
Správa o stave vzdelanosti v krajinách OECD 
 

Dňa 9. septembra 2009 bola za prítomnosti GT OECD A. Gurríu oficiálne zverejnená 
publikácia OECD v oblasti vzdelávania Správa o stave vzdelanosti (Education at a Glance 
2009, EAG). Uvedená publikácia, ktorá porovnáva vzdelávacie systémy členských 
a vybraných nečlenských krajín OECD na základe kvantitatívnych indikátorov, je vydávaná 
pravidelne každý rok. Indikátory poskytujú informácie o ľudských a finančných zdrojoch 
investovaných do vzdelávania, miery ich návratnosti, ako aj údaje o vývoji a fungovaní 
vzdelávacích systémov. Oproti predchádzajúcim vydaniam tohtoročné obsahuje rozšírenú 
analýzu ekonomickej návratnosti investícií do vzdelania, analýzu spoločenského dopadu 
vzdelania, ďalej zahŕňa nové údaje o dlhodobej nezamestnanosti mladých ľudí, prvé výsledky 
programu TALIS, ako aj zhrnutie najlepších výsledkov vzdelávania 15-ročných študentov 
v rámci programu PISA 2006. Je potrebné podotknúť, že údaje v publikácii sú z roku 2007 
a teda nezohľadňujú najnovšie zmeny vyvolané krízou. 

  
Správa uvádza, že v priemere za krajiny OECD dosiahlo v roku 2007 30% dospelých (veková 
skupina 25 – 64 rokov) základné a nižšie stredoškolské vzdelanie, 44% vyššie stredoškolské 
vzdelanie a 27% vysokoškolské (terciárne) vzdelanie (v SR je pomer 13/73/14). Správa ďalej 
konštatuje trend rastu populácie s terciárnym vzdelaním a mladých ľudí, ktorí sú 
pripravení investovať do tohto druhu vzdelania, uvedomujúc si budúce výhody z toho 
vyplývajúce. V rokoch 1998 – 2006 sa zvýšil počet ľudí s ukončeným univerzitným alebo 
iným VŠ vzdelaním minimálne o 7% ročne v Írsku, Poľsku, Portugalsku, Španielsku 
a Turecku, v priemere za OECD rast o 4,5%, v SR o 5,7%. Uvedené naznačuje, že dopyt 
po terciárnom vzdelávaní bude rásť aj v budúcnosti, čo kladie nároky nielen na samotné 
vzdelávacie systémy krajín, ale následne aj na absorpčnú schopnosť pracovných trhov. Tá je 
závislá od štruktúry hospodárstva i od všeobecnej úrovne hospodárskeho vývoja. Podľa 
štatistík za roky 1998 - 2006 občania s vyšším vzdelaním v ČR, Maďarsku, Luxembursku, 
SR, Islande, Holandsku i Slovinsku majú dobré vyhliadky na nájdenie príslušného 
kvalifikovaného pracovného miesta, keďže v týchto krajinách viac ako 85% ľudí s VŠ 
vzdelaním aj na takýchto miestach pracuje. Najvýznamnejší rast miery ukončenia VŠ 
vzdelania bol zaznamenaný v ostatnej dekáde, počas ktorej sa prakticky zdvojnásobila, z 20% 
v r. 1995 na 39% v r. 2007. Uvedené vyvolalo zmeny v rebríčkoch krajín, napr. Fínsko sa 
posunulo z 10. miesta (1995) na 3. miesto (2007), naopak USA klesli z 2. miesta (1995) na 
14. priečku (2007). 
 
Správa rozoberá aj vplyv dosiahnutého stupňa vzdelania na mieru zamestnanosti 
jednotlivca v členení podľa pohlavia. Vo väčšine krajín platí priama úmera medzi rastúcim 
vzdelaním a mierou zamestnanosti, tj. vyššie vzdelanie zlepšuje vyhliadky zamestnať sa. 
OECD konštatuje výraznú priepasť medzi mierou zamestnanosti osôb s vyšším 
stredoškolským (SŠ) vzdelaním a osôb s nižším ako SŠ vzdelaním, pričom tento rozdiel je 
najvýraznejší v SR, Maďarsku, Taliansku i ČR. V SR bola v r. 2007 miera zamestnanosti 
žien s vyšším SŠ vzdelaním až o 43,1 percentuálnych bodov vyššia ako u žien s nižšou 
úrovňou vzdelania, u mužov bol tento rozdiel ešte vyšší – 52,6 %-nych bodov, čo už 
predstavuje extrémnu hodnotu. V priemere za OECD bola miera zamestnanosti mužov 
s nižším vzdelaním 70,3% (SR 29,5%), s vyšším SŠ vzdelaním 84,3% (SR 82,1%) 
a s terciárnym vzdelaním 89,4% (SR 89,7%). Tento stav dokumentuje aj podiel dlhodobo 
nezamestnaných na všetkých nezamestnaných (veková skupina 25-34), ktorý sa v prípade 
SR pohybuje na úrovni 96% u osôb s nižším ako SŠ vzdelaním (údaje za r. 2007, najvyššia 
hodnota z 23 OECD krajín) a 83% u osôb s vyšším SŠ vzdelaním. Vo väčšine OECD krajín 
viac ako polovica nízkokvalifikovaných nezamestnaných patrí do kategórie dlhodobo 



