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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Spravodajkyňa víta návrh Komisie o kľúčových zručnostiach pre celoživotné vzdelávanie. 

Všetci občania musia mať prístup k vzdelaniu. Nikto by nemal byť diskriminovaný na základe 
pohlavia, veku, finančnej situácie, národnosti alebo etnického pôvodu, regiónu, v ktorom žije, 
alebo fyzického stavu. Mali by sme preto venovať osobitnú pozornosť ženám v strednom 
veku a dospievajúcim chlapcom. Úroveň poznatkov, vzdelania a celoživotného vzdelávania 
súvisí s umiestnením človeka na trhu práce. Nedostatok vzdelania – ako i nezamestnanosť –
žien v strednom a vyššom veku je problémom najmä v nových členských štátoch. 
Spravodajkyňa zaznamenala skutočnosť, že čím ďalej tým viac chlapcov v celej Európe 
zanecháva štúdium po skončení povinnej školskej dochádzky. Musíme podporovať chlapcov 
v pokračovaní štúdia na stredných alebo učňovských školách, aby získali povolanie. Musíme 
zároveň zabezpečiť, aby dievčatá mali rovnaké možnosti na všetkých stupňoch vzdelávania 
vrátane základného i akademického vzdelania, ako aj na pracovisku. Spravodajkyňa chce 
zdôrazniť, že zoznam kľúčových zručností, ktoré navrhla Európska komisia, treba vidieť ako 
skupinu zručností, ktoré sa ľudia snažia nadobudnúť počas celého života. Je tiež dôležité 
uvedomiť si a uznať, že ľudia sú rôzni a majú rozdielne schopnosti a nadanie. Spravodajkyňa 
chce tiež podčiarknuť, že najlepšou motiváciou na učenie sa je cieľ získať zamestnanie. Miera 
nezamestnanosti je v niektorých členských štátoch stále veľmi vysoká a akademické 
vzdelanie neposkytuje záruku na získanie zamestnania. 

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť žiada Výbor pre kultúru a vzdelávanie, aby ako 
gestorský výbor prijal do svojej správy tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

Text predložený Komisiou1 Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 
Európskeho parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
Odôvodnenie 4

(4) V kontexte zlepšovania výsledkov 
Spoločenstva v súvislosti so zamestnanosťou 
zdôraznila Európska rada na zasadaniach 
v marci a decembri 2003 potrebu rozvíjať 
celoživotné vzdelávanie s osobitným 
dôrazom na aktívne a preventívne opatrenia 
pre nezamestnané a neaktívne osoby. Toto 
vychádzalo zo správy pracovnej skupiny pre 
zamestnanosť, v ktorej sa zdôraznila potreba 
schopnosti ľudí prispôsobiť sa zmene, 

(4) V kontexte zlepšovania výsledkov 
Spoločenstva v súvislosti so zamestnanosťou 
a so zreteľom na lisabonský cieľ, podľa 
ktorého sa má dosiahnuť priemerná miera 
zamestnanosti v EÚ celkovo 70% a u žien 
aspoň 60% , Európska rada na zasadaniach 
v marci a decembri 2003 prejavila pevnú 
rozhodnosť v oblasti rodovej rovnosti 
i v dosahovaní rovnakých možností a
zdôraznila potrebu rozvíjať celoživotné 

  
1 Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.
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dôležitosť integrácie ľudí na trh práce 
a kľúčová úloha celoživotného vzdelávania.

vzdelávanie s osobitným dôrazom na aktívne 
a preventívne opatrenia pre nezamestnané 
a neaktívne osoby.  Toto vychádzalo zo 
správy pracovnej skupiny pre zamestnanosť, 
v ktorej sa zdôraznila potreba schopnosti 
ľudí prispôsobiť sa zmene, dôležitosť 
integrácie ľudí na trh práce a kľúčová úloha 
celoživotného vzdelávania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
Článok 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; posilnili prínos 
celoživotného vzdelávania k osobnému 
naplneniu, sociálnej súdržnosti, aktívnemu 
občianstvu a rodovej rovnosti odstránením 
spoločenskej rodovej šablónovitosti;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
Článok 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 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; podporovali 
rôznorodosť výberu povolania pre mladé 
ženy, pričom je potrebné venovať osobitnú 
pozornosť nízkemu počtu študentiek 
v prírodovedných, priemyselných 
a strojárskych odboroch vrátane 
technológií informačnej spoločnosti 
a riziku, že ženy budú vylúčené z možnosti 
zamestnať sa v týchto oblastiach;
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
Článok 3

