Výbor CULT, streda 13.7.2016
Príhovor k prezentácií priorít slovenského predsedníctva v Rade EÚ
v oblasti vzdelávania, mládeže a športu
Dear Madame Chair, honourable members of the European Parliament, dear ladies and
gentlemen,
Thank you for the floor. To begin, please allow me to thank you for your welcome to
the European Parliament. It is an my great honour to have the opportunity to introduce you to
the program and priorities of the Slovak Presidency of the Council of the European Union in
the fields of education , youth and sport. I am also pleased that today we will be able to
discuss together the ambitions of the Slovak Presidency in developing common European
themes and values, and in strengthening cooperation in the European Union in these areas.
Even though the Slovak Presidency comes at a time when the European Union faces
many challenges, Slovakia, during its first ever Presidency, wants to bring it a new energy.
The National Programme of the Slovak Presidency of the EU Council is a reflection of the
ambition to increase the Union’s resilience and to restore citizens' trust in the European
project. The Presidency's vision is therefore based on two pillars, namely the positive agenda
and sustainable solutions. We believe that Europe should devote every effort to projects that
represent real benefits for citizens and the economy. During the Presidency we wish to
promote solutions which not only deal with current challenges, but take into account the longterm. We are determined to act as an honest broker in fulfilling the strategic priorities of the
European Union and to achieve solutions that will be acceptable for all Member States and
beneficial for the Union as a whole. We will concentrate on delivering concrete results,
overcoming fragmentation, and, above all, bringing the EU closer to its citizens.
As today I have a unique opportunity to share with you the sound of the Slovak
language, I am going to present the priorities in the field of education, youth and sport in my
mother tongue – Slovak.
V súlade s cieľmi národného programu je hlavnou ambíciou slovenského
predsedníctva v oblasti vzdelávania, mládeže a športu podpora a rozvoj talentu. Budúcnosť
Európy závisí od jej obyvateľov. V dnešnej dynamickej spoločnosti je preto nevyhnutné
upriamiť pozornosť na rozvoj ľudského potenciálu. Slovenské predsedníctvo je presvedčené,
že práve podpora a rozvoj talentov sa odrazí vo zvýšenej konkurencieschopnosti, v posilnenej
sociálnej inklúzii v spoločnosti, ako aj v osobnom rozvoji každého jednotlivca. Talent
je nepochybne aj hybnou silou pre vývoj, inovácie a ekonomický rast.
Priority slovenského predsedníctva v oblasti vzdelávania nadväzujú na ciele
strategickej iniciatívy „Nový program v oblasti zručností pre Európu“, pod hlavičkou ktorej
sa budeme venovať podpore zručností nevyhnutných nielen pre zvyšovanie zamestnateľnosti,

mobility, konkurencieschopnosti, ale aj kompetencií nevyhnutných pre život a aktívnu
participáciu v spoločnosti. Rokovaním o Odporúčaní Rady o záruke získania zručností
budeme
sledovať
zvýšenie
úrovne
vzdelania
dospelých
vrátane
ich digitálnych, podnikateľských a prierezových zručností. V rámci revízie EQF sa
zameriame na zlepšenie vzájomnej porovnateľnosti získaných kvalifikácií, ktoré obsahujú
vedomosti, zručnosti a kompetencie potrebné pre každého občana EÚ. V neposlednom rade
sa budeme venovať aj agende modernizácie vysokoškolského vzdelávania a digitálnym
zručnostiam. Prierezové motto „podpora a rozvoj talentu“ bude hlavnou témou ministrov
počas politickej diskusie na zasadnutí Rady pre vzdelávanie 21. novembra 2016.
Nedávne teroristické útoky v Európe opäť potvrdili naliehavú potrebu riešiť problém
radikalizácie vedúcej k násilnému extrémizmu a terorizmu. Tieto fenomény predstavujú
nielen vážnu hrozbu pre bezpečnoeť európskych občanov, ale rovnako sú priamym útokom
na hodnoty, na ktorých je postavená Európska únia. Je zarážajúce, že väčšina osôb
podozrivých z terorizmu, ktoré sa podieľali na uvedených útokoch, boli práve európski
občania. Predchádzanie radikalizácii je kľúčovou súčasťou boja proti extrémizmu, a v tejto
súvislosti je neodmysliteľná efektívna spolupráca v rámci EÚ. Inkluzívne vzdelávanie, či už
formálne alebo neformálne, ktoré podporuje rozvoj občianskych a sociálnych kompetencií,
kritického myslenia a kultúrneho povedomia,
je najlepšou záchrannou sieťou proti
sociálnemu vylúčeniu, a tak aj zvýšenému riziku radikalizácie. Sme si vedomí, že v tejto
oblasti je v mnohých členských štátoch EÚ stále priestor na zlepšenie a zefektívňenie
spolupráce všetkých relevantných aktérov.
