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NAŠA VÍZIA 

 
 

EDUvolúcia vytvára priateľské prostredie, v ktorom je každé dieťa ctené a rešpektovaná jeho 

jedinečnosť, kde môže radostne a s nadšením naplno rozvíjať svoj unikátny potenciál k svojmu a 

spoločenskému prospechu a k uplatneniu teraz i v budúcnosti. 

 
Dostáva sa mu dôvera a možnosť voliť si vlastnú vzdelávaciu cestu, ako aj každodenné činnosti, na 

základe vnútornej motivácie. Je podporované v tom, aby s prirodzenou hravosťou spontánne 

nasledovalo svoj poznávací inštinkt a aby sa spolupodieľalo na riadení procesu vzdelávania v 

prostredí typovo rôznorodej a vekovo zmiešanej komunity. V takomto prostredí je k nemu 

pristupované ako ku klientovi a partnerovi. 

 
Citová väzba medzi rodičom a dieťaťom je plne rešpektovaná a rovnako aj rodinné hodnotové 

nastavenie. Rodina a pedagogický tím sú rovnocennými partnermi, ktorí spolupracujú a 

komunikujú pri vzájomnej úcte a rešpekte. Rodič a dieťa sú v postavení klienta k poskytovateľovi 

vzdelávacej služby podobne ako služby v cestovnom ruchu, v doprave, či v kultúre. Ako klient má 

možnosť vybrať si zo širokej ponuky foriem a typov vzdelávacích služieb na trhu tie, ktoré mu 

najviac vyhovujú. Pritom jeho finančná situácia nie je rozhodujúca, keďže na všetky formy 

vzdelávania spravodlivo prispieva štát. 

 
Systém poskytuje pedagógovi dostatok reálnych príležitostí v rámci vzdelávacieho trhu uplatniť 

vo výchove a vzdelávaní svoje inovatívne riešenia, kompetencie, schopnosti, osobnú charizmu a tiež 

rozvíjať svoj vlastný potenciál. Okrem odbornej pripravenosti systém vysoko oceňuje jeho autentickú 

osobnosť, rešpektuje jeho hodnotové zameranie a prinavracia mu legendárne vysokú spoločenskú 

prestíž. Slovensko má obrovský potenciál v pedagógoch, ktorí chcú a dokážu podporujúco sprevádzať 

deti pri ich sebarozvoji. Spolu s rodičom a žiakom tvoria vzťahový trojuholník, ktorý je základnou 

jednotkou sociálnej interakcie vzdelávacieho systému. 
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Absolventi systému EDUvolúcia prirodzene prenášajú svoje skúsenosti so samoriadením 

komunity, s krízovou komunikáciou, konsenzuálnym rozhodovaním a angažovanosťou do života 

mesta, obce, regiónu. Aktívne sa podieľajú na rozhodovaní o ich budúcnosti, na zveľaďovaní 

životného prostredia a na kultúrnom živote. Takto si budujú vzťah k svojmu rodisku a sú naň patrične 

hrdí. EDUvolúcia významne odbremeňuje miestnu samosprávu od povinností, ktoré jej ukladá štát 

pri správe regionálneho školstva. 

 

Sme prvou krajinou na svete, kde politickí lídri odvážne a prezieravo zavádzajú unikátny systém 

EDUvolúcia - systém so vzdelávacím trhom a vlastnou samosprávou. Vďaka tomu sa dostávame 

medzi svetových lídrov v oblasti vzdelávacej politiky. Európska únia nás v tom podporuje a zriaďuje 

fond pre transformáciu vzdelávacích systémov v členských krajinách podľa vzoru Slovenska, inšpirujú 

sa aj ďalšie vyspelé demokratické krajiny sveta a systém EDUvolúcia zavádzajú do praxe. 

 

Zamestnávatelia oceňujú absolventov systému EDUvolúcia, pretože zodpovedajú potrebám a 

trendom 21. storočia, sú vybavení okrem odborných spôsobilostí aj tzv. mäkkými zručnosťami, ako je 

učiť sa poznávať, myslieť v súvislostiach, konať, spolunažívať a byť sebou, ale tiež zručnosťami 4K - 

komunikácia, kritické myslenie, kooperácia, kreativita. 

 

Slovensko využíva jedinečnú príležitosť na to, aby prelomilo stáročný problém s nepružným 

školským systémom. Vytvára priestor pre nový flexibilný systém, ktorý plní rolu inkubátora inovácií 

rozvíjajúcich vyšší ľudský potenciál a zároveň ponecháva sieť tradičných škôl pod riadením štátnej 

správy v pôvodnej podobe. 
 
 

 

NAŠA MISIA 

 

- víziu EDUvolúcie uskutočňujeme prostredníctvom novej vzdelávacej sústavy, ktorá vzniká akoby 

na zelenej lúke, pričom tradičný systém školstva zostáva zachovaný, 

- s podporou verejnosti a vplyvných spoločenských skupín vrátane politických síl iniciujeme 

vytvorenie legislatívneho rámca pre vznik súbežného systému vzdelávania, 

- obnáša to redefiníciu ústavného práva na vzdelanie, prijatie osobitného zákona o súbežnom 

vzdelávacom systéme a ústavnom zákone o financovaní vzdelávania, 

- zakladáme nadáciu pre EDUvolúciu, ktorá má podporovať celý proces realizácie nového 

systému, iniciovať ďalšie kroky a udržiavať systém v chode, 

- nadácia má iniciovať vznik samosprávy EDUpolis a vybudovanie IKT platformy pre subjekty na 

vzdelávacom trhu, 

- nadácia vystupuje ako oficiálny reprezentant súbežného systému a jeho subjektov pre 

komunikáciu so štátom, orgánmi územnej samosprávy alebo stavovskými združeniami, 

- nadácia iniciuje vznik osobitných certifikačných autorít pre vzdelávanie, a taktiež vznik 

vzdelávacích centier pre pedagógov, 
 

- EDUpolis ako samospráva plní úlohy regulátora vzdelávacieho trhu a vzdelávacieho procesu v 

medziach zákona. 
 
 
 
 
 

2 



NAŠE HODNOTY, PRINCÍPY, KRITÉRIÁ 

 

Všeobecné princípy: 
 

- evolúcia zmeny systému,  
- trvalá podpora inovácií rozvíjajúcich vyšší ľudský potenciál,  
- subsidiarita v rozdelení právomocí a zodpovednosti,  
- rovnováha medzi celostným a parciálnym prístupom vo vzdelávaní,  
- žiak/študent je subjektom výchovy a vzdelávania,  
- princíp symetrie v sociálnej interakcii,  
- kľúčovou jednotkou sociálnej interakcie v systéme je trojuholník pedagóg - žiak - rodič, alebo 

dvojica študent - pedagóg. 

 

 

Princípy v procese vzdelávania: 

 

- dobrovoľnosť vo vzdelávaní,  
- sebariadený rozvoj žiaka a samoriadenie komunity,  
- podpora maximálneho rozvoja potenciálu jednotlivca a komunity,  
- podpora vyváženosti v rozvoji tzv. tvrdých a mäkkých zručností,  
- podpora morálneho rozvoja (striedmosť, činorodosť, pokora, rešpekt, poctivosť, zmierlivosť 

a štedrosť), 

- rešpektovanie vývinových štádií a hodnotových odlišností učiacich sa. 
 
 

 

Princípy v riadení systému: 

 

- samospráva systému - EDUpolis,  
- základnou organizačnou jednotkou je vzdelávacia komunita EDUdéma,  
- princíp konsenzu a konsentu v hlasovaní samosprávnych orgánov,  
- princíp horizontálnej a vertikalnej decentralizácie riadenia. 

 
 
 

Princípy vzdelávacieho trhu: 

 

- princíp ponuky a dopytu  
- diverzita ponuky vzdelávacích prostredí (EDUtéky) a služieb,  
- princíp zmluvnej slobody na trhu  
- spravodlivé financovanie štátom cez normatív na žiaka. 
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NAŠE STRATEGICKÉ CIELE 

 

Vybudovať nový paralelný systém vzdelávania na tzv. zelenej lúke a umožniť tak zhmotnenie 

vízie EDUvolúcie, ktorá zodpovedá potrebám 21. storočia. 

 

1. Presadiť zmenu znenia ustanovenia Ústavy SR o práve na vzdelanie na právo jednotlivca a 

komunity na maximálny rozvoj svojho potenciálu. 

2. Presadiť prijatie zákona o súbežnom vzdelávacom systéme.  
3. V rámci tohto zákona presadiť prijatie ustanovení o podmienkach vzniku samosprávy 

súbežného systému. 

4. V rámci tohto zákona presadiť ustanovenie o podmienkach vzniku vzdelávacieho trhu a jeho 

subjektoch. 

5. V rámci tohto zákona presadiť ustanovenie o podmienkach vzniku IKT platformy pre 

vzdelávací trh. 

6. Presadiť zákon o financovaní súbežného vzdelávacieho systému.  
7. Založiť Nadáciu EDUvolúcia, ktorá bude riadiť a podporovať celý proces realizácie nového 

systému vrátane vybudovania IKT platformy pre subjekty na vzdelávacom trhu. 

8. Iniciovať vznik samosprávnych orgánov nového systému EDUpolis.  
9. Trvalo poskytovať podporu samospráve a subjektom na vzdelávacom trhu.  
10. Trvalo podporovať rozvoj vzdelávacích prostredí, v ktorých je každé dieťa ctené a 

rešpektované a môže radostne a s nadšením naplno rozvíjať svoj jedinečný potenciál s 

ohľadom na jeho uplatnenie teraz aj v budúcnosti. 
 
 
 

 

NAŠE STRATEGICKÉ PLÁNY 

 

- založenie nadácie EDUvolúcia do 30. júna 2021,  
- legislatívne zmeny k 1.1. 2022,  
- iniciácia samosprávnych subjektov EDUpolis a spustenie IKT platformy do konca júna 2022,  
- vstup komunitných "škôl", homeschooling detí a alternatívnych škôl do systému EDUvolúcia 

v školskom roku 2022/23, celkovo okolo 5000 detí, 

- každým rokom pribudne v priemere 2000 nových detí. 
 
