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Súhrnný záznam PRACOVNEJ SKUPINY PRE vzdelávanie, KULTÚRU, MLÁDEŽ A ŠPORT 

predsedníčka Silja Markkula, Európske fórum mládeže 

Piatok 17. decembra 2021 

 

1. Otvorenie – predsedníčka 

Schôdza sa konala plne na diaľku. Predsedníčka vysvetlila, že vzhľadom na odloženie tretieho 
zasadnutia európskej panelovej diskusie občanov 1 na tému Silnejšie hospodárstvo, sociálna 
spravodlivosť a pracovné miesta/vzdelávanie, kultúra, mládež a šport/digitálna transformácia 
pracovná skupina ešte nemala možnosť diskutovať o odporúčaniach panelu. Predsedníčka tiež 
oznámila, že pre nedostatok tlmočníckych služieb nebolo možné rozdeliť štyri témy tak, aby sa o nich 
diskutovalo v štyroch menších skupinách, ako dúfala. Predsedníčka oznámila, že v záujme lepšej 
štruktúry diskusie najskôr stručne predstaví štyri témy formou prehľadu predchádzajúcich diskusií a 
príspevkov z tretej priebežnej správy o príspevkoch z platformy. Členovia pracovnej skupiny budú 
vyzvaní, aby zdôraznili, ktoré otázky považujú za najdôležitejšie v rámci každej témy a ako by sa tieto 
otázky mali riešiť, a aby tiež upozornili na prípadné chýbajúce otázky. Jeden člen pracovnej skupiny 
okrem toho navrhol, aby sa v rámci témy Vzdelávanie doplnila čiastková téma vzdelávanie v oblasti 
výskumu a vedy. 
   
2. Správa občanov z európskej panelovej diskusie občanov 1 o stave ich diskusií  

Zástupca európskej panelovej diskusie občanov zdôraznil kľúčové body, o ktorých diskutovali 
účastníci panelu: 

 význam uľahčovania kultúrnych a iných výmen s cieľom podporiť skutočnú európsku 
identitu, najmä rozšírením programu Erasmus, 

 význam zlepšenia prístupu k vzdelávaniu a jeho financovania, ako aj výučby zameranej na 
digitálne a environmentálne otázky; potreba podporovať spoločné európske normy 
vzdelávania, ako aj lepší prístup k štipendiám, 

 pokiaľ ide o šport, účastníci panelu poukázali na nedostatočný prístup k fyzickým aktivitám. 
 
3. Diskusia o tretej priebežnej správe z mnohojazyčnej digitálnej platformy a o predchádzajúcich 

témach pracovnej skupiny 

V následnej diskusii členovia pracovnej skupiny zdôraznili tieto hlavné otázky: 

 Kultúra:   
– zdôraznil sa význam kultúrnej identity prostredníctvom ochrany európskeho kultúrneho 
dedičstva a rozvoja kolektívneho povedomia o spoločnej histórii s dôrazom na perspektívny 
prístup (presadzovanie európskych hodnôt); zaznel návrh začleniť ochranu európskeho 
kultúrneho dedičstva do vzdelávania o európskej histórii a zároveň vytvoriť prepojenie s 
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budúcnosťou prostredníctvom iniciatívy Nový európsky Bauhaus. Niekoľkokrát sa hovorilo aj 
o tom, že by sa mohli vypracovať spoločné učebnice dejín;  
– zaznelo niekoľko výziev na podporu kultúrnych výmen, a to aj v školách. Diskutovalo sa o 
ochrane umelcov a vytvorení európskeho štatútu umelca a navrhlo sa vytvoriť celoeurópsku 
platformu pre umelcov, na ktorej by mohli prezentovať svoju prácu; 
– niektorí rečníci zdôraznili význam ochrany kultúrnych menšín a najmä jazykov; 
– uviedla sa potreba podporovať tvorbu európskeho obsahu. V tejto súvislosti sa spomenuli 
nové formy vyjadrenia v digitálnom prostredí, napríklad hry; 
– jeden účastník vyjadril požiadavku vymenovať osobitného „komisára pre kultúru“.  
 
Počas diskusie sa zdôraznil hospodársky význam kultúrnej oblasti, ako aj existujúce iniciatívy 
na európskej úrovni. Dvaja členovia vyjadrili názor, že kultúra musí zostať v právomoci 
členských štátov. V mnohých vystúpeniach sa zdôraznilo prepojenie medzi politikami v 
oblasti kultúry a inými témami alebo politikami: občianstvo, vzdelávanie, mládež atď. 

 

 Mládež:   
- V pracovnej skupine bol vyjadrený ako všeobecný problém prístup mladých ľudí ku kvalitným 

pracovným miestam na základe noriem kvality, ktorý treba zaručiť. Zdôraznil sa význam 
spravodlivého odmeňovania. Neplatené stáže sa vo všeobecnosti považujú za problém a bol 
vyjadrený návrh zakázať ich na základe právneho nástroja na úrovni EÚ. Niektorí rečníci 
navrhli zavedenie finančných stimulov pre podniky, ktoré ponúkajú kvalitné stáže.  

