
Zápis zo zasadnutia 

rezortnej koordinačnej skupiny Ministerstva školstva, vedy, výskumu 

a športu SR pre európske záležitosti 
  

 

Dátum konania: 14. január 2011 

 

Miesto konania:  MŠVVŠ SR, Stromová 1 

 

Prítomní:  J. Juriga, V. Belovič, , M. Medvec, J. Daniš, E. Kaczová, E. Malíková, E. 

Masárová, Ž. Surmajová, P. Helmich, , M. Mihál, M. Józsová (ÚV SR), Y. Furdíková (OZ 

PŠaV) 

 

Prizvaná:  L. Auxtová  

 

Ospravedlnení:  B. Sloboda, S. Lukáčová, I. Mravcová, M. Luptáková (NR SR), M. Komada  

(MZV SR), J. Kováč ( MPSVR SR), 

 

 

 

Program RKS: 

 

1. Informácia o programe maďarského predsedníctva EÚ v prvom polroku 2011.       

2. Diskusia k záverom porady vedenia ministerstva o skvalitnení koordinácie európskej 

spolupráce na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR 

3. Rôzne  

 

Priebeh zasadnutia: 

 

Na základe poverenia predsedu RKS p. B. Slobodu viedol rokovanie RKS p. J. Juriga, vedúci 

oddelenia európskych vzdelávacích politik a programov sekcie ďalšieho vzdelávania a 

mládeže. Rokovanie RKS prebiehalo podľa vopred zaslaného programu. Členom RKS bol 

zaslaný program rokovania jednotlivých formácií Rady EÚ počas maďarského predsedníctva 

EÚ v 1. polroku 2011. K bodu rôzne bola na rokovanie prizvaná p. L. Auxtová zo  sekcie 

ďalšieho vzdelávania a mládeže. 

 

K bodu 1:  

Informáciu o programe maďarského predsedníctva EÚ v prvom polroku 2011 v oblasti 

vzdelávania a odbornej prípravy prezentoval p. Juriga a postupne ho doplnili: p. Malíková za 

oblasť Pracovnej skupiny Rady EÚ pre Šport , p. Masárová za oblasť Pracovnej skupiny Rady 

EÚ pre Mládež, p. Helmich za oblasť Pracovnej skupiny Rady EÚ pre výskum  a p. Kaczová 

za oblasť Výboru Rady EÚ pre uznávanie odborných kvalifikácií. 

 

V oblasti vzdelávania a odbornej prípravy v rámci programu maďarského predsedníctva sú 

prioritami nasledovné oblasti: 

- prevencia a redukcia ukazovateľa  predčasné ukončenie školskej dochádzky; 

- príprava návrhu záverov Rady o úlohe vzdelávania a odbornej prípravy vo vykonávaní 

stratégie Európa 2020, ktorých cieľom je zdôrazniť pripravenosť politík vzdelávania a 

odbornej prípravy aktívne prispievať k úspešnej implementácii tejto stratégie; 

- podpora mobility za účelom vzdelávania; 
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- podpora a zlepšenie prístupu k vzdelávaniu v rámci predškolskej prípravy 

a starostlivosť o toto vzdelávanie. 

 

P. Juriga uviedol, že maďarské predsedníctvo pripravuje k týmto oblastiam dokumenty, ktoré 

budú predmetom rokovania Rady EÚ pre vzdelávanie, mládež, kultúru a šport  dňa 14. 2. 

2011 a v dňoch  19. – 20. 5. 2011. Po odsúhlasení dokumentoch na rokovaní Výboru pre 

vzdelávanie Rady EÚ  a ich preklade do slovenského jazyka budú zaslané členom RKS. 

Okrem pravidelného zasadnutia Rady EÚ sa uskutoční neformálne zasadnutie Rady EÚ pre 

vzdelávanie, ktorého termín ešte nie je známy. 

 

V oblasti športu sú  v rámci programu maďarského predsedníctva prioritami nasledovné 

oblasti: 

- rozvoj európskych dimenzií v oblasti športu v kontexte Lisabonskej zmluvy. 

Lisabonskou zmluvou sa vytvorila osobitná právomoc Európskej únie v oblasti športu; 

- príspevok športu k európskym sociálnym hodnotám; 

- ochrana mladých hráčov. 