 
 
 
 
Autori EDUvolúcie:  
Miroslav Sopko, pedagóg a politik  
Anton Adamčík, pedagóg a žurnalista 
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EDUvolúcia: “Aby deti srdcom poznávali..!” 
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Úvod: 

 

Autori EDUvolúcie sú hlboko presvedčení, že veľká väčšina spoločenských problémov pramení 

z toho, že školstvo rezignovalo na podporu všestranného rozvoja detí. Príliš sa sústredilo na rozvoj 

intelektu, málo na rozvoj praktických zručností a spôsobilostí obstáť v hospodárskom, osobnom, 

rodinnom a spoločenskom živote. V tomto nastavení je takmer nemožné zmeniť napríklad status 

marginalizovaných skupín a ich tzv. generačnej chudoby. 

 

Školský systém za niekoľko storočí, najmä v Európe, staval na akademickom vzdelaní ako nadstavbe 

bez väzby na základňu, ktorou je praktický život spoločnosti a jej aktuálne potreby. Na rozdiel 

napríklad od školstva v USA, ktoré do druhej polovice 20. storočia vychádzalo z praxe - tzv. 

pragmatické školstvo - a až potom začalo budovať teoretickú nadstavbu. Naše európske a najmä 

východoeurópske školstvo zostalo bez zmeny ustrnuté v akademizme s absenciou schopností 

poznatky uplatňovať v praxi. 

 

EDUvolúcia je systém, ktorý prepája akademickú nadstavbu s praktickým životom spoločnosti. A to 

nielen s hospodárstvom, ale aj so sociálnou a kultúrnou sférou života. Vzdelávací trh a samospráva 

umožňujú uspokojovanie celej škály potrieb na princípe dopytu a ponuky. 
 

Realizácia projektu EDUvolúcia spôsobuje efekt, pri ktorom dochádza k zmene súčasnej unifikovanej 

sústavy školstva na duálnu. Znamená to, že vzdelávanie na Slovensku prebieha v dvoch 

rovnocenných a od seba nezávislých systémoch - tradičnom a súbežnom - každý s osobitným 

režimom, riadiacou a organizačnou štruktúrou a legislatívou. Súbežný systém EDUvolúcia je 

plnohodnotnou alternatívou voči tradičnému školskému systému a má slúžiť najmä ako urýchľovač 

inovácií v rozvoji ľudského potenciálu. Je zároveň otvorenou súbežnou cestou pre napĺňanie 

vzdelávacích potrieb každého jednotlivca a komunity. 

 

Cieľom súbežného systému je vytvoriť nový priestor pre už existujúce alternatívne formy vzdelávania 

a pre inovácie, ktoré dokážu reagovať na výzvy budúcnosti. Čo v tradičnom vzdelávacom systéme je 

už z jeho podstaty možné dosiahnuť len veľmi problematicky. 
 

Existencia dvoch vzdelávacích systémov stavia pred žiaka, študenta, rodiča, pedagóga, ale aj 

zriaďovateľa tradičnej alebo alternatívnej školy voľbu, v ktorom z dvoch systémov chce pôsobiť – 

v tradičnom, alebo v súbežnom inovatívnom systéme. 
 

Projekt EDUvolúcia vytvára optimálny priestor pre žiaka, študenta a komunitu, v ktorom môžu 

využívať svoj čas, nadanie a dostupné prostriedky pre maximálny rozvoj svojho potenciálu. Zároveň 

vytvára optimálne podmienky pre uplatnenie alternatívnych foriem vzdelávania a pre akceleráciu 

inovácií vo vzdelávaní. 

 
Jednou z mimoriadnych výhod takto vytvorenie duálnej sústavy je to, že doteraz platná legislatíva pre 

tradičné školstvo si nevyžaduje zásah a aj naďalej zostáva platnou pre tradičný školský systém. Nová 

legislatíva - zákon o súbežnom vzdelávacom systéme - je platná len pre nový vzdelávací systém, a teda 

obidva systémy môžu fungovať od seba nezávisle. Okrem samostatnej legislatívy má každý systém aj 

samostatné riadenie. Tradičný riadi štátna správa a nový vlastná samospráva. To znamená, že inštitúciám 

štátnej správy z toho nevyplývajú ďalšie nové úlohy a povinnosti, skôr opačne. 
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Tradičný školský systém môže naďalej fungovať ako doteraz aj napriek tomu, že zavedenie 

súbežného systému si vyžaduje niektoré zmeny v Ústave SR a prijatie nového zákona. Ide 

predovšetkým o novú formuláciu ústavného práva na vzdelanie - ako práva jednotlivca a komunity 

na maximálny rozvoj svojho potenciálu a vypustenie ustanovenia o povinnej školskej dochádzke. Z 

pozície ústavy už povinnosť či dobrovoľnosť dochádzky nebude riešená. Otázka povinnej dochádzky 

do školy alebo iného vzdelávacieho prostredia bude súčasťou zmluvných podmienok medzi 

študentom (žiakom v zastúpení zákonného zástupcu) a poskytovateľom vzdelávania. Namiesto 

ukladania povinnosti dieťaťu chodiť do školy, ústava ukladá povinnosť zákonnému zástupcovi 

dieťaťa, územnej samospráve a štátu vytvárať optimálne podmienky pre naplnenie práva jednotlivca 

a komunity na maximálny rozvoj svojho potenciálu. 

 

Pre bezkonfliktné fungovanie duálnej sústavy je nevyhnutné, aby štát k obom systémom pristupoval 

rovnocenne v podpore morálnej, politickej i hospodárskej. EDUvolúcia k bezkonfliktnosti prispieva 

tým, že plne rešpektuje integritu tradičného systému a vyhýba sa krokom, ktoré by ju mohli ohroziť. 

Je vo všeobecnom záujme, aby obidva systémy fungovali vedľa seba nezávisle a pri obojstrannom 

rešpekte. Pritom vzájomné pôsobenie, prelínanie sa, alebo prípadná konkurencia, môžu byť pre obe 

strany prínosom. 

 

Názov nového vzdelávacieho systému EDUvolúcia je spojením slov edukácia (výchova, vzdelávanie, 

komplexné celoživotné rozvíjanie sa človeka) a latinského voluto, čo znamená obrat i premýšľanie. 

 

EDUvolúcia je spojením konceptov dvoch autorov Miroslava Sopka - Eduvolúcia a Antona Adamčíka 

- Slobodný vzdelávací trh a inšpiráciou konceptom Súbežný vzdelávací systém Miloša Kmeťka. 

 

Dvanásť atribútov EDUvolúcie 

 

1. Projekt EDUvolúcia úspešne funguje za podmienok, že Ústava SR:  
a) nekladie žiadne formálne prekážky zásadným inováciám systému vzdelávania,  
b) zaručuje právo jednotlivca a komunity na maximálny rozvoj svojho potenciálu  
c) ukladá povinnosť zákonnému zástupcovi dieťaťa, územnej samospráve a štátu, 

vytvoriť podmienky pre naplnenie tohto práva. 

2. Každý jednotlivec má možnosť zvoliť si vlastnú vzdelávaciu cestu už od detstva a vybrať si z 

rozmanitej ponuky vzdelávacích možností. 

3. EDUvolúcia funguje v režime duálnej vzdelávacej sústavy ako samostatný rovnocenný a plne 

funkčný systém súbežne s tradičným školským systémom. 

4. Vysokú mieru pružnosti nový systém prejavuje aj v prípade potreby zásadných inovácií vo 

vzdelávaní. 

5. Správa nového systému je zabezpečovaná prostredníctvom vlastných samosprávnych 

orgánov nezávisle od tradičného systému. 

6. Organizácia a riadenie subjektov vzdelávacieho procesu prebieha v prostredí vzdelávacieho 

trhu na princípe ponuky a dopytu.  
7. Funkčný vzdelávací trh umožňuje pružne reagovať na dopyt po vzdelávacích službách 

uspokojivou ponukou. 
 

8. Obstarávanie procesu vzdelávania prebieha na zmluvnom princípe prostredníctvom ucelenej 

platformy informačných a komunikačných technológií na národnej úrovni. 
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9. Podporu vzdelávania zo štátnych a verejných zdrojov čerpá nový vzdelávací systém v 

rovnakej celkovej miere ako tradičný školský systém. 

10. Základnými regulačnými prístupmi nového systému sú sebariadenie jednotlivca, 

samoriadenie základnej skupiny a samospráva. 

11. Štát má možnosť uplatňovať svoje predstavy o obsahu, formách a procese vzdelávania 

pomocou rovnakých nástrojov ako každý iný subjekt vzdelávacieho systému. 

12. EDUvolúcia priamo organicky prepája život v prostredí systému so životom celej spoločnosti. 
 

 

EDUvolúcia: “Aby poznávanie dalo deťom krídla..!” 
 

 

1. Cesta EDUvolúcie 

 

1.1. Inovácie vzdelávania bez prekážok 
 
Keď sa pozrieme na ľudskú spoločnosť pred päťdesiatimi rokmi a porovnáme ju s dneškom, 

zaznamenávame obrovský rozvoj v takmer každej jej oblasti. Všade to rastie, rozvíja sa a inovuje. Len 

v školstve akoby sa zastavil čas a kým inovácia príde do praxe, je už zastaralá. Ľudské spoločenstvo 

už desaťročia volá po absolventovi vzdelávacej sústavy s celkom inou výbavou, akého poskytuje 

tradičný školský systém. Disponuje vedomosťami, ktoré zastarali a chýbajú mu mnohé spôsobilosti 

ako sa pružne prispôsobiť novým podmienkam. Pokusy inovovať školský systém zlyhávajú viac-menej 

všade vo svete. Opakovanie rovnakého riešenia s očakávaním iného výsledku nikam neviedlo. Autori 

projektu EDUvolúcia prinášajú iné riešenie a má ním byť súbežný vzdelávací systém. Ten bude popri 

tradičnom školskom systéme slúžiť ako urýchľovač zásadných inovácií vo vzdelávaní a v rozvoji 

ľudského potenciálu. Prvým krokom k tomu je zmena Ústavy SR tak, aby nekládla žiadne formálne 

prekážky zásadným inováciám vzdelávacej politiky. 
 
 
 

1.2. Právo na maximálny rozvoj potenciálu a vlastnú cestu 
 
Realizácia projektu EDUvolúcia vyžaduje niektoré úpravy legislatívy. Medzi najzásadnejšie patrí 

redefinícia práva na vzdelanie v Ústave SR a zmena príslušných zákonoch týkajúcich sa vzdelávania. 

