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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Komisia EÚ navrhuje európsky referenčný rámec kľúčových zručností a objasňuje, ako 
možno prostredníctvom celoživotného vzdelávania zabezpečiť prístup k týmto zručnostiam 
pre všetkých občanov a občianky EÚ, najmä s ohľadom na nadobúdanie a obnovovanie 
základných zručností.

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko túto iniciatívu víta. Vzhľadom na narastajúcu 
globalizáciu trhov a zmenu existujúcich modelov na hospodárstvo a spoločnosť, ktoré sú 
založené na vedomostiach, má cielené posilňovanie kľúčových zručností osobitný význam.
Zámerom je posilňovanie a zabezpečenie medzinárodnej konkurencieschopnosti európskych 
zamestnancov.

V tejto súvislosti sa majú dosiahnuť tieto ciele:

• stanoviť a definovať kľúčové zručnosti;

• podporovať činnosť členských štátov tak, aby mladí ľudia a dospelí mali dostatok 
kľúčových zručností a tieto mohli ďalej rozvíjať;

• poskytnúť európsky referenčný rámec pracovníkom s právomocou rozhodovania, 
poskytovateľom vzdelania, zamestnávateľom a študentom. Tým sa má vytvoriť základ 
pre ďalšie opatrenia na úrovni Spoločenstva.

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko podporuje rozdelenie a definíciu kľúčových 
zručností, ako ich navrhuje Komisia. Európsky referenčný rámec má zahŕňať týchto osem 
kľúčových zručností: 1. komunikácia v materinskom jazyku; 2. komunikácia v cudzích 
jazykoch; 3. matematické zručnosti a základné zručnosti v oblasti prírodných a technických 
vied; 4. zručnosť pri práci s počítačom; 5. učenie sa ako sa učiť; 6. medziľudské, 
medzikultúrne a sociálne zručnosti a občianska zručnosť; 7. podnikanie; 8. kultúrna 
vnímavosť.

Spravodajca však kriticky konštatuje, že:

• znevýhodneným osobám sa nevenuje dostatočná pozornosť. Chýbajúce základné a 
kľúčové zručnosti sú neraz príčinou toho, že tieto osoby nie sú schopné samostatne si 
osvojiť nové poznatky. Pre tieto skupiny by mali členské štáty vypracovať 
zodpovedajúce ponuky, ktoré by mali nielen reagovať na všeobecný deficit vedomostí, 
ale taktiež cielene sprostredkovať kľúčové zručnosti. Nadobúdanie kľúčových zručností 
má pre znevýhodnené osoby veľký význam z hľadiska ich profesionálneho úspechu;

• najmä mladým migrantom by sa mala poskytovať výraznejšia podpora. Ich frustrácia, 
prejavujúca sa aj v násilí, má okrem iných skutočností jednu dôležitú príčinu: títo mladí 
ľudia sa kvôli chýbajúcim základným a kľúčovým zručnostiam nemôžu úspešne 
zúčastňovať na školskom a profesionálnom vzdelávaní. Výsledkom je často 
nedostatočné sebavedomie, nezamestnanosť a chýbajúca perspektíva;
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• rodičia, osoby zodpovedné za vzdelávanie a verejnosť nemajú k dispozícii žiadne 
nástroje na identifikáciu úspešných vzdelávacích inštitúcií. O systém hodnotenia 
vzdelávacích inštitúcií (najmä škôl) je v členských štátoch stále väčší záujem.
Regionálne hodnotenia, týkajúce sa osobitne sprostredkovania kľúčových zručností, by 
mohli natrvalo prispieť k zlepšeniu úrovne vzdelávania v členských štátoch a v EÚ;

• účasť štátnych a súkromných vzdelávacích inštitúcií na nadobúdaní, udržiavaní a 
rozširovaní kľúčových zručností sotva prinesie úspech, ak si cieľová skupina nebude 
vedomá vlastnej zodpovednosti;

• odporúčanie doposiaľ stanovuje povinnosť predkladať správu každé štyri roky. 
Spravodajca sa domnieva, že toto obdobie je príliš dlhé na to, aby bolo možné pohotovo 
a aktuálne reagovať na výzvy a požiadavky dynamicky sa meniaceho sveta v oblasti 
vzdelávania a práce.

