
 

 

 
SÚHRNNÝ ZÁZNAM PRACOVNEJ SKUPINY PRE VZDELÁVANIE, KULTÚRU, MLÁDEŽ A ŠPORT, 

ktorej predsedá Silja Markkula, predsedníčka Európskeho fóra mládeže 

piatok 25. marca 2022 od 9.00 h do 11.30 h a od 14.00 h do 16.00 h 

 

1. Úvodné poznámky predsedníčky  

 

Schôdza sa konala v hybridnom formáte a vysielala sa cez internet (záznamy sú k dispozícii tu a tu). Po 

privítaní účastníkov predsedníčka vysvetlila, že cieľom schôdze je prediskutovať predbežné návrhy 

vypracované na základe odporúčaní z panelových diskusií občanov. Predsedníčka navrhla štruktúru schôdze 

tak, že sa prediskutujú opatrenia jedno po druhom.  

 

Okrem toho oznámila, že bola vypracovaná štvrtá správa digitálnej platformy. V tejto správe zdôraznila 

nové príspevky alebo dôraz, pokiaľ ide o neistotu práce a nezamestnanosť mladých ľudí, sociálne a 

geografické rozdiely v prístupe k terciárnemu vzdelávaniu a kultúre, tzv. celoúnijný múzejný pas, ktorý by 

vyhovoval potrebám osôb so zdravotným postihnutím, profesionalitu pracovníkov v oblasti kultúry, rodovú 

rovnosť v športe a menej známych športoch.  Vyzvala členov pracovnej skupiny, aby mali na pamäti túto 

správu. 

 

2. Vystúpenie hovorkyne 

 

Hovorkyňa pracovnej skupiny vystúpila s cieľom predložiť prvé predbežné návrhy a vysvetliť metodiku 

použitú počas ich vypracovania. Zdôraznila, že niektoré prvky si vyžadujú ďalšiu diskusiu, pretože nie sú 

výslovne uvedené v odporúčaniach panelov občanov alebo sa prekrývajú s inými pracovnými skupinami. 

 

3. Prezentácia a diskusia o pôvodných predbežných návrhoch s cieľom predložiť predbežné návrhy na 

plenárnom zasadnutí 26. marca 

 

V následnej diskusii mali účastníci k dispozícii zoznam predbežných návrhov a rokovali o každom opatrení 

podľa poradia. 

 

Pokiaľ ide o klaster v oblasti vzdelávania, viacerí členovia pracovnej skupiny zdôraznili pojem „európsky 

vzdelávací priestor“ a potrebu financovania. Ďalej sa diskutovalo o týchto bodoch:  

- Jeden člen pracovnej skupiny uviedol, že zásada rovnakého prístupu k vzdelávaniu a celoživotnému 

vzdelávaniu, ako aj uznávanie titulov a odborných zručností by sa mali výslovne vzťahovať aj na 

utečencov. 

- Slovo „harmonizácia“ úrovne vzdelávania vyvolalo určitý skepticizmus a bolo by vhodné, aby sa 

nahradilo slovom „koordinácia“.  

https://multimedia.europarl.europa.eu/en/webstreaming/conference-on-future-of-europe-workgroup-on-education-culture-youth-and-sport_20220325-0900-SPECIAL-OTHER-1
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/webstreaming/conference-on-future-of-europe-workgroup-on-education-culture-youth-and-sport_20220325-1400-SPECIAL-OTHER-1


 

 

- Podľa odporúčania európskej panelovej diskusie občanov by sa členské štáty mali dohodnúť na 

certifikovaných minimálnych normách vzdelávania v hlavných predmetoch počnúc základnou 

školou a zaviesť ich. 

- Potreba zlepšiť vzájomné uznávanie diplomov, pričom sa nesmie zabudnúť na odborné zručnosti 

(napríklad v oblasti životného prostredia a digitálnych technológií). Mohol by sa spomenúť aj 

európsky rámec pre učňovskú prípravu založený na osobitných moduloch.  

- V návrhoch by sa malo stanoviť právo na odbornú prípravu na pracovisku.  

- EÚ by sa mala zasadzovať za uznávanie formálneho a neformálneho vzdelávania, napríklad podľa 

príkladu ocenenia Unesca „mesto vzdelávania“ a stavať na kľúčovej úlohe, ktorú v tejto oblasti 

môžu zohrávať športové združenia, ako aj kultúrne a mládežnícke organizácie. V tejto súvislosti by 

sa tieto organizácie mali viac uznávať. 

- V rámci rozvoja nadčasového vzdelávania a celoživotného vzdelávania v Európe viacerí členovia 

pracovnej skupiny trvali na potrebe komplexného plánu. Niektoré z navrhovaných úprav zahŕňali: 

doplnenie občianskeho vzdelávania o kurzy o európskej histórii, hodnotách EÚ a úlohe EÚ vo svete; 

používanie skratky „STEAM“ (vrátane umenia a humanitných vied) namiesto STEM. Boli predložené 

aj návrhy na spojenie všetkých opatrení týkajúcich sa kritického myslenia a digitálneho vzdelávania 

do jedného opatrenia s niekoľkými úpravami: používať konkrétnejší pojem než „skepticizmus“, 

odkazovať skôr na „mediálnu gramotnosť“ a nie na digitálne vzdelávanie, odstrániť odkaz na 

„dezinformácie“ (ktorý by sa mohol chápať ako podpora cenzúry) a spomenúť boj proti šikane a 

rasizmu.  

