastňujú na vzdelávaní dospelých (ďalej VD) v nižšej miere než väčšina iných 
dospelých v EÚ. Miery účasti na VD merané každý rok v období za posledný mesiac v čase zberu údajov sa 
pohybovali v posledných desiatich rokoch v rozmedzí približne medzi 2% a 4%. V roku 2018 celková účasť 
na VD dosiahla len 4% v porovnaní s priemernou mierou účasti v EÚ 11%. Iba v piatich krajinách EÚ, vrátane 
Slovenska, sa menej než 5 dospelých zo 100 zúčastnilo nejakej vzdelávacej aktivity podľa tohto zisťovania. 
Regionálny obraz na úrovni NUTS2 krajov dokladá nízku účasť na neformálnom vzdelávaní vo všetkých 
krajoch, okrem Bratislavského kraja kde sa miera účasti dostala nad hranicu 5%. (Obrázok 1Error! 
Reference source not found.).  
 
Obrázok 1 Regionálny obraz účasti na neformálnom VD, šípka ukazuje na označenú oblasť 4 regiónov 
Slovenska NUTS 2 úrovne: Bratislavský kraj, Západoslovenský, Stredoslovenský a Východoslovenský kraj.  

 
Zdroj: ENLIVEN výpočty na základe EU LFS 2011-2016 
 
Formálne vzdelávanie je zriedkavou voľbou dospelých na Slovensku, ktorí ukončili cyklus počiatočného 
vzdelávania. Miera účasti je nízka vo všetkých regiónoch, vrátane Bratislavského  (Obrázok 2). Vzrastajúci 
trend predčasného ukončenia vzdelávania a odbornej prípravy (od roku 2011 podiel mladých ľudí, ktorí 
nedokončia cyklus základnej alebo strednej školy na Slovensku rastie) naznačuje, že Slovensko bude musieť 
v blízkej budúcnosti riešiť ešte zložitejšiu situáciu mladých ľudí s nízkou úrovňou zručností.  
 

 ANALÝZY A VÝSLEDKY  
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Obrázok 2 Regionálny obraz účasti na formálnom VD, šípka ukazuje na označenú oblasť 4 regiónov 
Slovenska NUTS 2 úrovne: Bratislavský kraj, Západoslovenský, Stredoslovenský a Východoslovenský kraj. 

 
Zdroj: ENLIVEN výpočty na základe EU LFS 2011-2016 
 
Nízka miera účasti na vzdelávaní a odbornej príprave predstavuje vysoké riziko.  
Ekonometrické analýzy prekážok, ktoré zabraňujú dospelým učiť sa (Cabus et al., 2018) a analýza prepojenia 
účasti na vzdelávaní dospelých so systémovými charakteristikami (Cabus, Štefánik 2018) poskytli poznatky,  
ktoré sú obzvlášť dôležité pre vysvetlenie štatistického obrazu účasti dospelých na vzdelávacích 
príležitostiach na Slovensku. Z tých, ktoré sú dôležité pre aktuálne výzvy, ktorým Slovensko v oblasti VD čelí 
patria: a) dospelých s nízkou úrovňou zručností je mimoriadne obtiažne zapojiť do vzdelávacích príležitostí, 
pretože oni sami vzdelávanie nevnímajú ako možnosť zlepšenia svojej situácie; b) špecializácia vzdelávania v 
nízkom veku v rámci povinnej školskej dochádzky môže viesť ku nedostatočnej úrovni všeobecných 
zručností; c) rodinná situácia (ako rodičovské povinnosti) obmedzujú možnosti dospelých zúčastňovať sa na 
vzdelávaní; d) monitorovanie situácie v oblasti VD by sa malo sústrediť na regióny.  
 
