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Predslov  
 

ODBORY A NADNÁRODNÉ PROJEKTY  
 

Sprievodca manažovaním európskych 
vzdelávacích projektov  

 
-piate vydanie - 

 
Vitajte v piatom vydaní príručky ETUCO, Odbory a nadnárodné projekty: 
sprievodca manažovaním európskych vzdelávacích projektov.  
 
Pôvodná príručka bola vypracovaná v roku 1994 ako produkt projektu TEMPO. 
V druhom vydaní v roku 1996 bola aktualizovaná ako súčasť projektu TTUPO, 
ktorý podporila Európska komisia v programe LEONARDO DA VINCI a odvtedy 
bola revidovaná ešte dvakrát. Ide o najznámejšiu publikáciu Európskej odborovej 
akadémie (ETUCO), ktorá bola v spolupráci s národnými konfederáciami vydaná 
v anglickej, francúzskej, talianskej, španielskej, fínskej, švédskej(v tlačenej 
verzii), poľskej, bulharskej, rumunskej, českej, maďarskej a ruskej verzii. Toto 
piate vydanie je aktualizované s cieľom zahrnúť do nej najpodstatnejšie zmeny, 
ktoré nastali v Európskej únii, ako aj narastajúce skúsenosti odborov v  
spolupráci na európskych projektoch.  
 
Podobne ako jej predchádzajúce vydania, aj táto revidovaná verzia je prácou 
tímu odborových expertov, ktorí manažujú vzdelávacie projekty. Obsahuje 
dôležité časti, do ktorých prispeli John Atkins (EK – DG pre vzdelávanie 
a kultúru), Silvana Pennella (ETUCO), Roberto Pettenello (FFR-CGIL) a Frank 
Vaughan (ICTU). Kapitola 6 je z časti prácou Thomasa Zadroznyho, s dodatkami 
od Steve Walkera (Leeds Metropolitan University). Carine Boon (ETUCO) poskytla 
neoceniteľnú pomoc prieskumom webových stránok a tiež dozrela na preklad 
a konečnú výrobu. Derek Stubbs, nezávislý konzultant a projektový manažér so 
svojimi rozsiahlymi  skúsenosťami pri práci s odbormi na európskych projektoch, 
túto príručku editoval a prispel viacerými kapitolami.  
 
Príručka je súčasťou stálej práce ETUCO zameranej na zvyšovanie potenciálu 
nadnárodnej spolupráce vo vzdelávaní a odbornej príprave odborov, ktorá 
poskytuje informačné služby, semináre, vzdelávacie materiály a pomoc pri 
vypracovávaní projektov. Toto vydanie existuje iba v elektronickej podobe (Word 
a PDF). Kópie si môžete stiahnuť a pozrieť si aktuálne informácie o európskych 
programoch, ak navštívite sekciu „EU Information Service“ na našej webovej 
strávnke: http://www.etuc.org/etuco/en/eu_information/ 
 
Dúfame, že táto príručka bude pre vás užitočná a želáme vám veľa úspechov pri 
vašich projektoch.  
 
Jeff Bridgford 
Riaditeľ  
European Trade Union College 
December 2004 

http://www.etuc.org/etuco/en/eu_information/
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ÚVOD 
 
 
Táto príručka je určená predovšetkým odborovým pracovníkom, ktorí sa zapájajú 
do vzdelávacích projektov a projektov odbornej prípravy, aj keď môže byť 
zaujímavou a užitočnou aj pre ostatných odborárov. Chápe sa ako pomocný 
sprievodca pre tých, ktorí sú už zapojení do nadnárodných projektov a ako stimul 
a povzbudenie tým, ktorí by chceli vniknúť do tejto oblasti. Aj keď sa zameriava 
čisto špecificky na prácu na európskej úrovni, má dôležité prvky – najmä v prvej 
časti – ktoré by mohli byť užitočné aj pre kolegov pracujúcich na národných 
projektoch alebo na iných úlohách na miestnej úrovni.  
 
 
Príručka má za cieľ  
 
• Zhodnotiť potrebu najnovších prístupov vo vzdelávaní a odbornej príprave  
• Oboznámiť s výhodami spolupráce na projektoch s partnermi z ostatných 

európskych krajín  
• Predviesť niektoré základné zručnosti potrebné na manažovanie európskych 

projektov  
• Zhodnotiť v tejto práci organizačné a širšie európske súvislosti  
• Oboznámiť sa s úlohou Európskej komisie, ktorá podporuje nadnárodné 

iniciatívy vo vzdelávaní a odbornej príprave  
• Poskytnúť informácie o jednotlivých programoch financovaných Európskou 

úniou a možnostiach, ktoré poskytujú odborom  
 
Časť jedna sa zaoberá úlohou a povahou projektovej práce. Kapitola jedna 
oboznamuje so situáciou v meniacom sa svete, v ktorom musia odbory fungovať 
a hodnotí potenciál, ktorý môžu priniesť nadnárodné vzdelávacie projekty 
a projekty odbornej prípravy na rozvíjanie európskej odborovej kultúry. Kapitola 
dve hodnotí niektoré základné charakteristiky projektovej práce, zatiaľ čo 
Kapitola tri skúma cesty, akými musí prejsť projektová práca, aby zapadla do 
širšieho kontextu priorít organizácie. Kapitola štyri nazerá na niektoré základné 
otázky v súvislosti s manažovaním európskych projektov a Kapitola päť 
následne poskytuje detailný súpis krokov v procese plánovania špecifického 
projektu. Kapitola šesť si všíma problematiku monitorovania a hodnotenia 
projektovej práce.  
 
Časť dve tejto príručky sleduje európsky kontext projektovej práce odborov. 
Kapitola sedem predstavuje v stručnosti Európsku úniu a jej inštitúcie. Toto 
ďalej rozvíja Kapitola osem, ktorá oboznamuje s niektorými, v súčasnosti 
najdôležitejšími prioritami politiky EÚ a s možnosťami ich vplyvu na vzdelávacie 
projekty a projekty odbornej prípravy. Kapitola deväť rozoberá úlohu Európskej 
odborovej konfederácie a jej aktivity a politické priority, najmä v oblasti 
vzdelávania a odbornej prípravy, kým Kapitola desať rozoberá jednu takúto 
prioritu detailne – rozvíjanie sociálneho dialógu. 
 
Časť tri poskytuje informácie o kľúčových oblastiach, ktoré podporuje Európska 
únia a ktoré sú prístupné projektom pre odborové vzdelávanie a odbornú 
prípravu. Hoci príručka nie je vyčerpávajúcou informáciou o finančných zdrojoch 
EÚ, tieto kapitoly obsahujú informácie o programoch a rozpočtových líniách, 
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ktoré s najväčšou pravdepodobnosťou budú v záujme odborových školiteľov 
a vzdelávateľov. Obsahujú najnovšie informácie o programoch, ktoré boli 
dostupné v čase vydanie publikácie. Táto oblasť sa však neustále mení. Pokiaľ 
chcete získať najnovšie informácie, obráťte sa prosím na informačný servis EÚ, 
ktorý poskytuje ETUCO na svojich webových stránkach 
(http://www.etuc.org/etuco/en/eu_information/) a na jednotlivé webové 
stránky Európskej komisie spomínané v texte. 
 
Príručku vypracoval tím ľudí, ktorí sú súčasťou manažovania odborových 
projektov na európskej úrovni a ktorí sú si vedomí enormných výhod, ale 
rovnako aj ťažkostí, ktoré prináša táto práca. Je to spôsob, ako sa podeliť so 
svojimi skúsenosťami, ako ponúknuť zopár základných poznatkov, ktoré 
nadobudli počas manažovania projektov a zároveň dúfajúc, že pomôžu druhým, 
aby sa vyhli problémom, s ktorými sa oni a iní stretli. 
 
Dúfame, že týmto získame viac odborárov na spoluprácu pri tvorbe inovačných 
a vzrušujúcich projektov - a pri ich úspešnom riadení.   
 

http://www.etuc.org/etuco/en/eu_information/
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Kapitola 1 
 

Vzdelávanie odborov v meniacom sa svete 
 
 
V tejto kapitole predstavujeme niektoré zásadné výzvy, ktorým čelí odborové 
vzdelávanie a akým spôsobom môže spolupráca na nadnárodných projektoch 
pomôcť čeliť týmto výzvam.  
 

Odbory a vzdelávanie  

 
Už od svojho založenia v devätnástom storočí sa odborové organizácie snažia 
organizovať a podporovať vzdelávacie aktivity.  
 
Takýmito aktivitami bývajú napríklad oboznamovacie kampane na podporu 
určitej politiky až po osobitnú odbornú prípravu odborových zástupcov na 
jednotlivých stupňoch. V súčasnosti mnohé odborové organizácie rovnako 
sponzorujú aj svojich jednotlivých členov, ktorí sa chcú vzdelávať nielen 
v súvislosti so svojou prácou. 
  
Vlastnou povahou však odborové vzdelávanie sa vždy usilovalo, aby podporilo  
 
• Silu odborového členstva a organizovania  
• Proces vyjednávania a kolektívneho vyjednávania so zamestnávateľmi, ktoré 

vedú zamestnanci a ich zástupcovia  
• Vydobytie svojich cieľov a politických zámerov vo všetkých oblastiach 

spoločnosti, o ktoré majú odborári a ich rodiny záujem, aby mali v nich svoje 
zastúpenie  

• Úlohu odborov v makro-ekonomických a  politických debatách so zapojením 
občianskej spoločnosti, politických predstaviteľov a zamestnávateľských 
organizácií  

 
Odborové vzdelávanie má veľa podôb. Môže ísť o klasické vzdelávacie kurzy 
tvárou tvár, ktoré môžu trvať jediný deň, prípadne až viacero mesiacov. Môže ísť 
aj o dištančné vzdelávanie, za použitia mailov, telefónu, faxu a počítača, keď 
komunikujú študenti medzi sebou alebo so svojimi lektormi.  
 
Takisto témy, ktoré pokrýva odborové vzdelávanie, sú nespočetné, od 
problematiky na pracovisku, ako napr. mzdy, pracovný čas, rovnosť príležitostí, 
až po úlohu svetových obchodných dohôd a dopady globalizácie.  
 
Čo však môžeme povedať je, že odborové vzdelávanie sa dotýka širokej škály 
potrieb. Napr. kolektívnej potreby odborov, ako organizácie s definovanými 
cieľmi a zámermi, ak aj kolektívnej potreby skupiny zamestnancov, ktorí si chcú 
zlepšiť svoje pracovné podmienky. Odborové vzdelávanie taktiež uznáva 
dôležitosť plnenia individuálnych potrieb svojho člena, zástupcu alebo pracovníka 
v zmysle zvyšovania jeho sebadôvery, kvalifikácie a poznatkov.  
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Každá odborová organizácia má ale svoju vlastnú históriu, tradície a organizačnú 
kultúru. Preto detaily cieľov a rozsah a metodológia zabezpečenia odbornej 
prípravy sa výrazne menia od jednej odborovej organizácie po druhú, od jednej 
krajiny k druhej. 
 
V mnohých prípadoch si odborové organizácie samy vedú odbornú prípravu a 
vzdelávacie aktivity a využívajú pri tom vlastné zdroje a vzdelávací personál. 
V iných organizáciách sa aktivity uskutočňujú v partnerstve s inými 
organizáciami (vrátane vzdelávacích asociácií zamestnancov, študijných centier, 
vzdelávacích akadémií pre dospelých,  pre ďalšie vzdelávanie a univerzít), aby 
získali zdroje, ktoré poskytujú- napr. lektorov a trénerov, finančné zdroje, 
materiály a vybavenie. 
 
Odborové vzdelávanie sa uskutočňuje na pracovisku, na odvetvovej, národnej 
i nadnárodnej úrovni. Študenti jednotlivých kurzov môžu pochádzať z jedinej 
odborovej organizácie, alebo z viacerých. Táto príručka sa však vo svojom 
kontexte zaoberá nadnárodným odborovým vzdelávaním a odbornou prípravou, 
do ktorých sa zapájajú organizácie z dvoch alebo viacerých európskych krajín. 
  

Éra globálnych zmien  

 
Žijeme v ére čoraz masívnejších zmien, ktoré prináša hlavne rozvoj nových 
technológií. Vidieť to na zmenách techniky výroby, ale najvýznamnejšie zmeny 
sa udiali v spôsobe komunikácie. Za posledných sto rokov – a najmä za 
posledných 25 rokov - sa svet stal v skutočnosti oveľa menším priestorom. 
 
Súhrnný odbyt najpoprednejších 200 podnikov vo svete je v súčasnosti väčší než 
súhrn  hospodárenia 182 krajín- každej krajiny na zemi okrem deväť najväčších. 
Tieto korporácie majú dvojnásobne väčšiu ekonomickú silu ako najchudobnejšie 
štyri pätiny ľudstva. Kontrolujú viac než štvrtinu svetových ekonomických aktivít. 
Sú naozaj globálne, veľkosťou, možnosťami i vplyvom.  
 
Preto sa odbory v súčasnosti nachádzajú v situácii, keď majú do činenia so 
zamestnávateľmi, ktorí môžu byť mocnejší než sa mali možnosť kedykoľvek 
predtým stretnúť. Tieto podniky sú aj oveľa pružnejšie vo svojich štruktúrach, 
nakoľko čoraz viac využívajú vonkajšie dodávateľské zmluvy a krátkodobé, 
prípadne na čiastočný úväzok uzatvárané pracovné zmluvy.  
 
Trhy pre mnohé tovary a služby sú teraz globálne. Mnohé veľké podniky sa 
usilujú o trh práce v globálnom pohľade- využívajú miestne subvencie a nižšie 
pracovné náklady v jednej krajine v porovnaní s druhou. Všade sa prekračujú 
tradičné národné hranice.  
 
V tomto procese zohrávajú nové technológie významnú úlohu. Výrobné procesy 
sú rozložené a popresúvané za národné hranice, aby sa spojili v záverečnej fáze 
iba za účelom skompletizovania konečného produktu.  
 
Nové technológie dneška umožňujú, aby sa výrobné procesy dali uskutočňovať 
v menších výrobných jednotkách. Tieto menšie pracoviská si vystačia čoraz viac 
iba s jadrom základných zamestnancov, s pravidelným najímaním ďalších 
pracovníkov podľa potrieb. Jadro týchto zamestnancov i ďalší periférni 
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zamestnanci jedného podniku nemusia byť ani zamestnávaní v tej istej krajine, 
nehovoriac o jednej budove či pracovisku.  
 
Vplyv nových informačných a komunikačných technológií viedol aj k rastu 
znalostných, resp. na informáciách založených priemyselných odvetví. Spolu 
s rozvíjaním rýchlych globálnych komunikačných sietí sa svetový trh produktov 
založených na informáciách dramaticky zmenil.   
 
Marketing, distribúcia a predaj publikovaných materiálov (vo všetkých 
formátoch), ako aj naživo prenášané zábavné predstavenia, sú na prahu 
obrovských zmien. 
  
V rukách bankárov a priemyselníkov mal kapitál vždy tendenciu byť globálnym. 
V súčasnosti za použitia počítačov a moderných foriem komunikácie je ešte viac 
mimo dosahu národnej kontroly.  
 
Všetko toto predstavuje enormnú výzvu pre odbory, ktoré musia porovnateľne 
fungovať na nadnárodnej úrovni. 
 

Meniaca sa Európa 

 
V tomto globálnom pozadí prechádza samotná Európa radikálnymi zmenami na 
ekonomickej a politickej úrovni. Zatiaľ čo sa usiluje o väčšiu koordináciu 
prostredníctvom Európskej únie (EÚ), je v rovnakom čase svedkom obnovy 
národnej a kultúrnej identity.  
 
Európska únia sa usiluje o rozvoj ekonomického bloku presahujúceho tradičné 
národné hranice. Snaží sa tiež stimulovať a vytvárať sociálne a politické 
podmienky v Európe, aby mohol jednotný európsky (ekonomický) trh fungovať, 
ak už nie na úrovni hracieho poľa, tak aspoň s minimálnymi odchýlkami medzi 
členskými štátmi únie.  
 
Ide o celkom nové geografické pozadie, v rámci ktorého musia odbory fungovať. 
Voľný pohyb tovarov a práce po celej EÚ predstavuje výzvy, s ktorými sa budú 
musieť odbory vyrovnať.  
 
Aj harmonizácia kľúčovej ekonomickej a sociálnej legislatívy v rámci EÚ 
predkladá odborárom veľa nových možností na presadzovanie individuálnej 
a sociálnej ochrany.  
 
Európska integrácia prináša potrebu užšej spolupráce medzi odborármi, ak chcú 
reagovať tak na požiadavky vnútorného trhu i na možnosť pozitívneho 
ovplyvňovania rozhodovacích procesov v Európskej únii.  
 
Postupným napredovaním európskej ekonomickej integrácie a narastaním 
samotnej únie s prístupom nových krajín zo stredozemného regiónu a strednej 
a východnej Európy, musia aj odbory čoraz viac rozvíjať svoje medzinárodne 
uvedomenie a praktiky. Je to skúška odborov a ich schopnosti “myslieť lokálne 
a konať globálne”. 
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Je sa čomu učiť a rozumieť, vzhľadom na rozdielne priemyselné a zamestnanecké 
praktiky v  európskych krajinách, ako aj čo sa týka samotného fungovania 
odborov v týchto krajinách. Otázkou riešenia je i jazyk a kultúra, ak má dôjsť na 
európsku odborovú politiku a ciele, čo znamená toľko zamestnancov v úradoch, 
továrňach, obchodoch a nemocniciach, koľkých zastupujú odboroví lídri, keď 
diskutujú a rokujú o odboráskej politike a cieľoch na európskych zasadnutiach.  
 

Nadnárodné odborové vzdelávanie  

 
V tomto kontexte nadnárodná odborová spolupráca pri vzdelávaní a aktivitách 
odbornej prípravy môže pomôcť rozvíjať hlbšie chápanie a uvedomovanie si 
európskej dimenzie v miestnej a národnej odborovej práci. 
 