- Pokiaľ ide o vyučovacie techniky, bola podaná žiadosť o odstránenie participatívnych videohier 

alebo odkaz na „gamifikáciu“ namiesto „videohier“. 

- Pokiaľ ide o odbornú prípravu učiteľov, navrhlo sa spomenúť ich mobilitu prostredníctvom 

programu Erasmus Plus a vytvoriť platformu umožňujúcu prístup k učebným materiálom a 

poznatkom vybudovaným v Európe. Niektorí účastníci žiadali, aby mali učitelia do väčšej miery 

úlohu mentorov študentov a aby boli lepšie informovaní o sociálnych médiách. Navrhlo sa tiež 

nahradiť pojem „podporovať“ výrazom „rozvíjať existujúce programy“ alebo „podporovať 

systémovú a nepretržitú kvalitnú odbornú prípravu“. 

- V rámci prístupu k internetu pre všetky deti a rodiny bolo predložených niekoľko návrhov na 

preformulovanie, ako napríklad doplnenie pojmu „širokopásmové pripojenie“ a vypustenie odkazu 

na pandémiu s cieľom zachovať širší význam opatrenia. Niektorí rečníci takisto vyzvali, aby sa 

rozsah pôsobnosti opatrenia rozšíril na všetkých jednotlivcov, a to aj na pracovné účely. 

- Napokon, pokiaľ ide o informačnú platformu na výmenu poznatkov a skúseností, viacerí účastníci 

nastolili myšlienku zahrnúť do nej riešenia pre mladých ľudí a presunúť ju do klastra pre mládež. 

Takisto sa navrhlo, aby platforma zhromažďovala informácie o všetkých existujúcich programoch a 

dostupných príležitostiach.  

 

Pokiaľ ide o klaster o otázkach týkajúcich sa mládeže, účastníci predložili v rámci každého opatrenia tieto 

pripomienky: 

- Pokiaľ ide o účasť a zastúpenie mladých ľudí, niektoré z návrhov zahŕňali: nahradenie pojmu 

„kontinent“ pojmom „Európska únia,“ pridanie „rozhodovacieho procesu“ do „demokratických 

procesov“ a zavedenie systematického „systému testovania mládeže“ s cieľom posúdiť vplyv 

európskych právnych predpisov na mladých ľudí (uvedené v najnovšej správe platformy). Podrobne 

sa diskutovalo o nápade znížiť vek potrebný na účasť vo voľbách do Európskeho parlamentu, podľa 

možnosti so znením Európskeho parlamentu a pod podmienkou posilnenia občianskej výchovy a 

vzdelávania o EÚ v učebných osnovách.  



 

 

- Viacerí rečníci vyzvali na odlišnú formuláciu, pokiaľ ide o „pozorovacie návštevy“ (ktoré by sa nikdy 

nemali považovať za súhlas s detskou prácou) prostredníctvom: obmedzenia dĺžky návštevy, 

prípadným odstránením odkazu na dotácie a prepojenie týchto návštev s rámcom profesijného 

poradenstva a mentorstva v rámci formálneho vzdelávania. Medzi ďalšie nápady patrilo vytvorenie 

európskej občianskej služby s mobilitou, podpora duálnych formácií a osobitné riešenie európskej 

záruky pre mladých ľudí. 

- V rámci aspektu dodržiavania noriem kvality pracovných miest a stáží diskutovali účastníci o 

odmeňovaní stáží. Pracovná skupina vyjadrila podporu zákazu neplatených stáží, pričom venovala 

pozornosť tomu, aby sa neznižovali príležitosti ponúkané mladým ľuďom, a ďalej by sa mala zvážiť 

otázka stáží v rámci vzdelávania. Alternatívou by mohlo byť poskytnutie verejnej finančnej podpory 

stážistom.  

- Bude potrebné podporovať dobrovoľnícke aktivity, ktoré sú rozdielne od pracovných miest alebo 

stáží. 

- Čo sa týka rovnakého prístupu mladých ľudí k sociálnej ochrane, účastníci navrhli ísť ešte ďalej, 

pokiaľ ide o prístup k bývaniu. Niektorí členovia pracovnej skupiny predovšetkým navrhli, aby sa 

bývanie alebo prístup k cenovo dostupnému bývaniu stali ľudským právom. Bol predložený návrh, 

aby sa stanovili osobitné opatrenia na ochranu sirôt po odchode zo sirotinca z dôvodu ich veku. 