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci žiada Výbor pre kultúru a vzdelávanie, aby ako 
gestorský výbor prijal do svojej správy tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

Text navrhnutý Komisiou1 Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 
Parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
Odôvodnenie 13

(13) Cieľom tohto odporúčania je prispieť 
k rozvoju kvalitného vzdelávania 
podporovaním a dopĺňaním aktivít 
členských štátov pri zabezpečovaní toho, 
aby ich systémy počiatočného vzdelávania 
a odbornej prípravy ponúkali všetkým 
mladým ľuďom prostriedky na rozvíjanie 
kľúčových zručností v takej miere, ktorá ich 
vybaví pre ďalšie vzdelávanie a život 
v dospelosti a dospelí tak budú schopní 
rozvíjať a obnovovať si svoje kľúčové 
zručnosti pomocou koherentného 
a všeobecného poskytovania celoživotného 
vzdelávania. Poskytuje spoločný európsky 
referenčný rámec pre kľúčové zručnosti pre 
tých, ktorí tvoria politiku, poskytujú 
vzdelávanie, pre zamestnávateľov a 
samotných učiacich sa s cieľom uľahčiť 

(13) Cieľom tohto odporúčania je prispieť 
k rozvoju kvalitného vzdelávania 
orientovaného na budúcnosť
podporovaním a dopĺňaním aktivít 
členských štátov pri zabezpečovaní toho, 
aby ich systémy počiatočného vzdelávania 
a odbornej prípravy ponúkali všetkým 
mladým ľuďom prostriedky na rozvíjanie 
kľúčových zručností v takej miere, ktorá ich 
vybaví pre ďalšie vzdelávanie a život 
v dospelosti a dospelí tak budú schopní 
rozvíjať a obnovovať si svoje kľúčové 
zručnosti pomocou koherentného 
a všeobecného poskytovania celoživotného 
vzdelávania. Poskytuje spoločný európsky 
referenčný rámec pre kľúčové zručnosti pre 
tých, ktorí tvoria politiku, poskytujú 
vzdelávanie, pre zamestnávateľov a 

  
1 Ú. v. C ... / Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.
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vnútroštátne reformy a výmenu informácií 
medzi členskými štátmi a Komisiou v rámci 
pracovného programu „Vzdelávanie 
a odborná príprava 2010“, so zameraním na 
dosiahnutie dohodnutých európskych 
referenčných úrovní. Navyše odporúčanie 
podporuje ďalšie súvisiace politiky ako 
politiku zamestnanosti a sociálnu politiku 
a ďalšie politiky, ktoré ovplyvňujú mládež.

samotných učiacich sa s cieľom uľahčiť 
vnútroštátne reformy a výmenu informácií 
medzi členskými štátmi a Komisiou v rámci 
pracovného programu „Vzdelávanie 
a odborná príprava 2010“, so zameraním na 
dosiahnutie dohodnutých európskych 
referenčných úrovní. Navyše odporúčanie 
podporuje ďalšie súvisiace politiky ako 
politiku zamestnanosti a sociálnu politiku 
a ďalšie politiky, ktoré ovplyvňujú mládež.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
Odporúčanie 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, aj migrantom, prostriedky na rozvoj 
kľúčových zručností v takej miere, ktorú 
potrebujú pre život v dospelosti, ako aj 
profesionálny život a ktorá bude 
predstavovať primeraný základ pre ďalšie 
vzdelávanie;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
Odporúčanie 2

2. Zabezpečili, aby sa poskytlo vhodné 
vzdelávanie pre tých mladých ľudí, ktorí 
v dôsledku znevýhodnenia spojeného s 
nedostatočným vzdelaním spôsobeným 
osobnými, sociálnymi, kultúrnymi alebo 
hospodárskymi okolnosťami potrebujú 
osobitnú podporu, aby mohli naplniť svoj 
vzdelávací potenciál.

2. Zabezpečili, aby sa poskytlo vhodné 
vzdelávanie pre tých ľudí, ktorí v dôsledku 
znevýhodnenia spojeného s nedostatočným 
vzdelaním spôsobeným osobnými, 
sociálnymi, kultúrnymi alebo 
hospodárskymi okolnosťami potrebujú 
osobitnú podporu, aby mohli naplniť svoj 
vzdelávací potenciál. Toto platí najmä pre 
tých migrantov, ktorým chýbajú základné a 
kľúčové zručnosti na to, aby sa mohli 
zúčastňovať na odbornej príprave a 
ďalšom vzdelávaní, a ktorých frustrácia sa 
prejavuje v násilí;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
Odporúčanie 4

