
Zápis zo zasadnutia Rezortnej koordinačnej skupiny pre európske 

záležitosti MŠVVaŠ SR 

 

Dátum: 15.5.2014 

Miesto: budova Iuventa, Búdková 2, Bratislava 

Čas:  13:00 hod. 

 

 

Zasadnutie RKS otvoril jej predseda p. štátny tajomník Štefan Chudoba, ktorý uvítal 

účastníkov RKS a oboznámil ich s programom zasadnutia. Úvodom informovala riaditeľka 

OÚ Danka Kapucianová o aktuálnom stave príprav databázy expertov MŠVVaŠ SR pre SK 

PRES na vzdelávanie, ktoré zabezpečuje koordinátor SK PRES MZVaEZ SR. 

1. SK PRES 2016: aktuálny stav a úlohy na najbližšie obdobie 

P. štátny tajomník Štefan Chudoba informoval účastníkov zasadnutia o aktuálnom stave 

príprav rezortu MŠVVaŠ SR na predsedníctvo SR v Rade EÚ v roku 2016. Do budúcnosti 

zdôraznil potrebu vytvorenia užšej platformy s cieľom identifikácie politických priorít a 

operatívneho smerovania príprav na SK PRES v zložení: ŠT, VSÚ, členovia medzirezortných 

pracovných skupín (GR SFR, R OÚ, R OORG,...), GR SMSEZ, R OEVCV, národný delegát 

SK PRES, čo umožní efektívnejšiu prípravu rezortu na predsedníctvo v Rade EÚ v 2016. 

Nemenej dôležitou súčasťou je taktiež spolupráca medzi jednotlivými útvarmi MŠVVaŠ SR. 

2. Rada pre vzdelávanie, mládež, kultúru a šport (20-21.5.2014) 

Všetky dokumenty sú už k dispozícii v národných jazykoch na extranete a budú zaslané 

všetkým účastníkom RKS. Časť vzdelávanie prezentoval riaditeľ odboru európskych vzťahov 

a celoživotného vzdelávania Ivar Štaffa. CRP 1 schválil všetky body zasadnutia Rady (návrh 

záverov Rady o efektívnom vzdelávaní učiteľov, návrh záverov Rady o viacjazyčnosti 

a rozvoji jazykových kompetencií, návrh záverov Rady o zabezpečení kvality na podporu 

vzdelávania a odbornej prípravy, diskusný dokument Cezhraničné vzdelávanie: nové 

príležitosti a výzvy), ku ktorým Slovenská republika nemá žiadne výhrady a budú predložené 

Rade na prijatie. V oblasti mládeže informovala o jednotlivých bodoch Rady riaditeľka 

odboru mládeže Eva Masárová. Konkrétne sa jedná o návrh uznesenia Rady o prehľade 

procesu štruktúrovaného dialógu ohľadom sociálneho začlenenia mladých ľudí, návrh 

uznesenia Rady o pracovnom pláne Európskej únie pre oblasť mládeže, návrh záverov Rady o 

podpore podnikania mládeže v záujme posilnenia sociálneho začlenenia mladých ľudí a o 

diskusný dokument o podpore podnikateľského ducha mládeže, ktoré CRP 1 schválil. Oblasť 

športu odprezentovala účastníkom Elena Malíková, riaditeľka odboru vzdelávania 

a medzinárodnej spolupráce v športe. Na programe rokovania Rady je v oblasti športu prijatie 

návrhov záverov Rady ohľadom rodovej rovnosti v športe, návrh uznesenia Rady o druhom 

pracovnom pláne Európskej únie v oblasti športu a diskusný dokument o ekonomickej, 

sociálnej a environmentálnej udržateľnosti športových podujatí. 

 



Riaditeľ odboru vysokoškolského vzdelávania Jozef Jurkovič sa informoval o možnosti 

doplnenia podkladov na Radu najmä o inštitucionálnu rovinu v oblasti vzdelávania. Po ich 

zaslaní elektronickou formou budú zapracované. 

  

3. Rada pre konkurencieschopnosť (26.5.2014) 

Program Rady pre konkurencieschopnosť, ktorá sa bude konať 26.5.2014 v Bruseli 

odprezentoval Patrik Helmich zo sekcie vedy a techniky. Na zasadnutie Rady sa predkladajú 

návrhy záverov Rady  o spoločnej vízii EÚ a ESA pre posilňovanie konkurencieschopnosti a 

o vykonávaní plánu pre Európske strategické fórum pre výskumné infraštruktúry. Obnovenie 

euro- stredomorského partnerstva v oblasti vedy, techniky a inovácie bolo predmetom 

diskusie na poslednej neformálnej Rade pre konkurencieschopnosť 13.5.2014  v Aténach. 

Pozícia SR k tomuto bodu bude doplnená po obdržaní podkladového materiálu  a otázok od 

Predsedníctva Rady EÚ. 

 

4. Rôzne 

V rámci bodu rôzne sa na základe viacerých otázok zo strany účastníkov diskutovalo 

o štruktúre databázy expertov pre prípravu SK PRES s o potrebe zastúpenia niektorých sekcií. 

GR SMSEZ Vladimír Belovič zdôraznil, že databáza expertov pre SK PRES je v súčasnosti 

na podpise u p. ministra a jej finálna verzia zatiaľ nie je k dispozícii, napriek tomu je živým 

dokumentom, ktorý bude po ukončení prvej fázy vzdelávania na základe negociácii 

aktualizovaný o odborníkov pre jednotlivé formácie Rady. Na otázku metodiky výberu 

predsedníckeho korpusu GR SMSEZ odpovedal, že boli oslovení jednotliví generálni 

riaditelia sekcií. Zároveň bolo akcentované, že prípravy na predsedníctvo sa netýkajú 

výhradne databázy expertov. Je potrebné spolupracovať s jednotlivými sekciami podľa 

prijímanej legislatívy v Bruseli. Diskutujúci apelovali na to, aby zloženie databázy bolo 

založené na odbornosti a vecnej príslušnosti nominantov. 

5. Záver 

Na záver zasadnutia sa poďakoval za účasť GR SMSEZ Vladimír Belovič a informoval, že 

ďalšie zasadnutie RKS sa bude konať pred prázdninami. Ďalšia Rada EYCS sa bude konať 

v novembri. 