Takáto spolupráca na úrovni odborových pracovníkov a zástupcov môže rovnako 
pomôcť rozvíjať a implementovať nadnárodnú odborovú politiku a iniciatívy.  
 
Európska perspektíva v odborovej práci nie je vôbec novou záležitosťou. Mnohé 
odborové organizácie majú európske oddelenia a už dlho existujú európske 
asociácie odborov. Takisto, už od devätnásteho storočia existuje európske 
monitorovanie veľkých korporácií a preukazovanie solidarity v európskych 
konfliktoch. 
 
Často sa ale európska práca chápe ako niečo špecializované a izolované, mimo 
hlavného prúdu cieľov odborov, ako niečo vzdialené od dennodennej skúsenosti 
väčšiny ich členov a pracovníkov.  
 
V meniacom sa svete sme si vytýčili- najmä vo vzťahu k meniacej sa Európe, 
v ktorej žijeme a pracujeme – aby sa nadnárodná dimenzia preniesla do jadra 
odborových aktivít, ak chceme efektívne reagovať na výzvy, ktorým čelíme.  
 
A v tomto duchu je aj napísaná táto príručka. Vychádza zo základnej myšlienky, 
že odbory musia zohrávať kľúčovú úlohu v odpovedi na tieto globálne zmeny, 
ktorým v súčasnosti všetci čelíme – pri vytváraní pracovných možností, riadení 
priemyselných zmien, v boji proti sociálnemu vylúčeniu a pri zakladaní 
otvorenejšej, demokratickejšej európskej a medzinárodnej kultúry.  
 
Pri plnení týchto úloh prispievajú významne v odboroch vzdelávacie oddelenia.  
 

Odborové vzdelávanie a Európa 

 
Už v súčasnosti prebieha široká škála vzdelávacích a školiacich aktivít, ktoré 
majú európsku dimenziu. Mnohé z nich koordinuje Európska odborová akadémia, 
ktorá je školiacim servisom Európskej odborovej konfederácie. Rovnako aj 
mnohé národné aktivity odbornej prípravy majú už európsku dimenziu a sú 
chápané ako dôležitá súčasť trvalej práce odborov. Niektoré odborové 
organizácie už založili aj stále programy na výmenu vzdelávania a nadnárodné 
semináre, ktorými podporujú aktivity spolupráce.  
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Okrem týchto priamočiarych organizačných aktivít, je v posledných rokoch stále 
väčší záujem o spoločnú prácu na európskych projektoch v rámci odborov- teda 
o špecifické a cielené iniciatívy, s obmedzeným časovým rámcom a zdrojmi.  
 
Z časti šlo o pragmatickú reakciu na situáciu, keď vonkajšie agentúry, ako napr. 
Európska komisia, poskytovali možnosť finančnej podpory osobitne na takéto 
iniciatívy. A výhody tejto novej formy práce sa stávajú čoraz zjavnejšími. 
Nadnárodná spolupráca na projektoch ponúka odborom možnosť vzájomnej 
pomoci a je aj potenciálne dôležitým motorom inovácie a zmeny. Projekty sú 
dôležitým prostriedkom na: 
 
• zdieľanie perspektív a informácií  
• rozvíjanie nových ideí a materiálov  
• získavanie zdrojov potrebných na dosiahnutie ambicióznych cieľov  
• šírenie príkladov dobrej praxe v jednotlivých oblastiach  
• koordináciu individuálnych národných iniciatív  
• ustanovenie obsahových oblastí na overovanie inovačných prístupov  
• rozvíjanie širšej európskej odborovej kultúry  
• zakladanie stálych kontaktných sietí na európskej úrovni  
 
Práve na túto oblasť projektovej práce a na jej kvality sa zameriava prvá časť 
tejto príručky. Vypracovanie a uskutočnenie európskych vzdelávacích projektov 
na vysokej kvalitatívnej úrovni závisí od série kľúčových faktorov, ktoré môžeme 
vidieť aj v hlavných programových aktivitách.  
 
Sú to:  
 
• Vnútorné zaangažovanie podieľať sa na cieľoch a plánoch  
• Spolupráca založená na rýdzej výmene názorov, skúseností a zručností  
• Snaha dopracovať sa k výstupom s pridanou hodnotou alebo s dodatočnou 

dimenziou, ktorá ide nad rámec existujúcej práce na národnej úrovni  
• Transparentná štruktúra organizovania a manažovania programu práce, so 

zapojením jednotlivých organizácií a osôb  
•  Mechanizmy na overovanie, revidovanie, hodnotenie a šírenie koncových 

výsledkov  
 

Existuje veľa príkladov európskych projektov, ktoré sa uskutočnili so zapojením 
širokej škály odborových organizácií v rámci Európy. O niektorých sa zmieňuje aj 
táto príručka. Niektoré ďalšie príklady nájdete na webovej stránke ETUCO 
o odborovom vzdelávaní v Európe1, na iných webových stránkach odborových 
organizácií a Európskej komisie, ako aj v správach z jednotlivých finančných 
programov EÚ. Druhá časť tejto príručky skúma ďalej európsky kontext 
projektovej práce a možné zdroje financovania.  
 
Stále však musíme mať na pamäti naše hlavné zámery, pokiaľ vykonávame tento 
druh práce: zlepšiť kvalitu odborového vzdelávania - kľúčový zdroj upevňovania 
európskeho odborového hnutia, budovania solidarity a zdieľania európskej 
odborovej identity.  
 
 

                                                 
1 URL http://www.etuc.org/etuco 

http://www.etuc.org/etuco
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Kapitola 2 
 

Charakteristika projektovej práce 
 
Táto kapitola poskytuje stručný prehľad projektovej práce a jej charakteristické 
črty. Zaoberá sa dôležitou úlohou tímovej práce a vzťahom medzi časom, 
nákladmi a kvalitou projektovej práce, za súčasného pôsobenia rizikových 
faktorov.  
 

Čo je projekt? 

 
Každý projekt charakterizuje jedna základná vec: je to kombinácia nových 
myšlienok a aktivít v naprosto jedinečnom a neobvyklom snažení. Znamená to, 
že cesta od koncepcie k realizácii sa nedá absolútne presne predvídať. Skôr ako 
začneme, budeme musieť starostlivo plánovať a predvídať najväčšie ťažkosti, ale 
vždy sa objavia nečakané problémy, ktoré bude treba riešiť.  
 
Projekty sa dajú robiť na všetko a v akomkoľvek rozsahu. Niekoľko príkladov:  
 
• Organizovanie medzinárodnej konferencie  
• Výstavba veľkej pyramídy  
• Marketing novej značky čokolády 
• Návrh konkordu  
• Výstavba nového hotela 
• Dobytie Galie  
• Presťahovanie sa do nových úradných priestorov 
• Usporiadanie náborovej kampane  
 
Všetky tieto projekty spája to, že každý je jedinečným úsilím s jasným cieľom. 
Ako také, majú jasne stanovený začiatok a definovaný koniec.  
 
Ako vidíte, projekty sú ucelenou záležitosťou, ktorá dáva dokopy zručnosti ľudí 
z rôznych oblastí a organizácií a čerpá z množstva materiálov a zdrojov. 
Vyžaduje konkrétne manažérske zručnosti- mať jasnú a ucelenú víziu plánovania 
toho, čo chceme urobiť, efektívne organizačné úlohy, ľudí a zdroje, predvídať 
riziká a problémy a vypracovať stratégie, ako sa budú riešiť – tak, aby mohol byť 
projekt úspešne dokončený.  
 
Aj keď má manažovanie spoločné prvky, manažovanie projektov je iné, než 
manažovanie existujúcej organizácie napr. v službách alebo výrobe. Ich energia 
sa zameriava na udržanie, resp. zlepšenie toho, čo je v podstate stálou aktivitou 
- riadenie dopravného systému, predaj odevov, montovanie áut. Projekty ale sú 
jednorazovou aktivitou. Nikdy nie sú dva projekty celkom rovnaké. 
  
Z toho, čo sme uviedli vyššie je jasné, že práca na projektoch nie je úplne novým 
fenoménom. Čo je ale nové, je analytické uvažovanie v prístupe k projektom 
a rozvíjanie zručností a techník, ktoré sa spájajú typicky s manažovaním 
projektov. Rad takýchto vysoko sofistikovaných a technických postupov sa 
rozvíja v podstate posledných 60 rokov, najmä v oblasti stavebníctva, verejnej 
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výstavby a obranných systémov. Aj keď detailné techniky takéhoto manažovania 
nie sú relevantné vzhľadom na veľkosť a rozsah projektov, ktorými sa zaoberáme 
v tejto príručke, ich zásadné koncepty a prístupy sú veľmi užitočné.  
 

Odbory a nadnárodné európske projekty  

 
Len niektoré z projektov, o ktorých sme sa zmienili v tejto kapitole doteraz, majú 
čo do činenia s odbormi, a ani jeden sa nedotýkal nadnárodného vzdelávania 
a odbornej prípravy. Skôr ako pokročíme ďalej, ponúkame niekoľko typických 
príkladov odborového vzdelávania:  
 
• Trojročný projekt, so zapojením šiestich odborových organizácií z troch 

rozdielnych európskych krajín, za účelom navrhnutia a realizovania 
šiestich inovačných tréningových modulov pre mladých nezamestnaných  

• Dvojročný projekt, so šiestimi odborovými organizáciami a externým 
konzultantom, za účelom prehodnotenia úlohy odborových pracovníkov 
v jednotlivých krajinách, počnúc analýzou pracovných funkcií, po 
vytvorenie potrieb odbornej prípravy na národnej úrovni, s preskúmaním 
možností vytvorenia spoločných noriem a programov na európskej úrovni  

• Dvojročný projekt, so zapojením deviatich vzdelávacích odborových 
organizácií, s piatimi európskymi odvetvovými federáciami, s Európskou 
odborovou akadémiou (ETUCO) a dvoma univerzitami na preskúmanie 
využitia nástrojov informačnej spoločnosti s cieľom umožniť partnerom 
efektívnejšie sa zúčastňovať na sociálnom dialógu a podporovať proces 
adaptácie na novú ekonomiku  

• Projekt v spolupráci s Európskym odborovým inštitútom, univerzitným 
odborom a dvoma malými podnikmi na vypracovanie interaktívneho, na 
počítači založeného balíka odbornej prípravy v oblasti bezpečnosti 
a ochrany zdravia na pracovisku.  

• Dvojročný projekt s prevedením výskumu a  poskytnutím informácií 
o práci na diaľku, v koordinácii odborovej výskumnej organizácie, so 
zapojením rôznych univerzitných odborov, zamestnávateľov, mestských 
správ, výskumných ústavov a konzultantov v šiestich krajinách.  

 
Ide len o niekoľko veľmi rozmanitých projektov, v ktorých za posledné roky 
spolupracovali odborové organizácie na európskej úrovni. A samozrejme táto 
príručka, ktorá bola vypracovaná ako jeden z výstupov takéhoto nadnárodného 
projektu.  
 
Neskôr sa budeme venovať skúsenostiam z týchto a iných projektov, aby sme 
poukázali na jednotlivé body. Tieto projekty poskytujú obraz,  aká spolupráca sa 
ukázala byť v minulosti priechodná a aké nové iniciatívy by sa mohli uskutočniť 
v budúcnosti na ich základe. Veľmi dôležité je ale nenechať sa obmedzovať 
nápadmi druhých v chybnom presvedčení, že napodobovanie je istejšie než 
novátorstvo.  
 

Fázy projektu  

 
Aj keď je každý projekt jedinečný a má svoje vlastné charakteristické fázy, 
väčšina projektov vychádza z približne rovnakých fáz:  
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• Najprv existuje iniciačná etapa koncepcie – počiatočný nápad, definovanie 
cieľov  projektu, stanovenie kľúčových členov tímu, plánovanie časového 
rámca a rozpočtu. 

• Ďalej prichádza často analýza potrieb používateľa- detailnejšie 
preskúmanie situácie a špecifických potrieb ľudí, ktorí budú používať 
produkt alebo služby, ktoré projekt zamýšľa vypracovať, resp. rozvinúť.  

• Potom prichádza návrhová etapa, v ktorej sa uskutočňuje detailné 
plánovanie záverečného produktu – či už to bude blok kancelárií, 
počítačová databáza, reklamná kampaň alebo seminár. 

• Potom prichádza implementačná fáza, v ktorej sa realizujú výsledky 
z etapy návrhu - vybudovanie kancelárskeho bloku, programovanie 
a overovanie databázy, rozbehnutie kampane a uskutočnenie seminára. 

 
V niektorých projektoch predstavuje implementačná fáza ukončenie projektu, ale 
pre mnohé projekty sa týmto projekt nekončí, pokračuje ďalšími fázami, čo veľmi 
závisí od povahy projektu: 
 
• Pokiaľ ide o kancelársky blok, ďalšou fázou bude odovzdávacia fáza,    

nakoľko sa budova odovzdáva klientovi do užívania. 
• Takisto vo vzťahu k databáze nastane pravdepodobne odovzdávacia fáza, 

ako aj proces údržby. 
• Výstupy z reklamnej kampane sa asi budú analyzovať v hodnotiacej fáze.  
• Rovnako seminár sa bude hodnotiť a jeho hlavné závery bude potrebné 

ďalej publikovať v diseminačnej fáze. 
• A v mnohých projektoch nastane fáza využívania, kedy sa produkty 

pilotného projektu ďalej rozpracovávajú a vnášajú do koncepčných aktivít 
organizácie. 

 
Toto ale predstavuje len hrubý náčrt štruktúry etáp, ktorými môže projekt 
prechádzať. Každý projekt musí byť ďalej detailne rozpísaný do radu aktivít 
a úloh, skôr než začne skutočné riadenie projektu.  
 

Kľúčové prvky  

 
Riadenie projektu- nech je akokoľvek dosiahnuté – zahŕňa koordináciu štyroch 
základných prvkov:  
 
• projektový tím  
• výkonnosť produktu alebo kvalita  
• časový rámec  
• náklady,  
 
aby sa mohli realizovať pôvodné zámery projektu. Prvý z týchto prvkov – tím – 
vyžaduje zručnosti, ako sú porozumenie a riadenie ľudí, ostatné tri sa v zásade 
dotýkajú materiálnych aspektov projektu. Dynamicky sa však navzájom 
dopĺňajú.  
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Projektový tím  

 
Ak sa pozrieme na príklady projektov, ktoré realizovali odborári a o ktorých sme 
hovorili vyššie, vidíme, že nielen odborári majú špecifické ciele a jasne stanovený 
časový rámec, ale sa opierajú aj pomoc rôznych ľudí a organizácií. Je to 
charakteristika väčšiny projektov: tímová aktivita. Aj relatívne malé projekty 
v rámci jednej organizácie alebo podniku zoskupujú  špecialistov z rôznych 
odborov.  
 
Tento proces zoskupenia ľudí z rôzneho pracovného prostredia na uskutočnenie 
spoločnej úlohy je najväčšia sila projektovej práce, ale aj zdroj problémov, pokiaľ 
nedôjde k správnemu chápaniu a riadeniu. Každý člen tímu musí mať jasné 
a spoločné chápanie cieľov projektu a čo je jeho úloha v ňom. Takisto sa musia 
naučiť harmonicky pracovať spolu, obyčajne v krátkom časovom rozpätí, lebo sa 
všeobecne stáva, že dochádza k špeciálnemu zoskupeniu v danom projekte. 
Efektívna tímová práca prináša ale enormné výhody. Je to kolektív, ktorý robí 
možným to, čo bolo predtým individuálne nedosiahnuteľné; je prameňom 
vzájomnej podpory, družby, sociálnej súdržnosti a vzájomne učiaceho sa 
prostredia.  
 
V prípade nadnárodných projektov sa tím nevytvára len z ľudí z jednotlivých 
oblastí, zručností a kompetencií, ale sa v nich zhromažďujú ľudia z rôznych 
organizácií a rôznych národných kultúr, s rôznymi materinskými jazykmi. Takisto 
si všimnite, že v našich príkladoch nie všetci partneri boli z odborových 
organizácii. Ide o príklady spolupráce s univerzitami, komerčnými podnikmi 
a poradenskými službami. Je viac ako možné, že jednotliví partneri budú mať 
o niečo odlišnejší názor a budú chcieť iné veci v projekte. V takýchto prípadoch 
bude ešte dôležitejšie zabezpečiť, aby došlo ku spoločnému chápaniu povahy 
a pôsobnosti projektu. Najdôležitejšia je jasná komunikácia.  
 
Zoskupenie a riadenie silného a sceleného tímu je kľúčom úspešnosti projektovej 
práce.  
 

Čas, náklady a kvalita  

 
Kľúčové materiálne dimenzie každého projektu sú:  
 
• Čas – stanovený v detailnom harmonograme a pracovnom pláne  
• Náklady - stanovené v rozpočte daného projektu  
• Kvalita alebo výkonnosť - produktu projektu, stanovená detailne 

v projektovej špecifikácii  
 
Tieto tri zložky sa koncepčne zoskupili do troch bodov trojuholníka2: 
 
 

                                                 
2 Barnes, N.M.L. (1985) ‘Project Management Framework’ in International Project Management Yearbook 1985. 
Butterworth Scientific, UK 
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V ideálnom stave a v mnohých projektoch, chceme dosiahnuť vyrovnanosť týchto 
troch rozdielnych síl, aby sa mohol projekt realizovať načas, v rámci rozpočtu 
a aby dosiahol maximálny výkon, resp. kvalitu. V tomto prípade bude stred síl 
sústredený v strede trojuholníka. V iných prípadoch sa však musia niektoré 
faktory priorizovať nad ostatné.  
 
• Ak chceme pripraviť materiály na konferenciu k udanému dňu, nemá 

zmysel pripraviť ich týždeň za cieľom. 
• Ak píšeme príručku o bezpečnom zaobchádzaní s rizikovými látkami, 

potom kvalita informácií a inštrukcií bude prvoradým cieľom. 
• A v ktoromkoľvek projekte, pokiaľ máme značne obmedzené zdroje, budú 

rozhodujúcim faktorom náklady. 
 