 

Zmienené okruhové problémy budú predmetom rokovania Pracovnej skupiny Rady EÚ pre 

Šport a budú predložené na rokovanie Rady EÚ pre vzdelávanie, mládež, kultúru a šport  

v dňoch  19. – 20. 5. 2011. Okrem tohto pravidelného rokovania Rady EÚ sa uskutočnia dve 

neformálne zasadnutie Rady EÚ pre šport. Prvé zasadnutie sa uskutoční v Madride v dňoch 

21. – 23. 2. 2011 na ktoré budú tiež pozvaní zástupcovia neziskových organizácií. Rokovanie 

generálnych riaditeľov v oblasti športu sa uskutoční v dňoch 25. – 26. 6. 2011. 

 

V oblasti mládeže sú v rámci programu maďarského predsedníctva prioritami nasledovné 

oblasti: 

- občianstvo a účasť mladých ľudí s dôrazom na sociálnu, hospodársku, kultúrnu 

a politickú účasť a ochranu ľudských práv; 

- štruktúrovaný dialóg mladých ľudí; 

- dobrovoľnícke aktivity mladých ľudí a ich príspevok k rozvoju miestnych komunít. 

 

Zmienené okruhové problémy budú predmetom rokovania Pracovnej skupiny Rady EÚ pre 

Mládež a budú predložené na rokovanie Rady EÚ pre vzdelávanie, mládež, kultúru a šport  

v dňoch  19. – 20. 5. 2011. 

 

P. Masárová uviedla, že rok 2011 bol vyhlásený Európsky rok dobrovoľníckych činností, 

ktoré podporujú aktívne občianstvo. Zámerom Európskeho roka je podnietiť a podporiť, 

najmä prostredníctvom výmeny skúseností a osvedčených postupov, úsilie členských štátov, 

miestnych a regionálnych orgánov a občianskej spoločnosti pri vytváraní podmienok 

priaznivých pre dobrovoľníctvo v Európskej únii.  

 

Zmienila sa tiež o iniciatíve EÚ Mládež v pohybe, ktorá je jednou z hlavných iniciatív EÚ na 

podporu stratégie Európa 2020 v oblasti mládže. Cieľom iniciatívy je zlepšiť výsledky 

a zvýšiť medzinárodnú atraktivitu vyšších vzdelávacích inštitúcií v Európe a celkovú kvalitu 

všetkých úrovní vzdelávania a odbornej prípravy v EÚ, ktoré by spájali vysokú kvalitu 

a princíp rovnosti, prostredníctvom zvýšenia mobility študentov a účastníkov vzdelávania, 

a prispieť k zlepšeniu situácie v oblasti zamestnávania mladých ľudí.  
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Ďalej uviedla, že rok 2011 bol tiež vyhlásený za rok európskej a čínskej mládeže. V rámci 

aktivity EÚ – Čína sú naplánované viaceré podujatia vrátane spoločných projektov ako i 

 výmenných pobytov v rámci študentskej mobility.   

 

V oblasti vedy a výskumu  v rámci programu maďarského predsedníctva sú prioritami: 

- zjednodušenie pravidiel pri implementácii  7. Rámcového programu pre výskum 

a vývoj ako i príprava 8. Rámcového programu pre výskum a vývoj po roku 2013; 

- vlajková loď iniciatívy Európa 2020; 

- spojená technologické iniciatívy;  

- výskum a inovácie ako motor rastu v Európe. 

 

Rokovania k týmto prioritným oblastiam budú predmetom rokovania Pracovnej skupiny pre 

výskum Rady EÚ a po ich odsúhlasení budú predmetom rokovania Rady EÚ pre 

konkurencieschopnosť v 1. polroku 2011. 

 

V oblasti uznávania odborných kvalifikácií bol na zasadnutí Výboru pre uznávanie odborných 

kvalifikácií v decembri 2010 prerokovaný súčasný stav transpozície smernice 2005/36/ES o 

uznávaní odborných kvalifikácii. Aj napriek viacročnej platnosti uvedenej smernice ju 

v niektorých štátoch nebolo možné doposiaľ vhodne transponovať. Výbor preto dôkladne 

prediskutoval možnosti transpozície v ďalšom období počas maďarského predsedníctva EÚ 

v 1. polroku 2011 a navrhol nasledovné aktivity: 

- organizácia seminára pre dotknuté organizácie v oblasti zdravotníckych povolaní;  

- začať pracovať na komplexných otázkach a riešeniach týkajúce sa zdravotníckych profesií. 

