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NÁVRHY 

Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť vyzýva Výbor pre kultúru a vzdelávanie, aby ako 

gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy: 

A. keďže napriek tomu, že prijímanie rozhodnutí o zvýšení kvality vzdelávania patrí do 

právomoci členských štátov, EÚ zohráva kľúčovú podpornú úlohu v stanovovaní 

spoločných cieľov a podpore výmeny osvedčených postupov na základe článkov 165 a 

167 ZFEÚ; 

B. keďže rodová rovnosť je základnou zásadou Európskej únie zakotvenou v zmluvách a 

mala by sa premietať do všetkých politík EÚ, najmä v oblasti vzdelávania a kultúry; 

C. keďže vzdelávanie ponúka jedinečnú príležitosť na posilnenie postavenia dievčat a žien 

a na riešenie všetkých foriem diskriminácie a stereotypov, ale tento potenciál sa v 

Európskej únii plne nevyužíva; keďže podľa údajov Eurostatu za rok 2014 viac žien ako 

mužov (42,3 % oproti 33,6 %) pokračuje aj vysokoškolským vzdelávaním, ženy si však 

vo väčšom počte zvolia oblasť humanitných vied ako vedecké oblasti; keďže iba 9,6 % 

žien spomedzi študentov terciárneho vzdelávania študuje odbory súvisiace s IKT v 

porovnaní s 30,6 % mužov; keďže vplyv rodových stereotypov na vzdelávanie a 

odbornú prípravu môže určovať životné voľby, čo má hlboké dôsledky pre trh práce, na 

ktorom ženy stále čelia horizontálnej i vertikálnej segregácii; keďže ženy sú často 

vystavené násiliu, ktoré možno odstrániť prostredníctvom vzdelávania; keďže ženy sú 

naďalej veľmi nedostatočne zastúpené v iniciatívach,  ktorých cieľom je ďalšia podpora 

elektronického vzdelávania a elektronických zručností, ako je Európsky týždeň 

programovania, IKT pre lepšie vzdelávanie, Startup Europe Leaders Club a veľká 

koalícia pre pracovné miesta v oblasti digitálnych technológií; 

D. keďže prístup ku kvalitnému vzdelávaniu má zásadný význam pre posilnenie osobnej 

pozície, zodpovedného občianstva, pomoc pri rozvíjaní porozumenia a rešpektovania 

ľudských práv a spoločných základných hodnôt, zabezpečenie sociálnej súdržnosti a boj 

proti sociálno-ekonomickým a rodovým nerovnostiam, rodovým stereotypom a násiliu; 

keďže vzdelávanie je účinným nástrojom na vyriešenie hlboko zakorenených rodových 

stereotypov a diskriminácie; keďže vzdelávacie systémy by sa nemali zameriavať len na 

trh práce, ale aj na ľudské, spoločenské a kultúrne potreby; keďže všetky deti by mali 

mať prístup ku kvalitnému vzdelávaniu bez diskriminácie; keďže sociálno-ekonomické 

rozdiely sa v Európe v posledných desaťročiach rozšírili a keďže nerovnosť je úzko 

prepojená s pracovnými príležitosťami a druhmi práce; keďže je dôležité, aby 

vzdelávanie, prístup ku ktorým je základným ľudským právom, získalo nepretržité 

primerané financovanie; keďže učitelia zohrávajú kľúčovú úlohu pri formovaní 

osobného, občianskeho a sociálneho vzdelávania svojich žiakov, a to aj v prípadoch, 

keď ide o rodové otázky a sociálnu nerovnosť; 

E. keďže úsporné opatrenia a výrazné zníženie verejných výdavkov vo všeobecnosti znížili 

rozpočet na verejné vzdelávanie, čo negatívne ovplyvňuje mladých ľudí a študentov, 

najmä ženy a dievčatá; 