V nadväznosti na oznámenie Európskej komisie o podpore prevencie radikalizácie
vedúcej k násilnému extrémizmu, pripraví slovenské predsedníctvo závery Rady, ktoré
okrem iného vyzdvihnú úlohu vzdelávania a práce s mládežou pri prevencii radikalizácie a
extrémizmu. Cieľom záverov Rady bude reagovať na navrhované opatrenia Komisie
zamerané na podporu inkluzívneho vzdelávania, rozvoj sociálnych a občianskych
kompetencií, podporu spoločných európskych hodnôt prostredníctvom vzdelávania, rozvoj
kritického myslenia, a podporu inkluzívnych, otvorených a odolných spoločenstiev a
oslovovanie mladých ľudí.
V súvislosti s výzvami, ktoré so sebou prináša neutíchajúca migračná vlna sa
vyjadríme aj k akčnému plánu integrácie štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorý
nedávno zverejnila Komisia. V ňom sa navrhuje viacero nástrojov z oblastí vzdelávania,
mládeže a športu.
Priority slovenského predsedníctva budeme rozvíjať nielen počas zasadnutí na pôde
Rady Európskej únie, ale aj v rámci podujatí, ktoré sa budú konať na území Slovenskej
republiky. V našom hlavnom meste Bratislava sa počas druhého polroka 2016 uskutočnia
zaužívané predsednícke podujatia. Začiatkom júna sa uskutočnilo Zasadnutie skupiny
na vysokej úrovni pre vzdelávanie a prípravu, kde sme otvorili diskusiu o revízii kľúčových
kompetencií.

Na jeseň sa budú konať zaužívané zasadnutia generálnych riaditeľov. Hlavnými
témami budú: agenda modernizácie vysokoškolského vzdelávania so zameraním na príspevok
inštitúcií vysokoškolského vzdelávania k regionálnemu rozvoju a inováciám, efektívna tvorba
politík a efektívne využívanie zdrojov vo vzdelávaní, prehľad o implementácii záväzkov
členských štátov v rámci Európskej aliancie pre učňovskú prípravu a podpora excelentnosti
v odbornom vzdelávaní a príprave.
Napokon by som rád vyzdvihol, že hlavné motto slovenského predsedníctva bude
komplexne rozvíjané počas vlajkovej Konferencie o podpore a rozvoji talentu, ktorá sa
uskutoční 12. – 13. septembra. Počas tejto konferencie sa podpore a rozvoju talentu budeme
venovať na všetkých stupňoch vzdelávania, ako aj v oblasti vedy, techniky a umenia.
Konferencia sa zameria na podporu a rozvoj talentov z 3 hlavných uhlov. Prvým bude
inklúzia, t.j. umožnenie objavenia, rozvíjanie a podporu talentu všetkých detí bez ohľadu na
ich sociálno-ekonomické a kultúrne pozadie. Druhý bude zameraný na aktivity všetkých
relevantných subjektov v oblasti práce s talentovanými jednotlivcami. Pozrieme sa aj na
prácu s jednotlivcami, ktorí dosahujú priemerné výsledky za účelom identifikovania ich
talentu, podpory, a následného začlenenia medzi tých najlepších.
V oblasti mládeže sa téme podpory a rozvoja talentu budeme venovať zo širokého
uhla pohľadu. Poukážeme na význam odhaľovania a rozvíjania talentu a potenciálu mladých
ľudí prostredníctvom atraktívnych prístupov v práci s mládežou. Prostredie práce s mládežou
musí byť zaujímavé, atraktívne a reflektujúce nové trendy, potreby a očakávania mladých
ľudí, inak môže hroziť pokles angažovanosti a participácie mladých ľudí. Zmeny v životnom
štýle mladých ľudí si vyžadujú aj zavádzanie nových foriem práce s mládežou či už v off-line
prostredí alebo na internete. Slovenské predsedníctvo bude iniciovať prijatie Záverov Rady s
názvom „Nové prístupy v práci s mládežou v záujme rozvoja potenciálu mladých ľudí.“ Na
úrovni členských štátov potrebujeme intenzívnejšiu výmenu skúseností, pretože táto téma je
síce vysoko aktuálna, avšak chýbajú konkrétne príklady a väčšia informovanosť o tom, ako
v jednotlivých členských štátoch odborníci a pracovníci s mládežou reflektujú na tieto trendy.
V tomto zmysle pripravujeme okrem politických dokumentov aj praktickú výmenu skúsenosti
medzi členskými štátmi spoločne s nasledujúcim maltským predsedníctvom.
