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Dňa 19. februára 2016 sa v Bruseli uskutočnilo stretnutie členov Európskeho 

sektorového sociálneho dialógu vo vzdelávaní. Na stretnutí sa zúčastnili zástupcovia 

odborových zväzov a zamestnávateľov (ministerstiev) z viacerých členských krajín a taktiež 

zástupcovia ETUCE a Európskej komisie. 

Úvodné vystúpenie mala Sophia Eriksson Waterschoot, vedúca Jednotky Európskej 

komisie EAC.A.1 – Európa 2020, pre Investičný plán, Vzdelávanie a Tréning 2020 (ET 

2020). Uviedla, že Nový investičný plán EÚ 2020 predpokladá okrem iného aj so systémom 

verejno-súkromného partnerstva v oblasti školstva. Európsky fond pre strategické investície 

(315 mld. EUR) zahŕňa pri dvoch zo siedmych svojich hlavných cieľových oblastí práve 

vzdelávanie. A to vo forme ,,mäkkých investícií“ – profesionálny rozvoj učiteľov a študentské 

pôžičky a vo forme ,,tvrdých investícií“ – stavba budov. Zástupcovia odborárov upozornili, že 

je veľa nezodpovedaných otázok ohľadom fungovania takéhoto systému, napr. kto bude 

zodpovedný za prípadný neúspech projektov alebo či sa podporou súkromnými investíciami 

nestane školstvo čoraz viac závislé na súkromných zdrojoch, ktoré ale nie sú zaručené aj 

v budúcnosti. Ďalšími prioritami v rámci programu ET 2020 sú:  

- vysoká úroveň zručností a kompetencií so zameraním na výstupy pre 

zamestnanosť, inovatívnosť a aktívne občianstvo 

- inkluzívne vzdelávanie, rovnosť, nediskriminácia a podpora občianskych práv 

- otvorené a inovatívne vzdelávanie a tréning, plne zahŕňajúce využívanie 

digitálnych technológií 

- silná podpora učiteľskej profesie 

- transparentnosť a uznávanie zručnosí a kvalilfikácie v prospech väčšej mobility 

pracovnej sily 

- udržateľný rozvoj, efektívnosť vzdelávacích a tréningových systémov. 

Ďalším bodom rokovania bol tzv. ESCO – Európsky projekt zameraný na vytvorenie 

zoznamu Európskych zručnosti, kvalifikácií, kompetencií a zamestnaní pre všetky odvetvia 

ekonomiky. Následne zástupcovia ETUCE a EFEE prezentovali výstupy zo spoločných 

projektov (podpora mladých výskumných pracovníkov, profesionála autonómia, podpora 

dôstojných pracovných podmienok). Na záver rokovania schválili účastníci pracovný program 

ESSDE na najbkližšie dva roky, ktorý zahŕňa: 

- verejno-súkromné partnerstvo v školstve  

- otvorenie vzdelávania a podpora IKT v školstve 

- kontinuálny profesionálny rozvoj učiteľov a zvýšenie atraktivity tohto zamestnania 

- vyššie vzdelávanie a výskum – mobilita výskumných pracovníkov, status 

doktorandov 

- sociálny dialóg a posilnenie vzťahov medzi európskou a národnou úrovňou 

- agenda Európskych zručností a kompetencií 

- utečenecká kríza 

 

Najbližšie plenárne zasadnutie členov ESSDE sa uskutoční 8. novembra 2016 v Bruseli. 
 