F. keďže podnikanie je často spojené so zručnosťami súvisiacimi s aktívnym riadením 

projektov, rokovaním a iniciatívnosťou; keďže tieto zručnosti by sa mali presadzovať a 

podporovať; 
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G. keďže digitalizácia priniesla revolúciu v spôsobe, akým ľudia pristupujú k informáciám 

a poskytujú ich, a podstatne ho zmenila, čo predstavuje veľký potenciál v oblasti 

vzdelávania, a to i pokiaľ ide o vzdelávacie príležitosti pre ženy a dievčatá; keďže 

existuje výrazný rodový rozdiel v prístupe k profesijným a vzdelávacím možnostiam, čo 

sa týka informačných a komunikačných technológií (IKT) a počítačových zručností; 

H. keďže ženy tvoria len 20 % vedeckých pracovníkov a iba 27 % absolventov 

inžinierskych odborov1; keďže len 29 žien na 1 000 absolventiek v porovnaní s 95 

mužmi na 1 000 absolventov má vysokoškolský diplom v oblasti IKT, pričom iba 3 % 

všetkých absolventiek majú diplom v tejto disciplíne (v porovnaní s 10 % absolventov z 

radov mužov), a keďže len 4 z 1 000 žien budú ďalej pracovať v sektore IKT; keďže 

zvýšenie počtu žien v IKT, ktoré je jedným z odvetví s najvyššími platmi, najmä 

prostredníctvom ich začlenenia do vzdelávania v oblasti IKT a vedy, technológie, 

inžinierstva a matematiky (STEM) a vysokoškolských diplomov, by mohlo prispieť k 

ich finančnému posilneniu a nezávislosti, čo by viedlo k zníženiu celkových rozdielov v 

odmeňovaní žien a mužov a posilnení finančnej nezávislosti žien; keďže 60 % 

študentov v EÚ vo svojej triede nikdy nepoužíva digitálne zariadenia; keďže len málo 

žien zastáva vedúcu pozíciu vo vede a technike; keďže je potrebné viac ženských 

vzorov v oblastiach, v ktorých tradične dominujú muži; 

I. keďže celoživotné vzdelávanie zohráva dôležitú úlohu pri zvyšovaní 

konkurencieschopnosti a zamestnateľnosti žien na pracovisku; keďže iba 15 %2 žien s 

nižším vzdelaním sa naďalej zúčastňuje na celoživotnom vzdelávaní a odbornej 

príprave; keďže tento počet sa musí zvýšiť, ak majú ženy prekonať ťažkosti, s ktorými 

sa stretávajú pri aktualizácii zručností tak, aby zodpovedali potrebám meniaceho sa trhu 

práce; 

J. keďže neprimerané nadmerné zastúpenie žien v určitých povolaniach, ako je napríklad 

výučba, môže mať potenciálne vplyv v podobe zníženia prestíže tohto povolania a 

zníženia miezd; 

K. keďže vnútroštátne orgány musia podporovať rodovú rovnosť vo vzdelávacích 

inštitúciách všetkými prostriedkami, ktoré sú v ich moci, a keďže vzdelávanie v oblasti 

rodovej rovnosti by sa malo dotýkať školských osnov a učebných osnov; keďže 

európske a vnútroštátne orgány musia zabezpečiť, aby boli učebné materiály bez 

diskriminačného obsahu; 

L. keďže značný počet dievčat a chlapcov z chudobného sociálno-ekonomického 

prostredia nemá prístup k rovnakému vzdelaniu vzhľadom na nízku životnú úroveň; 

M. keďže rodičia zohrávajú dôležitú úlohu pri vzdelávaní svojich detí, a preto by sa mali 

aktívne zapájať do všetkých úsilí a politík zameraných na modernizáciu vzdelávania; 

N. keďže existuje potreba udržiavať školy a školiace zariadenia v miestnej komunite vo 

všetkých regiónoch EÚ ako nevyhnutný základ pre dobré vzdelanie a rovnosť 

                                                 
1 Európska komisia: Monitor vzdelávania a odbornej prípravy 2017, dostupný na adrese 

https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/monitor2017_en.pdf 
2 EIGE, Index rodovej rovnosti 2017. 
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príležitostí pre dievčatá; 