 

Ustanovenie "Každý má právo na vzdelanie. Školská dochádzka je povinná. Jej dĺžku po vekovú 

hranicu ustanoví zákon.“ - je nahradené novým ustanovením “Každý jednotlivec a komunita má 

právo na maximálny rozvoj svojho potenciálu. Zákonný zástupca dieťaťa, územná samospráva a 

štát má povinnosť vytvoriť podmienky pre takýto rozvoj”. 

 

Nové ustanovenie Ústavy SR má za cieľ predovšetkým odstrániť legislatívne prekážky, ktoré bránia 

maximálnemu rozvoju potenciálu jednotlivca a komunity. Pričom tento potenciál predstavuje 

hospodársku, spoločenskú a kultúrnu hodnotu krajiny. Na jednej strane je tu dopyt po možnostiach 

rozvoja potenciálu, na druhej potenciál ponuky vytvoriť podmienky pre jeho maximálny rozvoj. 

Zmena ustanovenia Ústavy SR odstraňuje ústavné prekážky medzi týmito oboma stranami a vytvára 

legislatívny priestor pre zmeny zákonov, ktoré odstraňujú ďalšie zákonné prekážky. 
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Zásadná systémová zmena, ktorá zrejme jediná môže zabezpečiť plné rozvinutie osobného 

potenciálu žiaka, študenta a komunity, je zmena statusu „vzdelávaného“ na „vzdelávajúceho sa“, 

alebo “poznávajúceho”. 

 

V novom systéme, kde študent už nie je objektom, ale subjektom vzdelávania, sám rozhoduje o 

svojej vzdelávacej ceste, o obsahu, formách a procese vzdelávania v súlade s aktuálnym stavom 

svojho potenciálu a potrieb. 

 

Aby nositeľ práva na maximálny rozvoj svojho potenciálu skutočne mohol svoj potenciál aj rozvíjať, 

je nevyhnutne potrebná široká diverzita vzdelávacích možností a príležitostí, čo ideálne spĺňa 

vzdelávací systém na princípe trhu. Má to byť niečo ako “švédsky stôl” vo vzdelávaní, ktorý poskytuje 

možnosť žiakom a študentom, ako poznávajúcim, zostaviť si vlastnú vzdelávaciu cestu, obsah i formu 

vzdelávania a postupovať tak vpred bez obmedzovania, ak splní prípadné podmienky overenia 

kvalifikácie. 

 

Napriek stáročnému pôsobeniu unifikovaného školstva či tzv. jednotnej školy, v skutočnosti do tohto 

prostredia prichádzajú osobnosti s rozmanitými hodnotami, preferenciami, svetonázormi, životným 

štýlom, skúsenosťami, úrovňou intelektu, potenciálom, ale aj sociálnym statusom a vekom. Dá sa 

povedať, že prakticky predstavujú reprezentatívnu vzorku rozmanitosti celej spoločnosti po stránke 

kultúrnej, sociálnej a hospodárskej. Podstata tradičného systému je však od počiatku s 

rozmanitosťou v konflikte. Požaduje uniformitu a bezchybnosť, pričom individuálnu odlišnosť vníma 

ako chybu. 
 
Koncepcia EDUvolúcie tento konflikt urovnáva - rozmanitosť podporuje a voči chybám je systémovo 

odolná. Je takpovediac systémom, ktorý s nedokonalosťou jednotlivca alebo komunity ráta a pracuje 

s ňou. Plne rešpektuje individuálne špecifiká študenta a vytvára podmienky pre maximálny rozvoj 

potenciálu jednotlivca a základnej komunity. Dosahuje to takým usporiadaním ponuky vzdelávacích 

príležitostí, ktorá je dostatočne členená na to, aby si každý študent mohol vyskladať vlastnú 

jedinečnú vzdelávaciu cestu. A to vďaka trhovému prostrediu či už priamo cez IKT platformu, alebo v 

rámci celostného samoriadeného vzdelávacieho prostredia. Vzdelávajúcemu sa je tu poskytovaná 

príležitosť riadiť si svoju poznávaciu cestu a jej tempo slobodne v rámci možností, ktoré mu 

vzdelávacie prostredie alebo trh ponúka. Pokiaľ ide o jednotlivca, hovoríme o sebariadenom 

vzdelávaní, ak ide o komunitu - vekovo zmiešanú - hovoríme o samoriadenom vzdelávaní. 

 

1.3. Povinnosť vytvoriť podmienky pre rozvoj 
 
Primárnu zodpovednosť za naplnenie práva dieťaťa na maximálny rozvoj svojho potenciálu nové 

ustanovenia ústavy ukladajú rodičovi ako zákonnému zástupcovi. Zodpovednosť v druhom rade 

ukladá územnej samospráve a štátu najmä vtedy, keď rodič z akýchkoľvek dôvodov nie je schopný 

alebo ochotný zabezpečovať podmienky pre naplnenie tohto práva dieťaťa. Jedným z takých 

dôvodov môže byť aj zamestnanie rodiča, čo sa deje vo väčšine prípadov. Štát doposiaľ síce formálne 

preberal túto zodpovednosť a rozvoj dieťaťa zabezpečoval, ale nešlo o maximálny rozvoj potenciálu 

každého dieťaťa a tiež nie maximálny rozvoj potenciálu každej komunity. Poskytoval uniformné 

vzdelávanie pre žiakov určitej vekovej, alebo výkonnostnej kategórie, ktoré zo svojej podstaty 

nemôže zabezpečiť vzdelávacie podmienky priliehavé špecifikám každého dieťaťa a komunity. Týka 

sa to obsahu učiva, foriem vyučovania, času, tempa, ale aj pedagogického prístupu a hodnotového 

zamerania. 
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Tradičný systém síce na to myslí a kladie si za cieľ tzv. individuálny prístup, ten ale nie je možné 

dosiahnuť kvôli systémovým prekážkam. Okrem uniformity ďalšou systémovou prekážkou je sociálny 

status dieťaťa - pozícia objektu vzdelávania. V takom prípade je skutočný efekt individuálneho 

prístupu možný iba za podmienky, že jeden učiteľ, prípadne ďalší spolupracovníci, majú na starosti 

len jedného žiaka, ktorého by mohli poznať do takej hĺbky, aby mu dokázali poskytnúť maximálny 

rozvoj jeho potenciálu. Čo nie je reálne a je to aj extrémne nákladné. 
 
 

2. Duálna vzdelávacia sústava 

 
Jedným zo základných krokov pri zavádzaní vízie EDUvolúcia do reality, je vytvorenie súbežného 

vzdelávacieho systému, ktorý je metódou, ako oveľa dynamickejšie overovať a uvádzať do praxe 

prístupy, pri ktorých sa to v tradičnom školstve z rôznych dôvodov dá urobiť len veľmi ťažko. Súbežný 

systém zasahuje len tie subjekty, ktoré sú v ňom odhodlané fungovať. Nie je doplnkom školstva, ale 

jeho plnohodnotnou a rovnoprávnou alternatívou. 

 

V rámci zachovania širokej ponuky možností vzdelávacích ciest EDUvolúcia nenahrádza súčasný 

tradičný školský systém. Funguje paralelne vedľa neho ako samostatný systém s osobitnou 

legislatívou a osobitným režimom. Rodičia, deti a pedagógovia, ktorým súčasný tradičný systém 

nevyhovuje, vstupujú do nového systému a stávajú sa jeho aktérmi. 

 

EDUvolúcia sa nerodí na troskách starého systému, ktorý bol pochovaný v dôsledku nejakej 

revolúcie. Prichadza na svet "bezbolestnou" evolučnou cestou a vyrastá "na zelenej lúke", pričom 

tradičné školstvo žije nedotknuto aj naďalej svojim životom. Táto situácia umožňuje rodičovi, žiakovi 

a pedagógovi rozhodnúť sa, v ktorom systéme kto chce pôsobiť (viď nasledujúca schéma). 
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Nový systém funguje na princípe rovnoprávneho postavenia všetkých aktérov vzdelávania pri 

vzájomnom rešpekte, ústretovosti a spolupráci, najmä v trojuholníku vzťahov rodič - pedagóg - žiak. 

Rovnocenné sú si navzájom aj všetky vzdelávacie špecifiká, špecifiká jednotlivca, komunity i 

pedagogických prístupov na strane ponuky. Samosprávny systém EDUpolis (kapitola 4.) reguluje 

vzťahy medzi subjektmi vzdelávacieho trhu tak, aby nedochádzalo k diskriminácii alebo 

monopolnému postaveniu niektorého z nich. 

 

Systém EDUvolúcia je nastavený tak, aby rozvoju osobného a skupinového potenciálu prakticky 

nebránili žiadne systémové prekážky. Platí to aj v prípade množstva ďalších problémov, ktoré 
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dlhodobo nebolo a nie je možné vyriešiť pri nastavení tradičného školstva. V novom systéme, ktorý 

funguje na trhových princípoch, tieto systémové prekážky neexistujú a problémy sú riešiteľné. 

 

EDUvolúcia zásadne mení aj pravidlá certifikácie vzdelávania. Doteraz úlohu certifikácie vzdelávania 

vykonával výhradne len štát prostredníctvom školských inštitúcií a pedagógov. Nový systém tohto 

bremena zbavuje pedagógov aj štátne inštitúcie a kritériá kvality vzdelávania ponecháva posudzovať 

a vyhodnocovať uznávaným certifikačným autoritám zriadeným nielen štátom, ale aj neštátnym 

subjektom. Pri tomto nastavení tak aj vzdelanie dosiahnuté mimo štátnej siete škôl na základe 

skúšky či praxe môže byť uznané v súlade s Berlínskou deklaráciou o validácii predchádzajúceho 

vzdelávania sa. Certifikácia výkonov žiakov a študentov je dobrovoľná. Je na nich, kedy sa rozhodnú 

získať certifikát a či má ísť o štátny, alebo niektorý iný zo širokej ponuky certifikátov na vzdelávacom 

trhu. 

 

Rovnako aj v otázke nastavenia kritérií certifikovanej kvality nastáva zmena. Kritériá už neurčuje 

výhradne iba štát, ale aj ďalšie súkromné a verejné subjekty, napríklad zamestnávatelia, 

podnikateľský sektor, územná samospráva, rodičia, študenti, alebo trh. 
 