V rámci piateho cyklu štruktúrovaného dialógu s mládežou sa predsednícke trio
Holandska, Slovenska a Malty zaoberá témou kompetencií potrebných pre úspešný život
mladých ľudí v rôznorodej, prepojenej a inkluzívnej Európe: „Pripravení na život, pripravení
do spoločnosti“. Nadväzne na konzultačný proces sa bude v októbri konať Európska
konferencia mládeže v Košiciach. Výstupom z konferencie budú odporúčania, ktoré budú
prediskutované na zasadnutí Rady pre mládež. Na konferenciu bude nadväzovať zasadnutie
generálnych riaditeľov pre mládež, ktorého ústrednou témou bude podpora a rozvoj talentu
mladých ľudí. Počas stretnutia plánuje Európska komisia vyvolať diskusiu na tému priorít pre
novú Stratégiu EÚ pre mládež na roky 2019 – 2027. V rámci tejto témy zároveň EK predstaví
doterajšie zistenia z hodnotenia súčasnej stratégie v jej polovici a slovenské predsedníctvo má
v úmysle začať diskusiu o budúcich prioritách a podobe politiky mládeže v EÚ po roku 2018.
Slovenské predsedníctvo plánuje v čo najväčšej miere pracovať medzisektorovo,
keďže práve oblasť mládeže je tá, ktorá si takúto spoluprácu vyžaduje. Politika mládeže nie je

len súčasťou agendy ministerstiev zodpovedných primárne za túto problematiku.
Uvedomujeme si, že rôzne iné sektory a politiky významne ovplyvňujú kvalitu života
mladých ľudí.
V oblasti športu sa zameriame na jeho pozitívnu stránku. Preto sú našimi prioritnými
témami športová diplomacia a vzdelávanie v športe a prostredníctvom športu, v súlade so
spoločným programom predsedníckeho Tria. Naša agenda v oblasti športu má jedného
menovateľa, a tým je rozvoj ľudských zdrojov v športe.
Zameriame sa na témy vedúce k zvýšeniu kvality ľudských zdrojov v športe a podporu
hodnôt v športe. V rámci rokovania o návrhu záverov Rady o športovej diplomacii
poukážeme na dôležitý potenciál športu pri dosahovaní cieľov zahraničnej politiky EÚ, pri
presadzovaní európskych hodnôt prostredníctvom významných športových podujatí a pri
vytváraní európskej dimenzie športu. V rámci agendy pracovnej skupiny pre šport otvoríme aj
aktuálne témy, akými sú napríklad vyhodnotenie implementácie druhého pracovného plánu
EÚ pre šport na obdobie 2014 – 2017 a príprava možného tretieho plánu na ďalšie obdobie.
Tu vidím súvis aj prácou vášho výboru, keďže pripravujete správu o integrovanom prístupe
k politike športu prostredníctvom good governance, prístupnosti a bezúhonnosti.
Dopad športu na osobnostný rozvoj bude nosnou témou diskusie ministrov počas
zasadnutia Rady pre šport, v rámci ktorej nadviažeme na otázky rozpracované v rámci EÚ už
v roku 2004 počas Európskeho roku vzdelávania prostredníctvom športu.
Prioritné témy slovenského predsedníctva budeme rozvíjať počas konferencie
„Vzdelávanie v športe a prostredníctvom športu“, ktorá sa uskutoční budúci týždeň
v Bratislave za účasti širokého spektra aktérov z členských štátov EÚ, renomovaných
expertov z tretích krajín, či úspešných svetových a slovenských športovcov a olympionikov.
Na konferenciu bude plynule nadväzovať neformálne stretnutie riaditeľov športu,
počas ktorého sa na naše prioritné témy pozrieme z perspektívy vládneho sektora. Výstupy z
oboch podujatí budú hodnotným podkladom pre prípravu návrhu záverov Rady o športovej
diplomacii.
Ďalej by som chcel spomenúť otázku dopingu, ktorý narušuje integritu športu.
Pokladám za dôležité, aby v oblasti boja proti dopingu postupovala Európska Únia jednotným
a silným hlasom. Slovensko bude preto aj naďalej podporovať koordinovaný postup prípravy
pozície EÚ v súvislosti s rokovaním orgánov WADA.
Počas slovenského predsedníctva prebehne aj Európsky týždeň športu. Pod záštitou
slovenského predsedníctva sa slávnostné celoeurópske otvorenie tohto týždňa uskutoční v
Košiciach dňa 10. septembra 2016 za účasti komisára Tibora Navracsicsa a ďalších
významných hostí. Pri tejto príležitosti by som Vás taktiež rád informoval, že zasadnutie
Rady pre vzdelávanie, mládež, kultúru a šport pod vedením slovenského predsedníctva sa
bude konať 21. – 22. novembra 2016. Teším sa na plodnú spoluprácu s vami všetkými!
Ďakujem za pozornosť.