 

Pani Kaczová ďalej informovala o pripravovaných aktivitách úpravy smernice 2005/36/ES o 

uznávaní odborných kvalifikácii vo svetle vzdelávacích reforiem jednotlivých členských 

štátov ako je Bolonský proces, rozvoj Národných kvalifikačných rámcov a ich prepojenie s  

Európskym kvalifikačným rámcom. Problémovým okruhom riešenia v budúcnosti je - ako 

môžu jednotlivé reformy podporiť procesy uznávania. 

  
Pani Furdiková v diskusii k tomuto bodu položila otázku, kde je možné sa detailnejšie 

dozvedieť o týchto skutočnostiach. Pani Kaczová uviedla, že je to v správe zo zahraničnej 

služobnej cesty uskutočnenej v decembri 2010, ktorá je prístupná na internetovej stránke 

rezortu. 

 

K bodu 2 

 

Informáciu k tomuto bodu podal p. Juriga.   

Na porade vedenia ministerstva dňa 16. 12. 2010 bol prerokovaný a s pripomienkami 

odsúhlasený materiál „Vyhodnotenie činnosti zástupcov Ministerstva školstva, vedy, 

výskumu a športu SR vo výboroch, pracovných skupinách alebo komisiách Rady EÚ, ktoré sa 

týkali aktov Rady EÚ, vrátane plnenia úloh vyplývajúcich z týchto rokovaní v podmienkach 

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR za rok 2010“. Obdobný materiál 

s vyhodnotením činnosti bude predkladaný do porady vedenia ministerstva aj v roku 2011.  

 

Vzhľadom k pripomienkam vzneseným  k materiálu, bude pri príprave vyhodnotenia činnosti 

za rok 2011 nutné uviesť a identifikovať konkrétne pripomienky a pozícií, ktoré sa podarilo 

presadiť na rokovaniach výborov a pracovných skupín, vrátane úspešnosti ich presadenia do 

prijatých záverov rokovaní alebo znenia schvaľovaných dokumentov. Rovnako bude v správe 

potrebné uviesť, ktoré konkrétne odporúčania, alebo závery dokumentov prijatých na úrovni 
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Európskej únie sa podarilo presadiť do vzdelávacieho a vedeckovýskumného prostredia SR. 

Dotknuté útvary budú o tejto požiadavke písomne informované.  
 

K bodu 3 - rôzne: 

 

V rámci tohto bodu p. L. Auxtová zo sekcie ďalšieho vzdelávania a mládeže, ktorá bola 

prizvaná na rokovanie RKS informovala o záveroch Rady k problematike dizajnu 

a kreatívnosti. Cieľom je, aby v členských krajinách boli lepšie a efektívnejšie využité 

finančné prostriedky vedúce k celkovénu zvýšeniu kvality a modernizácii všetkých úrovní 

a systémov vzdelávania a odbornej prípravy v EÚ a aby pre tieto aktivity boli lepšie 

a efektívnekšie využívané štrukturálne fondy EÚ. 

Ďalej informovala, že sa uvažuje o vyhlásení druhého ročníka iniciatívy tvorivosti a inovácií. 

V rámci prvého ročníka tejto iniciatívy bolo realizovaných v SR vyše 60 projektov na tému 

„Vyučovacia hodina novými očami“. 

 

P. Juriga informoval členov RKS o príprave Národného programu reforiem SR v kontexte 

strategického dokumentu EÚ 2020 ako i o tzv. Európskom semestri, ktorého cieľom je 

politická kontrola a riadenie procesu programu reforiem. SZ SR pri EÚ pripravuje k tejto 

aktivite podrobnejšiu informáciu. 

 

P. M. Medvec sa zaujímal, ako bol v rámci aktivity EÚ – Čína robený výber kandidátov, ktorí 

sa zúčastnia pobytu v Číne v rámci tohto projektu. P. E. Masárová v reakcii uviedla, že výber 

delegátov na základe výzvy MŠVVŠ SR zverejnenom na internete robila IUVENTA 

a konečné odsúhlasenie uchádzačov schvaľovala pracovná skupina, ktorá bola zložená zo 

zástupcov nášho rezortu a dotknutých mládežníckych organizácií. 

 

 V rámci tohto bodu neboli vznesené žiadne ďalšie informácie a ani požiadavky.  

 

V Bratislave dňa 18. 1. 2011 

 

Zapísal: Ing. V. Belovič, CSc. 

 

Schválil: Mgr. B. Sloboda, predseda RKS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