4. Zabezpečili, aby bola k dispozícii vhodná 4. Zabezpečili, aby bola k dispozícii vhodná 
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infraštruktúra na pokračovanie vo 
vzdelávaní a odbornej príprave dospelých, 
vrátane učiteľov a školiteľov, opatrení na 
zabezpečenie prístupu a podpory pre 
učiacich sa, ktorá uznáva odlišné potreby 
dospelých.

infraštruktúra na pokračovanie vo 
vzdelávaní a odbornej príprave dospelých, 
vrátane učiteľov a školiteľov, opatrení na 
zabezpečenie prístupu a podpory pre 
učiacich sa, ktorá uznáva odlišné potreby a 
zručnosti dospelých;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
Odporúčanie 4a (nové)

4a. Zabezpečili, aby sa v rámci všetkých 
opatrení a možností, ktoré treba vytvoriť v 
oblasti vzdelávania a odbornej prípravy, 
zohľadňovali najmä potreby 
znevýhodnených osôb, napríklad osôb 
postihnutých, dlhodobo nezamestnaných, 
osôb v staršom veku, žien, osôb, ktoré 
neukončili vzdelanie, a osôb s minimálnymi 
základnými zručnosťami;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
Odporúčanie 4b (nové)

4b. Zabezpečili, aby sa okrem opatrení v 
rámci štátneho, slobodného a 
podnikateľského vzdelávania u dotyčných 
spoluobčanov posilňovalo vedomie 
zodpovednosti za nadobúdanie, osvojovanie 
a rozširovanie vlastných zručností;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7
Odporúčanie 5

5. Zabezpečili koherenciu poskytovania 
vzdelávania a odbornej prípravy dospelých 
pre jednotlivých občanov prostredníctvom 
prepojení na politiku zamestnanosti 
a sociálnu politiku a ďalšie politiky, ktoré 
ovplyvňujú mladých ľudí, 
a prostredníctvom spolupráce so sociálnymi 
partnermi a ďalšími účastníkmi.

5. Zabezpečili koherenciu poskytovania
vzdelávania a odbornej profesionálnej
prípravy dospelých pre jednotlivých 
občanov prostredníctvom prepojení na 
politiku zamestnanosti a sociálnu politiku 
a prostredníctvom spolupráce so sociálnymi 
partnermi a ďalšími účastníkmi;
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8
Odporúčanie 6a (nové)

6a. Zaviedli systém regionálneho 
hodnotenia, ktorý má poskytovať 
informácie o tom, aké úspechy dosahujú 
vzdelávacie inštitúcie daného regiónu pri 
sprostredkovávaní kľúčových zručností.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9
Zámer 1

1. Prispievať k úsiliu členských štátov 
rozvíjať systémy vzdelávania a odbornej 
prípravy a vykonávať odporúčanie, vrátane 
používania rámca „Kľúčové zručnosti pre 
celoživotné vzdelávanie – európsky 
referenčný rámec“ ako referencie na 
uľahčenie vzájomného učenia sa 
v skupinách a výmeny osvedčených 
postupov a na ďalší rozvoj a podávanie 
správ o pokroku prostredníctvom 
dvojročných správ o pokroku v pracovnom 
programe Vzdelávanie a odborná príprava 
2010.

1. Prispievať k úsiliu členských štátov 
rozvíjať systémy vzdelávania a odbornej 
prípravy a vykonávať odporúčanie, vrátane 
používania rámca „Kľúčové zručnosti pre 
celoživotné vzdelávanie – európsky 
referenčný rámec“ ako referencie na 
uľahčenie vzájomného učenia sa 
v skupinách a výmeny osvedčených 
postupov a na ďalší rozvoj a podávanie 
správ o pokroku prostredníctvom 
dvojročných správ o pokroku v pracovnom 
programe Vzdelávanie a odborná príprava 
2010, ako aj stanoviť možné rozpory;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10
Zámer 4

4. Zhodnotiť dosah rámca „Kľúčové 
zručnosti pre celoživotné vzdelávanie –
európsky referenčný rámec“ 
v rámci pracovného programu Vzdelávanie 
a odborná príprava 2010 a podala správu 
štyri roky po prijatí tohto odporúčania, 
Európskemu parlamentu a Rade 
o získaných skúsenostiach a o jeho dosahu 
na budúcnosť.

