
Otvorenie európskeho semestra: Seminár ETUCE-ETUI na zapojenie odborových 
zväzov do procesu Európskeho semestra 

Vzdelávanie a zamestnanci školstva sú čoraz viac ovplyvňovaní európskym 
semestrom, každoročným procesom koordinácie politík EÚ. Obavy Európskej komisie 
týkajúce sa rozpočtov jednotlivých členských štátov stále brzdia dôležité investície do 
verejných služieb. Odborové zväzy v oblasti vzdelávania z celej EÚ chcú otvoriť 
európsky semester silnejšiemu demokratickému dohľadu a spolupráci. Ich 
zástupcovia sa 12.-13. decembra 2020 zišli v Bruseli s cieľom výmeny cenných 
skúseností a získania detailnejších informácií, ktoré sú dôležité pre správnu stratégiu 
a plánovanie postupných krokov pri vstupovaní do procesu európskeho semestra. OZ 
PŠaV zastupoval vedúci Úradu zväzu Juraj Stodolovský 

Európsky semester je označením pre každoročný proces hospodárskeho a sociálneho 
riadenia, prostredníctvom ktorého EÚ monitoruje výkonnosť krajín a usmerňuje 
národné reformy smerom ku zbližovaniu kľúčových priorít EÚ. Zatiaľ čo prvé roky 
semestra sa jasne zameriavali na finančnú disciplínu a dodržiavanie pravidiel Paktu 
stability a rastu, postupne došlo k posunu. V súčasnosti prevláda hospodárska a 
sociálna priorita. „Sociálne“ odporúčania však zostávajú podriadené 
makroekonomickým odporúčaniam, ktoré často vyžadujú opatrenia na fiškálnu 
konsolidáciu alebo dokonca škrtanie výdavkov. 

Desaťročie úsporných opatrení a zameriavanie sa na fiškálne ciele vyvolali obavy z 
rastúcich nerovností medzi európskymi krajinami ako aj v rámci nich. Ako odpoveď 
vyhlásili v roku 2017 vedúci predstavitelia EÚ európsky pilier sociálnych práv. Pilier 
pozostáva zo súboru práv a zásad, ktorých cieľom je podpora sociálnej konvergencie 
v Európe, a to aj prostredníctvom mechanizmov európskeho semestra. Prvý princíp 
piliera potvrdzuje, že každý má právo na kvalitné vzdelávanie a že vzdelávanie je 
nevyhnutné na zlepšenie hospodárstva, trhu práce a spoločnosti. Preto 
neprekvapuje, že európsky semester teraz vydáva ročné odporúčania pre jednotlivé 
krajiny týkajúce sa aj vzdelávania. 

Odborové zväzy zamestnancov školstva sú silnými zástancami rovnakého prístupu k 
vysokokvalitnému vzdelaniu financovanému z verejných zdrojov. Zastupujeme 
prvotriednych odborníkov, ktorí každý deň reagujú na potreby všetkých študentov. 
Ich hlas však nie je vždy počuť pri rozhodovaní o investíciách do vzdelávania a 
reformách. Seminár pod hlavičkou ETUCE v spolupráci s ETUI ponúkol účastníkom 
príležitosť dozvedieť sa viac o makroekonomickom rámci EÚ a zamyslieť sa nad 
možnosťami sociálneho, otvorenejšieho a demokratickejšieho európskeho semestra. 
Účastníci diskutovali s predstaviteľmi Európskej komisie o tom, ako môžu do tohto 
procesu lepšie integrovať svoj postoj a podelili sa o svoje vlastné skúsenosti. 

Diskusiu ovládali najpálčivejšie témy ako: investície; posuny smerom k privatizácii; 
nedostatok učiteľov; nerovnosti vo vzdelávaní. Aby sme dosiahli väčšiu podporu 
verejnosti a šírenie nášho odkazu, je potrebné zabezpečiť aktívne zdieľanie 
vedomostí, komunikáciu a cielené kampane. To nám ďalej pomôže pri obrane 
kvalitného verejného vzdelávania ako sily sociálneho pokroku. 
 


