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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Základom poznania sú vedomosti alebo podmienky potrebné na získanie vedomostí, ktoré 
uvádzajú človeka do stavu učenia.
Posudzované odporúčanie používa termín „zručnosti“ a odlišuje základné zručnosti a kľúčové 
zručnosti. V tomto texte sa zdôrazňuje, že základné zručnosti musia byť prístupné všetkým. 
Každého treba potom povzbudzovať k získavaniu kľúčových zručností, ktoré sú doplnkové 
a umožňujú globálne podporovať rozvoj a rast.
Vychádzajúc z medzinárodných štúdií, odporúčanie definuje zručnosť ako kombináciu 
znalostí, zručností a postojov primeraných danej situácii. „Kľúčové zručnosti“ sú tie, ktoré 
vytvárajú základ pre osobnostný rozvoj, sociálne začlenenie, aktívne občianstvo 
a zamestnanosť.
Požiadavka prístupu ku kľúčovým zručnostiam je diktovaná rozvojom znalostnej spoločnosti, 
ktorá núti jednotlivca, aby sa prispôsobil.
Komisia vo svojom návrhu určuje a definuje nasledovných osem kľúčových zručností: 

1. komunikácia v materinskom jazyku,
2. komunikácia v cudzom jazyku,
3. Matematická kultúra a základné zručnosti v oblasti vedy a techniky,
4. digitálna kultúra,
5. učenie sa ako sa učiť,
6. medziľudské, medzikultúrne zručnosti a spoločenské a občianske zručnosti,
7. podnikanie,
8. kultúrna vnímavosť.