V každom prípade je dôležité ujasniť si, čo je rozhodujúci faktor, nakoľko ten 
rozhoduje o celom našom plánovaní a rozhodovaní. A vzhľadom na vzájomnú 
súvislosť medzi týmito troma faktormi, priorizovanie jedného ovplyvňuje 
následne ďalšie faktory.  
 
Ak sa znova pozrieme na príklad konferenčných materiálov, kde čas zohráva 
najdôležitejšiu úlohu, stred síl sa posunie a obrázok bude vyzerať takto:  
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Ak hrozí oneskorenie produkcie materiálov, je možné dodržať termín nasledovne: 
 
• Zamestnáme viac ľudí a budeme pracovať nadčas (t.j. obetujeme faktor 

nákladov). 
• Zredukujeme množstvo a kvalitu materiálov na vypracovanie (t.j. urobíme 

kompromis vo faktore kvality). 
 
Pokiaľ chceme byť v súlade s faktorom kvality pri vypracovaní bezpečnostnej 
príručky, budeme musieť obetovať niečo z nákladov a/alebo času. A pokiaľ sú 
náklady náš kľúčový faktor, bude to mať určité dopady na kvalitu alebo 
výkonnosť – a možno trvať dlhšie.  
 
Preto je nevyhnutné vedieť presne, čo sú ciele projektu, ako vzájomné súvisia 
a v čom sú priority. Predstavujú navzájom súvisiace, ale potenciálne 
konkurenčné sily, ktoré určia smerovanie celého projektu.  
 

Riziká  

 
Projekty vo svojej podstate sú zdrojom rizika. Je to preto, že sú sólovým 
riskantným činom, ktorý závisí od nového ad-hoc zoskupenia ľudí a zvyčajne 
chceme jeho ciele dosiahnuť v obmedzených možnostiach. Niektoré tieto riziká 
sme mali možnosť vidieť v predchádzajúcej časti – riziko oneskoreného vydania 
materiálov, prekročenie rozpočtu a neplnenie výkonných (kvalitatívnych) kritérií. 
Ďalšie riziko sa spája s faktorom -  kolektív projektu – získavanie skupiny ľudí 
pre projektovú prácu, ktorí sami o sebe sú perfektnými jedincami, ale ktorí môžu 
mať problémy s prácou v skupine. Ďalej existuje riziko spojené s riadením 
projektu – napr. kvôli slabej komunikácii alebo dôležitým rozhodnutiam z dôvodu 
chybnej, resp. stratenej dokumentácie. 
 
Je dôležité, aby sa vedelo o rizikách obsiahnutých v projekte od začiatku a aby 
sa už od počiatočných etáp plánovania prijali také kroky, ktorými sa dané riziká 
budú dať odhaliť, vyhnúť sa im alebo minimalizovať.  
 

Súhrn  

 
V tejto kapitole sme sa oboznámili so základnými charakteristikami projektovej 
práce. Ich zhrnutie v základných bodoch:  
 
• Každý projekt je jedinečnou záležitosťou.  
• Projekty majú špecifické ciele.  
• Projekty majú obmedzené časové rozpätie s jasným začiatkom a koncom.  
• Mnohé projekty vychádzajú z podobnej štruktúry fáz- -koncepčnej, návrhovej 

a implementačnej (realizačnej). 
• Projekty sú zložené zo štyroch základných faktorov- tím, náklady, čas 

a kvalita. 
• Projektové tímy sa zvyčajne skladajú z ľudí z rozdielnych odborov 

a organizácií - a v prípade nadnárodných projektov – z ľudí s rôznymi jazykmi 
a kultúrami.  

• Projekty často fungujú pomimo alebo priečne cez bežnú inštitucionálnu 
štruktúru.  
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• Úspešné projekty vnímajú vzťah medzi časovými, nákladovými 
a kvalitatívnymi cieľmi.  

• V projektoch sú obsiahnuté riziká, ktoré úspešné projekty odhaľujú, alebo sa 
im vyhýbajú.  

 
K týmito myšlienkam sa vrátime detailnejšie v nasledujúcich kapitolách.  
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Kapitola 3 
 

Vnímanie organizačných súvislostí 
 
Väčšina projektov funguje v rámci určitého organizačného kontextu. V tejto 
kapitole sa sústredíme na:  
 
• Dôležitosť vnímania organizačných súvislostí, do ktorých je umiestnený 

projekt  
• Využitie projektu na vypracovanie a pilotovanie riešenia potrieb organizácie  
• Ako projekty súvisia s organizačnou štruktúrou  
• Dôležitosť identifikácie aktérov projektu, vnímanie a vyjednávanie ich rôznych 

záujmov  
 

Projekt ako nástroj organizácie  

 
Ako sme videli, projekty sú sústredenou iniciatívou s obmedzenými cieľmi, 
trvaním a zdrojmi. Z pohľadu organizácie sa na efektívne projekty v najlepšom 
prípade nazerá ako na opatrenia na vymyslenie a overovanie potenciálnych 
riešení problémov, ktorým organizácia čelí. Môžu dať organizácii nástroje, ako 
navrhnúť a uviesť nové produkty alebo služby, alebo ako nájsť cestu na zlepšenie 
súčasnej praxe v stanovenej štruktúre a so zvlášť určenými zdrojmi.  
 
Projekty, do ktorých sa organizácia púšťa, musia úzko súvisieť s jej základným 
strategickým plánovaním. Čím precíznejšie sa jednotlivý projekt zameriava a cieli 
na skúmanie špecifickej oblasti, alebo na poskytnutie odpovedí na určité otázky, 
ktoré vzišli zo strategického prehodnotenia, tým bude hodnotnejší. Takýmto 
spôsobom, aj keď prebieha v operačnej rovine mimo bežných štruktúr 
a pracovného toku organizácie, projekt priamo prospieva jej aktuálnemu vývoju.  
 
Tento pohľad vzťahu medzi projektom a organizáciou má množstvo dôsledkov, 
ktoré platia tak pre komerčné podniky, organizácie verejného sektora, 
vzdelávacie inštitúcie, ako i odbory.  
 
• Definícia projektových potrieb vychádzajúca z jasného vnímania 

strategickej vízie a priorít organizácie. Takáto stratégia musí byť logicky 
a transparentne zdôvodnená v projekte, t.j. akým spôsobom projekt 
prispeje k rozvoju organizácie. 

• Vo svojej podstate je projekt riešením problému a preto sa zameriava na 
možnosť zmeny – buď zlepšením existujúcich spôsobov robenia vecí alebo 
rozvíjaním nových služieb a produktov. Týmto pomáha organizácii pohnúť 
sa z bodu, v ktorom sa nachádza tam, kde chce ideálne byť.  

• Tak ako projekt vychádza z potrieb organizácie, tak musí byť do 
organizácie integrovaný. Znamená to okrem iného, že ho musí organizácia 
akceptovať a inštitucionálne podporiť, nielen bezprostredný projektový 
tím. V pravom slova zmysle ho musí organizácia “sponzorovať.“  

• Ak má byť projekt efektívny, musí vychádzať z jasne identifikovaných 
potrieb, ktoré sa snaží riešiť. V prípade, že sa projekt dotýka vnútorných 
zmien, tieto potreby by mala jednoducho formulovať samotná organizácia. 
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Ale vo väčšine prípadov obsahuje aj potreby zamýšľanej cieľovej skupiny 
vzhľadom na produkty a služby, ktoré prináša. Ako sme poznamenali 
v predchádzajúcej kapitole, veľa projektov v prvej fáze projektovej práce 
obsahuje formálne hodnotenie potrieb, aby poskytli detailnejšiu definíciu 
potrieb používateľa.  

• Ak má mať projekt reálnu cenu ako pilotný experiment, jeho výsledky sa 
musia monitorovať a hodnotiť podľa vhodne stanovených kritérií, tak aby 
sa úspech mohol posúdiť. Aj výsledky hodnotenia musia mať spätnú väzbu 
na širšiu organizáciu. 

• Je dôležité si uvedomiť, že je aj reálna možnosť, že projekt nedosiahne 
želaný výstup. Aj za maximálnym úsilím, aby bol projekt úspešný, existuje 
toto riziko spojené s projektom. Aj investícia do projektu, ktorý neprinesie 
predpokladané ciele má obrovskú cenu, lebo prináša dôležitú informáciu 
a skúsenosť, ktorá pomáha organizácii v jej budúcom vývoji.  

• Nakoniec, ak bol projekt úspešný, vyžaduje jasný plán, ako bude využívať 
výsledky organizácia. Môže to znamenať ďalšiu prácu, ale cieľom musí byť, 
pokiaľ možno, zhrnutie výsledkov do normálneho chodu organizácie. 
V kontexte odborového vzdelávania to napr. znamená, zobrať tréningový 
balík v oblasti, v ktorej bol vypracovaný a pilotovaný v rámci projektu, 
revidovať ho v zmysle získanej spätnej väzby a ponúknuť ho do 
koncepčného programu kurzov.  

 
 

Riadenie organizácií a projektov  

 
Z pohľadu úlohy projektu zo strany organizácie, je potrebné sa pozrieť 
detailnejšie, ako sa prelína manažment projektu s riadiacimi štruktúrami 
organizácie a uvedomiť si, odkiaľ sa môžu vynoriť problémy.  
 
Každá organizácia musí mať určitý spôsob delenia práce, s určenou 
zodpovednosťou a povinnosťami. Je to základná štruktúra organizácie a jej 
fungovania. Bez súdržnej štruktúry budú úlohy, ktoré sa nedajú urobiť, 
informácie, ktoré nikdy neprídu do želaného miesta a rozhodnutia robené 
náhodne, ak vôbec. Samozrejme, existujú rôzne štruktúry medzi jednotlivými 
organizáciami, ale obyčajne majú veľké organizácie štruktúru, ktorá sa podobá 
obrázku 3.1. 
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Ide o pyramídu alebo hierarchicky podelené úrovne, vertikálne štruktúrované do 
jednotlivých oddelení podľa druhu. Môže ísť tak o komerčnú organizáciu, 
vzdelávaciu inštitúciu alebo charitatívny orgán. Ak pôjde o strojárenský podnik, 
jednotlivé boxy oddelenia budú pomenované ako návrhové, výrobné, nákupné, 
predajné, účtovnícke, osobné a iné.; ak pôjde o odborovú organizáciu, budú 
pomenované ako členské, oblastné(regionálne), vzdelávacie, medzinárodné, 
finančné a pod. Na vrchole bude podľa všetkého stáť výkonný riaditeľ alebo 
výkonný tajomník, bezpodmienečne zodpovedajúci sa predstavenstvu alebo 
generálnej rade. Nech už sú detaily akokoľvek sa líšiace, predstavujú v základe 
určitý druh modelu líniového manažmentu, s vertikálne určenými 
kompetenciami(právomocami) a zodpovednosťami za koordináciu, ktoré 
prislúchajú vyššej seniorskej rovine v danej hierarchii. Pokiaľ ide o veľkú 
inštitúciu, ktorá zodpovedá za neustály chod aktivít, bude tento model veľmi 
vyhovujúci (aj keď veľa expertov na manažment začína o tom v súčasnosti 
pochybovať). 
 
Projekt má však, ako sme to už mohli vidieť, iný profil. Ide o špecifickú sériu 
aktivít, s limitovaným cieľom a časovým rozpätím. Vo svojej podstate závisí od 
tímu ľudí, ktorí prichádzajú z rôznych oddelení. Vyžaduje iný druh 
manažmentskej štruktúry, nakoľko ide primárne o skupinovú prácu. Takmer 
určite bude mať oveľa „plytkejšiu“ štruktúru, t.j. menej hierarchických vrstiev 
a bude musieť mať oveľa širšiu horizontálnu komunikáciu a integráciu na každej 
úrovni.  
 
Zoberme si príklad výrobného podniku, ktorý chce vyrábať sériu nových 
produktov. Každý projektový tím sa bude podľa všetkého skladať z ľudí 
návrhového, výrobného, nákupného, predajného a ďalších oddelení, každý z nich 
na rôznych pozíciách v rámci hierarchie. Ako sa takéto projekty zakomponujú do 
celkovej manažmentskej štruktúry organizácie? 
 
Častým riešením – ktoré sa rovnako môže vzťahovať aj na odborovú organizáciu 
- je menovať jedného alebo viacero projektových manažérov, ktorí budú sedieť 
mimo vertikálnej štruktúry oddelení a ktorých úlohou bude koordinovať vstupy 
osôb z jednotlivých oddelení: pozri obrázok 3.2 
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Pokiaľ funguje dobre, táto tzv. ‘matricová’ štruktúra zvykne byť veľmi osvedčená. 
Ale ako vidíte, každý projektový manažér, keď koordinuje svoj projekt, musí sa 
spoľahnúť na spoluprácu manažéra z oblastného oddelenia, aby mohol 
postupovať v práci na konkrétnom projekte, a to v konkurencii s prioritami inej 
práce. Každý projekt sa stane nevyhnutne malou organizáciou s vlastnými 
zákonmi a  vlastným životom. Ako sa dá toto kontrolovať a manažovať vo veľkej 
organizácii?  
 
Neexistuje stopercentná odpoveď, ale ponúkame niekoľko dobrých postrehov na 
začiatok:  
 
• Najdôležitejšie je, aby došlo k rozoznaniu a vnímaniu potenciálnych 

konfliktov. 
• Skôr než sa začne s projektom, musia sa zreteľne stanoviť ciele a musí 

dôjsť ku všeobecnej zhode, aké miesto zastávajú projektové ciele 
v organizácií, aby jej pomohli dosiahnuť širšie ciele. Toto si musia 
uvedomiť a chápať tak projektový tím i vyšší manažéri v danej organizácii.  

• Takisto musí dôjsť k dohode medzi vyšším manažmentom organizácie 
a projektovým manažérom o priorite, akú zastáva projekt v celkových 
plánoch organizácie. 

• Akonáhle došlo k rozhodnutiu, projekt musí mať „šampióna“, niekoho, kto 
sa postaví za projekt a kto ho bude podporovať v organizácii na seniorskej 
úrovni. 

• Takisto musí dôjsť k jasnému chápaniu, aké zdroje sa do projektu vložia. 
• Musí byť dohodnutý proces rozhodovania, najmä vo vzťahu k potenciálnym 

konfliktom, ktoré môžu nastať.  
• Musí byť jasná a efektívna štruktúra komunikácie. 
 
Toto pomáha minimalizovať pravdepodobnosť vzniku konfliktov a rovnako je to i 
jasná štruktúra na riešenie vzniknutých rozdielnych názorov. 
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Práca so spoluaktérmi 

 
Je jasné, že v mnohých projektoch nejde jednoducho len o záujmy jednej 
organizácie, ktoré treba brať do úvahy. Na plné pochopenie projektových 
súvislostí a tiež, aby sme ho mohli efektívne riadiť, musíme identifikovať 
všetkých jeho aktérov a vnímať ich rôzne záujmy. Aktérmi na projekte sú všetky 
tie organizácie(a jednotlivci), ktoré sa aktívne zapájajú do projektu, alebo 
ktorých záujmy bude projektová práca ovplyvňovať. Okrem koordinujúcej 
organizácie, bude najskôr treba rátať ako s minimom:  
 
• S projektovým manažérom a projektovým tímom  
• S partnerskými organizáciami, ich lídrami a seniorským obsadením  
• Koncovými používateľmi a ich organizáciami (t.j. tými, kto budú prijímatelia 

produktov a služieb, ktoré projekt vypracuje) 
• Financujúce organizácie a sponzori podporujúci projekt. 
  
Záujmy aktérov v projekte a ich ciele, ktoré dúfajú, že sa projektom naplnia, sa 
budú značne líšiť. Tieto rozdiely bývajú často zdrojom napätia a ak má byť 
projekt úspešný, je dôležité, aby sme ich vnímali, dokázali riadiť a dohodnúť sa. 
Ide o základný predpoklad, ktorý treba zvažovať od začiatku plánovania 
projektu. Rozhodne je treba aj monitorovať zmeny postoja a očakávania aktéra 
v priebehu projektu a poskytovať všetkým aktérom spätnú väzbu o vývoji 
projektu na každom stupni.  
 
V súvislosti s európskymi odborovými projektmi, budú najskôr kľúčovými aktérmi 
odborové konfederácie a ich členské organizácie. Ale bude treba zobrať do úvahy 
aj iných aktérov, ako je Európska odborová konfederácia, ministerstvá, miestne 
zastupiteľstvá, mimovládne združenia a samozrejme, Európsku komisiu ako 
potenciálny zdroj finančnej podpory.  
 
Súhrnne:  
 
• Projekt treba vidieť ako dôležitý nástroj riešenia potrieb organizácie  
• Aby bol efektívny, musí sa vnímať a integrovať do širších organizačných 

súvislostí. Znamená to zabezpečiť jeho inštitucionálnu podporu a ‘kúpiť si ho“ 
na vyššej manažérskej úrovni. 

• Nakoniec, musí zvažovať a riešiť potreby všetkých aktérov projektu, tak vo 
vnútri i mimo sponzorujúcej organizácie. 
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Kapitola 4 
 

Manažovanie projektu 
 
 
V druhej kapitole sme hovorili o niektorých kľúčových faktoroch pri práci na 
projekte:  
 
• tím  
• kvalita  
• čas  
• náklady  
 
Aj keď je každá z daných zložiek druhovo rozdielna, každá z nich má svoj vlastný 
vplyv na projekt ako celok. Sú to faktory, ktoré je nutné manažovať, ak sa majú 
dosiahnuť ciele projektu. Táto kapitola sa sústreďuje najmä na manažovanie 
tímu, ktorý si vyžaduje zvláštnu pozornosť a zručnosti súvisiace s prácou s ľuďmi. 
Kapitola sa tiež dotkne ťažkostí, ktoré sa spájajú s manažovaním kvality, času 
a nákladov a zhodnotí, aké zručnosti potrebuje projektový manažér. 
 