nezamestnaných. Uvedené poukazuje na potrebu posilnenia opatrení v oblasti 
zamestnanosti, znižovania dlhodobej nezamestnanosti a podpory ďalšieho vzdelávania 
osôb s nízkou kvalifikáciou. 
 
Pre spoločnosť, hospodárstvo i jednotlivca bolo vzdelanie vždy považované za investíciu do 
budúcnosti. Hodnota hrubých príjmov, ktoré zarobí  počas svojho pracovného života muž 
s terciárnym vzdelaním oproti mužovi s nižšou kvalifikáciou, dosiahne v priemere za krajiny 
OECD 186 tis. USD, pričom v Taliansku a USA presahuje hranicu 300 tis. USD. „Odmeny 
„za investovanie do VŠ vzdelania sú nižšie pre ženy s výnimkou niektorých krajín (AU, DE, 
KR, NO, ES, TR). Priemerná hodnota investovaná individuálne do terciárneho vzdelania 
bola v krajinách OECD v r. 2007 67 tis. USD, berúc do úvahy verejné i súkromné výdavky 
ako aj nepriame náklady vo forme ušlých súkromných a verejných príjmov a daní. 
V Rakúsku, Nemecku a USA presiahli tieto investície 100 tis. USD. Návratnosť 
individuálnych investícií do terciárneho vzdelania je vyššia ako návratnosť investícií do 
nižšej úrovne vzdelania, je približne dvojnásobná (u mužov 82 tis. USD/40 tis. USD, u žien 
52 tis. USD/28 tis. USD). Návratnosť verejných investícií do terciárneho vzdelania 
(v podobe vyšších daní a sociálnych príspevkov z vyšších príjmov a nižších sociálnych 
transferov z verejných rozpočtov) je rovnako vyššia ako u osôb s nižším vzdelaním. 
Priemerná hodnota uvedenej návratnosti počas pracovného života individuálnej osoby je 52 
tis. USD, pričom v Belgicku, ČR, Maďarsku a USA prekračuje 90 tis. USD (v ČR až 160 tis. 
USD, SR nie je zahrnutá). 
 
Tohtoročné vydanie EAG ponúka aj analýzu spoločenského dopadu vzdelania, konkrétne 
na vnímanie vlastného zdravia, záujem o politiku a medziľudskú dôveru. Všetky tri uvedené 
fenomény majú pozitívny vzťah k úrovni dosiahnutého vzdelania, čo znamená, že ľudia 
s vyšším vzdelaním majú skôr tendenciu považovať vlastné zdravie prinajmenšom za 
dobré, zaujímajú sa viac o politiku a viac veria v snahu ľudí byť čestnými a slušnými.  
 
Z pohľadu výdavkov krajín na všetky stupne vzdelávania investujú krajiny OECD ako 
celok 6,1% ich kolektívneho HDP, pričom v Dánsku, na Islande, v Kórei, USA a Izraeli je to 
viac ako 7% (v SR 4,3%; údaje za rok 2006). Vyjadrené v pomere na študenta vynaložia 
krajiny OECD v priemere 93 775 USD počas trvania základného a stredoškolského štúdia 
(najmenej v Mexiku 26 029 USD, následne v SR 39 413 USD, najviac v Luxembursku 209 
060 USD, Švajčiarsku 141 013 USD a Nórsku 134 303 USD). V prípade terciárneho 
vzdelávania (vynímajúc výdavky na výskum a vývoj a vedľajšie výdavky /doprava, strava, 
ubytovanie/) dosiahli v r. 2006 výdavky na študenta priemerne za OECD 8 418 USD ročne, 
v rozmedzí od menej ako 5 000 USD v Maďarsku, Poľsku, SR (4 201 USD) a Turecku až po 
viac ako 10 tis. USD v Rakúsku, Kanade, Nórsku, Švajčiarsku a USA. Výdavky na študenta 
na základných a stredných školách vzrástli v rokoch 1995 – 2006 o 35%, zatiaľ čo výdavky 
na študenta VŠ v tretine OECD krajín klesli v uvedenom období a nekopírovali tak v úvode 
správy spomínaný nárast počtu študentov terciárneho vzdelávania. Výdavky na študenta VŠ 
vzrástli v rokoch 2000 – 2006 o 11% v priemere za OECD, čo svedčí o snahe vlád riešiť 
nárast dopytu po tomto druhu vzdelania prostredníctvom masívnych investícií. 5 krajín z 11-
tich (ČR, Mexiko, Poľsko, SR, Švajčiarsko), v ktorých bol v rokoch 2000 – 2006 
zaznamenaný nárast počtu prihlásených študentov o viac ako 20 percentuálnych bodov, 
adekvátne zvýšili aj výdavky na terciárne vzdelávacie inštitúcie v tomto období.  
 