 

Súbežný vzdelávací systém je prostredím, kde: 

 

● je uplatňované právo na maximálny rozvoj potenciálu každého jednotlivca a komunity, čo 

znamená aj uspokojenie špecifických vzdelávacích potrieb, 

 
● je možnosť riadiť si vlastnú vzdelávaciu cestu a tempo vzdelávania, 

 

● existuje ponuka a výber rôznych pedagogických prístupov, pričom žiaden z nich nie je systémom 

uprednostňovaný, 

 
● sú v rovnováhe udržované všetky sféry vzdelávania – rozvoj telesný, duševný a duchovný, 

 
● funguje samosprávny princíp riadenia vzdelávania s podporou štátu a územnej samosprávy, 

 

● nie je povinnosť školskej dochádzky, ale povinnosť zákonného zástupcu, štátu a samosprávy 

vytvoriť podmienky pre maximalny rozvoj potenciálu jednotlivca a komunity, 

 
● je možnosť bezplatne absolvovať a vyskúšať rôzne typy vzdelávacích prostredí a foriem 

vzdelávania pre mládež, 

 
● sebariadené, samoriadené a neinštitucionálne vzdelávanie, ako aj ostatné alternatívne formy 

vzdelávania sú si v ponuke rovnocenné. 

 

Tieto vlastnosti nového systému nie je možné uplatniť v tradičnom systéme a ani ho v tomto smere 

reformovať. Rovnako nie je možné nový systém riadiť centrálne a prostredníctvom štátnych 

inštitúcií. 
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3. Základné teoretické východiská EDUvolúcie 

 

 

V koncepcii EDUvolúcia používame pojem vzdelávanie vo význame ako maximálny rozvoj potenciálu 

jednotlivca a komunity. Vzdelávacím procesom potom rozumieme interakciu medzi vzdelávajúcim 

sa a vzdelávacím prostredím. 

 

Čo sa myslí pod pojmom potenciál a vzdelávacie prostredie? 

 

Potenciálom môžeme nazvať všetky predpoklady jednotlivca a komunity pripravené rozvíjať sa v 

priaznivom vzdelávacom prostredí. Potenciál môžeme pripodobniť predpokladom semienka rastliny 

vzklíčiť a vyrásť v priaznivom životnom prostredí. Priaznivé prostredie je také, ktoré poskytuje 

semiačku a rastline optimálne podmienky pre rast a rozvoj. V prípade vzdelávania je podstata 

rovnaká. EDUvolúcia sa zameriava na tvorbu vzdelávacieho prostredia priaznivého pre maximálny 

rozvoj potenciálu jednotlivca a komunity. Na to, aby vedela, čo má vzdelávacie prostredie ponúknuť 

a aké má mať parametre, potrebuje podrobnejšie analyzovať štruktúru ľudského potenciálu. 

 

Ľudským potenciálom rozumieme predpoklady zakódované v ľudskej genetike, ktoré majú 

tendenciu realizovať sa. Tento ľudský genetický kód sa demonštruje v priebehu vývinových štádií 

človeka v závislosti od individuálnych špecifík jednotlivca a prostredia, v ktorom žije. 

 

EDUvolúcia vychádza zo sedemzložkovej štruktúry ľudského potenciálu, ktorý v sebe zahŕňa tri sféry 

ľudskej bytosti - telesnú, duševnú a duchovnú. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sedemzložková štruktúra ľudského potenciálu: 

 

1. uspokojiť potreby  
2. prosperovať  
3. budovať vzťahy 
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4. uplatniť vôľu  
5. seba vyjadriť  
6. zosúladiť sa so svedomím  
7. seba uplatniť 

 

Prvé tri sa viažu k telesnej, tretia až piata k duševnej, piata až siedma k duchovnej sfére. 

 

Symetricky na druhej strane priaznivé vzdelávacie prostredie poskytuje možnosti rozvíjať všetkých 

sedem zložiek ľudského potenciálu. EDUvolúcia preto definuje sedem typov vzdelávacích 

prostredí, ktoré sa viažu k niektorej z troch prislúchajúcich sfér - kultúrnej, sociálnej a 

hospodárskej. Pri pomenovaní týchto typov vychádzame z charakteristík pedagogických prístupov. 

 

Sedem typov vzdelávacích prostredí: 
 

1. direktívne  
2. protektívne  
3. provokatívne  
4. celostné  
5. autentické  
6. amikatívne  
7. autonomické 

 

Prvé tri sa viažu na hospodársku sféru, tretia až piata na sociálnu sféru a piata až siedma na kultúrnu 

sféru. 
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Podrobnejšia charakteristika vzdelávacích prostredí: 
 
 

1. Direktívne – poskytuje podmienky, ktoré podporujú vytváranie návykov uspokojovať 

základné cyklicky sa aktualizujúce ľudské potreby. Cyklické uspokojovanie základných potrieb 

(zdroj: Maslowova hierarchia potrieb) sa stáva pravidlom, teda direktívou, čo charakterizuje 

toto prostredie a pedagogický prístup. Pedagóg formou opakovanej hry s deťmi podporuje 

vytváranie pravidelného režimu a výsledkom je návyk uspokojovania aktualizovaných 

potrieb. V etickej rovine ide o rovnováhu medzi pólmi nedostatku (askéza) a prebytku 

(obžerstvo) a smeruje k optimálnej miere uspokojovania prirodzených ľudských potrieb. 

Vzorom cnosti je tu striedmosť. 

 
2. Protektívne - poskytuje základné podmienky pre budovanie si bezpečného telesného, 

duševného a duchovného vývoja a rastu, kde kľúčovou potrebou je potreba bezpečia a 

istoty, motívom je výkon a úspech. Dominantný pedagogický prístup upriamuje pozornosť na 

rozvoj aktivity, vitality, pružnosti, výkonnosti v pohybových aktivitách, bystrosti rozumu a 

pohotovosti v kritickom úsudku a tvorivosti v myslení. Pedagogickým cieľom je rozvinúť 

zručnosti a spôsobilosti, ktoré pre človeka znamenajú zaistenie budúcnosti. Pohybuje sa 

medzi pólmi pasivity a hyperaktivity. Vzorom cnosti je činorodosť. 

 
3. Provokatívne - poskytuje podmienky pre rozvoj sily osobnostnej príťažlivosti, ktorá 

sekundárne uspokojuje potreby prijatia, spolupatričnosti a úcty a hlavnou motiváciou sú 

citovo-postojové činitele. Prakticky to znamená rozvoj sociálnych zručností v nadväzovaní a 

udržiavaní blízkych osobných vzťahov. Dominuje tu pedagogický prístup, kedy pedagóg v 

komunikácii prejavuje svoju osobnosť, istú dávku príťažlivosti, tajomnosti (neodhalí všetko), 

nevšednosti, čím udržuje záujem a pozornosť inej osoby. Eticky smeruje k vnímaniu seba 

medzi pólmi malomyseľnosti a pýchy, vzorom cnosti je pokora. 

 
4. Celostné prostredie - poskytuje v jednom celku všetky vyššie uvedené prostredia a 

pedagogické prístupy. Celostný (inkluzívny) pedagogický prístup ich rešpektuje a uznáva ako 

rovnocenné, to isté platí aj vo vzťahu k žiakom a študentom, ktorí slobodne fungujú v režime 

sebariadeneho a samoriadeného vzdelávania a dotvárajú rozmanitosť tohto prostredia. 

Celostné prostredie poskytuje maximálny záber možností pre uspokojovanie celej škály 

potrieb, ktorú súhrnne predstavuje potreba rešpektu a uznania. Základným motívom je 

sebaregulačný faktor a uplatnenie vlastnej vôle. Pedagóg vystupuje ako zjednocovateľ 

rôznorodého a v etickej rovine vyvažuje póly závisti a zloprajnosti (nenávisti), jeho vzorom 

cnosti je dobroprajnosť. 

 
5. Autentické - poskytuje podmienky pre rozvoj sebapoznania a autentického sebavyjadrenia. 

Sekundárne uspokojuje potrebu poznávania a napĺňa túžbu po slobode. V pedagogickom 

prístupe dominuje imaginácia, zvedavosť a túžba po dobrodružnom hľadaní a poznaní 

pravdy o prírode, spoločnosti, duchovne a sebe samom. V etickej rovine vyvažuje póly medzi 

pretvárkou a ohováraním. Vzorom cnosti je poctivosť (autenticita). 
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6. Amikatívne - poskytuje podmienky pre rozvoj svedomia, vnútornej harmónie osobnosti a 

harmónie vzťahov s ostatnými členmi spoločenstva. Sekundárne napĺňa potrebu harmónie a 

estetické potreby. Dominuje pedagogický prístup, ktorý inšpiruje k rozvoju vnútornej krásy a 

harmonického spolužitia v komunite a v ľudskom spoločenstve. Pedagóg vystupuje ako 

inšpiratívna osobnosť, ktorá sa v etickej rovine pohybuje medzi pólmi strachu a hnevu a 

vzorom cnosti je zmierlivosť. 

 
7. Autonomické - poskytuje podmienky pre rozvoj sebakoncepcie a sebaedukácie na základe 

vlastných skúseností a morálnych hodnôt, ktoré si jednotlivec zvnútornil. Sekundárne 
 

uspokojuje potrebu sebarealizácie. Dominuje pedagogický prístup, ktorý sebarealizáciu 

zámerov študenta alebo komunity podporuje. Pedagóg vystupuje ako zrelá osobnosť v role 

sprievodcu a využíva intuíciu a víziu ako hlavnú motiváciu rozvoja. Balansuje medzi pólmi 

lakomosti a márnivosti, jeho vzorom cnosti je štedrosť. 
 
 
 

Z pohľadu kultúrnej sféry môžeme hovoriť o siedmich archetypoch osobností, o siedmich 

hodnotových orientáciách (cnosti) a siedmich svetonázorových prúdoch. 

 

Z pohľadu sociálnej sféry hovoríme o siedmich politických prúdoch, o siedmich typoch riadenia 

a siedmich typoch vzťahov. 

 

Z pohľadu hospodárskej sféry môžeme hovoriť o siedmich typoch profesií, o siedmich typoch výroby 

a siedmich typoch zdrojov vrátane prírodných. 

