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Program stretnutia 

1. Všeobecné informácie o predsedníctve 
 

2. Politické priority Slovenska v oblasti mládeže a spolupráca v rámci 
TRIA 
 

3. Záväzky Slovenska v rámci predsedníctva v oblasti mládeže 
 

4. Najbližšie udalosti v súvislosti s predsedníctvom 
 

5. Možnosti spolupráce 
 

6. Diskusia 
 



Čo je predsedníctvo v Rade EÚ? 
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Orgány EÚ v skratke 

Európska rada 
Určovanie stratégie 

 
Úloha: určuje politické smerovanie a priority 
 
Členovia: hlavy štátov alebo predsedovia vlád všetkých členských 
štátov EÚ, predseda Európskej rady a predseda Európskej komisie 
 
Sídlo: Brusel 
 
european-council.europa.eu 



Orgány EÚ v skratke 

Rada Európskej únie 
Hlas členských štátov 

 
Úloha: rozhodovanie o politikách a prijímanie právnych predpisov 
 
Členovia: jeden minister z každého členského štátu (SK 7) 
 
Sídlo: Brusel a Luxemburg 
 
consilium.europa.eu 
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Orgány EÚ v skratke 

Európska komisia 
Presadzovanie spoločného záujmu 

 
Úloha: výkonná zložka EÚ, ktorá navrhuje právne predpisy, dohliada 
nad dodržiavaním dohôd a pracuje v prospech Únie 
 
Členovia: kolégium komisárov, jeden z každého členského štátu 
 
Sídlo: Brusel 
 
ec.europa.eu 



Orgány EÚ v skratke 

Európsky parlament 
Hlas ľudu 

 
Úloha: priamo volená legislatívna zložka EÚ 
 
Členovia: 754 poslancov Európskeho parlamentu (SK 13) 
 
Sídlo: Štrasburg, Brusel a Luxemburg 
 
www.europarl.eu 



10 rôznych zložení Rady EÚ 
zloženie, ktorému predsedá vysoký 
predstaviteľ Únie pre zahraničné veci a 
bezpečnostnú politiku: 

 

• zahraničné veci; 

 

zloženia, ktorým predsedá členský štát 
predsedajúci Rade: 

 

• všeobecné záležitosti; 

• hospodárske a finančné záležitosti; 

• spravodlivosť a vnútorné veci; 

• zamestnanosť, sociálna politika, 
zdravie 

       a spotrebiteľské záležitosti; 

• konkurencieschopnosť (vnútorný 
trh, priemysel, výskum a kozmický 
priestor); 

 

• doprava, telekomunikácie  
a energetika; 

• poľnohospodárstvo a rybné 
hospodárstvo; 

• životné prostredie; 
• vzdelávanie, mládež, kultúra  

a šport 



Rada EÚ pre vzdelávanie, mládež,  
kultúru a šport 

RADA MINISTROV 

Pracovná 
skupina  

VZDELÁVANIE 

Pracovná 
skupina  
MLÁDEŽ 

Pracovná 
skupina  

KULTÚRA 

Pracovná 
skupina  
ŠPORT 

stretnutie 2 x do roka (Brusel) 
prijímanie rozhodnutí 

stretnutie 5 - 10 x za pol roka (Brusel) 
diskusia a návrhy rozhodnutí 



Čo môže predsednícka krajina  
ovplyvniť? 

TAKMER VŠETKO  
 

JE TO „NAŠE“ PREDSEDNÍCTVO 



Pracovná 
skupina  
MLÁDEŽ 

PREDSEDNÍCKE TRIO 
HOLANDSKO, SLOVENSKO, MALTA 

YOUTH 
CONFERENCE 

DG 
MEETING 

ŠTRUKTÚROVANÝ 
DIALÓG 

Sekretariát Rady EÚ 

Kde bude naše predsedníctvo  
priamo viditeľné? 



PREDSEDNÍCKE TRIO 
HOLANDSKO, SLOVENSKO, MALTA 

SPOLOČNÝ POLITICKÝ PROGRAM 
 
"Pozitívna politika mládeže - podpora spokojnosti (well-being) 
všetkých mladých ľudí prostredníctvom realizácie ich potenciálu" 

POLITICKÁ PRIORITA HOLANDSKO 

Holandsko bude rozvíjať tému ako najlepšie môžeme prispieť  
k pohode mladých ľudí prostredníctvom uspokojenia svojich 
základných psychologických potrieb, a to najmä s ohľadom na 
potreby tých mladých ľudí, ktorí zažívajú emocionálnu 
nepohodu alebo trpia poruchami správania ako napr. poruchy 
súvisiace so stresom, ADHD a iné duševné problémy.  



POLITICKÁ PRIORITA SLOVENSKO 

Všeobecná politická priorita v oblasti školstva, mládeže a 
športu: 
 
Rozvoj talentu. 
 