Manažovanie tímu  

 
V predchádzajúcej kapitole sme rozoberali projekt z hľadiska organizácie. 
Pracovný tím sa zdá byť prehľadnejším organizmom než samotná organizácia – 
neformálnejší vo vzťahoch a rovnocennejší vo svojej štruktúre. Ak dobre pracuje, 
je to veľká výhoda, ktorá umožňuje stať sa vyhňou energie a tvorivosti. Ak je 
však dysfunkčný, môže byť zdrojom obrovských problémov. Je dôležité si 
uvedomiť, že v tíme nutne dochádza k odlišným náhľadom – čo je jeho sila. 
Jednotlivé osoby majú rozdielne motívy byť v tíme. V podstate má každý 
jednotlivec svoj vlastný špecifický „projekt“. Schopnosť manažovania je roztaviť 
tieto individuálne „projekty“ a napojiť ich na jeden smer.  
 

Úlohy tímu  

 
Je veľa literatúry o manažovaní skupín, najzaujímavejšie práce sa zameriavajú 
na zloženie efektívnej skupiny, vzhľadom na úlohy a druhy úloh, ktoré budú 
v nich ľudia zastávať. Každý analytik ich popisuje rôznym spôsobom. Najčastejšie 
citovaným modelom je ten, ktorý popísal Belbin3. Obsahuje osem základných 
rolí, ktoré sú podľa neho nevyhnutné na zloženie efektívnej skupiny.  
• Predseda - koordinátor, dobrý poslucháč a dobrý sudca  
• Formovač - líder úloh, plný sily a iniciatívny  
• Osoba s nápadmi – s predstavivosťou a  vedomosťami, ale nevšímavá 

k detailom  
• Hodnotiteľ –„monitor“ – analyticky inteligentný, kritický  
• Hľadač zdrojov - pozitívny a extrovertný, dobrý na kontakty  
• Pracant - praktický organizátor, triezvo uvažujúci a tvrdo pracujúci  
                                                 
3 Belbin, R.M. (1981) Manažmentské tímy, Heinemann, UK 
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• Budovateľ tímu - dobrý vo vytváraní mostov medzi ľuďmi, príjemný 
a nesúperiaci  

• Ukončovač – ten, kto sa obáva termínov a nedokončenia a je rozhodnutý ich 
dodržať a dokončiť  

 
Jednotlivé osoby môžu plniť viac než jednu z daných rolí a jednotlivé úlohy 
vstúpia do popredia podľa okolností. Belbinov model je jedným z modelov a 
nemyslíme si, že je jediný užitočný. Ním chceme však zdôrazniť, že ako manažéri 
si musíme uvedomiť rozličné úlohy, ktoré zastávajú ľudia v tíme a ako vzájomne 
súvisia, aby sme pomohli tímu osvedčene fungovať. Model tohto typu pomáha 
pochopiť, ako funguje určitá skupina.  
 
Tiež je dôležité si uvedomiť, že tak ako každé partnerstvo, aj projektový tím 
potrebuje čas zoznámiť sa navzájom, skôr než začne výkonne spolupracovať. Až 
príliš často nie je na to vždy dosť času vzhľadom na tlak termínov.  
 
Každý pracovný tím má dve kľúčové dimenzie: 
 
• Zameranie na úlohy – ktorej ústredný bod leží v tom, čo sa skupina pokúša 

dosiahnuť  
• Zameranie na skupinu – s centrom pozornosti na vnútorné vzťahy 

a dynamiku: na kvalitu života v skupine. 
 
Keď skupina funguje efektívne, obe tieto dimenzie sa zapájajú súbežne - sociálne 
vzťahy v skupine sú harmonické, jednotlivci prijímajú konštruktívne úlohy 
a dimenzia úloh sa ďalej rozvíja. 
 
Všetci sme sa už ocitli v situácii, keď individuálne záujmy sú tak protichodné 
a dominantné, že nie je možné ďalej postúpiť v požadovaných úlohách. Ale sú aj 
situácie, keď dimenzia skupiny sa dostane do popredia a úlohy sa odsunú do 
pozadia, kolektív sa stane predovšetkým sociálnou skupinou a nie pracovným 
tímom. Veľmi dôležité je uvedomiť si rovnováhu a vedieť ju manažovať. 
  
Ďalšie bežné problémy v skupine: 
 
• Situácie, keď naliehavé úlohy je nutné dokončiť, ale dynamika v skupine 

nedáva nikomu možnosť, aby sa chopil iniciatívy a pohol s nimi. 
• Situácie, keď celková práca na projekte sa zablokuje, lebo jeden alebo viacerí 

členovia skupiny neurobili úlohy, za ktoré zodpovedali. 
• Situácie, keď nastáva zložité rozhodovanie, lebo nie je jasná a dohodnutá 

štruktúra, alebo preto, že skupina nie je schopná prijať ťažké rozhodnutie, 
také, ktoré má dôsledky na sociálne vzťahy. 

• Vznik „kultúry obviňovania“, keď jednotlivci nie sú schopní prijať 
zodpovednosť za nedostatky a miesto toho kritizujú druhých.  

• Nízke sebahodnotenie a nedostatok morálky, keď sa zdá, že projekt má 
problémy s dosiahnutím svojich cieľov.  

 
Je častá tendencia ignorovať tieto problémy, lebo sa dosť ťažko riešia. Ale 
zvyčajne sa samotné nestratia. Môžu načas zmiznúť, aby sa dostali na povrch 
neskôr, ale už v oveľa horšej podobe. Dôležité je pokúsiť sa o vytvorenie 
konštruktívneho pracovného kontextu, byť stále citlivý na takéto problémy 
a riešiť ich hneď a otvorene, keď sa objavia.  
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Nadnárodné projekty  

 
Tímové problémy bývajú ešte zložitejšie v nadnárodných projektoch, ktoré 
zapájajú nie jednu, ale viacero partnerských organizácií. Okamžite dochádza  k 
viacnásobným problémom.  
 
Musíme zabezpečiť, aby boli ciele a pracovná štruktúra projektu v súlade nie 
s jednou, ale s viacerými organizáciami. Každý jednotlivec prináša do projektu 
nielen svoje vlastné pohľady a ašpirácie, ale aj svojej organizácie. Každá takáto 
organizácia má svoju vlastnú organizačnú kultúru – svoj vlastný spôsob 
fungovania, vlastné ciele a priority a vlastnú históriu. Dôležité je, aby každý člen 
tímu – a najviac projektový manažér – chápal, akú úlohu zohráva každý člen 
tímu a z akej organizácie pochádza. 
 
Niektoré projekty, ktoré sme spomínali v druhej kapitole, mali v tomto spočiatku 
problémy. Niektoré, s ktorými sa stretli: 
 
• Ľudia z jednotlivých organizácií prišli s rôznym stupňom kompetencií - 

v niektorých prípadoch boli jednotlivci kompetentní zaviazať svoju 
organizáciu rozhodnutiami projektového tímu; iní boli stále odkázaní na 
iné orgány, aby došlo k rozhodnutiu, čo spätne vplývalo na schopnosť 
projektu plniť úlohy v termíne. 

• Niektoré organizácie považovali projekt za veľmi dôležitý, nominovali 
skúsených ľudí a poskytli vysoké zdroje; iné naň nazerali opačne a vyslali 
personál s malými skúsenosťami v danej oblasti. 

• Niektorí členovia projektového tímu nevedeli zosúladiť požiadavky v rámci 
projektu so svojimi existujúcimi pracovnými povinnosťami. Úlohy, ktorými 
boli poverení, nestíhali termínovo. Malo to knokautový efekt na prácu 
ostatných partnerov a na celkovú realizáciu projektu. 

• V niektorých prípadoch odborové organizácie neboli schopné zostať 
napojené na dlhodobý projekt, zloženie projektového tímu sa menilo. 
Brzdilo to efektívnu prácu tímu.  

• Niektoré odborové organizácie chceli riešiť problém napr. nezamestnanosti 
v politickejšej rovine, iné nie. 

• Často sa partneri zapájali do projektu názorovo s inými cieľmi. Napr. 
v jednom vzdelávacom projekte pre mladých jeden partner chcel výmenu 
vzdelávania, iný chcel kurz pre trénerov. Ďalší sa chcel sústrediť na 
podporu vzdelávania mladých pracovníkov v cudzom jazyku a štvrtý sa 
principiálne zaujímal o poskytnutie rekvalifikácií a praktickú pomoc na trhu 
práce. Tieto rozdiely neboli prijaté a uznané  v pôvodnom projektovom 
pláne. 

• V niektorých prípadoch prišli partneri do projektu bez jasnej motivácie 
alebo názoru, aký prospech môže mať z projektu ich organizácia. 
Znamenalo to nízke  záväzné akceptovanie projektu, bez dohody 
a pochopenia, ako sa budú využívať výsledky projektu ďalej.  

 
Sú to len niektoré príklady toho, ako sa ciele, štruktúry, priority a kultúra 
rôznych partnerských organizácií prelínajú v projektovom tíme. V niektorých 
týchto prípadoch nedošlo k vyriešeniu týchto kolízií, čo významne poznačilo 
výstupy projektu. V iných – vrátane vzdelávacieho projektu pre mladých, sa 
našlo účinné pracovné riešenie- došlo k vypracovaniu niekoľkých menších 
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podprojektov, každý s dvoma partnermi. Ale v každom z týchto prípadov nastali 
nepredvídané problémy, s ktorými sa neplánovalo a vyžiadali si veľa 
drahocenného času, kým sa vyriešili. Mnohým z nich sa dalo vyhnúť, keby došlo 
na začiatku k jasnej dohode o   
 
• cieľoch  
• prioritách  
• zdrojoch  
• rozhodovacej štruktúre  
• komunikácii,  
  
inými slovami, k starostlivejšej príprave a plánovaniu.  
 

Jazyk  

 
Ďalším základným problémom nadnárodných projektov je jazyk. Obyčajne 
nedôjde k situácii, že bude jeden spoločný jazyk, ktorým budú rozprávať všetci 
členovia tímu. To veľmi brzdí efektívnu komunikáciu. V niektorých projektoch sa 
s tým opäť nerátalo od samého začiatku a rokovania zdržiavali viaceré jazyky, 
s vylúčením niektorých partnerov z komunikácie v určitej chvíli. V inom prípade 
bola angličtina pracovným jazykom, napr. s anglicko-španielsky hovoriacim 
Talianom, ktorý prekladal do španielčiny kolegovi, ktorý nevedel anglicky. Aj keď 
to môže fungovať poväčšine času, nastávajú niekedy dôležité okamihy, keď 
počiatočné nepochopenie talianskym kolegom sa prenesie do mylného prekladu 
do španielčiny.  
 
Naša jasná rada je: majte jasno od začiatku, aký jazyk bude pracovným jazykom 
projektu. Tiež si uvedomte, ako to ovplyvní jednotlivých členov tímu. Majú všetci 
nevyhnutnú jazykovú vybavenosť – s pasívnym porozumením a aktívnym 
vystupovaním? Ak nie, tak treba myslieť na primerané prekladacie zariadenia tak 
pri diskusiách i v písomnom kontakte.  
 
V niektorých situáciách je najlepším riešením angažovať profesionálnych 
tlmočníkov. Za normálnych okolností očakávať od iného člena tímu, aby 
vykonával túto úlohu, je aj tak neférové zaťaženie. Dôležité je ale, aby sme to 
naplánovali. Okrem zrejmých dopadov na náklady, bude treba rátať s časom 
navyše na preklad  pri rokovaniach a pri odpovedi na písomnú komunikáciu. Aj 
tak môžu nastať problémy, lebo tlmočník nemusí zachytiť bohaté podtóny 
v diskusiách a nemusí presne vyjadriť jemné odchýlky v jednotlivých pojmoch 
a výmenách názorov.  
 
Ešte problematickejšia je častá nutnosť komunikácie na diaľku, či už ide 
o hovorenú komunikáciu po telefóne alebo video-konferencie alebo písomnú 
komunikáciu cez e-mail alebo listom. V projektovej práci, keď skupiny musia 
naplánovať spoločnú úlohu, alebo sú zapojené do európskych vzdelávacích 
kurzov, je to častý problém. Neexistuje magické riešenie, ale do úvahy prichádza 
množstvo vecí, ktoré uľahčujú situáciu, pritom mnohé z nich nie sú finančnou 
záťažou. V niektorých prípadoch je dobré naplánovať skupinové práce z časti na 
základe jazyka, aj keď stále pretrváva faktor nadnárodnosti. V iných prípadoch 
majú jednotlivci kolegov v práci, ktorí vedia cudzí jazyk a mohli by pomôcť 
s jednoduchým prekladom. Stále však platí, že projekty by mali mať v rozpočte 
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položku na zadávanie prekladov pri e-mailoch a listoch. Tiež pomáhajú on-line 
multilingválne slovníky4, alebo aj spoločne vypracovaný zoznam kľúčových 
pojmov v jednotlivom projekte. Nakoniec existujú on-line nástroje na 
prekladanie5, ktoré môžu pomôcť s formálnejším textom, aj keď majú ďaleko do 
dokonalosti. 
 

Kultúra 

 
Zmienili sme sa už možnosti nedorozumenia medzi jednotlivými organizačnými 
kultúrami, ktoré sa niekedy prejavujú. Pri nadnárodných projektoch existujú 
často rozdiely aj v národnej kultúre, s ktorými sa treba vžiť. Aj keď je dôležité 
vyhýbať sa stereotypným národným klišé, bolo by hlúpe neoceniť, že národné 
stereotypy majú svoj význam, hodnotu a históriu a rôzne formy konania. Má to 
vplyv na nadnárodnú projektovú prácu na každej úrovni – od základných 
praktických záležitostí ako štruktúra pracovného dňa, očakávania vzhľadom na 
jedlo a čas na jedlo, časovanie obdobia dovoleniek, až po fajnovejšie otázky 
správania, ako napr. stupeň formality pri diskusii s partnermi z jednotlivých 
krajín, alebo štýl písomnej dokumentácie. 
 
Aj odborová organizácia a kultúra má svoje znaky, ktoré sa líšia z krajiny na 
krajinu – a nielen na základe toho, ako sú odbory organizované (na základe 
priemyselných odvetví, politicky alebo religiózne). V rámci krajín sa významne 
líšia štruktúry kolektívneho vyjednávania. Musíme si uvedomiť, že samotné 
odborové vzdelávanie má rozdielne miesto v národných kultúrach, a že 
v niektorých krajinách je centralizovanejšie a profesionálnejšie než v iných. Veľmi 
významne sa líšia aj vzdelávacie metodológie jednotlivých európskych 
odborových organizácií.  
 
V manažovaní situácie je dôležité, aby sme vnímali a chápali tieto rozdiely 
a pokúsili sa z nich vyťažiť v prospech nás.  
 

Čas, náklady a kvalita  

 
Doteraz sme uvažovali o problémoch spojených s manažovaním tímov. Ale mali 
by sme sa v stručnosti zmieniť aj o problémoch, ktoré majú nadnárodné projekty 
vo faktoroch čas, náklady a kvalita. Uvádzame niektoré, s ktorými sme sa stretli:

                                                 
4 Pozri príklad  Eurodicautom Európskej komisie na:  
http://europa.eu.int/eurodicautom/Controller 
5 Pozri ako príklad http://www.systransoft.com/ a  
http://www.worldlingo.com/products_services/worldlingo_translator.html.  

http://europa.eu.int/eurodicautom/Controller
http://www.systransoft.com/
http://www.worldlingo.com/products_services/worldlingo_translator.html
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Čas  

 
• V niektorých prípadoch neexistoval jasný časový plán projektu 
• Veľa času sa strávilo predefinovaním cieľov a/alebo administratívnych otázok 

na úkor času v napredovaní kľúčovej úlohy  
• Často sa ciele stali nerealistickými v možnej časovej štruktúre 
 

Náklady 

 
• V niektorých prípadoch nebol rozpočet prediskutovaný so všetkými partnermi 

ešte pred začiatkom projektu 
• Pracovné náklady v rozpočte často nezohľadňovali čas aktuálne strávený na 

projekte        
• Partneri často zisťovali, že ich náklady boli vyššie než sa pôvodne plánovali  
• Partneri nepochopili, alebo mali problémy dodržiavať požadovaný systém 

zúčtovania nákladov  
 

Kvalita 

 
• V niektorých prípadoch došlo k záväznému prihláseniu sa k partnerstvu na 

projekte bez riadneho vysvetlenia alebo chápania, aký to bude mať dopad na 
organizáciu.  

• Na začiatku projektu neboli jasne formulované detailné ciele a kvalitatívne 
kritériá. 

• V rámci tímu neboli očakávania na kvalitu rovnaké, čo sa odzrkadlilo 
v aktuálnych príspevkoch jednotlivých partnerov. 

• Problémy boli s produkovaním kvalitných výstupov, efektívnych na európskej 
i národnej úrovni. 

 
Nie je tu priestor na detailné rozoberanie problémov, ale ak sa pozorne pozrieme 
na ťažkosti, takmer každý prípad mal jedno spoločné: chýbala starostlivá 
príprava a plánovanie.  
 

Projektový manažér  

 
Doteraz sme v kapitole  
 
• Rozoberali základné charakteristiky tímovej práce. 
• Skúmali niektoré osobité ťažkosti spojené s nadnárodnými tímami. 
• Rozoberali v stručnosti niektoré ďalšie bežne sa vyskytujúce problémy 

v nadnárodných projektoch  
 
Pozrime sa na moment na obraz projektového manažéra. Aké sú kľúčové kvality, 
ktoré vyžaduje táto úloha? Aké špecifické zručnosti a porozumenie musí mať 
projektový manažér? 
 
Detailné požiadavky budú v jednotlivých projektoch variovať. Každý jednotlivec 
má aj rozdielny štýl fungovania. Vo všeobecnosti však, aj z pohľadu toho, čo sme 
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sa doteraz dozvedeli v tejto kapitole, je zrejmé, že projektový manažér musí 
mať:  
• Jasnú a detailnú predstavu o zámere a tvare projektu. Nemusí byť nutne 

expertom v predmetnej záležitosti, ale ak nie je, musí sa veľmi rýchlo učiť. 
Musí absolútne chápať projekt, aby sa vedel úspešne dohodovať s členmi tímu 
a ďalšími aktérmi. 