 

Z tohto teoretického základu môžeme odvodiť architektúru rôznych mikro-vzdelávacích prostredí, 

EDUték, ako projektov na výstavbu vzdelávacích parkov, fariem, domov, záhrad, dielní, a ďalších. 

Viac o tom v kapitole 8. 

 

Taktiež od tohto teoretického základu odvodzujeme štruktúru samosprávy a jej 

celonárodného orgánu EDUpolis a lokálneho orgánu EDUdéma. Viac v kapitole 4. 
 

 

Tri vrstvy samosprávy 
 
 

Samosprávu EDUvolúcie tvoria reprezentanti siedmich zložiek ľudského potenciálu a siedmich 

typov vzdelávacích prostredí v troch vrstvách, ktoré smerom zhora nadol vytvárajú právny rámec 

záväzný pre nižšiu vrstvu. 

 

Horná vrstva je zameraná na vymedzenie a ochranu kultúrnych a duchovných práv a uplatňuje 

princíp slobody. Zmluva o týchto právach nemá iné záväzky ako záväzok neobmedzovať tieto práva 

a nikoho nedonucovať k tomu, aby sa ich vzdal alebo ich upieral inej osobe. Konkrétnejšie ide o 

právo jednotlivca (vzdelávajúceho sa) a komunity na sebavyjadrenie, na svedomie (hodnotová 

orientácia) a sebauplatnenie vs. právo poskytovateľa vzdelávacích služieb na ponuku autentického 

poznania, harmonizovaného hodnotového prúdu a vzorov vyzretých sebanaplnených osobností. 
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Strednú vrstvu tvorí päť právnych subjektov vzdelávacieho trhu. Je zameraná na úpravu duševných 

a sociálnych práv na princípe rovnosti práv i povinností. Vymedzuje všeobecné zmluvné podmienky 

tak, aby bola zachovaná rovnováha medzi právami a povinnosťami zmluvných strán. Právnymi 

subjektmi vzdelávacieho trhu sú vzdelávajúci sa, poskytovateľ vzdelávacích služieb, poskytovateľ 

vzdelávacieho prostredia, poskytovateľ doplnkových služieb a investor (odberateľ). 

 

Dolnú vrstvu tvoria konkrétni aktéri vzdelávacieho trhu so špecifickými podmienkami zmluvy, 

záväzkami a predmetmi plnenia. Upravujú sa tu podmienky telesných (pracovných) a 

hospodárskych práv na princípe "bratstva". Tento princíp rešpektuje skutočnosť, že každý aktér 

vzdelávacieho trhu má rozdielnu výbavu telesných, duševných i duchovných schopností, rozdielny 

potenciál i potreby, a rovnako aj iné časové a priestorové možnosti. Dolná vrstva sa zameriava na 

takú úpravu zmluvných podmienok, ktorá spomínané rozdiely a špecifiká rešpektuje a ctí si. 

Aktéri, ako subjekty vzdelávacieho trhu, sa zaregistrujú v registri MV SR cez špeciálnu IKT platformu. 

Zaregistrované subjekty potom môžu samoriadene uzatvárať zmluvy o spolupráci v medziach vyšších 

právnych noriem a registrovať ich v registri platformy. 

 

Spomínané tri vrstvy samosprávy tvoria štruktúru celonárodného samosprávneho orgánu EDUpolis 

ako aj lokálneho orgánu EDUdéma, ktorý samospravuje činnosť v rozsahu širokej vzdelávacej 

komunity alebo kolónie. Širokou vzdelávacou komunitou rozumieme skupinu všetkých aktérov, 

ktorí vytvorili zmluvné záväzky ku konkrétnej komunite vzdelávajúcich sa. Teda okrem žiakov a 

pedagógov aj rodičia, investori, poskytovatelia služieb a ďalší (kapitola 4.2.). 

Kolóniu môže tvoriť viacero vzdelávacích komunít v jednom areáli, alebo pod jednou značkou. 

 

Úzkou vzdelávacou komunitou - EDUtéka - rozumieme skupinu žiakov, študentov, 

sprievodcov, asistentov a iných aktérov, ktorí sú priamymi účastníkmi vzdelávacieho procesu, 

teda interakcie medzi vzdelávajúcim sa a vzdelávacím prostredím. Úzka vzdelávacia komunita 

EDUtéka tvorí mikrosprávu EDUvolúcie. Je súčasťou vzdelávania sa a žiak/študent sa 

spolupodieľa na riadení vzdelávacieho procesu a riadení seba samého v režime sebariadeného 

a samoriadeného vzdelávania (kapitola 8.1 a 8.2.). 

 

Sebariadeným vzdelávaním rozumieme vzdelávanie sa, ktoré si v plnej miere riadi žiak. 

Samoriadené vzdelávanie je vzdelávací proces riadený spoločne - na konsenzuálnom princípe a pri 

rovnosti všetkých účastníkov vrátane pedagógov. 

 

4. Vlastná nezávislá samospráva 

 
V tradičnom školstve plnia štátne orgány, štátna správa, alebo územná samospráva viaceré úlohy. 

Patrí medzi ne aj úloha spravovať vzdelávanie a výchovu po stránke metodicko-pedagogickej, 

organizačnej a hospodárskej. Inštitucionalizovaná správa vecí je však odtrhnutá od reálneho života, 

je nepružná a málo adresná, čo je jej chronický problém. Existuje čoraz viac presvedčivých 

argumentov k téze, že inštitucionálna správa je hlavnou prekážkou akýchkoľvek zásadných 

systémových zmien, čo vysvetľuje fakt, prečo akýkoľvek doterajší pokus o zásadnú reformu školstva 
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nebol úspešný. 

 

Spomínané úlohy preto v novom vzdelávacom systéme EDUvolúcia preberá do svojich rúk vertikálne 

a horizontálne decentralizovaná samospráva. 

 

Vertikálna decentralizácia znamená hierarchické usporiadanie právomocí zhora nadol. V prípade 

EDUvolúcie dôsledne uplatňujeme princíp subsidiarity, čiže vyššiemu orgánu ponechávame len tie 

právomoci, ktoré nedokáže vykonávať orgán na nižšom stupni. 

 

Horizontálna decentralizácia znamená rozdelenie právomocí na rovnakom stupni hierarchie medzi 

viacero subjektov s tým, že každý subjekt sleduje iný záujem a koná v jeho prospech. Hlasovanie v 

horizontálnej rovine prebieha na princípe konsenzu a konsentu, čo znamená, že uznesenie je platné, 

ak nie je vyslovená žiadna námietka člena samosprávneho orgánu a zároveň neprekračuje hranice 

Ústavy SR, občianskeho a trestného práva a zákona o súbežnom vzdelávacom systéme. Ak niekto z 

hlasujucich na námietke trvá, uznesenie neplatí, ale platí princíp, že "čo nie je zakázané, je dovolené" 

dovtedy, kým orgán nedospeje ku konsentu. 

 

Kým v rovine horizontálnej je strikné konsenzuálne hlasovanie, vo vertikálnej rovine je možné 

uplatniť väčšinové, ale iba po línii skupiny s rovnakým záujmom, napríklad študentov, alebo 

priaznivcov amikatívnej pedagogiky. Na hlasovaní a rozhodovaní v samosprávnom systéme sa 

podieľajú buď všetci účastníci ako partneri, alebo v zastúpení nimi zvolení delegáti. 

 

Samosprávne orgány prijímajú všeobecné záväzné normy, ktoré tvoria právny rámec pre 

samospravovanie zmluvných podmienok medzi registrovanými aktérmi vzdelávacieho trhu. Tu 

spontánne vznikajú bilaterálne, alebo multilaterálne zmluvy, ktoré zohľadňujú všeobecné zmluvné 

podmienky a zásady prijaté orgánmi samosprávy súbežného systému a rámce občianskeho a 

obchodného práva. 

 

Na najnižšej úrovni funguje mikro samospráva, čo znamená, že o samotnom vzdelávacom procese a 

činnosti rozhodujú členovia vzdelávacej komunity na princípe konsenzu a konsentu, alebo 

jednotlivec sám o svojej aktivite. 

 

Súbežný vzdelávací systém stavia na spoločenstve rozmanitých osobností s rozdielnymi záujmami a 

hodnotami, vzťahmi a postojmi, s rozdielnym tempom a úrovňou rozvoja, s rozdielnym telesným, 

duševným a duchovným bohatstvom, ale tiež spôsobilosťou riadiť svoj a spoločenský život. 

Vymenované špecifiká zároveň projektujú štruktúru potenciálu jednotlivca a komunity, ako aj 

štruktúru vzdelávacieho prostredia, ktoré definujeme v kapitole 3. 

 

4.1. EDUpolis - najvyšší orgán samosprávy 

 

 

EDUpolis zastrešuje záujmy všetkých aktérov súbežného systému na celom území Slovenska a 

pozostáva z troch vrstiev. 
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Najvyššou vrstvou je samospráva duchovných a kultúrnych práv - EDUpolis spektrum, strednou 

vrstvou je samospráva duševných a sociálnych práv - EDUpolis fórum a treťou vrstvou je samospráva 

telesných a hospodárskych práv - EDUpolis platforma. 

 

V hierarchii najnižším orgánom samosprávy na lokálnej úrovni alebo na úrovni vzdelávacej 

komunity je EDUdéma. Má rovnakú vnútornú štruktúru a princípy hlasovania ako EDUpolis. 

 

A. EDUpolis spektrum 
 
Má zastúpenie reprezentantov siedmich zložiek ľudského potenciálu a reprezentantov siedmich 

typov vzdelávacieho prostredia. EDUpolis spektrum zabezpečuje ochranu duchovných práv žiaka a 

studenta a kultúrnych práv poskytovateľov vzdelávacích služieb a prostredí. Inými slovami upravuje 

práva pre interakciu medzi vzdelávajúcim sa a konkrétnym pedagogickým prístupom ako súčasti 

vzdelávacieho prostredia. 

 

1. Direktívna pedagogika  
2. Protektívna pedagogika  
3. Provokatívna pedagogika  
4. Celostná pedagogika  
5. Autentická pedagogika  
6. Amikatívna pedagogika  
7. Autonomická pedagogika 

 

EDUpolis spektrum má zastúpenie najmenej 1 delegáta za každého zo siedmich zložiek ľudského 

potenciálu (spolu 7) a najmenej 1 za každý typ vzdelávacieho prostredia a pedagogiky (spolu 7). 