4. Informovať sa dva roky po prijatí tohto 
odporúčania členskými štátmi o tom, v 
akom rozsahu sa toto odporúčanie 
vykonávalo v členských štátoch a či sa 
následne znížil počet spoluobčanov, ktorí 
nemajú potrebné základné a kľúčové 
zručnosti, ako aj predložiť výsledky 
Európskemu parlamentu a Rade.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11
Príloha úvod odsek 1

Zručnosti pre tento rámec sa definujú ako 
kombinácia vedomostí, zručností a postojov 

Zručnosti pre tento rámec sa definujú ako 
kombinácia vedomostí, zručností a postojov 
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primeraných v danom kontexte. Kľúčové 
zručnosti sú tie, ktoré všetci jednotlivci 
potrebujú na osobný rast a rozvoj, na aktívne 
občianstvo, sociálne začlenenie 
a zamestnanosť. Po ukončení počiatočného 
vzdelávania a odbornej prípravy by mladí 
ľudia mali mať rozvinuté kľúčové zručnosti 
v takej miere, ktorá ich vybaví pre život v 
dospelosti, a mali by si ich ďalej rozvíjať, 
udržiavať a obnovovať ako súčasť 
celoživotného vzdelávania.

primeraných v danom kontexte. Kľúčové 
zručnosti sú tie, ktoré všetci jednotlivci 
potrebujú na osobný rast a rozvoj, na aktívne 
občianstvo, sociálne začlenenie 
a zamestnanosť. Po ukončení počiatočného 
vzdelávania a odbornej prípravy by mladí 
ľudia mali mať rozvinuté kľúčové zručnosti 
v takej miere, ktorá ich vybaví pre život v 
dospelosti a profesionálny život, a mali by si 
ich ďalej rozvíjať, udržiavať a obnovovať 
ako súčasť celoživotného vzdelávania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12
Príloha úvod odsek 2

Mnohé zručnosti sa prekrývajú a nadväzujú 
na seba: aspekty, ktoré sú podstatné v jednej 
oblasti, budú podporovať zručnosti v ďalšej 
oblasti. Základná jazyková zručnosť, 
gramotnosť v písaní, čítaní a počítaní 
a zručnosť v IKT sú hlavným východiskom 
pri vzdelávaní a učenie sa ako sa učiť 
podporuje všetky vzdelávacie aktivity.
Existuje množstvo tém, ktoré sa 
prostredníctvom rámca uplatňujú: kritické 
myslenie, kreativita, preberanie iniciatívy, 
riešenie problémov, hodnotenie rizika, 
prijímanie rozhodnutí a konštruktívne 
riadenie pocitov zohrávajú úlohu vo 
všetkých ôsmich zručnostiach.

Mnohé zručnosti sa prekrývajú a nadväzujú 
na seba: aspekty, ktoré sú podstatné v jednej 
oblasti, budú podporovať zručnosti v ďalšej 
oblasti. Základná jazyková zručnosť, 
gramotnosť v písaní, čítaní a počítaní 
a zručnosť v IKT sú hlavným východiskom 
pri vzdelávaní a učenie sa ako sa učiť 
podporuje všetky vzdelávacie aktivity.
Existuje množstvo tém, ktoré sa 
prostredníctvom rámca uplatňujú: kritické 
myslenie, kreativita, preberanie iniciatívy, 
riešenie problémov, hodnotenie rizika, 
prijímanie rozhodnutí, pripravenosť na 
prijímanie rozhodnutí a konštruktívne 
riadenie pocitov zohrávajú úlohu vo 
všetkých ôsmich zručnostiach.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13
Príloha názov 8 odsek 2

Zručnosti súvisia s uvedomovaním si 
a vyjadrovaním: vyjadrovanie vlastných 
pocitov a myšlienok pomocou rozličných 
médií s vrodenými schopnosťami 
jednotlivca a ocenenie a radosť 
z umeleckých diel a predstavení. Zručnosti 
zahŕňajú takisto schopnosť spájať kreatívne 
a expresívne pohľady jednotlivca s názormi 
ostatných a určovať a uvedomovať si 
hospodárske príležitosti v kultúrnych 

Zručnosti súvisia s uvedomovaním si 
a vyjadrovaním: vyjadrovanie vlastných 
pocitov a myšlienok pomocou rozličných 
médií s vrodenými schopnosťami 
jednotlivca a ocenenie a radosť 
z umeleckých diel a predstavení. Zručnosti 
zahŕňajú takisto schopnosť spájať kreatívne 
a expresívne pohľady jednotlivca s názormi 
ostatných a určovať a uvedomovať si 
spoločenské a hospodárske príležitosti 
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aktivitách. v kultúrnych aktivitách.