• Dobré plánovacie a organizačné schopnosti, spolu so schopnosťou efektívne 
a primerane odovzdávať informácie členom tímu, aktérom a všeobecnejšie, 
v diseminačných aktivitách. Plánovanie a komunikácia sú jadrom efektívneho 
manažmentu.  

• Zdravý logický prístup k veciam, čo znamená schopnosť chápať, syntetizovať 
a niekedy čeliť informáciám špecialistov z jednotlivých oblastí. 

• Zručnosti vo vedení tímu, vrátane flexibilného prístupu a schopnosti pracovať 
s ľuďmi s rozdielnym vzdelaním. Ak je potrebné, tak ich povzbudzovať, 
motivovať a podporovať, ale vždy mať na zreteli základné úlohy projektu. 

• Zručnosti na dobré riešenie problému a vyjednávanie, nakoľko bude musieť 
riešiť napätie a konflikty vnútorne i externe.  

• Administratívne zručnosti vyššieho štýlu a dbať starostlivo o detaily. Bude 
musieť byť technicky zručný, vedieť využívať informačné technológie 
a balansovať medzi zmyslom pre detail a celok, t.j. pri detailoch nestrácať 
z pohľadu hlavný účel projektu.  

• Dobre finančne zručný pri otázkach rozpočtu, vytvoriť vhodný monitorovací 
a spravodajský systém, vrátanie finančnej správy a všeobecne vedieť 
zaobchádzať so zdrojmi projektu. 

• Zručný v časovom manažmente na personálnej úrovni i v udržaní termínov 
projektu  

• Oddaný kvalitatívnym procesom a výstupom, aby projekt dosiahol svoje ciele 
na najvyššej možnej úrovni.   

 

Odborná príprava na projektovú prácu  

 
Profil projektového manažéra, ktorý sme práve načrtli spája oblasti: 
• z technických zručností  
• sociálnych zručností (interpersonálnych)  
• informácií a chápania   
• osobnostných vlastností a postojov  
 
Odborové a iné organizácie prisudzujú čoraz väčší význam úlohe a celkovej 
charakteristike požiadaviek na projektového lídra alebo manažéra. Priznáva sa 
tým potreba ich špecifickej odbornej prípravy – čo už začínajú riešiť v niektorých 
odborových organizáciách realizáciou kurzov na svojej národnej úrovni. Je to 
dôležitá iniciatíva, ktorú sa podujala Európska odborová akadémia pomôcť 
zjednodiť a ďalej rozvíjať rôznymi formami, vrátane kurzov odbornej prípravy, 
seminárov a siete expertov na riadenie projektov6. 
 
Táto kapitola sa sústreďuje predovšetkým na projektový tím a na niektoré 
problémy vznikajúce v tímovej práci, najmä na nadnárodnej úrovni. Je dôležité, 
aby bolo jadro tímu zapojené do plánovacieho procesu. Vo väčších projektoch 
tento proces bude vyžadovať takmer určite osobné stretnutia. Väčšina projektov 

                                                 
6 Bližšie informácie o odbornej príprave projektového manažmentu, pozri Príloha 8 
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profituje z prípravného seminára na samom začiatku projektu, so všetkými 
kľúčovými účastníkmi- ktorý umožní ľuďom spoznať sa, zasvätiť ich do projektu 
a tiež zistiť potenciálne ťažkosti, o ktorých sme tu hovorili.  
 
Keď pripravujeme a plánujeme projekt, mali by sme však aj zvážiť, či 
nepotrebujeme odbornú prípravu projektového tímu. Môže ísť napríklad o tréning 
celého tímu na zlepšenie komunikačných schopností. Alebo alternatívne 
poskytnúť určitý špecificky cielený tréning pre jedného, resp. viacero partnerov 
vo vyhradenej oblasti. Takúto odbornú prípravu môže urobiť expert mimo tímu, 
ale v mnohých prípadoch to môže urobiť samotný člen projektového tímu. Ak je 
dobre zvládnutá, prehlbuje chápanie projektu nielen ako skúsenosti, z ktorej sa 
účastníci učia, ale pomáha aj rozvíjať skupinovú identitu. 
 

Príprava a plánovanie  

 
Jadrom dobrého manažmentu je starostlivá príprava a plánovanie. Mnohé 
ťažkosti, o ktorých sme hovorili v súvislosti s projektmi, by neboli, alebo by boli 
minimálne, keby došlo k starostlivému uvažovaniu v štádiu plánovania. Všetci 
poznáme ľudí, ktorí hovoria , „Nemôžeš všetko naplánovať“, alebo „Všetko sa 
predvídať nedá“, alebo „Môžeš plánovať len to, čo je“. Takíto budú odolávať 
najviac! Aj keď je v tom kus pravdy, nesmie sa to použiť ako výhovorka, aby 
sme plány nepripravovali.   
 
Predstavme si nachvíľu, že sa chceme dostať do malej dediny, o ktorej sme 
počuli a ktorá sa nachádza míle od nás cez hornatý neobývaný terén. Asi sotva si 
budeme tak veriť, aby sme sa vybrali bez jasnej predstavy o cieli našej cesty, 
o jasnej predstave, koľko nám to potrvá a kadiaľ povedie trasa. Viac ako určite 
budeme chcieť mať radšej mapu, než sa vydať naslepo dúfajúc, že sa niekoho 
cestou spýtame. Čím viac získame informácií pred cestou a čím detailnejšiu 
máme mapu, tým si budeme istejší. Aj tak sa môže stať, že cestou po vybranej 
trase zistíme, že mapa je zastaralá: čo bolo na mape ako potok, je teraz 
priehrada a čaká nás značne dlhá obchádzka. Stále však máme mapu, ktorá nám 
poskytne aspoň celkový obraz o smerovaní a môžeme z nej vyčítať, o koľko 
dlhšie nám to bude asi trvať.  
 
Musíme myslieť na plány ako na mapy projektu – nová expedícia do neznámej 
oblasti. K dispozícii budú rôzne mapy, ktoré sa budú dotýkať jednotlivých 
aspektov cesty. Niektoré sa sústredia na stanovenie miesta určenia, ďalšie na 
trasu; iné poskytnú detaily vzťahujúce sa na logistiku, zdroje a náklady. Niektoré 
budú prehľadom celej oblasti, iné budú detailnejšie a presne zamerané. Každá 
z nich plní dvojitú funkciu- ako pomôcka na dosiahnutie miesta určenia a zároveň 
slúži na komunikáciu s ostatnými členmi skupiny. Každá z nich je vo väčšej alebo 
menšej miere provizórna; máme možnosť z času načas mapy prerobiť, keď sa 
lepšie zoznámime s aktuálnou oblasťou a schopnosťou tímu. Sú však základným 
kameňom nášho snaženia a čím starostlivejšie ich pripravíme- predvídajúc čo 
najviac riziká a pripraviac sa na nepredvídané okolnosti – o to viac máme šancu 
uspieť s naším projektom.  
 
Toto všetko musíme mať na pamäti, keď sa pozrieme detailnejšie na proces 
plánovania európskych projektov  v nasledujúcej kapitole. 
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Kapitola 5 
 

Úvod do plánovania projektu 
 

 
V tejto kapitole sa pozrieme, ako sa plánuje projekt, špeciálne vzhľadom na 
prípravu uchádzania sa o niektorý z programov Európskej komisie. Vzhľadom na 
charakter tejto príručky, pôjde len o úvodný náčrt kvôli nedostatku priestoru na 
poskytnutie dôkladného poradenstva k procedúram a špeciálnym technikám. Ale 
vysvetlíme najdôležitejšie charakteristiky plánovania, a tiež poskytneme zopár 
formulárov na získavanie a spracovanie informácií. 
 

1. etapa: Definovanie projektu  

 
Kde projekt začína? Všetky projekty až príliš často začínajú reakciou na osobité 
financovanie v rámci výzvy na podávanie návrhov projektov, napr. ako tie, čo 
vyhlasuje Európska komisia. Aj keď tieto slúžia ako užitočné stimuly, z nášho 
pohľadu perspektíva finančnej podpory sama o sebe nie je najlepším stimulom na 
úspešný projekt – a celkovo dva až tri mesiace od výzvy na podávanie projektov 
po deň podania nie je tak dlho, aby sme dali dokopy tím a urobili veľmi dobre 
pripravený návrh. Ako sme už povedali, projekt by mal začínať uvedomením si 
potreby a jej definíciou, ktoré výstup projektu dostatočne uspokojí. Iniciátor 
projektu musí mať naprosto jasno o potrebe a o narastajúcich výhodách.  
 
Predpokladajme, že ste odborový pracovník v národnej organizácii so 
zodpovednosťou za vzdelávanie a odbornú prípravu. Uvedomujete si, že 
problematika európskych zamestnaneckých rád a odborná príprava ich zástupcov 
je čoraz významnejšou záležitosťou odborov, ale skúsenosti z jednotlivých krajín 
sú veľmi rozdielne. Cítite, že vaša organizácia sa potrebuje tomuto venovať 
aktívnejšie, ale nie ste expertom v tejto oblasti a pokiaľ viete, ani nikto z vašich 
kolegov. Bolo by ale dobré niečo urobiť- možno by bol užitočný manuál pre 
odborových zástupcov, ale tí potrebujú aj školenie. Alebo by bolo lepšie na 
začiatok pripraviť konferenciu? Alebo by bola efektívnejšia informačná kampaň? 
A načo by sa mal klásť dôraz? Je dôležitejšie sa sústrediť na legislatívu a jej 
zavedenie do praxe, alebo poskytnúť detailnejšie informácie pre zástupcov, ako 
čo najlepšie pôsobiť? Je jasné, že budete potrebovať aj pomoc. V minulom roku 
ste sa stretli na konferencii so španielskou kolegyňou -hovorila o tom, že 
pripravujú kurz o zamestnaneckých radách. Asi by bolo vhodné sa s ňou spojiť. 
A takisto by sa zišli prezentovať nejakým spôsobom skúsenosti v Nemecku.... 
 
Je to sľubný začiatok, ale ešte pre samotným návrhom je pred vami ohromný 
kus práce. 
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Zapojenie organizácie  

 
Najprv musíte predebatovať svoj nápad vo vlastnej organizácii. Ako by zapadal 
takýto projekt do priorít organizácie a aké výstupy by boli najdôležitejšie? 
 
Musíte definovať oveľa precíznejšie, aká je aktuálna potreba, ktorú chcete riešiť. 
Buďte čo najpresnejší: 
 
• Aká bude cieľová skupina? 
• Aké ďalšie zručnosti a informácie potrebujú? 
• Akým spôsobom váš projekt uspokojí potreby organizácie? 
• Aké špecifické výstupy prinesie projekt pre organizáciu a cieľovú skupinu?  
 
Toto sú niektoré problémy, ktoré budete musieť riešiť, pokiaľ chcete presnejšie 
definovať svoju iniciatívu. Pripravte krátky návrh, ktorý prediskutujete 
s kolegami vo vašej organizácii. Čo musíte urobiť, aby ste získali formálnu 
podporu projektu od organizácie?  
 

Náčrt štruktúry  

 
Za predpokladu, že váš nápad dostal podporu z organizácie, musíte vypracovať 
náčrt štruktúry projektu. Pri definovaní potrieb, ktorými sa chcete zaoberať, ste 
už začali stanovovať ciele projektu. Teraz sa musíte zamyslieť nad metódami, 
ktoré použijete a čo musíte urobiť, aby ste sa k svojim cieľom dopracovali. 
Niektoré otázky, nad ktorými musíte začať uvažovať: 
 
• Je potrebné uskutočniť zhodnotenie potrieb, aby ste získali detailnejší obraz 

o potrebách cieľovej skupiny?  
• Bude projekt potrebovať ďalší výskum? 
• S čím začnete,ak chcete reagovať na potreby, ktoré ste identifikovali? 
• V čom spočíva jadro práce projektu – vo vyššej informovanosti? V realizácii 

školiaceho kurzu? V školení školiteľov? Vo vypracovaní školiacich metodológií? 
Vo vypracovaní materiálov ? V rozvíjaní nových služieb?  

• Aké budú produkty projektu, ktoré projekt musí priniesť?  
• Ako ohodnotíte úspešnosť projektu? 
• Ako zverejníte a ďalej spropagujete prácu na projekte?  
• Bude mať projekt silnú európsku dimenziu, alebo sa jednoducho sústredí na 

národné výstupy?  
• Ak bude projekt úspešný, ako vy a vaši partneri zakomponujú výsledky 

projektu do programových aktivít organizácie?  
 
Teraz musíte položiť rámcovú štruktúru projektu na papier.  
 

Zapojenie partnerov  

 
Odpovede na vyššie položené otázky a vypracovanie rámcovej štruktúry projektu 
vyvolali ďalšie zásadné otázky: 
 
• Aké ďalšie zručnosti a zdroje musíte nájsť? 
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• Ktoré partnerské organizácie by ich mohli poskytnúť? 
• Aké výhody by priniesol projekt pre ostatných potenciálnych partnerov? 
 
Výber partnerov je dôležitá vec. Musia to byť organizácie a jednotlivci, ktoré 
budú naozajstným prínosom pre projektovú prácu. Musia mať uložené osobité 
úlohy a osobité zručnosti, aby boli osožní. Budujete pracovný tím – nie priateľskú 
skupinu alebo politický lobing.  
 
Naopak, ak sa osobne mienite zúčastniť na projekte, starostlivo zvážte, aké to 
budú výhody pre vašu organizáciu, čím užitočným vstúpite do projektu a ako to 
zapadá do priorít vašej organizácie. Ste schopný sa dostatočne venovať projektu 
a vložiť doň energiu? Je vždy fajn, keď vás požiadajú, aby ste sa zapojili do 
projektu, ale premyslite si poriadne vaše áno prv než odpoviete.  
 
Kľúčovým zvažovaním je, ako ďaleko zájsť s prípravou návrhu, skôr než ho 
priblížite potenciálnym partnerom. Závisí to od povahy jednotlivého projektu, ale 
aj povahy vzťahov, ktoré chcete rozvíjať. Ak je iniciatíva čisto národným 
výstupom a vy hľadáte určitý špecifický vstup a podporu od statných organizácii, 
snáď vtedy by bolo vhodné čakať až do detailnejšieho definovania projektu. 
V projekte, ktorý je rýdzo nadnárodný stojí za úvahu zapojiť partnerov do 
plánovania v relatívne čo najskoršom štádiu. Aj tak chcete od nich, aby to 
považovali za „svoj“ projekt, aby ho vnímali ako spoločné zapojenie, za 
vzájomne výhodné. Musíte si aj premyslieť, ako budete viesť plánovaciu fázu? Dá 
sa viesť jednoduchou výmenou cez e-maily a dokumenty, alebo by sa hodilo viac 
osobné stretnutie s kľúčovými partnermi? 
 

Finančná podpora  

 
Akonáhle ste začali s vypracovaním náčrtu projektu a identifikovali ste možných 
partnerov, máte už hrubú predstavu o rozsahu projektu - koľko času potrebujete 
a čo to bude stáť. Pôjde len o prvé odhady, ale dostatočné na to, aby ste začali 
s úvahou o priechodnosti projektu a aké finančné zdroje bude potrebné 
zabezpečiť. V tomto bode je vhodné zvažovať podporu z európskych programov. 
V tomto štádiu je dôležité prejsť malým prieskumom. Informácie o najnovších 
programoch, ktoré podporujú odbornú prípravu a vzdelávanie nájdete v Časti tri 
tejto príručky. Zapadá váš projekt do kompetencií niektorého z nich a ak áno, 
aké sú detailné kritériá jednotlivých výziev na podávanie návrhov na projekt? 
Možno stojí za úvahu osloviť Európsku odborovú akadémiu (ETUCO) kvôli 
informáciám 7 - a aj kvôli návrhom možných potenciálnych partnerov. 
 
Informácie o iných odborových vzdelávacích projektoch nájdete na európskej 
webovej stránke8 a webových stránkach, ktoré majú odborové organizácie. 
Európska komisia takisto publikuje detaily projektov, ktoré podporila vo svojích 
finančných programoch, na svojej webovej stránke a v tlačenej verzii9. Tieto 
informácie vám pomôžu dozvedieť sa, či je pravdepodobnosť, že váš projekt 

                                                 
7 Pozri Príloha 8 
8 URL o http://www.etuc.org/etuco/ 
9 Ďalšie informácie pozri v kapitolách o jednotlivých progamoch v Časti tri a tiež v Prílohe 8 o zdrojoch 
informácií o Európskej komisii  

http://www.etuc.org/etuco/
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bude môcť byť financovaný a pomôžu vám s potenciálnymi partnermi, ktorí budú 
expertným prínosom do vášho projektu.  
 
Do akej miery váš návrh reprodukuje niečo, čo už bolo predtým v inom projekte? 
Hoci je užitočné vedieť, čo iní urobili, je dôležité, aby sme presne neopakovali to, 
čo už robili iní. Originálny projektový návrh, dobre premyslený a pripravený, 
získa viac presvedčenia a má väčšie šance na úspech a na vytvorenie 
významnejších výstupov na národnej i európskej úrovni. 
 

Precíznejšie definovanie  

 
S úvahami o čase, nákladoch a potenciálnych zdrojoch ste možno narazili už 
v prvom štádiu na zopár problémov. Hneď môže byť zjavné, že váš projekt je 
príliš ambiciózny. Asi budete musieť znova premýšľať – ale sa nevzdávajte: 
projektový manažment je neustále o prehodnocovaní myslenia. Môžete zúžiť 
svoju predstavu do menšieho rozsahu. Prípadne rozdeliť projekt do oddelených 
sekvencií, ktoré sa dajú realizovať z dlhodobejšieho hľadiska v niekoľkých 
menších projektoch. Neskúšajte príliš veľa v jednom projekte.  
 
Teraz by ste mali v tomto štádiu urobiť jednu až dve veci: 
 
• Urobiť zoznam najväčších problémov, ktorým projekt čelí a kroky, ktoré 

môžete urobiť, aby ste sa im vyhli, alebo čo s nimi urobiť. 
• Prehodnoťte ciele projektu. Stále presne popisujú, čo chcete dosiahnuť? Sú 

stále reálne? Môžete ich vybrúsiť alebo preformulovať tak, aby boli 
detailnejšie a špecifickejšie? Je možné ich úspešné plnenie overiť?  