Spolu teda najmenej 14 delegátov. 

 

Zadefinovanie základných typov vzdelávacích prostredí a zložiek potenciálu umožňuje vytvárať 

účinnú bariéru voči pokusom o dominanciu ktoréhokoľvek typu alebo zložky na vzdelávacom trhu. 

Bráni tomu spôsob hlasovania na princípe konsenzu a konsentu. Umožní to schválenie takých 

pravidiel, ktoré chránia práva všetkých kultúrnych subjektov zastúpených v EDUpolis spektrum. 

Dohoda na takých pravidlách môže byť zložitá a veľmi zúžený prienik dovoľuje prijať len základné a 

univerzálne pravidlá o mierovom spolužití aktérov všetkých základných typov vzdelávacích prostredí 

(tiež pedagogík) a zložiek potenciálu v priestore vzdelávacieho trhu. Ale v tomto prípade ide o to, aby 

pravidlá boli univerzálne a minimálne obmedzujúce. Tento efekt - dobré univerzálne etické pravidlá - 

dokáže vyjednať práve takéto nastavenie samosprávneho systému. 

 

B. EDUpolis fórum 
 
Reprezentuje strednú vrstvu samosprávy a pozostáva z piatich hlavných subjektov trhu. Kľúčovými 

hráčmi každého trhu sú kupujúci a predávajúci, ďalej poskytovatelia služieb, sprostredkovatelia, 

poradcovia, výrobcovia, atď. Na vzdelávacom trhu kľúčovými subjektmi sú študent, poskytovateľ 

vzdelávacej služby a poskytovateľ vzdelávacieho prostredia. Do hry ale vstupujú aj ďalšie subjekty, 

ako je certifikačná služba, vzdelávací poradca, sprostredkovateľ, predajca vzdelávacích pomôcok a 

prostriedkov, odberateľ - investor v podobe rodiča, štátu, nadácie, alebo aj zákonný zástupca žiaka. 
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KLIENT  
● študent  
● žiak a zákonný zástupca 

 

POSKYTOVATEĽ VZDELÁVACÍCH SLUŽIEB 
 

● pedagógovia/sprievodcovia 

 

POSKYTOVATEĽ VZDELÁVACIEHO PROSTREDIA 
 

● zriaďovateľ 

 

DOPLNKOVÉ SLUŽBY  
● certifikačná autorita (ústav, agentúra),  
● vzdelávací poradca (kurikulárny),  
● sprostredkovateľ (obchodník, médium),  
● predajca vzdelávacích tovarov a služieb. 

 

ODBERATEĽ 
 

● rodina  
● komunita  
● samospráva  
● štát  
● hospodársky trh  
● zamestnávateľ  
● tretí sektor  
● dobrovoľníctvo  
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C. EDUpolis platforma 
 
Sú tu zastúpení všetci aktéri vzdelávacieho trhu zaregistrovaní v registri MV SR cez aplikáciu IKT 

platformy, kde uzatvárajú rôzne zmluvné záväzky v súlade so všeobecnými zmluvnými podmienkami 

prijatými orgánom EDUpolis, obchodného a občianskeho zákonníka. 

 

EDUpolis prijíma normy, ktoré nie sú v rozpore s medzinárodnými dohovormi ratifikovanými 

Slovenskou republikou, s Ústavou SR, platným obchodným a občianskym zákonníkom a zákonom o 

súbežnom vzdelávacom systéme. 

 

4.2. EDUdéma - lokálny orgán samosprávy 
 

 

Rovnaká štruktúra ako v prípade EDUpolis je použitá pri koncipovaní najmenšieho a najnižšieho 

orgánu samosprávy - EDUdémy. Kým EDUpolis je orgánom samosprávy s celonárodným pôsobením, 

EDUdéma ako orgán samosprávy pôsobí na úrovni širokej vzdelávacej komunity alebo kolónie (všetci 

aktéri, rodičia, odberatelia, zmluvní partneri a ďalší). EDUdéma rozhoduje v medziach noriem 

prijatých orgánom EDUpolis. 

 

4.3. EDUkomora - záujmové združenie 
 
Taktiež na celoúzemnej, regionálnej a lokálnej úrovni fungujú organizácie združujúce členov 

jednotlivých záujmových skupín, ktoré vystupujú ako subjekty samosprávy. Napríklad skupiny 

zastupujúce kultúrne záujmy jednotlivých vzdelávacích prostredí a pedagogík vytvoria celonárodné 

organizácie (občianske združenia), ktoré budú svoje záujmy presadzovať a strážiť na všetkých 

úrovniach - celonárodnej (EDUpolis) aj lokálnej (EDUdéma). Podobné združenia môžu vznikať pre 

poskytovateľov vzdelávacích služieb (pedagógovia), žiakov a študentov, certifikačné služby, 

zákonných zástupcov, poradcov a ďalších. 

 

EDUvolúcia navrhuje, aby hlasovania o návrhoch uznesení EDUkomory boli väčšinové.  
Konsenzuálne hlasovanie v skupine, ktorú spája jeden spoločný záujem, nie je vhodné, keďže návrhy 

sa týkajú najmä stratégií. A konsenzus viacerých stratégií v súčte prináša oslabenie želaného efektu, 

nie posilnenie. Zmyslom rokovania členov EDUkomory je vybrať stratégiu, ktorá má najvyššie 

predpoklady priniesť efekt, nie uspokojiť všetkých navrhovateľov stratégií. 

 

V rovine vertikálnej, ktorú predstavuje EDUkomora, je vhodný väčšinový princíp a v horizontálnej 

rovine, ktorú EDUkomory predstavujú navzájom vo vrstvách EDUpolis, je vhodný konsenzuálny 

princíp. EDUkomory majú rozdielne záujmy, tu je potrebný konsenzus alebo konsent. Väčšinový 

princíp by zakaždým spôsoboval popretie záujmov niektorej EDUkomory, čo by postupne eskalovalo 

napätie a nezmyselný boj o nadvládu záujmov niektorej skupiny. Príkladom je súťaž politických strán 

v parlamentných voľbách. 

 

Z uvedeného zrejme zreteľne vyplýva odpoveď, prečo projekt EDUvolúcia navrhuje samosprávu, 

ktorá uplatňuje kombináciu horizontálnej a vertikálnej decentralizácie riadenia a kombináciu 

princípov hlasovania. 
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5. Vzdelávací trh 

 
Z trhu v oblasti hospodárstva má ľudstvo už dlhodobejšie skúsenosti. Jeho základom je ponuka a 

dopyt po tovaroch a službách. Jeho aktérmi sú výrobcovia, poskytovatelia služieb, predajcovia, 

sprostredkovatelia, obchodníci, marketéri, spotrebitelia a ďalší. Nad trhom bdie ruka regulátora - 

štátu - ktorý okrem kontroly toku peňazí má za úlohu zabrániť monopolnému postaveniu 

ktoréhokoľvek subjektu. Obchodná výmena funguje na dobrovoľnom zmluvnom vzťahu. Existujú 

rôzne typy predaja, od predaja jednej značky výrobku, alebo služby až po predaj širokého sortimentu 

v obrovských obchodných domoch, kde je všetko dostupné v jednom areáli. 

 

Nový vzdelávací systém v princípe funguje podobne. Nejde síce o kúpu a predaj spotrebného tovaru, 

či rôznych služieb, ale špeciálne vzdelávacích služieb. Ich súčasťou sú rôznorodé vzdelávacie 

prostredia, obsahy, formy a cesty vzdelávania a rozvoja. Aktérmi vzdelávacieho trhu, ktorí sa v ňom 

realizujú, sú okrem žiaka alebo študenta aj rodičia, pedagógovia, budúci zamestnávatelia, poradcovia 

a ďalší. 

 

Takéto trhové prostredie dokáže vygenerovať nielen potrebnú rozmanitosť vzdelávacích prostredí, 

foriem vzdelávania a pedagogických prístupov, ale aj ďalších doplnkových služieb a tovarov, ktoré 

uspokojujú potreby účastníkov vzdelávacieho trhu. 
 
Aby na hospodárskom trhu nedochádzalo k nekalej kultúrnej, sociálnej alebo hospodárskej 

konkurencii a vytváraniu monopolov, doposiaľ to výlučne riešila štátna správa. V systéme EDUvolúcia 

túto úlohu preberá samospráva vzdelávacieho trhu. Regulácia sa dotýka troch sfér - kultúrno-etickej, 

aktérov vzdelávacieho trhu a IKT platformy. 

 

EDUvolúcia ponúka takéto nastavenie nového systému, kde si každý nájde všetko, čo potrebuje. 

Poskytuje slobodný priestor aj potenciálnym odberateľom absolventov vzdelávania, aby si mohli 

určiť vlastné požiadavky na vedomosti, zručnosti a spôsobilosti, ktorými má byť vybavený držiteľ 

profesného certifikátu. 

 

Takéto niečo umožňuje priestor, v ktorom sa ponuka aj dopyt formujú predovšetkým priamo na 

základe potrieb zúčastnených subjektov. Tieto potreby vyplývajúce z konkrétneho zapojenia 

subjektov v spoločnosti, nemusia byť uplatňované sprostredkovane. A tiež skutočnosť, že tu 

absentuje direktívny mechanizmus, ktorý by mohol tento proces deformovať v prospech niekoho zo 

zúčastnených. 
 
Trhový priestor taktiež dokáže bezprostrednejšie reagovať na dopyt študenta, alebo odberateľa a 

vygenerovať požadované vzdelávacie služby, ako sú vzdelávacie prostredia, cesty, obsahy a formy 

vzdelávania, pedagogické prístupy. Zároveň rôznorodý model vzdelávacieho priestoru dokáže byť 

celostnejší. 