1. nabáda členské štáty, aby zabezpečili rovnosť príležitostí v rámci svojich systémov 

vzdelávania pre všetkých študentov, najmä tých zo sociálno-ekonomicky 

znevýhodneného prostredia, a aby monitorovali ich rovnaký prístup ku kvalitnému 

vzdelávaniu; zastáva názor, že prístup k vzdelávaniu, niekedy fyzický a geografický, je 

jedným zo spôsobov riešenia rodovej nerovnosti vo vzdelávaní; trvá na tom, aby sa na 

zlepšenie situácie marginalizovaných dievčat v EÚ zohľadnili širšie sociálne faktory; 

pripomína, že veľký počet žiakov z marginalizovaných skupín obyvateľstva opúšťa 

školu pred ukončením štúdia a/alebo sa vzdeláva v segregovaných školách; domnieva 

sa, že vzdelanie je pre marginalizované deti jedinou cestou ako sa vymaniť z chudoby a 

vylúčenia; poukazuje na to, že chudoba a hospodárske ťažkosti majú silný vplyv na 

rodovú rovnosť vo vzdelávaní, čo tiež ovplyvňuje prístup dievčat do škôl a na 

univerzity; preto podporuje iniciatívy členských štátov zamerané na zníženie priamych 

a nepriamych nákladov na vzdelávanie pre rodiny v núdzi; s potešením víta podporu 

inkluzívneho vzdelávania prostredníctvom výmeny osvedčených postupov v oblasti 

integrácie žiakov z rodín migrantov a výmeny informácií zameranej na identifikáciu 

spoločných hodnôt; 

2. poukazuje na to, že nízka účasť žien na vzdelávaní v oblasti IKT a neskôr v zamestnaní 

v tejto oblasti je výsledkom komplexnej súhry rodových stereotypov, ktoré sa začínajú 

už v raných štádiách života a vzdelávania a pokračujú na pracovisku; nabáda Komisiu a 

členské štáty, aby bojovali proti rodovým stereotypom a podporovali rodovú rovnosť na 

všetkých úrovniach a vo všetkých typoch vzdelávania, a to aj vo vzťahu k výberu 

študijných predmetov a kariéry podľa pohlavia v súlade s prioritami stanovenými v 

rámci európskej spolupráce vo vzdelávaní a odbornej príprave („ET 2020“); 

3. nabáda Komisiu a členské štáty, aby v rámci ET 2020 otvorene spolupracovali na 

hľadaní riešení a výmene najlepších postupov v oblasti včasného digitálneho 

vzdelávania, ktoré sú otvorené aj pre dievčatá, vrátane elektronických zručností a 

programovania, ako aj v neskorších etapách na programoch zameraných na zvýšenie 

podielu žien, ktoré sa rozhodli absolvovať štúdium a získať diplom v oblasti STEM;  

4. zdôrazňuje, že je dôležité zabezpečiť digitálnu gramotnosť a účasť všetkých žien a 

dievčat na vzdelávaní a odbornej príprave v oblasti IKT; vyzýva Komisiu a členské 

štáty, aby kládli väčší dôraz na poskytovanie  možností vzdelávania a odbornej prípravy 

pre dievčatá v oblastiach STEM a IKT, ako aj na odstraňovanie digitálnych rodových 

rozdielov tým, že budú rozvíjať digitálne zručnosti začlenením programovania, nových 

médií a technológií do učebných osnov na všetkých úrovniach, a to aj pre vyučujúcich, 

s cieľom znížiť a odstrániť nedostatky v oblasti digitálnych zručností; nabáda členské 

štáty, aby zaviedli vekovo primerané vzdelávanie v oblasti IKT už v počiatočnom štádiu 

školskej dochádzky, a to s osobitným zameraním na inšpirovanie dievčat, aby rozvíjali 

svoje záujmy a talent v digitálnej oblasti, vzhľadom na to, že dievčatá sa prestávajú 

venovať oblastiam STEM v skoršej fáze svojho vzdelávania z dôvodu rodových 

stereotypov spojených s týmito predmetmi, nedostatku vzorov a rozdeľovania aktivít a 

hračiek; naliehavo žiada všetky členské štáty, aby dôsledne investovali do kampaní na 

zvyšovanie informovanosti a povedomia a vzdelávacích kampaní a aby zlepšili ponuku 

kariérneho poradenstva pre dievčatá a chlapcov, riešili stereotypné vnímanie rodových 

