
Zápis zo zasadnutia 
Rezortnej koordinačnej skupiny Ministerstva školstva, vedy, výskumu 

a športu SR pre európske záležitosti 
  
 
Dátum konania:  26. apríl 2012 
 
Miesto konania:   MŠVVŠ SR, Černyševského 27 
 
Prítomní:   podľa prezenčnej listiny 
 
 
 
Program RKS: 
 

1. Informácia o rokovaniach výborov a pracovných skupín Rady  
2. Príprava zasadnutia Rady EÚ pre vzdelávanie, mládež, kultúru a šport 
3. Príprava zasadnutia Rady EÚ pre konkurencieschopnosť 
4. Rôzne  

 
Priebeh zasadnutia: 
 
Na základe poverenia viedol rokovanie tajomník RKS p. Belovič. Rokovanie RKS 
prebiehalo podľa vopred zaslaného programu.  
 
K bodu 1:  
V rámci tohto bodu zazneli informácie o spoločných rokovaniach výborov 
a pracovných skupín Rady pre vzdelávanie, mládež a šport k návrhu komunitárneho 
programu pre roky 2014 – 2020 s názvom „Erasmus pre všetkých“. Na rokovaniach 
sa podarilo dospieť k čiastočnej zhode, ktorá bude predmetom rokovania ministrov 
na májovej Rade ministrov. Zároveň, vzhľadom k tomu, že viaceré pripomienky SR 
stále pretrvávajú, budú tlmočené aj na rokovaní ministrov. 
P. Masárová uvítala otvorenie diskusie o osobitnom rozpočte pre mládež 
a informovala o vývoji stanoviska SR v tejto veci. 
P. Malíková informovala o aktívnej participácii zástupcov ministerstva pri príprave 
pripomienok k návrhu nariadenia „Erasmus pre všetkých“, v časti šport. Podala tiež 
informáciu o spolupráci s inými členskými štátmi pri presadzovaní pripomienok SR. 
V tejto súvislosti poďakoval p. Belovič zástupcom SR, ktorí tlmočili pripomienky na 
zasadnutiach výborov a pracovných skupín Rady. Pripomenul, že SR patrí medzi 
najaktívnejšie delegácie v tejto diskusii, celkovo možno hodnotiť, že doteraz bolo 
zapracovaných viac ako 80 % pripomienok SR. 
Ďalej bude prerokovanie návrhu nariadenia pokračovať v Európskom parlamente. 
V tejto súvislosti pripomenula p. Masárová, že zástupcovia ministerstva už aktívne 
spolupracujú so slovenskými europoslancami. 
 
Ďalej p. Belovič informoval o návrhu dokumentu, ktorý stanovuje referenčnú 
hodnotu zamestnanosti absolventov vzdelávania na úroveň 82 % v populácii 30-34 
ročných. Táto hodnota by mala byť dosiahnutá na úrovni EU v roku 2020. SR súhlasí 
s návrhom tohto dokumentu. 
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P. Masárová priblížila obsah dokumentu o využití potenciálu mladých ľudí, ktorý 
taktiež bude predmetom rokovania Rady ministrov EYCS. Z dokumentu 
predovšetkým vyplýva úloha vytvárať príležitosti pre mladých ľudí zabezpečením 
vyšších finančných zdrojov vyčlenených na dobrovoľníctvo a aktívnu účasť mladých 
na živote spoločnosti. 
 
P. Malíková informovala o dokumentoch, ktoré sa týkajú dopingu v rekreačnom 
športe a o ovplyvňovaní športových výsledkov. Z hľadiska dopingu je rizikom najmä 
ohrozenie zdravia a nelegálny obchod s dopingovými prípravkami. 
 
 
K bodu 2: 
 
Informáciu k tomuto bodu podal p. Belovič.   
Zasadnutie ministrov školstva členských štátov EÚ zodpovedných za vzdelávanie, 
mládež, kultúru a šport sa uskutoční 10. – 11. 5. 2012 v Bruseli. Zúčastní sa na ňom 
štátny tajomník p. Chudoba. Konečné zloženie delegácie bude známe v najbližších 
dňoch. Vo svojom vystúpení pripomenul potrebu doručenia diskusného príspevku 
k časti vzdelávanie, mládež a šport z vecne príslušných útvarov. Prítomných taktiež 
informoval o prerokovaní pozície SR na Radu ministrov vo Výbore NR SR pre 
európske záležitosti. Po dohode so sekretariátom výboru bude pozícia schválená až 
po rokovaní ministrov. Vopred bude zaslaná sekretariátu výboru.  
 

K bodu 3: 
 
Informáciu k tomuto bodu podal p. Helmich.   
Zasadnutie ministrov školstva členských štátov EÚ zodpovedných za 
konkurencieschopnosť, časť výskum a vesmírne otázky, sa uskutoční 31. 5. 2012 
v Bruseli. Predbežne je potvrdená účasť štátneho tajomníka p. Chudobu. Hlavnou 
témou rokovania ministrov bude návrh programu „Horizont 2020“. Je to hlavný 
nástroj pre financovanie vedy a výskumu v EÚ, o návrhu ktorého sa v súčasnosti 
rokuje na zasadnutiach pracovnej skupiny pre výskum. Na rokovaní ministrov sa 
očakáva čiastočná zhoda k zneniu nariadenia k tomuto programu a k stanoveným 
cieľom. V rámci vystúpenia k tomuto bodu boli prítomní informovaní o príprave 
spoločných pripomienok k návrhu programu na úrovni viacerých štátov 
prostredníctvom spoločného stanoviska ministrov.  
 
K bodu 4 - rôzne: 
 
V rámci tohto bodu prebehla diskusia k účasti zástupcov SR na rokovaniach 
pracovných skupín a výborov Rady EU. Zo strany príslušných útvarov zodpovedných 
za európsku spoluprácu pretrváva potreba vyššieho porozumenia pri schvaľovaní 
ZPC, ktoré sú nevyhnutné pre plnohodnotné plnenie úloh v príslušnej vecnej 
oblasti. 
 
V Bratislave dňa 27. 4. 2012 
 
Zapísal: Jaroslav Juriga 
Schválil: Vladimír Belovič, zastupujúci predseda RKS 