Špecifická priorita v oblasti mládeže: 
 
Slovensko bude klásť dôraz na význam odhaľovania a rozvíjania 
nadania a kreativity mladých ľudí prostredníctvom atraktívnych 
prístupov v práci s mládežou, ktorá by mala reagovať na ich 
aktuálne problémy a potreby a splniť ich očakávania. 
Atraktívne vzdelávacie prostredie v práci s mládežou prispieva 
k zlepšeniu kvality života mladých ľudí a ich zručností 
potrebných pre život v neustále sa meniacom prostredí. 



POLITICKÁ PRIORITA MALTA 

Malta sa zameria na to, ako práca s mládežou môže pomôcť 
mladým ľuďom získať zásadné životné zručnosti a kompetencie 
prostredníctvom neformálneho vzdelávania a informálneho 
učenia sa, ako môžu byť také kompetencie uznávané, a úlohu, 
ktorú môže hrať takéto vzdelávanie v plynulom prechode na 
trh práce a do ďalšieho vzdelávania. 

Predsednícke trio je presvedčené, že tento prístup, ktorý 
reflektuje základné psychologické potreby mladých ľudí, ich 
vrodené schopnosti a talent a základné životné zručnosti, 
pomôže podporiť  všetkých mladých ľudí pri plnení ich 
potrieb a realizácii ich potenciálu. 



Pracovná 
skupina  
MLÁDEŽ 

PREDSEDNÍCKE TRIO 
HOLANDSKO, SLOVENSKO, MALTA 

YOUTH 
CONFERENCE 

DG 
MEETING 

ŠTRUKTÚROVANÝ 
DIALÓG 



NAJBLIŽŠIE UDALOSTI NA EURÓPSKEJ ÚROVNI 

YOUTH CONFERENCE 
Riga, 23. – 27. 3.  2016 

Téma: politická 
participácia mládeže 

DG MEETING 
Riga, 26. – 27. 3. 2016 

Téma:  
 
 nové výzvy pre medzisektorovú 
spoluprácu v oblasti bezpečnosti na 
internete, digitálnej gramotnosti a ďalších 
výziev (šikana na internete, kriminalita na 
internete, verbovanie mladých na 
kriminálne aktivity)  

 

ŠTRUKTÚROVANÝ 
DIALÓG 

PRACOVNÁ SKUPINA 
MLÁDEŽ 

Brusel, 11. 3. 2016 
Téma: medzisektorová 

spolupráca v oblasti 
mládeže 

STRETNUTIE NÁRODNÝCH RÁD 
MLÁDEŽE (+ ZIPCEM) NL, SK, MT 

Utrecht, 19. – 20. 3. 2016 
Téma: štruktúrovaný dialóg 



NAJBLIŽŠIE UDALOSTI NA ÚROVNI SLOVENSKA 
SÚVISIACE S PREDSEDNÍCTVOM 

• výzva na realizáciu vizuálnej identity SK PRES 2016 (MZVaEZ SR) 
 

• vytvorenie nových pracovných pozícií a personálne 
zabezpečenie SK PRES (aj pre študentov) (MZVaEZ SR) 
 

• dohoda TRIA o jednotnej téme štruktúrovaného dialógu a návrh 
otázok pre mladých ľudí 
 
 

• vytvorenie rámca na zabezpečenie organizácie YOUTH 
konferencie v Košiciach v septembri 2016 
 

• Dohoda o politickom výstupe predsedníctiev v rámci TRIA 



NAJBLIŽŠIE UDALOSTI NEPRIAMO SÚVICIACE S PREDSEDNÍCTVOM 

• 2. Konvent o práci s mládežou, Brusel, 27. – 30. 4. 2016 
 

• spolupráca krajín V4 a krajín Východného partnerstva a podpísanie 
Memoranda o porozumení ministrami zodpovednými za mládež V4  
a krajín VP, Bratislava, jún 2015 
 

• príprava Európskej správy o mládeži 2015 
 

 
• príprava vládneho dokumentu „Koncepcia práce s mládežou v SR“, 

apríl – september 2015 
 

• uvedenie pozície pracovníka s mládežou do Národnej sústavy 
kvalifikácií 
 



OČAKÁVANÉ FORMY SPOLUPRÁCE 

• šírenie informácií v rámci partnerstiev a sietí na Slovensku a v 
zahraničí 
 

• v rámci možností pracovať s témou predsedníctva v rámci projektov 
 

• spolupráca pri kreatívnom návrhu na zabezpečenie konferencie a DG 
stretnutia 
 

• konzultácie pri tvorbe materiálov a podkladov (štruktúrovaný dialóg) 
 

• vlastné návrhy a iniciatíva... 
 