úloh, ako aj rodové stereotypy v kariérnom poradenstve, v neposlednom rade v oblasti 
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vedy, techniky a nových technológií; poukazuje na to, že toto by pomohlo znížiť rodovú 

segregáciu na trhu práce a posilnilo postavenie žien a zároveň by sa umožnilo plné 

využitie ľudského kapitálu dievčat a žien v EÚ; 

5. vyzýva členské štáty, aby bojovali proti rodovým stereotypom vo vzdelávaní s cieľom 

zabezpečiť, aby mali ženy rovnaké príležitosti a slobodu voľby v kariére, ktorej sa chcú 

venovať; v tejto súvislosti vyjadruje znepokojenie nad stereotypmi, ktoré pretrvávajú vo 

vzdelávacích materiálov v niektorých členských štátoch, a nad odlišnými očakávaniami 

učiteľov, pokiaľ ide o správanie dievčat a chlapcov; zdôrazňuje, že je potrebné začleniť 

zásadu rodovej rovnosti do počiatočného a ďalšieho vzdelávania učiteľov, ako aj do 

pedagogických postupov, s cieľom odstrániť všetky prekážky, ktoré bránia študentom 

plne využiť svoj potenciál bez ohľadu na pohlavie; žiada členské štáty, aby sa pri 

uplatňovaní rodovej rovnosti v školských osnovách a učebných osnovách regionálnych 

systémov vzdelávania venovala osobitná pozornosť najvzdialenejším regiónom so 

zreteľom na vysokú mieru násilia páchaného na ženách v týchto regiónoch; zdôrazňuje, 

že vzdelávacie systémy na všetkých úrovniach musia zahŕňať rodové hľadisko a 

zohľadňovať potreby ľudí, ktorí trpia diskrimináciou; 

6. vyzýva tvorcov politík v oblasti vzdelávania v Komisii a členských štátoch, aby 

zabezpečili, že záväzok v oblasti rodovej rovnosti presiahne zásady správania a 

politické zámery a prejaví sa podstatným zvýšením úsilia a prostriedkov, ktoré sa do 

neho investujú, s prihliadnutím na prvoradý význam vzdelávania pre uskutočnenie 

kultúrnych zmien; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby bojovali proti všetkým formám 

diskriminácie a obťažovania vo vzdelávacom prostredí; vyzýva členské štáty, aby 

podporili zahrnutie objektívnych informácií o otázkach LGBTI do školských osnov; 

7. odporúča, aby členské štáty a vzdelávacie zariadenia prijali preventívne opatrenia 

týkajúce sa rodovo podmieneného násilia; poukazuje na význam preventívnych 

opatrení, najmä v inštitúciách vysokoškolského vzdelávania, s cieľom riešiť prípady 

sexuálneho obťažovania; 

8. zdôrazňuje pozitívny účinok, ktorý má vzdelávanie v oblasti sexuálnej výchovy a 

vzťahov na zdravie a blaho mladých ľudí, ako aj na dosiahnutie rodovej rovnosti a 

posilnenia postavenia dievčat; vyzýva členské štáty, aby do školských osnov začlenili 

komplexnú sexuálnu výchovu, ktorá sa okrem iného bude zaoberať sexizmom, rodovou 

úlohou a konceptom súhlasu, rešpektu a reciprocity; 

9. zdôrazňuje význam vysokokvalitného predškolského vzdelávania a starostlivosti a 

pripomína, že by mali byť všeobecne prístupné, aby sa zlepšila rovnováha medzi 

pracovným a súkromným životom, najmä pokiaľ ide o ženy a matky; pripomína, že 

predškolské vzdelávanie a starostlivosť hrajú zásadnú úlohu pri riadnej príprave detí na 

základnú školu; 