• Čo sa týka cieľov, zvážte, ako sa dozviete, či je alebo nie je projekt úspešný: 
stanovte hlavné výkonnostné ukazovatele alebo merateľné kritériá, ktorými 
môžete merať úspech (napr. v rámci školenia počet školených ľudí, úroveň  
získaných zručností). Bude to dôležité, keď budete myslieť na hodnotenie10. 

• Zamyslite sa nad druhou kapitolou a nad vzťahom medzi časom, nákladmi 
a kvalitou. V čom sú priority vášho projektu?  

• Definujte, čo najpresnejšie ako môžete, rozsah projektu. Aké aktivity 
obsahuje a aké sú jeho hranice? 

 
Bolo by užitočné urobiť stručný písomný súhrn všetkých týchto kľúčových bodov, 
ktoré vám poslúžia ako rýchly referenčný bod a na diskusiu s ostatnými. 
 

Plánovanie projektu  

 
Predpokladajme, že váš projekt zamestnaneckých rád ste úspešne definovali 
a zamerali.  Chceli ste toho veľa urobiť, ale po zistení času a zdrojov vy a vaši 
potenciálni partneri ste sa zhodli, že najlepšie bude postupovať krok za krokom, 
začať s vypracovaním a overením pilotného kurzu s odbornou prípravou 
školiteľov, v sprievode s vypracovanými školiacimi materiálmi. Rozhodli ste sa 
štruktúrovať návrh na podanie v niektorom z európskych programov. Pozreli ste 
si webovú stránku programu, stiahli ste si a prečítali príručku pre podávateľov, 

                                                 
10 Pozri ďalšie informácie o definovaní cieľov a kvalitatívnych ukazovateľov v Kapitole 6 Evaluácia projektu  
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ako aj základné dokumenty a príslušný aplikačný formulár.  Pozreli ste si kritériá 
- program podporuje 12-mesačný program práce, čo zapadá do vášho časového 
rámca. Potrebujete aspoň jedného partnera z ďalšej členskej krajiny únie, čím ho 
vaše partnerstvo určite naplní. A máte na podanie žiadosti tri mesiace času. 
Teraz začínate s plánovaním.  
 
Pozrime sa na plány, ktoré musíte urobiť:  
 
• Plány spojené s faktorom času projektu .  
• Plány spojené s faktorom nákladov projektu. 
• Plány spojené s aspektmi kvality projektu. 
• Plány spojené s aspektmi tímu projektu. 
 
Tieto plány vám majú principiálne pomôcť usmerniť vás v procese manažovania 
aktivity samotného projektu.  Slúžia aj ako prostriedok komunikácie s ostatnými 
členmi tímu a ako spoločný referenčný bod. Ďalej, takto pripravené série plánov 
vám dobre poslúžia na vypracovanie žiadosti o finančnú podporu.  
 

Etapa č.2 : Plánovanie práce z hľadiska času  

 
Aby sme mohli postúpiť organizačne, najprv musíme rozdeliť prácu do 
manažovateľných a súdržných oblastí. Musíme vidieť základné stavebné 
bloky a mať predstavu o tom, ako zapadajú do seba. Ak si zoberieme príklad 
projektu o európskych zamestnaneckých radách a začneme ho deliť na hlavné 
stavebné prvky, potom podľa všetkého prídeme na dve základné vetvy: 
 
• Vypracovanie materiálov  
• Vypracovanie a realizácia pilotného kurzu  

 
Ak sa na to pozrieme pozornejšie, skoro zistíme, že do pôsobnosti projektu 
spadajú aj iné aktivity. Urobíme dobre, ak doplníme projekt určitou predbežnou 
výskumnou aktivitou – výskum dotýkajúci sa európskych zamestnaneckých rád  
a špecifických potrieb odbornej prípravy cieľovej skupiny. Mali by sme aj 
pamätať, že musíme zhodnotiť skúsenosti a podeliť sa o výsledky s ostatnými, 
ktorých to zaujíma. Ďalšou dôležitou oblasťou práce, na ktorú sme zabudli, je 
práca na samotnom manažovaní projektu.  
 
Revidované rozdelenie práce bude vyzerať nasledovne:  
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Keď sme sa dostali k rozdeleniu hlavných oblastí práce, pomôže nám, ak si 
zhotovíme graf, ktorý nám ukáže vzťahy medzi nimi – logickú štruktúru 
kľúčových komponentov práce na projekte.  
 
Na obrázku 5.2 si všimnete, že sme už začali s určovaním, ako týchto sedem 
blokov navzájom súvisí. Odtiaľto môžeme prejsť na prípravu detailnejších plánov 
vo veci aktuálneho časového rámca práce. Je dôležité začať s celkovou globálnou 
mapou. Až príliš často sa v plánovaní projektu stáva, že sa zameriame až moc na 
detaily, pričom strácame prehľad o celkovej stratégii.  
 
 

 

 
 
 

Rozdelenie úloh  

 
V druhej kapitole sme videli, ako je dôležité manažovať faktor času v projekte 
a ako navzájom súvisí s nákladmi a kvalitou. Ako zostaviť detailný plán časového 
rámca projektu a ako ho využiť – plán, ktorý vám pomôže finančne naplánovať 
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projekt a ktorý bude v ďalšom štádiu usmernením, ak sa dostaneme k jeho 
realizácii?  
 
Je už celkom možné, že ste sa už zapojili do podobného projektu a máte 
k dispozícii skorší plán, ktorý vám pomôže ako spoľahlivý model, alebo môže byť 
aj vhodným vzorom, v ktorom urobíte len kde-tu zopár zmien. Ak áno, tak ste 
vyhrali. Ale ak to robíte po prvýkrát, tak asi máte len intuitívnu predstavu, koľko 
času čo bude trvať, napr. také vypracovanie a uskutočnenie pilotného kurzu. 
Keby ste si neurobili detailnejšie rozdelenie, nebudete vedieť, či je možné projekt 
realizovať za dvanásť mesiacov.  
 
Stačí si zobrať hlavné bloky práce, ktoré sme si stanovili- často sa o nich hovorí 
ako o pracovných balíkoch – a urobiť jednoduchý harmonogram jednotlivých 
aktivít, ktoré chceme vykonať. 
 
Na prvý pohľad sa zdá, že je to OK (ale keď si urobíme zoznam našich úloh rad 
za radom, je dosť možné, že ak k nim doložíme odhadovaný čas, nezostaneme 
nám čas na uskutočnenie kurzu!). Takýto zoznam nehovorí, že niektoré tieto 
úlohy sú komplexnejšie. Ani ako jednotlivé úlohy navzájom súvisia. Aby sme 
postúpili s harmonogramom, pomôžu nám tri veci:  
 

• Zaviesť číslovanie jednotlivých pracovných balíkov a úloh. 
• Zaviesť číslovanie jednotlivých úrovní detailov v našom pláne  
• Zaviesť systém vizuálnej prezentácie do do nášho časového rámca.  

 
Vráťme sa k nášmu celkovému plánu a k počtu siedmich hlavných blokov, ktoré 
sme si stanovili:  
 
Pracovný balík 1: Manažment  
Pracovný balík 2: Analýza potrieb používateľa  
Pracovný balík 3: Pilotný kurz  
Pracovný balík 4:  Výskum o európskych zamestnaneckých radách  
Pracovný balík 5: Vypracovanie materiálov  
Pracovný balík 6: Evaluácia  
Pracovný balík 7: Diseminácia  
 
V tomto štádiu nám môže pomôcť vyjadriť naše prvotné predstavy o jednotlivých 
častiach a ich časovaní jednoduchá tabuľková schéma - obyčajne nazývaná ako 
Ganttova schéma, po Henry L. Ganttovi, ktorý prvý navrhol takýto systém 
zobrazovania úloh (pozri obrázok 5.3). 
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Ganttova schéma je grafickým zobrazením projektu, s vytýčením jednotlivých 
úloh v kalendári projektu. Je zostavená horizontálnou osou predstavujúcou 
celkové časové rozpätie projektu, rozdelená do segmentov (obyčajne dní, 
týždňov, mesiacov alebo štvrťrokov) a  vertikálnou osou, ktorá predstavuje  
úlohy, ktoré sú stanovené v projekte. Každá úloha je zastúpená v horizontálnej 
rovine. 
 
Tento druh schémy je veľmi užitočný a celkom jednoduchý na vypracovanie. 
Stačí si ju nakresliť na kus papiera, ale často oveľa jednoduchšie je použiť 
označené kartičky, lístky alebo hárky farebného lepiaceho papiera, aby ste ich 
mohli prenášať ďalej, tak ako postupujete na vypracovaní konečného plánu. 
Môžete aj použiť počítačový grafický alebo tabuľkový program. Táto tabuľková 
schéma vám ukáže len sedem pracovných balíkov. My sa ale musíme pozrieť na 
veci detailnejšie: teda vypracovať Rozpis úloh. 
 
Ak si zoberieme Pracovný balík č. 3: Pilotný kurz ako príklad, aké sú hlavné 
úlohy, ktoré musíme urobiť? Predpokladajme, že sme ako príklad uviedli, že 
Pracovný balík č. 1: Analýza potrieb používateľa bude trvať 3 mesiace od 
začiatku januára, a že ju musíme urobiť skôr, než začneme so zostavením 
školiaceho programu. Pokiaľ ide o Pracovný balík č. 3, rozhodneme sa, že 
hlavnými úlohami budú: 
 
Task 3.1: Pripraviť program  
Task 3.2: Zostaviť tím lektorov  
Task 3.3: Pripraviť miesto kurzu a potrebné zariadenia   
Task 3.4: Spropagovať ho a nájsť účastníkov  
Task 3.5: Uskutočniť kurz  
 
Nakoľko niektoré úlohy trvajú z časového hľadiska dlhšie a pozostávajú 
z viacerých aktivít, bude užitočné prejsť k ešte detailnejším úrovniam danej 
úlohy. Potom začneme s presným stanovením času, ktorý potrebujeme na každú 
úlohu. V tomto štádiu hodnotíme trvanie úlohy od jej začiatku po koniec:  
 
Úloha 3.1  Príprava programu  
 3.1.1 Stanovenie cieľov, cieľovej skupiny, obsahu a materiálov 

(3týždne) 
 3.1.2 Vyhotoviť návrh programu kurzu (3týždne) 
 3.1.3 Vyhotoviť konečný program kurzu (1týždeň) 
Úloha 3.2  Zostaviť tím lektorov  
 3.2.1 Určiť a pozvať lektorov (7týždňov) 
 3.2.2 Uskutočniť plánovacie stretnutie tímu (2dni) 
Úloha 3.3  Určiť miesto kurzu a zariadenia (4 týždne) 
Úloha 3.4  Spropagovať a pozvať účastníkov  
 3.4.1 Pripraviť propagačné materiály (2týždne) 
 3.4.2 Rozoslať propagačné materiály (8 týždňov ) 
 3.4.3 Dĺžka prihlasovania sa (4týždne) 
 3.4.4 Rozosielanie detailných informácií o kurze (4týždne) 
Úloha 3.5  Uskutočnenie pilotného kurzu (1 týždeň) 

 
Keď sme si nakoniec stanovili čas potrebný na dokončenie každej úlohy a - 
najdôležitejšie - vzťahy medzi úlohami, môžeme začať so zostavením Ganttovej 
schémy. Stane sa, že kým niektoré úlohy prebehnú súčasne, začiatok niektorých 
závisí od toho, kedy sa dokončili iné. S takýmito informáciami po ruke môžeme 
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začať s náčrtom jednotlivých úloh do kalendárneho plánu. Obrázok 5.4 ukazuje 
toto detailnejšie rozdelenie úloh v Pracovnom balíku č.3, s úlohami označenými 
v číslovaných sekvenciách.  
 

 
 
Všimnite si, že hoci pracovný balík začína v apríli, teraz končí o jeden mesiac 
skôr, než sa pôvodne predpokladalo, čím sa dáva možnosť uskutočniť pilotný 
kurz a mať dostatok času na zhodnotenie práce a vypracovanie správy o projekte 
ešte skôr, ako skončí 12 mesačné obdobie. Podarilo sa nám ušetriť čas prípravou 
detailnejšieho rozdelenia úloh a tým, že sme sa pozorne zamysleli nad 
jednotlivými úlohami, ktoré navzájom súvisia. Pozrime sa na to detailnejšie.  
 
Nakoľko sa nedá začať s vypracovaním návrhu plánu (T3.1.2.) skôr než došlo 
k stanoveniu cieľov kurzu (T3.1.1.), môžeme začať so stanovením možných 
lektorov (T3.2.1), a to skôr než dokončíme plánovanie – v skutočnosti budete od 
nich s najväčšou pravdepodobnosťou chcieť, aby priniesli svoj náhľad do 
záverečného štádia plánovania programu. (T3.1.3). A paralelne s tým od chvíle, 
keď ste načrtli plán kurzu, ste už začali so zaistením miesta kurzu a plánovaním 
jeho spropagovania.  
 
V obrázku 5.5, ktorý znova využíva jednoduchý tabuľkový formát, máte možnosť 
vidieť celý projekt s detailnými úlohami v Pracovnom balíku č.3. Tentoraz sme 
sledovali vzťahy medzi úlohami, aby bolo možné vidieť na prvý pohľad logické 
súvislosti. Takisto môžete vidieť, kde by mohlo dôjsť k časovému sklzu v prípade, 
že veci nepôjdu ako majú. Napríklad, dlhá horizontálna čiara medzi 
vypracovaním konečného plánu kurzu (T3.1.3) a uskutočnením kurzu (T3.5) 
naznačuje, že nedôjde ku katastrofe, ak konečný plán nebude k dispozícii do 
augusta. Na druhej strane, sklz v sekvencii úloh od zaistenia miesta kurzu (T3.3) 
po zaslanie informácií vybraným účastníkom (T3.4.4) by mohol vážne ohroziť 
projekt.  
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Každý projekt, ktorý má presný časový plán, má minimálne jednu líniu v poradí 
úloh, ktoré navzájom súvisia od začiatku po koniec, v rámci ktorej nesmie dôjsť 
ku sklzu. Nazýva sa to kritickým chodníkom, nakoľko všetky úlohy v danom 
poradí musia byť dokončené načas. Z riadiaceho hľadiska musíte vedieť, ktoré 
úlohy sú kritické v celkovom harmonograme.  Pomôžu vám medzníky na vašej 
Ganttovej schéme, ktorými si vyznačíte kľúčové udalosti vo vývoji projektu, 
napr. dátum dokončenia publikácie alebo podania hlavnej správy. Medzník sa 
odlišuje od úloh tým, že je to jedinečná udalosť s nulovým trvaním. Obyčajne sa 
medzníky v Ganttovej schéme znázorňujú ako kosoštvorec alebo obrátený 
trojuholník. 
 
Vo veľkých a rozsiahlych projektoch závislosť poradia úloh je zložitá a mätúca. 
Existujú aj iné užitočné formy grafického znázornenia, najmä v takýchto zložitých 
prípadoch, vrátane schémy PERT- Program Evaluation Review Technique (systém 
vyhodnocovania a testovania programov) – niekedy známej ako „Network 
Diagram“. V zložitých projektoch sú nevyhnutné špecializované počítačové 
programy na manažment projektu, ktoré sú bežne dostupné. Ale vo väčšine 
malých až stredne veľkých vzdelávacích a školiacich projektoch sa nevyžadujú, aj 
keď bývajú veľmi užitočné a ušetria množstvo času tým, že vyznačujú problémy 
v harmonograme úloh, sledujú vývoj a prepočítavajú, aby poukázali na dopad 
oneskorených úloh. Viac sa o nich dozviete v Prílohe č. 4.  
 
Aby ste dokončili harmonogram prác, musíte prejsť balík za balíkom, rozdeliť ho 
do jednotlivých úloh, zhodnotiť ich dĺžku a vyznačiť si ich vzájomné vzťahy. Môže 
sa vám celkom ľahko stať, že keď ich vložíte do Ganttovej schémy, že ste v pláne 
prekročili čas určený na projekt. Musíte potom uvážiť:  
 
• Či sa dajú úlohy načasovať ekonomickejšie prekrývaním určitých aktivít. 



 43 

• Či sa môže skrátiť trvanie niektorej úlohy. 
• Či sa dá predĺžiť vami stanovený čas. 
 

Rozdelenie zdrojov  

 
Predpokladajme, že sme úspešne zvládli rozdelenie celého projektu tak, ako sme 
to urobili v Pracovnom balíku č. 3 a že sa nám podarilo dať dokopy jednotlivé 
úlohy tak, že vyzerajú byť logické a spĺňajú požadované časové rozpätie. Ešte 
stále sú však ďalšie štádiá pred nami na dokončenie časového plánu. Doteraz 
sme zvažovali len úlohy, ktoré treba urobiť a čas na ne potrebný od začiatku po 
koniec. „Trvanie úloh“  alebo „uplynutý čas“ ako sa zvykne hovoriť 
v plánovacom jazyku. 
 
Musíme ale presne stanoviť aj pracovný čas potrebný na každú úlohu, a kto ju 
bude robiť. Je to veľmi dôležité, lebo uplynutý čas a pracovný čas – ktorý sa 
všeobecne kvantifikuje do osobodní alebo osobomesiacov - nemusí niesť známky 
vzťahu.  
 
Napr. v našom pláne je Úloha 3.4.2: - Distribúcia publikačných materiálov- 
načasovaná tak, aby požadovaný priebežný čas bol osem týždňov. Počas tohto 
obdobia predpokladáme, že spropagujeme materiál pre rôzne cieľové skupiny 
jeho rozposlaním poštou, do odborových časopisov a novín. Skutočný pracovný 
čas projektového tímu môže byť jeden týždeň času jednej osoby alebo päť 
osobodní. Naopak, aj keď stretnutie lektorov trvá len dva dni (Úloha č. 3.2.2), 
zahŕňa šesť osôb a predstavuje dvanásť osobodní.  
 