V prílohe „ Kľúčové zručnosti pre celoživotné vzdelávanie – európsky referenčný rámec“ 
návrh Komisie skúma bod za bodom vyššie uvedené zručnosti pomocou syntetickej a zároveň 
vyčerpávajúcej tabuľky.
Pokiaľ ide napr. o prvú kľúčovú zručnosť, komunikáciu v materinskom jazyku definuje ako 
„schopnosť vyjadrovať a tlmočiť myšlienky, pocity a fakty ústnou a písanou formou“ 
a upresňuje, že táto schopnosť vyžaduje od jednotlivca znalosť základnej slovnej zásoby, 
funkčnej gramatiky a jazykových funkcií. V ďalšej časti sa uvádza, že jednotlivci musia mať 
„zručnosti“ v komunikácii.
Termín „zručnosti“ sa opakuje. Nachádza sa tiež v bode 2, 3, 4, 5, 6, 7 a 8.
Zručnosť sa zdá byť základným prvkom, vďaka ktorému sa jednotlivec učí, komunikuje, 
chápe, uplatňuje, používa a narába s nástrojmi, hľadá, zbiera, rozlišuje, učí sa ako sa učiť, 
vyjednáva, vstupuje do vzťahu, plánuje a proaktívne riadi. Zručnosť sa zdá byť opakujúcim sa 
prvkom a protagonistom posudzovaného odporúčania. Neuvádza sa však, akým spôsobom sa 
môže táto zručnosť získať. Text sa nejasne odvoláva na prirodzené zručnosti jednotlivca, čo 
však nie je postačujúce.
„Viem, že nič neviem“, taká je žiarivá myšlienka Sokrata, ktorú Rimania s ich mimoriadnou 
schopnosťou pre syntézu preložili slávnym „scio nihil scire“. To je myšlienka, ktorá by mala 
podnietiť našu úvahu.
Modernej epistemológii sa ešte nepodarilo zatriediť všetky vedomosti súčasného sveta. 
Zatriedila viac než tisíc a každý deň sa objavujú nové a tento tisíc a viac poznatkov dávajú 
podnet k zrodu  tisíca a viac povolaní. Naša civilizácia sa s veľkou horlivosťou snaží 
odstrániť hranice zručnosti. Z toho oprávnene vychádza návrh Komisie na nepretržité 
vzdelávanie pomocou série návrhov, s ktorými väčšina súhlasí. V jednom bode má však 
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odporúčanie nedostatok. Ide o podmienku, ktorá je potrebná pre kľúčové zručnosti. 
Odporúčanie hovorí vo všeobecnosti o základných zručnostiach, ktoré sa snaží definovať.
Podľa mňa vybudovať znalostnú spoločnosť neznamená vytvoriť človeka s tisícom vedomostí 
a ešte menej človeka s ôsmymi kľúčovými zručnosťami.
Zručnosť je v skutočnosti mimoriadne poznanie nejakej veci. Mať zručnosti je užitočné pre 
jednotlivca a následne pre spoločnosť. 
Vytvoriť z jednotlivca niekoho, kto je schopný poznať a pochopiť spoločnosť znamená 
naopak poskytnúť tomuto jednotlivcovi základ poznania a nie základnú zručnosť. Vrátime sa 
k Sokratovi a k výkladu jeho myšlienky, ktorá znamená dať jednotlivcovi znalosti a stimuly, 
ktoré ho povedú k uvedomeniu si, že nič nevie. Takto pripravená pôda znalostí prinesie plody 
vedomostí, ktoré sa v odporúčaní nazývajú postoje a „zručnosti“. Jednotlivec, ktorý sa naučil 
myslieť nie je povinne mysliteľom, geometrickým radom však rozvinie svoje technické 
kvality a bude používať svoje kľúčové zručnosti nielen na zaradenie sa do znalostnej 
spoločnosti, ale aj na to, aby jej poskytol nové impulzy a nový rozvoj. Od zasadnutia 
Európskej rady v Lisabone sa už niekoľkokrát zdôraznilo, že človek je najdôležitejším 
zdrojom, na ktorý sa Európa musí zamerať, aby mohla realizovať znalostnú spoločnosť, ktorá 
je podmienkou umožňujúcou zabezpečiť rast a zamestnanosť.
Človek sa však nedá prirovnávať k robotovi, pretože je všeobecne známe, že dieťa prijíma 
veľa vonkajších stimulov a v školskom veku sa učí oveľa rýchlejšie. Učiť mladých 
zručnostiam a nie vedomostiam, naučiť ich ako funguje stroj a nie mozog, zoznámiť ich 
s moderným svetom a nie s človekom a jeho myslením, odoprieť im myšlienky filozofov, 
neposkytnúť im možnosť získať syntetické myslenie , ktoré umožňuje len štúdium latinčiny, 
znamená vytvárať ľudské bytosti schopné žiť v znalostnej spoločnosti, ale ktoré nie sú 
protagonistami toho, čím sa stanú. Seriózna štúdia realizovaná v posledných desaťročiach 
ukázala v Taliansku, že najlepší inžinieri a fyzici mali „klasické“ základné znalosti, inak 
povedané, že študovali na klasickom gymnáziu, kde sa učí gréčtina, latinčina a filozofia v 
protiklade s vedeckou vetvou, ktorá má technickejšiu orientáciu.
Na záver, návrh Komisie považujem za pozitívny, ale pod podmienkou , že bude jasne 
vysvetlený koncept základných zručností, ktoré musia byť prístupné všetkým.
Tieto zručnosti, ktoré by som ja definoval skôr ako základné znalosti a vedomosti, ktoré 
musia nutne urobiť jednotlivca schopným a pripraveným k učeniu, rozlišovaniu, 
posudzovaniu a mysleniu.
Z tohto dôvodu by bolo obzvlášť vhodné určiť vyučovacie predmety, ktoré sú najvhodnejšie 
pre formovanie človeka so znalosťami, ktorý je tiež schopný myslieť, chápať a teda poznávať. 
Týmito vyučovacími predmetmi sú hlavne filozofia a latinčina, ktoré najlepšie zabezpečia 
všetkým, okrem individuálnych vlôh, ktoré môže mať každý jednotlivec mimo rámca štúdia, 
schopnosť myslieť, usporiadať si myšlienky, správne a zároveň syntetickým spôsobom sa 
vyjadrovať tak ako Július Cézar v slávnej vete: Veni, vidi, vici.

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku žiada Výbor pre kultúru a vzdelávanie, aby ako 
gestorský výbor prijal do svojej správy tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:
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Text navrhnutý Komisiou1 Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 
Parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
Odôvodnenie 1 horizontálny pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(1) Európska rada na zasadaní v Lisabone 
v roku 2000 došla k záveru, že európsky 
rámec by mal definovať nové základné 
zručnosti ako kľúčové opatrenie pri 
odpovedi Európy na globalizáciu a na 
transformáciu na znalostné ekonomiky 
a zdôraznila, že ľudia sú najdôležitejším 
kapitálom Európy. Odvtedy sa tieto závery 
pravidelne opätovne zdôrazňovali, aj na 
zasadaniach Európskej rady v marci 2003 
a v marci 2005 a v obnovenej Lisabonskej 
stratégii, ktorá bola schválená v roku 2005.

(1) Európska rada na zasadaní v Lisabone 
v roku 2000 došla k záveru, že európsky 
rámec by mal definovať základné znalosti a 
vedomosti ako kľúčové opatrenie pri 
odpovedi Európy na globalizáciu a na 
transformáciu na znalostné ekonomiky 
a zdôraznila, že ľudia sú najdôležitejším 
kapitálom Európy. Odvtedy sa tieto závery 
pravidelne opätovne zdôrazňovali, aj na 
zasadaniach Európskej rady v marci 2003 
a v marci 2005 a v obnovenej Lisabonskej 
stratégii, ktorá bola schválená v roku 2005.

(Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh sa vzťahuje na všetky miesta v celom texte, kde sa 
nachádza výraz „kľúčové zručnosti“.)

Odôvodnenie

Počas základného vzdelávania sa nezískavajú zručnosti ale znalosti a vedomosti. Súhrn 
znalostí vytvára základ vedomostí, ktoré sú východiskovou podmienkou umožňujúcou získať 
kľúčové zručnosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
Odôvodnenie 3 veta 1

(3) Oznámenie Komisie o celoživotnom 
vzdelávaní2 a následná rezolúcia Rady z 27. 
júna 2002 o celoživotnom vzdelávaní3 určili 
„nové základné zručnosti“ ako prioritu 
a zdôraznili, že celoživotné vzdelávanie 
musí pokrývať predškolský až dôchodkový 
vek.

(3) Oznámenie Komisie o celoživotnom 
vzdelávaní4 a následná rezolúcia Rady z 27. 
júna 2002 o celoživotnom vzdelávaní5 určili 
základné „znalosti a vedomosti“ ako prioritu 
a zdôraznili, že vzdelávanie musí 
pokračovať počas celého života.

  
1 Ú. v. C ... / Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.
2 KOM(2001) 678, konečné znenie.
3 Ú. v. ES C 163, 9. 7. 2002, s. 1.
4 KOM(2001) 678, konečné znenie.
5 Ú. v. ES C 163, 9. 7. 2002, s. 1.
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Odôvodnenie

Počas základného vzdelávania sa nezískavajú zručnosti ale znalosti a vedomosti. Súhrn 
znalostí vytvára základ vedomostí, ktoré sú východiskovou podmienkou umožňujúcou získať 
kľúčové zručnosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
Odsek 1

1. zabezpečili, aby počiatočné vzdelávanie a 
odborná príprava ponúkali mladým ľuďom 
prostriedky na rozvoj kľúčových zručností v 
takej miere, ktorá ich vybaví pre život v 
dospelosti a ktorá bude predstavovať základ 
pre ďalšie vzdelávanie a profesionálny život;

1. zabezpečili, aby počiatočné vzdelávanie a 
odborná príprava ponúkali mladým ľuďom 
prostriedky na rozvoj kľúčových zručností v 
takej miere, ktorá ich vybaví pre život v 
dospelosti a ktorá bude predstavovať základ 
pre ďalšie vzdelávanie a profesionálny život, 
najmä pokiaľ ide o schopnosť založiť 
podnik. Za týmto účelom sa odporúča 
zaradiť štúdium filozofie a latinčiny do 
tohto štádia vzdelávania;

Odôvodnenie

Filozofia a latinčina sú predmety, ktoré rozvíjajú schopnosť myslenia a prispievajú k jasnému 
chápaniu tým, že u jednotlivca podporujú schopnosť vytvárať syntézu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
Príloha bod 7 Podnikanie odsek 1

Nevyhnutné vedomosti zahŕňajú dostupné 
príležitosti pre osobné, profesionálne a 
(alebo) obchodné činnosti, vrátane otázok 
„širšieho záberu“, ktoré poskytujú kontext, 
v ktorom ľudia žijú a pracujú, ako napr.
rozsiahle chápanie fungovania hospodárstva, 
a príležitosti a výzvy, ktorým čelí 
zamestnávateľ alebo organizácia. Jednotlivci 
by si mali byť takisto vedomí etických 
pozícií podnikov a toho, ako sa môžu 
„postaviť za dobrú vec“, napríklad 
prostredníctvom spravodlivého 
obchodovania alebo vo forme sociálneho 
podniku.

Nevyhnutné vedomosti zahŕňajú dostupné 
príležitosti pre osobné, profesionálne a 
(alebo) obchodné činnosti, vrátane otázok 
„širšieho záberu“, ktoré poskytujú kontext, 
v ktorom ľudia žijú a pracujú, ako napr. 
rozsiahle chápanie fungovania hospodárstva, 
a príležitosti a výzvy, ktorým čelí 
zamestnávateľ alebo organizácia. Jednotlivci 
by si mali byť takisto vedomí etických 
pozícií podnikov a toho, ako sa môžu 
„postaviť za dobrú vec“, napríklad 
prostredníctvom spravodlivého 
obchodovania alebo vo forme sociálneho 
podniku. Štúdium klasických predmetov je 
základnou zložkou chápania sociálnych 
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problémov v širokom slova zmysle.

Odôvodnenie

Je potrebné zdôrazniť úzky vzťah, ktorý existuje medzi štúdiom klasických predmetov 
a podnikateľským duchom.