- V rámci predchádzania úniku mozgov sa navrhlo, aby krajina prijímajúca osobu, ktorej vzdelanie 

bolo založené na verejnom financovaní, mohla finančne odškodniť krajinu pôvodu, hoci niektorí 

členovia zdôraznili riziko ohrozenia slobody pohybu v EÚ. Ďalší rečník navrhol, že „nútenej mobilite“ 

by sa dalo vyhnúť vyrovnávaním miezd v celej EÚ. 

- Napokon, pokiaľ ide o opatrenia krízového riadenia zamerané na mladých ľudí, uviedla sa 

poznámka, že scenáre nemožno podrobne opísať, ako sa uvádza v odporúčaní ECP. 

 

Pokiaľ ide o klaster „Podpora európskej identity“, rečníci nastolili tieto body: 

- V názve klastra chýba slovo „kultúra“, ktorá by sa mala vzťahovať aj na rozmanitosť. 

- Ďalšou myšlienkou na vytvorenie „kultúry výmeny“ by bol európsky kultúrny pas. 

- Pokiaľ ide o podporu viacjazyčnosti, rečníci vyjadrili názor, že je potrebná odlišná formulácia, keďže 

požadovaná úroveň C1 v angličtine sa javí nielen ako nerealistická, ale rovnako dôležité by mohlo 

byť aj štúdium jazyka bezprostredných susedov, najmä v cezhraničných oblastiach, alebo jazyka 

národnostnej menšiny v krajine. Viacerí rečníci trvali na lepšej ochrane menšinových a regionálnych 

jazykov, napríklad prostredníctvom záväzného nástroja. V tejto súvislosti sa pripomenul Rámcový 

dohovor Rady Európy na ochranu národnostných menšín, ako aj návrh na vytvorenie agentúry 

zameranej na ochranu týchto jazykov.  

- Pokiaľ ide o príležitosti zdieľať európsku kultúru, boli predložené rôzne návrhy: nahradiť 

„vybudovať ich spoločnú európsku identitu“ frázou „preskúmať ich spoločnú európsku identitu“, 

doplniť „bez hraníc“ za frázu „zdieľať európsku kultúru“ so spresnením „konkrétne v mediálnej 

oblasti“ – keďže je vždy prekvapujúce, že človek stratí prístup k rovnakému obsahu hneď, ako 

prekročí hranicu v rámci EÚ. Ďalšia rečníčka však vyjadrila neochotu, pokiaľ ide o takúto zmienku, 

pretože by neslúžila záujmom autorov. Bol predložený návrh na lepšiu oslavu Dňa Európy, a to 

najmä na miestnej úrovni. 

- V rámci ochrany európskeho kultúrneho dedičstva účastníci navrhli tieto myšlienky: odkázať na 

ciele udržateľného rozvoja a na Európsku zelenú dohodu, ako aj na vytvorenie európskeho štatútu 

umelcov a osobitného programu zameraného na ochranu európskeho kultúrneho dedičstva. 

 

Napokon sa dosiahol konsenzus o vytvorení štvrtého zoskupenia zameraného na šport v súvislosti s 

inkluzívnosťou, vzdelávaním o zdravom životnom štýle (vrátane duševného zdravia), zdôrazňovaním 



 

 

európskej identity, podporou kultúry výmeny a ochranou kultúrneho dedičstva (miestne a regionálne 

športy). 

 

V priebehu diskusie podpredseda Európskej komisie Margaritis Schinas na diaľku ocenil prácu pracovnej 

skupiny, najmä v oblasti vzdelávania. Vyjadril sa, že Komisia podporuje vytvorenie európskeho 

vzdelávacieho priestoru založeného na spoločných učebných osnovách a spoločnom systéme diplomov, a 

zdôraznil prínos, ktorý predstavuje lepšie financovaný a širší program Erasmus Plus. Opísal európsku kultúru 

ako „agregát našej rozmanitosti“ spojený so spoločnými hodnotami, ako je zákaz trestu smrti a sociálne 

zabezpečenie, ktoré sú jadrom pocitu spolupatričnosti k Európe. Poznamenal, že sa presadzuje určitá 

konvergencia v oblasti kultúry prostredníctvom programov ako Kreatívna Európa, ako aj podpora 

európskeho kultúrneho dedičstva prostredníctvom pomoci komunitám a ochrany historických pamiatok.  

 

4. Záverečné slovo predsedníčky 

 

Predsedníčka na záver schôdze poďakovala účastníkom za plodnú diskusiu. Vysvetlila, že ďalšie kroky 

procesu budú spočívať v prepracovaní návrhov v súlade s pripomienkami k pôvodnému návrhu v rámci 

pracovnej skupiny, na ktorých sa dohodne s hovorkyňou pracovnej skupiny pre občanov Marinou 

Zelenetskou. Tieto nové návrhy budú predložené na nasledujúcej schôdzi. Napokon pripomenula 

účastníkom, že o otázke prekrývajúcich sa odporúčaní sa stále diskutuje, a informovala, že hneď po nájdení 

riešenia sa poskytne viac informácií. 