Zvažovanie personálnych zdrojov stanovených na jednotlivé úlohy je veľmi 
podstatné z viacerých dôvodov:  
 
• Umožní vám vyladiť váš harmonogram.  
• V niektorých situáciách pokiaľ súri čas, oplatí sa uvažovať o rýchlejšom plnení 

úlohy zaangažovaním viacerých ľudí. 
• Pre partnerské organizácie je dôležité, aby vedeli presne, kto bude čím 

poverený, akou úlohou a kedy – a každý, aby si bol istý, že ten správny 
človek je dostupný v správnom čase.  

• Táto informácia bude veľmi potrebná pri vypracovaní detailného rozpočtu 
projektu. 

 
Je dobré napísať túto informáciu na štandardný hárok a  okrem detailných 
požiadaviek na ľudské zdroje urobiť stručnú poznámku o iných zdrojoch, ktoré 
daná úloha vyžaduje – materiály, vybavenie, cestovné a doprava, služby od 
subkontraktora a pod.. Niektoré úlohy vyústia do hmotných produktov –správa, 
školiaci kurz, príručka, webová stránka alebo čokoľvek iné. Bežne sa tomu hovorí 
výstupy. V tomto štádiu je potrebné poznamenať si všetky takéto produkty 
a odlíšiť, či ide o také, ktoré sú vnútornými pracovnými dokumentmi pre 
partnerov alebo či ide o kontraktačné plnenia určené pre Komisiu alebo 
sponzorov.  
 
Pri práci na rozdelení úloh existujú dve oblasti, ktoré sa často podceňujú:  
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• Čas na cestovanie a na účasť na projektových stretnutiach každého druhu. 
Často je tendencia minimalizovať počet stretnutí i čas, ale veľmi to vplýva na 
úspešnosť projektu.  

• Samotný projektový manažment je často náročná aktivita, ktorá sa rovnako 
často podceňuje. Ako sme ukázali v Kapitole štyri, nadnárodný projekt je 
oveľa náročnejší na prácu než národný alebo interný projekt – náročnejší 
v zmysle času, diplomatických zručností a administrácie. 

 
Ukážkový formulár na obr.5.6 vám pomôže pri zhromažďovaní každej takejto 
informácie. Niečo podobné budete potrebovať, keď sa dostanete k príprave 
rozpočtu projektu. Ak sa detaily a ďalšie formuláre uvedené v tejto kapitole 
nezhodujú presne v tom, čo potrebujete, pokojne si ich upravte podľa seba.  
 

 
 
Budete musieť samozrejme konzultovať s partnermi a zapojiť ich do tohto 
procesu. Ak nie ste veľmi skúsení vo všetkých oblastiach práce, ktorú projekt 
potrebuje, je nepravdepodobné, že budete schopní navrhnúť detailný 
harmonogram sami, bez informácií od ostatných. Aj potom je stále dôležité 
usilovať sa o spoluprácu. Musíte si byť istí, že každý súhlasí s návrhmi, čo sa týka 
ich vlastného vkladu do projektu a že priložil ruku k návrhom.  
 
Na konci tejto etapy ste sa dostali k vypracovaniu: 
 
• Základného grafu, ktorý ukazuje na hlavné pracovné balíky projektu a ako 

navzájom súvisia.  
• Detailný rozpis úloh pre každý balík práce. 
• Ganttovu schému, ktorá mapuje úlohy pozdĺž celého časového rámca projektu 

a ktorá ukazuje na ich vzájomné súvislosti. 
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• Sadu hárkov s rozpismi úloh a zdrojov, s detailmi na personálne požiadavky 
v každej úlohe a na ako dlho, spolu s primárnym zvažovaním, aké ďalšie 
zdroje sú potrebné.  

 
S týmto ste dokončili jednu z najdôležitejších a najťažších záležitosti 
projektového plánovania. Máte teraz oveľa jasnejšiu predstavu, čo je obsahom 
projektu a ako navzájom všetko súvisí. A zároveň ste postupne získali väčšinu 
základných informácií potrebných na prípravu rozpočtu projektu.  
 
 

Etapa č. 3: Príprava rozpočtu  

 
Ak nemáte skúsenosti s prípravou rozpočtov, potom asi budete mať sklon 
podliehať panike pri predstave, že musíte pripraviť finančný plán projektu. Buďte 
kľudní! Rozpočtovanie je jednoduchá a priamočiara procedúra, pokiaľ ste urobili 
základnú prípravu. Môže byť časovo náročná, ale nie je v skutočnosti ťažká.  
 

Odhadovanie nákladov  

 
Pri harmonograme práce sme delili projekt na stále menšie a menšie aktivity; pri 
príprave rozpočtu potrebujeme sledovať naše kroky spätne, začínajúc prácou na 
úrovni úloh až po pracovné balíky a nakoniec k celkovým projektovým nákladom. 
Sada jednoduchých formulárov nám pomôže, aby sme získali informácie, ktoré 
potrebujeme. Ak však máte skúsenosti s tabuľkovým kalkulátorom počítača, asi 
vám bude jednoduchšie využiť jeho formát ako vzor na vytvorenie sady 
súvisiacich tabuliek. Proces výpočtu sa tým zjednoduší - a najmä, uľahčí 
následne v ňom robené zmeny a revízie.  
 
Obrázok 5.7 ukazuje možný formulár na získanie informácií o nákladoch, ktoré 
potrebujeme na každú úlohu, ktorú sme si stanovili. Zoskupuje náklady do 
nasledovných kategórií: 
 
• Personálne  
• Režijné  
• Materiálové  
• Vybavenie 
• Cestovné a ubytovanie  
• Externé služby dodávané treťou stranou 
 
Tieto predstavujú hlavné kategórie nákladov, s ktorými prídete najskôr do styku. 
Rôzne finančné programy majú rôzne pravidlá na predloženie zúčtovania 
a pravdepodobne budú vyžadovať rozdielne kategórie. Samozrejme, mnohé 
úlohy nevyžadujú každú z uvedených kategórií nákladov a ani nemusia vždy 
spadať do jednej z týchto kategórií. Pokojne zmeňte formu a obsah podľa potrieb 
vášho projektu. Nižšie uvádzame informácie, na základe ktorých vypĺňame 
formulár.  
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Personálne náklady  

 
Informácie na Obrázku 5.7a) z prvých štyroch stĺpcov na ľavej strane už máte 
k dispozícii – názov partnera, meno osoby, kvalifikačný stupeň a počet dní - a to 
z hárku s rozpismi úloh a zdrojov (obrázok 5.6.). Teraz musíte zistiť, koľko to 
bude stáť.  
 
Na výpočet personálnych nákladov majú organizácie často sadu štandartných 
platobných taríf pre jednotlivé kategórie personálu, napr. projektový riaditeľ, 
lektor, výskumník, vychádzajúc z priemernej mzdy pre daný kvalifikačný stupeň. 
Zjednodušia rozpočtovanie, nakoľko to znamená, že nemusíte hľadať presnú 
mzdu pre každého účastníka. My sme sa rozhodli pre mzdové náklady vypočítané 
na dennej báze, ale vy môžete vypočítať personálne náklady na mesačnej alebo 
hodinovej báze. Bežne sa započítavajú do personálnych nákladov aj sociálne 
náklady (sociálne zabezpečenie, dôchodky a pod..). 
 
Celkové pracovné náklady sú výsledkom mzdových sadzieb násobené počtom 
dní. 
 

Režijné náklady  

 
Okrem priamych pracovných nákladov existujú aj iné náklady, ktoré vzniknú 
organizácii vzhľadom na služby, ktoré poskytuje svojmu personálu - kúrenie, 
osvetlenie, prenájom, telefón, sekretárska asistencia, atď. Týmto sa všeobecne 
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hovorí režijné náklady. V niektorých prípadoch ich musíte uvádzať priamo ako 
položku v rozpočte, ale často sa vyjadrujú percentom priamych pracovných 
nákladov a zahŕňajú sa do celkových personálnych nákladov. Je to aj metóda, 
ktorú sme si tu vybrali.  
 
Vaša organizácia už môže mať stanovenú režijnú sadzbu používanú na projekty. 
Ak nie, najjednoduchší spôsob výpočtu je získať celkové ročné náklady všetkých 
režijných položiek sekcie alebo oddelenia organizácie, deliť ich celkovými ročnými 
mzdovými nákladmi (vrátane sociálnych nákladov) toho istého oddelenia 
a násobiť výsledok 100. Týmto dostanete režijné náklady ako percento pracovnej 
sily.  
 
Niektoré programy umožňujú režijné náklady ako percento celkových priamych 
nákladov projektu a nie ako percento pracovných nákladov. Nech je metóda 
výpočtu akákoľvek, za bežných okolností existuje maximálne percento, ktoré sa 
dá použiť na režijné náklady.  
 
Keď sa zaoberáte pracovnými alebo režijnými položkami, skôr než predložíte 
konečný návrh, zistite, či rozumiete špecifickým finančným kritériám, ktoré 
požaduje finančný podporovateľ. Aj v rámci Európskej komisie existujú značné 
diferencie. Najvýznamnejšie sú tie, ktoré hovoria o sekretárskych platoch. 
V mnohých programoch sa riešia ako položka režijných nákladov, z čoho sme 
vychádzali aj vyššie. Iné vám ale umožňujú ich započítať do priamych 
personálnych nákladov. V tomto prípade je dôležité nezabudnúť ich vylúčiť 
z režijných výpočtov, aby nedošlo k dvojitému zúčtovaniu.  
 
V našom formulári sú celkové režijné náklady výsledkom celkových pracovných 
nákladov násobené režijným percentom. 
 
Celkové personálne náklady sú sumou celkových pracovných nákladov 
a celkových režijných nákladov.  
 
Tak ako pri príprave harmonogramu, aj v tomto procese musíte dostať 
informácie od partnerov. Pamätajte, že mzdové a režijné sadzby sa veľmi líšia 
v partnerských organizáciách. Aj keď v počiatočnom odhade nákladov si môžete 
pomôcť približným odhadom, v konečnom návrhu je nutné získať a použiť presné 
informácie.  
 

Materiálové náklady  

 
Tu vám opäť pomôžu poznámky, ktoré ste si urobili na hárku s rozpisom úloh 
a ľudských zdrojov. Uistite sa, že náklady na materiály vkladáte len na tom 
hárku, ktorý sa týka aktivity, v ktorej vzniknú takéto náklady. Napr., v našom 
projekte Úloha 3.4.1: Príprava publikačných materiálov, ako aj  Úloha 3.4.2: 
Distribúcia publikačných materiálov hovoria o publikačných materiálov. Ale len v 
T3.4.1 dochádza k vypracovaniu materiálov a tam sa aj materiálne náklady 
vyskytnú.  
 
Keď vkladáte náklady na materiály - a náklady v ďalších kategóriách – musíte si 
uvedomiť, či vkladáte náklady s alebo bez DPH. DPH sa vo väčšine návrhov na 
financovanie nezapočítava. Ale ak vaša organizácia nie je schopná kompenzovať 
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DPH, potom je možné vkladať plné náklady položiek, vrátane DPH, ale je dôležité 
si to overiť v príručke pre podávateľov návrhov. 
 

Prenájom vybavenia  

 
Väčšina poznámok v súvislosti s materiálmi sa hodí aj v tejto časti.  
  
Majte na pamäti, že do týchto nákladov sa započítava prenájom vybavenia 
vypožičaný od tretej strany. Aktuálne náklady na kúpu vybavenia nie sú 
dovolené, lebo je to kapitálový výdavok na tovar, ktorý sa používa mimo 
pôsobnosti daného projektu. Mnohé programy ale umožňujú zahrnutie 
amortizácie kapitálových nákladov, a to podľa využitia vybavenia v rámci 
projektu. Znamená to, že vybavenie má predpokladanú trvácnosť a že kúpne 
náklady sa amortizujú počas tohto obdobia. Napr., ak vybavenie stálo 3,600 
euro, má trojročnú amortizačnú dobu a využíva sa na 50% počas 12-mesačného 
projektu, mohli by ste si nárokovať:  
 
3,600 deleno 36 (mesiacov) krát 12 (mesiacov) krát 50% = 600 euro. 
 

Cestovné náklady a náklady na ubytovanie  

 
Zahrňte tu náklady na každú cestu spojenú s projektom. Odhadnite cenu za 
jednu noc ubytovania v hoteli a započítajte náklady na diéty, vrátane 
vreckového. Príručka pre podávanie návrhov stanovuje limity na spôsob cesty 
a náklady na dopravu a určuje maximálne denné diéty a sumu na ubytovanie 
v jednotlivých členských štátoch. 
 

Externé služby  

 
Zahrňte tu náklady na služby, ktoré budete potrebovať kúpiť od tretej strany, 
mimo partnerských organizácií. V našom projekte sú to napríklad dodávateľský 
výskum, niektoré náklady na tlač a publikáciu kurzových materiálov, prekladové 
služby a tlmočenie a možné konferenčné vybavenie. 
 
Z týchto čísiel sa dostávame rýchlo k celkovým nákladom na úlohy. Len čo sme 
sa dostali od nákladov na jednotlivé úlohy, je už len krok zhrnúť celkové náklady 
na jednotlivé úlohy a dostať náklady na celý pracovný balík.  
 
V tomto štádiu sa ale oplatí zvážiť, aká bude miera účasti jednotlivých 
partnerských organizácií. V tom vám pomôže formulár na obrázku 5.8. 
Jednoducho spočítajte celkové personálne náklady na partnera A zo všetkých 
hárkov s úlohami pre  Pracovný balík č. 1 a vložte ich do stĺpca personálne 
náklady v prvom riadku; všetky materiálové náklady na partnera A do stĺpca pre 
materiálové náklady v prvom riadku, a pod. Potom spočítajte celkové náklady na 
kategóriu a na partnera – a na záver vypočítajte celkové náklady na celý 
pracovný balík.  
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Keď ste vyplnili na osobitnom hárku náklady na každý pracovný balík, môžete 
použiť hárok na obrázku 5.9: Celková suma rozpočtu, v ktorom zhrniete na 
jednom formulári celkové náklady na každý pracovný balík, celkový príspevok 
partnera a na záver náklady na celý projekt.  
 

 
 
 

Príjmové zdroje  

 
Teraz, keď máte obraz o celkových nákladov na projekt, musíte začať uvažovať, 
ako budú náklady financované. Samozrejme dúfate, že získate podporu 
financovania z Európskej komisie, ale je málo pravdepodobné, že z týchto 
zdrojov sa môžete spoľahnúť na plné pokrytie nákladov.  
 
Väčšina projektov Európskej komisie vychádza zo zdieľaného krytia nákladov, 
teda že za normálnych okolností každý program prispieva percentom nákladov 
po stanovenú maximálnu sumu. Percento sa mení v závislosti od programu, 
s podporou komisie od 33% v niektorých oblastiach až po 75%, alebo až do 
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90%. Vy a vaši partneri musíte teda nájsť zvyšnú sumu na pokrytie nákladov z 
vlastných zdrojov. Podľa osobitných požiadaviek finančného programu, môže ísť 
buď o formu hotovostného finančného príspevku od partnerov alebo o príspevok 
„v službách“, alebo o kombináciu oboch. Čoraz viac však komisia prestáva 
akceptovať príspevok „v službách“, ako napr. využitie ubytovania a vybavenia 
organizácie. Personálne náklady sa bežne akceptujú, lebo sa považujú za 
„hotovostný“ finančný príspevok za predpokladu, že sú podložené príslušnou 
dokumentáciou. V každom prípade treba skontrolovať dané záležitosti v každej 
výzve na podávanie projektov.  
 
Musíte sa ale pripraviť na situáciu, že komisia podporí projekt v praxi menšou 
celkovou sumou než avizovala, alebo nižšou sumou než ste požadovali. Táto 
situácia sa často stáva, lebo komisia sa usiluje udeliť stanovené zdroje stále sa 
zvyšujúcemu počtu projektov. Na aké iné zdroje sa obrátiť?  
 
• Možno je priechodné, aby jednotliví partneri získali podporu z jedného alebo 

viacerých fondov verejného alebo privátneho sektora z jednotlivých členských 
štátov. 

• Môže projekt sám vytvárať nejaký príjem - povedzme predajom materiálov 
alebo kurzovnými poplatkami? Veľa programov ale stanovuje, že každý 
vytvorený príjem  znižuje pridelené financie.  

• Pri niektorých typoch projektov, najmä keď sa dá očakávať komerčné 
využitie, stojí za úvahu požičať si peniaze z banky.  

• V niektorých prípadoch má význam uvažovať, či by nebolo vhodné požiadať 
o podporu niektorých prvkov v projekte cez iné programy komisie. Veľmi však 
dbajte o to, aby ste zistili, či to nie je v priamom rozpore s kritériami, nakoľko 
táto možnosť je v mnohých prípadoch vylúčená. V niektorých prípadoch však 
takáto synergia s doplňujúcimi projektmi je vítaná, pokiaľ nedochádza 
k prekrývaniu alebo dvojitému financovaniu.  

 
Takmer určite zistíte, že váš prvý rozpočet sa musí revidovať, aby sa vmestil do 
vašich potenciálnych príjmových zdrojov. Musíte ho pozorne prehodnotiť, 
uvažujúc, či sú všetky zložky v projekte nevyhnutné a či by sa úlohy nedali 
vykonať lacnejšie alebo rýchlejšie. Pamätajte tiež na to, že zmeny, ktoré urobíte 
môžu mať vplyv na časové rozloženie a tie sa musia odraziť aj revíziou v 
tabuľkách a v rozpise úloh. Pri takýchto zmenách treba myslieť na ich dopady 
nielen na čas, ale aj na kvalitu. Zhodujú sa tieto zmeny s prioritami, ktoré ste si 
vytýčili v projekte?  
 