- Pokiaľ ide o existujúce nástroje EÚ zamerané na riešenie nezamestnanosti mladých ľudí, 
zdôraznila sa potreba účinného vykonávania záruky pre mladých ľudí. 

- Počas diskusie sa spomenulo, že mladí ľudia by mali mať možnosť začať pracovať od veku 16 
rokov alebo dostávať podporu na štúdium až do doktorandského štúdia.  

- Nastolila sa aj otázka bývania, ktorú musia riešiť čelia mnohí mladí ľudia v celej Európe, ako 
ďalší predpoklad toho, aby si mohli budovať nezávislý život. 

- Zaznel návrh vytvoriť európsku civilnú službu ako rozšírenie Európskeho zboru solidarity. 
- Spomenulo sa aj zastúpenie mladých ľudí v rozhodovacích grémiách.  
- Medzi ďalšími otázkami, ktoré sa považujú za osobitne dôležité pre mladých ľudí, je ich 

prístup k starostlivosti o duševné zdravie; učenie jazykov; podpora zdravého životného štýlu; 
podpora získavania tzv. mäkkých zručností; lepší prístup k celoeurópskym informáciám o 
tom, čo ponúkajú univerzity a podniky, resp. spoločnosti (európska platforma), a uľahčenie 
ekologického cestovania v Európe (vlakmi). 
 

 Šport 
Dva hlavné aspekty, o ktorých sa diskutovalo v pracovnej skupine, bol po prvé význam športu v 

záujme podpory európskej identity, resp. konkrétnejšie pocitu príslušnosti k EÚ, a po druhé 

skutočnosť, že šport treba v súčasnosti považovať za kľúčový prvok politiky v oblasti zdravia vo 

všeobecnosti (a to aj pri obnove po pandémii). Medzi predloženými myšlienkami boli tímy EÚ 

v medzinárodných súťažiach, vytváranie športových podujatí EÚ, propagácia vizuálnych 

materiálov EÚ v športe a poskytovanie lepších informácií o miestnych/regionálnych športoch. 

Poukázalo sa na význam inkluzívnosti v športových aktivitách, najmä pokiaľ ide o komunitu 

LGBT osôb. Niektorí rečníci spomenuli iniciatívu Európsky týždeň športu, ktorú treba oceniť, 

ktorá sa však nepropaguje dostatočne. 
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 Vzdelávanie 
V rámci témy Vzdelávanie sa členovia pracovnej skupiny často venovali myšlienkam, ktoré 
boli uvedené aj pri predchádzajúcich témach, ako je najmä cezhraničná mobilita, ktorá by 
znamenala posilnenie programu Erasmus a poskytovala príležitosti výmeny učiteľov a detí, 
ako aj podporu nadobúdania jazykových, digitálnych a mäkkých zručností a vzdelávania 
v otázkach klímy. 

- Počas diskusie bol viackrát vyjadrený návrh zaviesť vysokokvalitný systém celoživotného 
vzdelávania v Európe, ktorého možnosti by mohli využívať všetci pracovníci, okrem iného 
starnúci pracovníci alebo pracovníci žijúci vo vidieckych oblastiach, a ktorý by sa týkal 
všetkých odvetví. Malo by sa tým zabezpečiť, aby právo na celoživotné vzdelávanie a 
odbornú prípravu mohli reálne uplatňovať všetci ľudia v Európe.  

- Objavili sa aj výzvy na zlepšenie cezhraničného uznávania učňovskej prípravy a odbornej 
prípravy na európskej úrovni.  

- Niektorí rečníci zdôraznili, že školy by mali byť bezpečným priestorom, kde sa možno naučiť, 
čo znamená občianstvo a čo sú to spoločné hodnoty (inkluzívnosť, boj proti rasizmu, 
demokracia atď.). 

- Objavili sa výzvy na vytvorenie partnerstva s odbornými odvetviami s rôznym zameraním: 
vzdelávanie zamerané na obchodné modely, zvyšovanie informovanosti občanov o nových 
technológiách alebo podpora striedania práce a štúdia alebo odbornej prípravy.  

 
Počas diskusie niekoľko rečníkov zdôraznilo, že vzhľadom na rozdiely medzi vzdelávacími 
systémami v Európe a skutočnosť, že vzdelávanie je naďalej vnútroštátnou, niekedy dokonca 
regionálnou kompetenciou, by sa opatrenia v tejto oblasti na európskej úrovni mali zamerať na 
výmenu najlepších postupov.  
 

 

4. Záverečné slová predsedníčky a plán nasledujúcej schôdze  
 
Predsedníčka na záver schôdze zhrnula hlavné body, o ktorých sa hovorilo počas diskusie, a ocenila 

dobrú interakciu medzi členmi. Vyjadrila nádej, že na nasledujúcej schôdzi sa budú môcť použiť iné 

formáty, a navrhla, aby sa schôdza vysielala cez internet. Zdôraznila tiež, že ešte pred schôdzou sa 

rozošle súhrnný záznam, čo umožní nadviazať na doterajšie diskusie. 