 
Šance a príležitosti pre zlepšenie individuálnych kariérnych dráh môžu mať pre jednotlivcov výrazné 
regionálne a miestne odlišnosti.  
Modely a dáta, ktoré nám poskytli kvantitatívne analýzy sú efektívne nástroje pre poskytovanie dôkazov o 
všeobecných trendoch a budúcom vývoji VD. Pre získanie hlbšieho pohľadu na to ako programy fungujú pre 
jednotlivých účastníkov v konkrétnom kontexte danej krajiny sme vypracovali dve štúdie podľa metodiky 
sledovania stôp politických opatrení, tzv. "stopy politík". Analyzovali sme dva vzdelávacie programy 
financované z verejných zdrojov v rámci schém EÚ, ktoré sa zameriavali na mladých dospelých. Pri týchto 
štúdiách sme použili analýzu strategických dokumentov, sekundárnu analýzu dát v kombinácii s analýzou 
kvalitatívnych informácií z osobných rozhovorov s účastníkmi programov a manažérov programov, ktoré 
sme realizovali v dvoch mestách vo Východoslovenskom kraji. Analyzovali sme jeden program realizovaný v 
rámci schémy "Garancie pre mladých" a druhý v rámci schémy "Cesty zvyšovania kvalifikácií".  Oba 
programy boli realizované v rámci Aktívnych opatrení na trhu práce (AOTP) cez regionálnu sieť úradov 
práce.  
Mapovanie situácie našimi analýzami metódou "stopy politík" sme boli schopní potvrdiť všeobecné závery 
poskytnuté kvantitatívnymi analýzami dát. Mimoriadne slabým miestom pre poskytovanie VD na Slovensku 
je neexistujúca ponuka vzdelávacích možností v oblasti základných zručností, ktoré sú pre nízko 
kvalifikovaných dospelých nevyhnutné a ktoré zvyčajne nemôžu fungovať bez podpory z verejných zdrojov. 
Pre zlepšenie situácie je potrebné zabezpečiť prístup dospelých ku možnostiam vzdelávania v základných 
zručnostiach v akomkoľvek štádiu ich života a situácia na Slovensku je v tomto ohľade kritická. Je kľúčové 
integrovať ponuku vzdelávania s podpornými službami, ako je starostlivosť o deti, a uplatňovať 
individualizované prístupy, ktoré umožnia riešiť konkrétne vzdelávacie potreby. 
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Oba analyzované programy boli pre účastníkov prínosom aj pre ďalšie pozitívne účinky ako sú aktivácia, 
pocit účasti v komunite, sociálna inklúzia. Program, ktorý poskytoval účastníkom prvky individualizovaného 
kariérového poradenstva (Reštart+) bol vo všeobecnosti oceňovaný mladými uchádzačmi o zamestnanie 
(UoZ) pre zvyšovanie zručností v oblasti rozvíjania kariéry, ale účastníci uvádzali aj ďalšie benefity: "Tento 
program má zmysel hlavne, ak je niekto dlhodobo nezamestnaný a toto niekoho psychologicky aktivuje, 
takže nečaká a nezamrzne, ale hľadá si prácu. Takže, ja to hodnotím pozitívne" [SVK1_P2].  
Program, ktorý poskytoval financovanie kurzov (Repas+) bol pozitívny aj z hľadiska sociálnej inklúzie a 
komunity: "Ak máme väčšiu skupinu účastníkov v programe, potom vidím, že ľudia sú úplne iní (v správaní). 
Hecujú sa, povzbudzujúca sa pri hľadaní práce. Zdieľajú informácie o skupinovom kurze, keď je nová firma,  
ktorá otvára, nemusíš ich naháňať, ale oni chcú ísť (na vzdelávanie), napr. šičky" [SVK2_SM1]  
 
Rozhovory s účastníkmi poskytli zaujímavé informácie potvrdzujúce, že situácia sa mení podľa regionálnych 
a miestnych špecifík a tieto rozdiely je potrebné riešiť. Je možné, že v národných schémach nemusí byť 
možné dostatočné zohľadniť lokálne špecifické problémy. Pre ilustráciu, propagovanie odbornej prípravy a 
podpora len kurzov pre pracovné miesta, pre ktoré existuje ponuka na miestnom trhu práce, vytvárajú 
ďalšie regionálne nevýhody pre mladých ľudí, ktorí žijú v regiónoch a lokalitách so slabou ponukou 
pracovných miest a majú preto prístup i k obmedzenej ponuke vzdelávacích možností v porovnaní s 
rovesníkmi v oblastiach so silnejšou ponukou na trhu práce:  "Je ťažké nájsť si prácu v našom regióne, nie sú 
tu pracovné ponuky a keď sú, tak slabo platené. Ale chcem tu ostať, mám tu priateľa a rodinné zázemie..." 
[SVK2_P9] 
 
Čo sa týka celkového hodnotenia programov, je potrebné ďalej zlepšovať opatrenia, ktoré budú 
efektívnejšie riešiť rozdiely v úrovniach dosiahnutého vzdelania a zručností nízko kvalifikovaných dospelých 
a zväčšia záber podporných opatrení na najviac zraniteľné skupiny dospelých. Opatrenia, realizované ako 
súčasť služieb zamestnanosti, sú dostupné iba pre registrovaných nezamestnaných a existujúce odhady 
uvádzajú, že medzi neaktívnymi dospelými je značný počet tých, ktorí nie sú schopní splniť pomerne prísne 
pravidlá registrácie na úradoch práce a ostávajú tak izolovaní od možností zlepšovať svoju situáciu 
vzdelávaním. Je potrebné zabezpečiť, aby politiky vzdelávania dospelých boli inkluzívne a zahŕňali aj tieto 
skupiny. 
   