 

Vďaka tomu, že systém umožňuje žiakovi a študentovi voľbu vlastnej vzdelávacej cesty už od detstva, 

že uplatňuje trhový mechanizmus ponuky a dopytu, bude dochádzať k zrýchleniu rozvoja 

vedomostného spektra obyvateľov a jeho pružnejšiemu prispôsobovaniu sa aktuálnym a 

očakávaným budúcim potrebám spoločnosti. 
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6. Obstarávanie na IKT platforme 

 
Na organizovanie a evidenciu aktérov vzdelávacieho trhu v súbežnom systéme slúži ucelená 

platforma informačných a komunikačných technológií na národnej úrovni, skrátene Vzdelávacia IKT 

platforma. Platforma je otvorená pre všetky subjekty, ktoré prejavujú záujem využívať ju na 

dosahovanie svojich cieľov v oblasti rozvoja ľudského potenciálu. Táto organizačná IKT platforma 

umožňuje stretávanie dopytu a ponuky vzdelávacích služieb a produktov na trhovom princípe. 

 

Formálna štruktúra IKT platformy je pomerne jednoduchá. Je založená na evidencii zúčastnených 

subjektov samosprávy a vzdelávacieho trhu, na evidencii zmluvných vzťahov a transakcií medzi nimi. 

 

Poskytuje operačný priestor pre fungovanie trhových transakcií, komunikácie, ponuky a dopytu 

vzdelávacích služieb, poradenstva a ďalších ponúk služieb a tovarov súvisiacich so vzdelávaním. 

Zároveň platforma slúži ako transparentný priestor pre verejnú i štátnu kontrolu využívania 

verejných financií. Platforma priamo podlieha samospráve súbežného systému - EDUpolis, pričom 

subjekty zaregistrované na IKT platforme uzatvárajú bilaterálne alebo multilaterálne zmluvy podľa 

všeobecných zmluvných podmienok EDUpolis fórum, obchodného alebo občianskeho zákonníka. 

 

Úloha formálnej evidencie a registrácie subjektov vzdelávacieho trhu na IKT platforme je zverená 

štátnej správe Ministerstva vnútra SR. 
 

 

7. Rovnaký princíp financovania oboch systémov 

 
Je v spoločenskom záujme vytvárať predpoklady, aby majetkové možnosti jednotlivca netvorili 

prekážku k dosiahnutiu vzdelania a k maximálnemu rozvoju potenciálu jednotlivca alebo komunity. 

Tento záujem zohľadňuje aj EDUvolúcia. 

 

Vzdelávanie je bezplatné podľa Ústavy SR ako aj príslušných ustanovení Dohovoru o právach dieťaťa 

a Dohovoru o ľudských právach, a zároveň je diskriminácia zakázaná. Príjmy rodičov sú rozdielne, čo 

znamená, že bez zásahu štátu nie je možné garantovať rovnaký prístup k vzdelaniu, ale ani 

maximálny rozvoj jednotlivca. Z toho vyplýva, že zákonodarca bezplatné vzdelávanie mienil ako 

povinnosť štátu platiť výdavky na vzdelávanie dieťaťa zo štátneho rozpočtu, nie z už zdaneného 

príjmu rodiča. 

 

Za najvhodnejší spôsob financovania preto považujeme financovanie prostredníctvom štátnych 

vzdelávacích normatívov pre všetky typy a formy vzdelávania a rovnocenne v súbežnom ako aj v 

tradičnom školskom systéme. Ďalšími dodatočnými zdrojmi môžu byť odberatelia absolventov, ktorí 

môžu zainvestovať naturálne, personálne alebo finančne pre potreby spriaznených poskytovateľov 

vzdelávania, alebo iných subjektov na trhu. Zdrojmi môžu byť rôzne granty, nadácie a pod. Špeciálne 

pre súbežný systém sa zakladá Nadácia EDUvolúcia. 
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8. Organizácia a riadenie vzdelávania 

 
Vzdelávací trh v súbežnom systéme poskytuje niekoľko typov vzdelávacích prostredí: 

 

 EDUtéka s celostným prostredím zahŕňa diverzitu vzdelávacích služieb, pedagogických 

prístupov, foriem, obsahov, neurodiverzitu žiakov vrátane diverzity vekovej a jeho účelom je 

poskytnúť všestranný rozvoj ľudského potenciálu, 

 EDUtéka s parciálnym prostredím je špecificky zamerané na konkrétny učebný predmet, 

oblasť, profesiu, poslanie, pedagogický prístup, na špecifický záujem, úroveň výkonu alebo 

nadanie študentov a jeho účelom je poskytnúť čiastkový rozvoj ľudského potenciálu vo 

výberovej skupine študentov, 

 EDUtéka s kombinovaný prostredím môže zahŕňať viacero špecifických zameraní, učebných 

predmetov, alebo segregovaných skupín žiakov, napr. podľa veku, alebo výkonu, jeho 

účelom je poskytnúť viacero špecifických zameraní, ktoré však nemusia byť prepojené a 

komplexné. 

 

Tieto typy vzdelávacích prostredí poskytujú vzdelávacie služby pre žiakov a študentov na základe 

zmluvného vzťahu. Hlavnou súčasťou EDUtéky je skupina žiakov, pedagogický tím, zákonní 

zástupcovia žiakov, výkonný manažment, zriaďovateľ, popripade komunitný orgán samosprávy. 

Jedno vzdelávacie stredisko môže mať jednu dvojčlennú až 30-člennú EDUtéku, ale rovnako aj 

spoločenstvo viacerých EDUték - vzdelávaciu EDUkolóniu. 

 

Záležitosti správy vzdelávacieho prostredia rieši zriaďovateľ, výkonný manažment a komunitný orgán 

samosprávy EDUdéma, otázky vzdelávacieho procesu rieši najmä základná jednotka sociálnej 

interakcie trojica pedagóg - rodič - žiak. 

 

Systém EDUvolúcia podporuje a preferuje formy vzdelávania založené na samoriadení komunity a 

sebariadení jednotlivca priamo vo vzdelávacom procese. Vzdelávací trh je však otvorený aj iným 

formám vzdelávania s rôznym stupňom sebariadenia a samoriadenia, teda aj prevažne riadeným, 

pokiaľ na trhu taký dopyt existuje. Predpokladáme, že súčasné alternatívne školy, ako sú waldorfské, 

montessoriovské, daltonské, školy Solvik, lesné školy, alebo iné, využijú slobodnejší legislatívny 

priestor súbežného systému a zaregistrujú sa v ňom. 
 
 

8.1. Sebariadený rozvoj 
 
Sebariadený rozvoj, skrátene sebarozvoj, alebo sebareguláciu, môžeme zjednodušene definovať ako 

nezávislé rozhodovanie o sebe. V prípade sebariadeného vzdelávania ide o nezávislé rozhodovanie o 

tom čo, ako, kedy a s kým sa chce dieťa alebo dospelý vzdelávať. Vnútorná motivácia je hlavnou 

hybnou silou najmä u detí do cca 15. roku, neskôr môžeme hovoriť už aj o inšpirácii ako o 

dominantnej motivácii. 

 

Vzdelávací trh ráta aj s parcialnym rozvojom, teda úzko špecializovaným zameraním vzdelávania v 

parciálnych EDUtékach. Tie sú zložené zo študentov a pedagógov, ktorých spája spoločný špecifický 

záujem, záľuba, schopnosť, nadanie, výkon, oblasť, vzdelávací predmet, odbor. Mladí ľudia zhruba 

po 15. roku života si už vytvárajú oveľa jasnejšiu cestu do budúcna často inšpirovanú svojimi idolmi.  
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povolania. Tu už študent dobrovoľne pristupuje k podmienke vyhovieť certifikačným nárokom a 

rozumie, že udelený certifikát o vzdelaní má byť zároveň pre odberateľa absolventov a spoločnosť 

garanciou kvality požadovanej pre výkon povolania. Vonkajšia motivácia pomocou certifikátu je 

vhodná pri vzdelávaní pre konkrétne povolanie v parciálnom vzdelávacom prostredí. Garanciou pre 

úspešné zvládnutie podmienok, ktoré vymedzuje certifikát, je optimálne nastavenie kurikula. 

EDUvolúcia umožňuje buď jeho nastavenie na mieru konkrétneho študenta s pomocou 

kurikulárneho poradcu, alebo si študent vyberie štandardizované kurikulum z ponuky Kurikulárneho 

registra, ktorý je dostupný na Vzdelávacej IKT platforme, kde je kontinuálne aktualizovaný. 

 

Pri všeobecnom vzdelávaní v celostných EDUtékach (alternatíva voči MŠ, ZŠ a gymnáziam) nie je 

vonkajšia motivácia certifikátom nutná a ani vhodná. Nový systém maximálne podporuje (striktne 

nevyžaduje) zásadu, aby si každé dieťa riadilo svoj všeobecno-vzdelávací proces samo s podporou 

pedagóga a komunity. 

 

Úlohou štátu, územnej samosprávy, zriaďovateľa, odberateľa a zákonného zástupcu dieťaťa, má byť 

vytvorenie podmienok pre sebariadené vzdelávanie a podpora tvorby celostných vzdelávacích 

prostredí na princípe diverzity informácií, názorov, ideológii, vzorov, zdrojov, interpretácií, a tiež 

vekovej, neurálnej a etnickej rozmanitosti spolužiakov, rôznych pedagogických prístupov, vzorov 

dospelých schopných sebariadeného a samoriadeného vzdelávania a ďalších. 
 
 
 

8.2. Samoriadený rozvoj 
 
Projekt EDUvolúcia podporuje nielen sebariadený rozvoj jednotlivca, ale aj samoriadený rozvoj úzkej 

komunity - EDUtéky. A tomuto zámeru tiež najviac vyhovuje celostné vzdelávacie prostredie, akým je 

rodina, alebo vekovo zmiešaná komunita. Celostné vzdelávacie prostredie je malou reprezentatívnou 

vzorkou celej spoločnosti, kde sa dieťa má možnosť stretnúť s jej rozmanitosťou, vytvoriť si o nej 

obraz a socializovať sa. Takéto celostné prostredie EDUtéky môže mať rôzne formy, ako je 

vzdelávacia tržnica, park, farma, mestečko, a pod. 

 

Všeobecne však z hľadiska vývinovej psychológie a rovnako aj z hľadiska sociologického, nový systém 

odporúča, aby deti do 18. rokov prednostne navštevovali celostné vzdelávacie prostredie, ktoré má 

byť pre ne domovskou komunitou. Pritom nie je podstatné, či komunitu tvoria deti zo širšieho okolia, 

alebo len rodinní príslušníci, a tiež či dieťa okrem toho navštevuje aj parciálne vzdelávacie 

prostredie, ktoré podporuje jeho špecifický potenciál, alebo nie. 
 