Vzhľadom na rastúci záujem o rôzne druhy vzdelávania hľadajú vlády možnosti lepšieho 
financovania vzdelávacích inštitúcií prostredníctvom nových partnerstiev (s jednotlivcami, so 
súkromným sektorom a i.). Uvedené sa týka predovšetkým predškolského a terciárneho 



vzdelávania. Správa poukazuje na skutočnosť, že vo všetkých krajinách s dostupnými dátami 
sa v rokoch 2000 – 2006 zvýšili verejné výdavky na vzdelávacie inštitúcie, avšak súkromné 
výdavky domácností na vzdelávanie rástli v ¾-nách krajín ešte vyšším tempom (85% 
výdavkov na vzdelávanie však stále pochádza z verejných zdrojov). Podiely súkromného 
financovania vzdelávacích inštitúcií na ich celkovom financovaní najviac kolíšu 
u terciárneho vzdelávania, v rozmedzí od menej ako 5% v Dánsku, Fínsku a Nórsku po viac 
ako 40% v Austrálii, Kanade, Japonsku, Izraeli, a viac ako 75% v Kórei (v SR 17,9%; údaje 
za 2006).  
 
V súvislosti s napätou situáciou vo verejných rozpočtoch krajín OECD dáva do pozornosti 
demografické zmeny, ktoré môžu zmierniť naliehavé rozpočtové problémy v niektorých 
krajinách, napr. v Kórei, Poľsku a SR, kde sa v nadchádzajúcej dekáde predpokladá 20%-ný 
pokles zápisov na školy. Opačná situácia (nárast o 15% do r. 2015) je avizovaná v Írsku, 
Španielsku a Izraeli.  
 
EAG 2009 po prvýkrát prezentuje medzinárodnú štatistiku zameranú na prostredie 
vzdelávania a pracovné podmienky učiteľov na školách, ktorá bola získaná na základe 
reakcií učiteľov a riaditeľov stredných škôl nižšieho stupňa z 23 krajín vrátane SR (poz. ide 
o OECD program s názvom TALIS). Z množstva hodnotených oblastí EAG informuje napr. 
o stave hodnotenia učiteľov a spätnej väzby zo strany ich nadriadených, resp. školského 
inšpektorátu. Vo všeobecnosti učitelia považujú hodnotenie i uznanie v práci za dôležité pre 
ich vlastnú spokojnosť, naviac výsledky hodnotení vedú často k zmenám ich pracovných 
metód a zlepšuje ich rozvoj ako učiteľov. Priemerne 13 % učiteľov v krajinách TALISu 
nedostalo za uplynulých 5 rokov žiadnu spätnú väzbu ani hodnotenie (v Taliansku až 
55%, v Španielsku 46%). Na školách v SR je hodnotenie učiteľov a spätná odozva bežnou 
praxou.  
 
Záver 
 
Správa vychádza v čase hospodárskej krízy a v tejto súvislosti podčiarkuje dôležitosť podpory 
vzdelávania, predovšetkým terciárneho, považujúc ho za jedno zo základných východísk 
z celosvetovej recesie. Výhody plynúce zo získania vyššej kvalifikácie pre jednotlivca 
i samotnú ekonomiku nepochybne prevyšujú náklady na vzdelávanie v každej krajine. 
Investície do ľudského kapitálu jednoznačne podľa OECD prispejú k obnove ekonomík. 
Vlády krajín OECD by mali zobrať uvedené do úvahy pri formovaní svojich vzdelávacích 
politík.  
 
Bližšie informácie o publikácii je možné získať na adrese www.oecd.org/edu/eag2009.   
 
 

http://www.oecd.org/edu/eag2009

	Záver 
	 
	Správa vychádza v čase hospodárskej krízy a v tejto súvislosti podčiarkuje dôležitosť podpory vzdelávania, predovšetkým terciárneho, považujúc ho za jedno zo základných východísk z celosvetovej recesie. Výhody plynúce zo získania vyššej kvalifikácie pre jednotlivca i samotnú ekonomiku nepochybne prevyšujú náklady na vzdelávanie v každej krajine. Investície do ľudského kapitálu jednoznačne podľa OECD prispejú k obnove ekonomík. Vlády krajín OECD by mali zobrať uvedené do úvahy pri formovaní svojich vzdelávacích politík.  