3. Zabezpečili, aby boli dospelí schopní 
rozvíjať a obnovovať si kľúčové zručnosti 
počas celého života, a aby sa osobitná 
pozornosť venovala cieľovým skupinám 
určeným za prioritné vo vnútroštátnom, 
regionálnom a (alebo) miestnom kontexte.

3. Zabezpečili, aby boli dospelí schopní 
rozvíjať a obnovovať si kľúčové zručnosti 
počas celého života, a aby sa osobitná 
pozornosť venovala cieľovým skupinám 
určeným za prioritné vo vnútroštátnom, 
regionálnom a (alebo) miestnom kontexte; 
podporovali rovnosť medzi ženami a mužmi 
sprístupnením celoživotného vzdelávania 
pre ženy a zvýšením podielu žien na trhu 
práce;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
Článok 4

4. Zabezpečili, aby bola k dispozícii vhodná 
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;

4. Zabezpečili, aby bola k dispozícii vhodná 
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; zabezpečili, aby sa hľadisko 
rodovej rovnosti uplatňovalo vo všetkých 
odvetviach vzdelania a odbornej prípravy; 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
Príloha úvod odsek 1

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

Zručnosti pre tento rámec sa definujú ako 
kombinácia vedomostí, zručností a postojov 
primeraných v danom kontexte.  Kľúčové 
zručnosti sú tie, ktoré všetci jednotlivci 
potrebujú na osobný rast a rozvoj, na aktívne 
občianstvo, sociálne začlenenie 
a zamestnanosť. Kľúčové zručnosti treba 
chápať ako usmernenia o 
zručnostiach potrebných v súčasnej 
spoločnosti. Nie je možné dosiahnuť 
dokonalosť vo všetkých uvedených 
zručnostiach ukončením základného 
vzdelania. Naopak, mladí ľudia by sa mali 
naučiť základy týchto zručností a ďalej ich 
rozvíjať, aktualizovať a udržiavať v rámci 
celoživotného vzdelávania. Je tiež dôležité 
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uvedomiť si a rešpektovať odlišnosti medzi 
ľuďmi a rozdiely v ich nadaní 
a schopnostiach.

Odôvodnenie

Zručnosti, ktoré sa vyžadujú od každého mladého človeka, sú príliš náročné a rozsiahle. 
Cieľom by malo byť celoživotné vzdelávanie a rozvoj.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7
Príloha Kľúčové zručnosti číslo 6 časť A odsek 2

Zručnosti konštruktívne komunikovať 
v rozličných prostrediach, vyjadrovať 
a porozumieť odlišným stanoviskám, 
vyjednávať so schopnosťou vytvárať dôveru 
a cítiť empatiu sú jadrom tejto zručnosti.
Jednotlivci by mali byť schopní bojovať 
proti stresu a frustrácii a vyjadriť to 
konštruktívnym spôsobom a mali by tiež 
rozlišovať medzi osobnou a profesionálnou 
sférou.

Zručnosti konštruktívne komunikovať 
v rozličných prostrediach, byť tolerantný,
vyjadrovať odlišné stanoviská a porozumieť 
im, vyjednávať so schopnosťou vytvárať 
dôveru a cítiť empatiu sú jadrom tejto 
zručnosti.  Jednotlivci by mali byť schopní 
bojovať proti stresu a frustrácii a vyjadriť to 
konštruktívnym spôsobom; mali by tiež 
rozlišovať medzi osobnou a profesionálnou 
sférou. 

Odôvodnenie

Pokiaľ ide o interpersonálne, interkultúrne, sociálne, občianske zručnosti a ich zvládnutie, 
tolerancia je jednou z najzákladnejších vlastností.  Dôležitejšie než komplexné porozumenie je 
mať tolerantný prístup k pohlaviam ako i k rôznym kultúrnym, sexuálnym, náboženským 
a etnickým skupinám.


