
Seminár: SLOVENSKÉ PREDSEDNÍCTVO V RADE EURÓPSKEJ ÚNIE 2016 

5.marec 2015, IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže, Bratislava 

Cieľ stretnutia:  

 informovať mládežnícke organizácie o blížiacom sa predsedníctve Slovenska v Rade 

Európskej únie; 

 zbierať podnety k téme SK PRES – Talent; 

 diskutovať o tom, ako organizácie aktívne v oblasti práce s mládežou  môžu prispieť 

k realizácii predsedníctva a priamo sa zapojiť do jeho príprav. 

Na stretnutí sa zúčastnilo 56 zástupcov mládežníckeho sektora  

V rámci informačnej časti boli organizáciám stručne predstavené organizácie EÚ, pričom širší priestor 

sa venoval Rade EÚ, ktorej úlohou je rozhodovať o politikách a prijímanie právnych predpisov. 

Následne bola predstavená spoločná téma a jednotlivé špecifické priority Tria. 

PREDSEDNÍCKE TRIO: HOLANDSKO, SLOVENSKO, MALTA 

SPOLOČNÝ POLITICKÝ PROGRAM: "Pozitívna politika mládeže - podpora spokojnosti (well-being) 

všetkých mladých ľudí prostredníctvom realizácie ich potenciálu" 

 
Politická priorita Holandska: 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 Slovenska: 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 Malty: 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. 

 

Trio-predsedníctvo 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. 

Dôležité udalosti v nadchádzajúcom období sú: 

• 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 

• 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 

 

Najvýraznejší priestor poskytuje príprava Európskej konferencie pre mládež, ktorá sa bude konať 

v septembri 2016. Organizácie majú možnosť zapojiť sa do 3 typov príprav : 

 obsahová príprava 

 logistická príprava 

 príprava facilitátorov (každý workshop vedú 2 facilitátori. Jeden z Európskeho fóra mládeže, 

jeden z predsedníckeho štátu) 

Štruktúra konferencie je nasledovná:  Konferencia pre mládež trvá 3 pracovné dni a nadväzovať bude 

na ňu DG meeting (Stretnutie tvorcov politík a zástupcov ministerstiev). V rámci logistiky bude 

potrebná pomoc dobrovoľníkov (čakanie delegácií na letisku, zabezpečenie ich transportu do hotelo, 

informovanie o programe a pod.) Schéma programu konferencie: 
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Financovanie SK PRES 2016: Grant 250 000 eur  (80%) poskytne EÚ, 20% hradí SK. Nakoľko program 

Erasmus+ na rozdiel od Mládeže v akcii neumožňuje stanoviť národné priority, je možné iba 

motivovať organizácie, aby sa samé zaoberali témou predsedníctva a zahrnuli ju do svojich projektov. 



Organizácie boli vyzvané aby samé prichádzali s nápadmi, ako spracovať tému predsedníctva a aké 

aktivity je potrebné uskutočňovať v rámci jeho prípravy a realizácie. 

Diskusia: 

Odporúčania organizácií: 

 Rada mládeže Bratislavského kraja : v téme Slovenska zaniká digitálna ekonomika, ktorá by 

mala byť súčasťou konceptu atraktívnej práce s mládežou. Netreba zabúdať ani na Rómsku 

komunitu, ktorá by mala mať zástupcu v pracovných skupinách. Predsedníctvo je 

príležitosťou pre otvorenie témy kvalitných stáži aj v súvislosti s prípravou SK PRES. 

 Janka Divincová (Výbor pre deti a mládež): zohľadniť tému práv dieťaťa v jednotlivých 

rezortoch 

 Viaceré organizácie upozornili na to, aby sa posilnil význam konferencie a jej výsledkov. 

 Rada mládeže Žilinského kraja: práca s témou predsedníctva by mala prebiehať v každom 

kraji ešte pred samotnou konferenciou, čím sa zabezpečí väčšia popularizácia podujatia. 

Konferenciu treba vnímať ako príležitosť pre zviditeľnenie témy občianstva (európskeho, 

slovenského) a aktivizmu v komunite. 

 Študentská rada vysokých škôl: SK PRES je príležitosťou pre zapojenie akademického sveta. 

 Rada mládeže Trenčianskeho kraja: Je potrebné vypracovať aj koncept, čo sa bude diať po 

predsedníctve (follow-up) 

 Inštitút prijatia a nízkoprahové organizácie: zohľadniť to, aby téma talent nebola vnímaná 

v kontexte súťaživosti a konkurencie,  v téme by sa mali nájsť aj znevýhodnené skupiny. 

 Rada mládeže Košického kraja: Košice ako Európske hlavné mesto kultúry 2013 ponúka 

viacero možností/priestorov, ktoré sa dajú využiť pri príprave konferencie (Kunsthalle, 

Kasárne a pod.). 

 Peter Lenčo (nadácia pre deti Slovenska):  Portugalsko pred konferenciou organizovalo 

národný festival, ktorý sa v jednom dni prekrýval s Európskou konferenciou pre mládež. 

Termín well-being prekladať ako kvalitu života. Zvážiť možnosť organizovania paralelných 

podujatí v iných mestách v rovnakom čase.  

 Martin Michalica (OZ Šedý medveď): Klásť dôraz na ,,talent nestratiť hodnoty, priznávať sa 

k nim“. Tému talent treba rozvíjať od lokálnej úrovne smerom ku globálnej a prepojiť ju aj 

s národnou hrdosťou 

 Združenie mladých podnikateľov Slovenska: Otvoriť otázku start-upov, propagovať 

inšpiratívne príbehy (ako uspeli, čo im chýbalo k tomu, aby úspech prišiel skôr), prezentovať 

podnikanie ako spôsob zníženia nezamestnanosti, klásť dôraz na podnikateľské vzdelávanie 

a jeho prepojenie s praxou. 

 Pri propagácii SK PRES by mala byť prezentovaná história Slovenska, ale zároveň  netreba 

zabúdať ani na obraz Slovenska ako modernej krajiny. 

 Účastníci upozornili na potrebu vysvetľovať, čo sa pod termínom talent myslí. Viac ho 

stotožniť so slovom potenciál. 

 Nezabúdať na kreatívny priemysel, využívanie digitálnych technológií. 

 

Zapísala: Mgr. Miroslava Gajdošová 



Odbor mládeže MŠVVaŠ SR 

 