 

 
 
(1)  Kľúčovou prioritou v oblasti ponuky vzdelávania dospelých je zabezpečiť poskytovanie vzdelávania 
v základných zručnostiach. Dosah na všetkých dospelých vrátane neaktívnych je taktiež rozhodujúci. Je 
dôležité zabezpečiť programy  vzdelávania v základných zručnostiach ako aj možnosti druho-šancového 
vzdelávania, a zvyšovať dostupnosť vzdelávania pre zraniteľných dospelých vrátane mladých 
nezamestnaných s nízkym dosiahnutým vzdelaním.  
 
(2) Nízko kvalifikovaní dospelí a ich neúčasť na vzdelávaní môže byť bariérou pre ekonomický rast. 
Rovnomernejšia a inkluzívna účasť na vzdelávaní dospelých je spojená s ekonomickou prosperitou. 
Vzdelávanie dospelých s nízkym dosiahnutým vzdelaním preto nie je len otázkou sociálnej spravodlivosti, 
ale aj ekonomickej nutnosti aj pre Slovensko.   
 
(3) Všeobecné aj odborné zručnosti musia byť na dostačujúcej úrovni pre zabezpečenie celoživotnej 
kariérnej cesty každého dospelého. Je treba zvážiť a sledovať dôsledky skorej špecializácie vo vzdelávaní v 
zmysle dopadu na všeobecné zručnosti. Diskusia na úrovni vzdelávacích politík sa na Slovensku často 
zameriava na zamestnatelnosť a vedie k uprednostňovaniu odborného vzdelávania a učňovskej prípravy pre 
deti (a dospelých) ako kľúčové riešenie pre zlepšenie okamžitej alebo krátkodobej zamestnatelnosti. Avšak, 
ak odborné vzdelávacie cesty v povinnej školskej dochádzke zlyhajú pri zabezpečení dostatočnej úrovne 
všeobecných zručností pre mladých dospelých, má to negatívny dopad na ich celoživotnú zamestnatelnosť.  

 DOPADY PRE POLITIKY A ODPORUČENIA 
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(4) Rôzne úrovne verejnej správy by mali vytvárať špecifické rámce a programy pre celoživotné 
vzdelávanie tak, aby dané regióny a lokality ponúkali atraktívne životné podmienky pre mladých dospelých, 
ktorí tam žijú. Vzdelávacie príležitosti môžu mať dôležitú úlohu pri zvyšovaní atraktívnosti región ako miesta 
pre život a prácu.  

(5) Národné programy tvorené systémom zhora nadol majú výhodu pre a) efektívnu distribúciu 
finančnej podpory b) podporu prístupu jednotlivcov ku externým poskytovateľom odborného vzdelávania. 
Napriek tomu ostáva objem finančných prostriedkov realizovaných v týchto programoch nízky, najmä 
vzhľadom na možnosti využiť prostriedky z fondov EÚ.  

(6)  Zlepšenie inštitucionálnych rámcov VD vyžaduje medzi-sektorovú koordináciu a podporu pre 
aktivity a iniciatívy na rôznych úrovniach verejnej správy s mimoriadnou pozornosťou pre iniciatívy zdola 
nahor. Zatiaľ čo národné programy poskytujú financovanie registrovaným uchádzačom o zamestnanie, 
nedosahujú na zraniteľné skupiny. Lokálne špecifické podmienky, ktoré majú regionálne a lokálne 
odlišnosti, sú najlepšie riešiteľné miestnymi iniciatívami, ale nezaobídu sa bez finančnej podpory.  
 
(7) Systém vzdelávania dospelých nemá na Slovensku dlhú tradíciu a je stále potrebné zvyšovať 
povedomie o funkciách a prínosoch vzdelávacích príležitostí pre dospelých a v partnerstvách rozvíjať a 
vytvárať rámce celoživotného vzdelávania na národnej, regionálnej a miestnej úrovni. V tomto smere sú 
účinné interaktívne udalosti, ktoré spájajú účastníkov a aktérov vzdelávania dospelých z rôznych 
sektorových oblastí a úrovní verejnej správy v partnerských aktivitách pre zdieľanie informácií a dobrej 
praxe.  
 
 

 

Výskum projektu ENLIVEN zisťuje, ako sa zásahy politík do vzdelávania dospelých môžu stať účinnejšími. 
Rôzne pracovné sekcie sa zameriavajú na úlohu verejnej správy a politík, účasti, učenia na pracovisku a 
zdravia a pohody dospelých. Projekt ENLIVEN realizuje a vyhodnocuje inovatívny Inteligentný systém na 
podporu rozhodovania (IDSS) s cieľom poskytnúť nový a vedecky podložený základ pre politickú diskusiu a 
rozhodovanie o vzdelávaní dospelých, najmä pre mladých dospelých. 
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