 

8.2.1. Samoriadená vzdelávacia komunita 
 
Samoriadená vzdelávacia komunita detí, EDUtéka, je pestrá čo do veku - od 3 do 18 rokov, 

rôznorodá vo výkonoch, nadaní, povahách, sklonoch, atď. Skúsenejšie alebo staršie deti prirodzene 

motivujú mladších a menej skúsených, aby ich nasledovali. Zároveň tu vzniká neuro diverzné 

prostredie. Deti sa ho učia vnímať ako niečo prirodzené, učia sa tu komunikovať, konflikty záujmov 

riešiť konsenzuálnou dohodou, riadiť si svoju vzdelávaciu cestu a zodpovedať za svoje rozhodnutia 

sebe samému. Jedna EDUtéka môže mať jedného celostného pedagóga, plus jeden-dvaja ďalší 

sprievodcovia. Pokiaľ je to potrebné, dostupný môže byť aj špeciálny a liečebný pedagóg, ktorý 
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môže poskytovať služby pre celú vzdelávaciu kolóniu. 

 

Filozofia EDUvolúcie vzdelávanie vníma ako prirodzenú telesnú, duševnú a duchovnú aktivitu, nielen 

čisto intelektuálnu. Učenie u detí chápe ako sociálne učenie pre praktický samostatný život a život v 

komunite. Učia sa mladší od starších, menej skúsení od skúsenejších. Cestu a cieľ vzdelávania i 

vzdelávacích aktivít si v komunite dieťa určuje samo, iniciatíva je na ňom. Môže tiež požiadať o 

pomoc, o výklad, vysvetlenie, či ukážku toho, čo si chce osvojiť. Obrátiť sa môže na staršieho alebo 

skúsenejšieho spolužiaka, na sprievodcu celostnej, alebo parciálnej pedagogiky. 

 

Samoriadená komunita však nie je iba o rozvoji potenciálu jednotlivca, ale v rovnakej miere aj o 

rozvoji potenciálu komunity. Inými slovami, dieťa sa učí nielen riadiť svoj život, ale spoluriadiť život 

komunity. Lídrom pre oblasť rozvoja komunity je celostný pedagóg, on má mať víziu jej rozvoja a 

nadchnúť pre ňu členov komunity. Okrem toho jeho úlohou je harmonizovať vzťahy, facilitovať 

sociálne napätia, a samozrejme sprevádzať dieťa vo vzdelávaní, keď o to požiada. 
 

 

8.2.2. Celostné komunity 

 

Ponímanie a význam inklúzie v novom systéme je oproti súčasnej praxi oveľa širší. “Začleňovanie” 

detí “so špeciálnymi potrebami” do tradičnej triedy medzi rovesníkov je z pohľadu EDUvolúcie iba 

integráciou detí pod názvom inklúzia. Vychádzame z presvedčenia, že očakávaný efekt inklúzie je 

možné dosiahnuť iba vo vekovo zmiešanom kolektíve a pri sebariadenom a samoriadenom režime 

vzdelávania. Preto sme pojem “inkluzívny” nahradili pojmom “celostný”. Celostnému vzdelávaniu 

pre všetky deti EDUvolúcia pripisuje mimoriadny význam, keďže typickú tzv. všetečnosť detí v ranom 

veku považuje za prirodzenú a zmysluplnú vlastnosť, ktorá zaručuje motiváciu dieťaťa budovať si 

všeobecné vzdelanie. Zároveň celostné prostredie dieťaťu poskytuje impulzy k intuitívnej tvorbe 

vlastného kurikula, ktoré bude v neskoršom veku stále viac nadobúdať črty uvedomelého plánu. 

Inšpiráciou pre dieťa sú najmä starší spolužiaci a pedagógovia. Oni tvoria celú škálu rôznych vzorov, 

idolov a typov chariziem, ktoré deti prirodzene priťahujú a nasledujú ich. V celostnej komunite 

EDUtéky dominuje celostná pedagogika, avšak jej úlohou je prepájať celé spektrum parciálnych 

pedagogických prístupov, osobnostných vzorov, idolov, chariziem. 

 

Takto nastavené celostné vzdelávacie prostredie a prístup poskytuje reálnu cestu, ako sa vymaniť z 

generačnej chudoby a zo sociálnej či kultúrnej biedy pre deti i rodičov zo sociálne vylúčených a 

akokoľvek neúspešných skupín obyvateľov. 

 

Okrem parciálnych pedagógov môžu s deťmi pracovať aj rodičia a laici. Môžu sa zúčastňovať priamo 

na vzdelávacom procese a niečo, čo ovládajú, naučiť deti, pokiaľ sa stretne záujem z oboch strán. 

 

 

8.3. Architektúra vzdelávacích prostredí 
 
Konkrétne vzdelávacie prostredia - EDUtéky, ktoré ponúkajú poskytovatelia vzdelávacích služieb na 

trhu, sa identifikujú s niektorým zo siedmich prúdov pedagogického spektra a sférou vzdelávania, čo 

sa odrazí aj na konkrétnom fyzickom priestore a architektúre vzdelávacieho prostredia. Inak bude 

vyzerať parciálna EDUtéka zameraná na hudbu, inak na prírodovedu, literatúru, alebo na tance, a 
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inak celostná EDUtéka napríklad v meste alebo na dedine. 

 

Architektúra celostnej EDUtéky môže byť inšpirovaná rôznymi modelmi, napríklad modelom 

vzdelávacej tržnice, obchodného parku, farmy alebo lesnej chalúpky. Môžeme ich nazvať 

EDUtržnicami s EDUstánkami, EDUparkmi, EDUfarmami, či EDUchalupami. Sú to priestory určené pre 

rozvoj detí a deti sú tu v pozícii klienta. V stánkoch sú nielen rôzne aktivity, zdroje informácií a 

poznatkov, ale prítomný aj duch niektorej parciálnej pedagogiky. EDUstánky v EDUtržniciach sú 

priestorom pre pedagógov z parciálneho prostredia, ktorí ponúkajú svoje špecifické vzdelávacie 

služby deťom v celostnom prostredí. 

 

Okrem EDUstánkov má celostná EDUtržnica aj univerzálne a špecifické priestory s konkrétnymi 

zameraním a aktivitami. Areál EDUtržnice a EDUparku má poskytovať čo najširší “sortiment” 

vzdelávacích možností, aby si dieťa mohlo vyberať. EDUtržnice alebo EDUparky môžu byť 

vybudované pre jednu vzdelávaciu komunitu - EDUtéku - s 30-50 vekovo zmiešanými členmi, alebo 

pre kolóniu takýchto komunít. 
 

 

9. Presadzovanie štátnych záujmov v EDUvolúcii 

 
Štát v hre zostáva aj naďalej, ale už nie celkom v úlohe výkonného riaditeľa a správcu. Obe 

právomoci má zúžené - čiastočný výkon v oblasti financovania a hospodárstva, čiastočne v oblasti 

legislatívy a plne v oblasti výkonu spravodlivosti. 

 

To znamená, že väčšina právomocí, ktoré mu obvykle umožňujú zasahovať do procesu vzdelávania v 

tradičnom školstve, preberá samospráva súbežného vzdelávacieho systému - EDUpolis. Tá je 

prostredníctvom subjektov zapojených do vzdelávacieho trhu úzko previazaná prakticky so všetkými 

stránkami života spoločnosti. Napríklad metodické riadenie vzdelávania zo strany štátu nahradzujú 

námety od rôznych subjektov zapojených do vzdelávania vrátane takých, ktoré vznikajú priamo za 

týmto účelom. Alebo pôvodné povinné štátne vzdelávacie programy nahrádzajú odporúčania od v 

systéme uznávaných autorít. V podstate je tu uplatňovaný princíp, že všetko, čím sa dá vzdelávací 

proces zdokonaliť a zefektívniť, sa deje tiež formou ponuky a dopytu. A pokiaľ na sformulovanie a 

presadzovanie požiadaviek a predstáv je potrebná kolektívna akcia, deje sa tak formou samosprávy. 

 

Štátne záujmy a ciele súbežný systém nediskriminuje, štát má na proces vzdelávania dosah 

prostredníctvom svojich orgánov, ktoré vstúpia do systému ako registrované subjekty a využívajú 

rovnaké nástroje, ako ktorýkoľvek iný subjekt vzdelávacieho trhu alebo orgánu samosprávy. To isté, 

čo platí pre štát, platí aj pre záujmy územnej samosprávy regiónov, miest a obcí. 

 

Všeobecná štátna správa (teda mimo problematiky vzdelávania) sa bez obmedzení realizuje aj 

naďalej v súlade so všeobecne záväznými predpismi. Navyše, v rámci EDUvolúcie existuje inštitút 

zákonnej certifikačnej autority, ktorý na príslušné orgány štátnej správy vo vymedzenom rozsahu 

deleguje certifikačné oprávnenia. Získaním príslušného štátneho certifikátu môže byť podmienené 

odstránenie niektorých obmedzení v ponuke služieb na vzdelávacom trhu alebo v rozsahu ich 

prípustného financovania zo štátnych zdrojov. 
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10. Šesť krokov k EDUvolúcii 

1. Zmena ustanovenia Ústavy SR týkajúceho sa “práva na vzdelanie a povinnej školskej 

dochádzky” na “právo jednotlivca a komunity na maximálny rozvoj svojho potenciálu a 

povinnosť štátu, územnej samosprávy a zákonných zástupcov dieťaťa vytvoriť podmienky 

pre takýto rozvoj”. 

 
2. Ústavný zákon o podmienkach pre rovnocenné financovanie všetkých foriem vzdelávania 

pomocou normatívu na žiaka a študenta. 

 
3. Prijatie zákona, ktorý zakotví podmienky pre vznik paralelného vzdelávacieho systému. 

 

4. Uzákonenie podmienok vzniku samoriadeného systému pre vzdelávanie (samosprávny 

systém, sebaregulácia jednotlivca a komunity, inklúzia). 

 
5. Uzákonenie podmienok vzniku slobodného trhu vzdelávacích služieb. 

 

6. Uzákonenie podmienok vzniku IKT platformy (digitálneho prevádzkového systému) pre 

vzdelávací systém. 
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