10. zdôrazňuje význam vekovo prispôsobeného vzdelávania zohľadňujúceho potreby detí a 

odmieta akúkoľvek neprimeranú, predčasnú sexualizáciu v detských centrách dennej 

starostlivosti, v materských školách alebo v základných školách; 

11. poukazuje na to, že úloha a úspechy žien v histórii, vede a iných oblastiach nie sú vždy 

dostatočne zohľadnené a zastúpené vo vzdelávacích osnovách a programoch; 

zdôrazňuje, že je potrebné, aby členské štáty v spolupráci s Komisiou podnikli v 
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príslušných oblastiach kroky s cieľom prezentovať a zahrnúť ženy do obsahu 

vzdelávania viditeľnejším a vyváženejším spôsobom; zároveň vyzýva členské štáty a 

Komisiu, aby organizovali akcie vrátane kampaní na šírenie poznatkov o ženách v 

histórii, vede a iných oblastiach, s dodatočným cieľom podporiť ženské vzory zamerané 

na dievčatá a ženy na všetkých úrovniach vzdelávania; 

12. poukazuje na to, že je dôležité, aby sa do školských osnov a obsahu vzdelávania 

zahrnuli a propagovali sa v ňom poznatky o histórii emancipácie žien, a najmä 

volebnom práve žien, a to aj pri príležitosti symbolických výročí (napr. storočnica 

volebného práva žien v Poľsku a Nemecku v roku 2018) v záujme zvyšovania 

povedomia s cieľom podporiť práva žien vo vzdelávacom rámci; 

13. zastáva názor, že podnikanie je hybnou silou rastu a vytvárania pracovných miest, ako 

aj spôsobom, ako zvýšiť konkurencieschopnosť a inováciu ekonomík, čo pomáha 

posilňovať postavenie žien; 

14. pripomína, že v rámci modernizácie vysokoškolského vzdelávania v EÚ by sa mala 

medzi inštitúciami vysokoškolského vzdelávania, podnikmi a ďalšími zainteresovanými 

stranami rozvíjať užšia spolupráca v oblasti regionálnych inovácií s cieľom zlepšiť 

rodovú rovnosť v podnikateľskej kariére; 

15. nabáda členské štáty, aby zvyšovali povedomie verejnosti o celoživotnom vzdelávaní a 

začlenili rodové hľadisko do vývoja príslušných politík a programov, s osobitným 

zameraním na ženy s nižším vzdelaním v mestských aj vidieckych oblastiach s cieľom 

poskytnúť im príležitosti na zlepšenie zručností; 

16. vyzýva členské štáty, aby sa vo svojom vzdelávaní zamerali na podnikateľské a 

finančné vzdelávanie, dobrovoľníctvo, ovládanie cudzích jazykov a aby takisto 

uprednostnili tieto zručnosti v programoch odborného vzdelávania a prípravy (OVP); 

17. nabáda členské štáty a vzdelávacie inštitúcie k tomu, aby zabezpečili zvýšené 

zastúpenie žien v riadiacich orgánoch škôl, univerzít a výskumných ústavov, kde sú vo 

veľkej miere nedostatočne zastúpené, a v riadiacich orgánoch škôl a študentských 

združení, ako aj vo všetkých pracovných skupinách zameraných na realizáciu reforiem 

vzdelávacích systémov; 

18. naliehavo vyzýva členské štáty, aby podporovali vzdelávacie zariadenia pri 

odstraňovaní všetkých dokumentov a komunikačných kanálov rodovo stereotypného 

jazyka, ktoré by mohli prehĺbiť rodovú nerovnosť; 

19. vyzýva členské štáty, aby vypracovali alebo sprísnili vnútroštátne právne predpisy 

určené na boj proti škodlivému vplyvu stereotypných rodových úloh, ktoré vyplývajú z 

hodnôt prenášaných prostredníctvom médií a reklamy, ktoré príliš často oslabujú prácu 

vykonávanú v školách v týchto oblastiach; 

20. odporúča Komisii a/alebo členským štátom, aby vytvorili a podporovali 

európske/národné ocenenie zamerané na otázku rodovej rovnosti vo vzdelávacích 

inštitúciách s cieľom podporiť osvedčené postupy. 
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