Hotovostný tok 

 
Konečný faktor pri zvažovaní našej finančnej kalkulácie sa primárne opiera 
o zmapovanie príjmov a výdavkov z hľadiska času. Náš rozpočet nám poskytol 
pohľad na celkové náklady projektu a rovnako sme stanovili, odkiaľ zoberieme 
príjmy z projektu. Budeme vo veľkých ťažkostiach, ak 75% nákladov sa objaví 
v prvých troch mesiacoch projektu a 75% príjmov bude dostupných po dvoch 
mesiacoch po ukončení projektu. Možno sa to zdá prehnané, ale v skutočnosti to 
nie je nemožné, nakoľko väčšina programov komisie zadržiava dôležitý podiel 
financovania až po istý čas po dokončení projektu a platba neprichádza často tak 
skoro, ako to navrhuje pôvodný kontrakt. Partnerské organizácie sa potom 
dostanú do pozície, že budú musieť znášať podstatnú čas nákladov počas trvania 
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projektu samy, až do uvoľnenia zostatku príjmov. Jednoznačne je veľmi dôležité, 
aby každý presne vedel, aký druh finančného záväzku sa vyžaduje v akom 
štádiu. Aby sme to videli, musíme si pripraviť predpoklad hotovostného toku. 
 
Na strane výdavkov vidíme z Ganttovej schémy, aké úlohy a kedy ich máme 
uskutočniť. Ak to prirovnáme k informáciám o nákladoch z našich hárkov 
o úlohách, vieme si potom pripraviť mesačný prehľad nákladov, ktoré sa 
vyskytnú na projekte. Rovnako si zoberieme informácie, ktoré máme 
o príjmových zdrojoch a tiež vyznačíme ich mesačný tok. Rozdiel medzi príjmom 
a výdavkom každý mesiac musia vziať na seba partnerské organizácie a každá 
z nich musí zvážiť, aké opatrenia urobí - napr. v extrémnych prípadoch pôžičkou 
cez banku na pokrytie dočasného deficitu.  
 
Obrázok 5.10 ukazuje jednoduchý formulár o predpokladoch hotovostného toku. 
Možno stojí za úvahu pripraviť radšej zvláštny formulár pre každú partnerskú 
organizáciu než celkový predpoklad na projekt. Väčšia časť formulára je čitateľná 
bez vysvetlenia, až na čísla uvádzané v posledných troch riadkoch:  
 
• Mesačný stav (Month Balance) je jednoducho celkový príjem za mesiac mínus 

celkové výdavky za mesiac. 
• Prevod zostatku (Brought-forward Balance) je suma celkového zostatku za 

predchádzajúci mesiac (ak nejaký je). 
• Celkový stav (Total Balance) je suma mesačného stavu plus prevod zostatku 

a predstavuje rezervu alebo deficit celkového hotovostného účtu v danom 
bode projektu. 

 

 
 

Etapa č.4: Plánovanie kvality  

 
V predchádzajúcich dvoch častiach sme sa zaoberali plánovaním času 
a nákladov. Teraz musíme obrátiť pozornosť na plánovanie tretieho faktora 
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v trojuholníku: kvality. Na prvý pohľad sa môže zdať, že to bude ťažšie než 
ostatné dve. Či je projekt mimo časového plánu alebo rozpočtovo 
predimenzovaný, to vieme ľahko povedať- ale kvalita ...? nie je to veľmi 
subjektívna oblasť?  
 
Je to relatívne. Samozrejme, každý bude mať iný pohľad na kvalitu jednotlivých 
produktov alebo služieb projektu, ale až príliš často sú tieto názory podložené 
povrchným a dojmovým posúdením. Ak vieme povedať, kedy je projekt mimo 
harmonogramu alebo predimenzovaný rozpočtom, je to preto, že máme jasné 
a dohodnuté kritériá, podľa ktorých to posudzujeme. Ale aj v oblasti kvality 
vieme definovať parametre a vypracovať kritériá, ktoré nám pomôžu viesť 
koncentrovanejšie a realistickejšie hodnotenie. Mala by to byť významná časť 
nášho plánovania. Tak ako všetko ostatné, aj kvalita vyžaduje, aby bola 
plánovaná – neprichádza len tak.  
 

Zabezpečenie kvality  

 
Kvalita je veľmi dôležitý faktor, ktorý sa často prehliada. Staráme sa 
o harmonogram a prísnu kontrolu rozpočtu. Projekt pracuje ako hodinky – ale 
produkt sa nemá čím pochváliť, nevzrušuje a nevyzýva, prípadne služby, ktoré 
poskytuje, neuspokojujú v skutočnosti potreby ľudí. Je to veľmi známa situácia, 
aj vo vzdelávaní a na školeniach. A ak sa pozrieme na rôzne oblasti 
dennodenného života, asi nás zdolávajú situácie, v ktorých sa stretávame 
s nedostatkom kvality.  
 
Sústredenie sa na kvalitu sa často zamieňa  s pojmom kontrola kvality. Tento 
pojem pochádza pôvodne z výrobného prostredia a  pôvodne znamená zapojenie 
kontroly výrobkov podľa sady starostlivo definovaných kritérií s cieľom vytypovať 
zlé produkty a zabezpečiť, aby neodišli z továrne. Kým tento druh monitorovania 
zohráva určitú úlohu, je v podstate veľmi pasívny a reaktívny a pre naše účely sa 
objavuje príliš neskoro. Samotné monitorovanie nedokáže zabezpečiť dosiahnutie 
alebo zlepšenie kvality - len nám umožňuje po udalosti zistiť zlyhania. A tak ako 
sa tradične uplatňoval v záverečnom štádiu priemyselného procesu, aj tu izoluje 
starosť o kvalitu od hlavných faktorov výroby.  
 
Pre naše projekty, aj keď sa určite budeme starať o hodnotenie koncových 
produktov - najmä, aby sme zahrnuli informácie o zlepšení do budúcich aktivít – 
predovšetkým sa snažíme, aby sa kvalitatívny pohľad zakomponoval do každej 
etapy procesu. Ak je naším záujmom stále zlepšovanie kvality, potom musí byť 
kvalita základným pojmom pre každého člena projektového tímu.  
 
Základom je jasné špecifikovanie očakávaní, na čom sa podieľajú všetci členovia 
projektového tímu. Začína to už špecifikáciou projektu (etapa č. 1), ktorou 
identifikujeme hlavné kvalitatívne aspekty projektu. Znamenajú s najväčšou 
pravdepodobnosťou očakávané normy plnenia, alebo normy fungovania 
produktov a služieb, ktoré projekt vypracováva.  Bude treba špecifikovať aj 
operačné a manažmentské procesy a povinnosti, na základe čoho sa v projekte 
zabezpečí kvalita. Ústredným prvkom tohto procesu bude jasné 
zdokumentovanie týchto noriem a procesov, aby všetci, ktorí sú do projektu 
zapojení, vedeli pracovať podľa spoločného chápania a spoločných hodnôt. 
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Kľúčovým bodom, od ktorého sa odvíjajú problémy, je moment odovzdávania, 
keď zodpovednosť v  danej úlohe alebo sade úloh prechádza od jedného partnera 
na druhého. Je to chvíľa, kedy dochádza najčastejšie k zmätkom 
a nedorozumeniam, kto mal čo urobiť: práca sa odovzdáva bez pozorného 
skontrolovania, nenavrhol sa žiadny kontrolný zoznam kľúčových aspektov, 
jednotlivé jej zložky sú nedokončené a nasledujúca úloha nemôže začať. Preto 
musíme rozpoznať už v štádiu, keď pracujeme na časovom rámci, že projekt je 
procesom obsahujúcim mnoho individuálnych aktivít. Užitočné je naplánovať 
kvalitu každej úlohy.  
 
Pri plánovaní každej úlohy sa pýtajme:  
• Aké sú kľúčové kvalitatívne ciele, o ktoré sa usilujeme a ako ich môžeme 

zabezpečiť?  
• Kto je zodpovedný za monitorovanie výkonu a za hodnotenie kvality v danej 

úlohe a aké sú stanovené systémy spätnej väzby, aby sa podporilo zlepšenie? 
 
Malo by nám byť takisto jasné, že vo väčšine prípadov by sme mali monitorovať 
a prehodnocovať nielen kvalitu výstupov úlohy, ale aj  procesov, na základe 
ktorých bola vykonávaná. Musíme si byť istí, že máme systém spätnej väzby, 
ktorý nám umožní zlepšiť jej procesy a produkty v priebehu projektu. Niekedy je 
vhodné vypracovať manuál zabezpečenia kvality, aby sme tieto opatrenia 
zdokumentovali. V každom prípade sa musia brať do úvahy v procese plánovania 
projektu. Obrázok 5.11 predstavuje jednoduchý formulár ako pomôcku.  
 
 
 

 
Tieto procesy, ktoré majú zabezpečiť, udržať a zlepšiť kvalitu, sa úzko prelínajú 
s aspektmi monitorovania a evaluácie projektu, na ktoré sa pozrieme v Kapitole 
šesť. 
 
 
 



 54 

Etapa č. 5 : Manažovanie tímu  

 
Tak ako bolo nevyhnutné plánovať faktor času, nákladov a kvality, je nevyhnutné 
plánovať, ako budú pracovať ľudia v projekte. Musíme tu zvažovať veľa aspektov. 
Niektoré vám budú známe z  Kapitoly štyri: 
 
• Ako projekt zapadá do cieľov a priorít vašej organizácie  a vašich partnerov? 

Ako to vplýva na fungovanie tímu? 
• Očakávajú sa podstatné rozdiely v motivácii, v rozsahu a záväznosti 

zapojenia, v zručnostiach a skúsenostiach? Ako čo najlepšie integrovať 
jednotlivcov do súdržného tímu? 

• Ako sa ľudia navzájom poznajú? Čo môžete urobiť, aby ste vytvorili 
spoločenskú klímu, aby ste uľahčili súdržnosť skupiny a záväznosť úloh?  

 
V tejto kapitole sa ale skoncentrujeme na:  
 
• Vyjasnenie si právnych a kontraktačných povinností  
• Vyjasnenie si manažérskych úloh a povinností  
• Stanovenie rozhodovacích štruktúr  
• Stanovenie komunikačných štruktúr  
 

Právne a kontraktačné povinnosti  

 
Najprv musíme rozlíšiť právne a zmluvné zodpovednosti jednotlivých strán 
zapojených do projektu a operačné právomoci konkrétnych osôb.  
 
V zmysle právnych a zmluvných zodpovedností sa bežne rozlišujú tri typy strán 
v projekte, aj keď presná terminológia sa líši v závislosti od programu:  
 
• Podávateľ/zmluvná strana  
• Partner/pridružená zmluvná strana 
• Vonkajší zmluvný dodávateľ  
 
Predpokladajme, že do projektu o európskych zamestnaneckých radách je 
zapojená vaša vlastná organizácia a dvaja hlavní partneri. Ďalšia národná 
odborová organizácia sa zapojí do pracovného balíka pre výskum. Záverečná 
evaluácia sa prenechá nezávislému konzultantovi.  
 

Podávateľ/zmluvná strana  

 
Je asi isté, že vaša vlastná organizácia, ako iniciátor projektu bude podávateľom 
alebo zmluvnou stranou projektu, ktorá podpíše kontrakt s Komisiou, ak sa 
uchádzanie o financovanie projektu schváli, čím prijme právnu a finančnú 
zodpovednosť za ukončenie špecifikovaných prác. Vaša organizácia bude musieť 
urobiť oficiálnu písomnú dohodu s ostatnými dvoma partnermi, čo sa týka ich 
angažovania v projekte.  
 
V niektorých prípadoch je možné, že všetci traja hlavní partneri budú konať 
v projekte ako spoločné zmluvné strany, každá organizácia bude signatárom 
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zmluvy, s predpokladom spoločnej a podelenej zodpovednosti za dokončenie 
práce, aj keď to nie je bežné v programoch EÚ.  
 

Partner/spoločník zmluvnej strany  

 
Zvyčajne partnerské organizácie nepodpisujú kontrakt s Komisiou, ale musia mať 
podpísanú partnerskú dohodu, uzatvorenú priamo s podávateľom, resp.  
kontraktorom11, ktorej podmienky môžu byť predmetom schválenia Komisiou. 
Dohoda bežne špecifikuje položky ako: 
 
• Zapojenie do prác alebo finančné zapojenie v projekte každou stranou, spolu 

s odmeňovaním a finančnou podporou, ktorú dostane.  
• Postupy v prípade neplnenia podmienok jednou alebo ďalšími partnermi  
• Opatrenia vo vzťahu k vlastníctvu a využívaniu- podmienené zmluvnými 

podmienkami kontraktu s komisiou- produktov alebo služieb a autorských 
práv u vyrobených materiálov v projekte, alebo patentov, dizajnov, alebo 
ďalších duševných vlastníckych práv  

• Honorár alebo iná dohoda vzhľadom na komerčnosť produktov, duševné 
vlastnícke práva alebo služby vychádzajúce z projektu, alebo príjem z toho 
odvodený. 

 
Niektoré programy Komisie nazývajú partnerov ako pridružené zmluvné strany.  
 

Vonkajší zmluvný dodávateľ  

 
Vonkajší zmluvný dodávateľ je jedinec alebo organizácia, ktorý(á) priamo pracuje 
pre jedného alebo viacerých partnerov a ktorému(ej) sa vyplácajú plné náklady 
za prácu. Môže ísť o komerčný podnik, tak ako v prípade nášho evaluačného 
partnera,  alebo o ďalšiu odborovú organizáciu. Vonkajšie zmluvné dodávky 
podliehajú prísnym kritériám, tak vo vzťahu k podielu v rozpočte, ktorý 
umožňuje vonkajšie dodávateľské práce, ako aj k postupom pri vyhľadávaní 
takýchto dodávateľov a pri kontrahovaní. Usmernenie pre podávanie projektov 
udáva detailné podmienky, ktoré sa musia plne rešpektovať. Je veľmi nezvyklé 
udeľovať vonkajším dodávateľom prác na projekte práva na výsledkoch projektu, 
nakoľko ich vzťah k projektu je priamym zabezpečením tovarov a služieb, za 
ktoré majú zaplatené v hotovosti.  
 

Projektový koordinátor  

 
Jeden z partnerov- bežne podávateľ – sa nominuje ako koordinátor projektu, 
ktorý funguje ako spojka medzi jednotlivými partnerskými organizáciami 
a Európskou komisiou. Povinnosťami koordinátora je celková spolupráca 
s Komisiou, predkladanie všetkých dokumentov, vrátane správ o vývoji 
a finančných správ a projektových výstupov.  Zvyčajne zodpovedajú aj za 
distribuovanie príslušných platieb od Komisie iným partnerom.  
 

                                                 
11 pozri Prílohu č. 4 - Vzor partnerskej dohody  
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Dôležité je mať jasno, aké má tá - ktorá partnerská organizácia povinnosti, ktoré 
musí plniť a zároveň zabezpečiť, že dôjde k podpísaniu formálnych dohôd na 
upevnenie vzťahov.  
 

Manažérske úlohy a povinnosti  

 
Doteraz sme sa zaoberali právnymi a zmluvnými povinnosťami jednotlivých 
organizácií. Teraz sa musíme pozrieť na to, ako môžeme deliť manažérske úlohy 
a povinnosti v rámci projektu.  
 

Riaditeľ projektu  

 
Užitočné je určiť jednu osobu ako direktora projektu, ktorý preberá zodpovednosť 
za celkové vedenie projektu. Mal by to byť niekto, kto bol centrálne zapojený do 
prípravy návrhu projektu, kto je členom organizácie koordinátora projektu, a kto 
má expertné poznatky v predmete projektu. Riaditeľ projektu býva zodpovedný 
za priamy kontakt s komisiou.  
 

Projektový manažér  

 
V celej príručke zdôrazňujeme, že je nutné, aby bol niekto zodpovedný za 
detailné plánovanie, administratívne spravovanie a dennodenný manažment 
projektu- manažér projektu. Ak má riaditeľ projektu takéto zručnosti12, je 
vhodné, aby sa tieto povinnosti pridelili jemu/jej. Aj opačne, ak je niekto 
projektovým manažérom, môže byť schopný aj prevziať povinnosti funkcie 
riaditeľa. V niektorých prípadoch, najmä vo väčších a zložitejších projektoch – sa 
však odporúča stanoviť dve zvláštne funkcie s rôznymi ľuďmi.  
 
Oplatí sa zvažovať vymenovanie špeciálnych osôb, ako koordinátorov 
jednotlivých pracovných balíkov,  ktorí budú zodpovední za detailné 
organizovanie a manažovanie konkrétnych balíkov. Takisto u každého z hlavných 
partnerov je vhodné určiť zástupcu partnerskej organizácie, ktorý bude 
fungovať ako hlavný kanál komunikácie v manažérskych a finančných otázkach 
vo vzťahu k danej organizácii.  
 
Uvedomte si, čo sú manažérske funkcie a kto je schopný ich vykonávať 
a načrtnite detailný zoznam povinností pre každého.  
 
 

Rozhodovacie štruktúry  

 
Je aj dôležité stanoviť, ako sa budú odvíjať základné politické a manažérske 
rozhodnutia v rámci projektu. Veľmi odporúčame založiť projektový riadiaci 
výbor (PRV).  
 

                                                 
12 Pozri časť v Kapitole 4 o projektovom manažérovi. 
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Precízne zloženie projektového riadiaceho výboru závisí od druhu projektu, ale 
mal by sa skladať z jedného zástupcu – najradšej jedného zástupcu z každej 
hlavnej partnerskej organizácie. Predsedať by mu mal riaditeľ projektu 
s pomocou manažéra projektu, ktorý by mal efektívne vykonávať kombináciu 
tajomníka a výkonného riaditeľa. Ujasnite si právomoci PRV a či výbor bude 
výkonnou zložkou alebo čisto poradnou. V prípade, že plná zmluvná 
zodpovednosť za realizáciu projektu je na pleciach podávateľa, ako vhodnú 
odporúčame jeho poradenskú funkciu.  
 
Určité úvahy sú potrebné aj v otázke pravidiel tohto výboru a ako výbor dospeje 
k rozhodnutiam. Procedúry PRV majú byť stanovené ako súčasť úvodného 
plánovania projektu a mali by obsahovať frekvenciu riadnych zasadnutí, 
distribúciu programov a zápisníc, procedúry na zvolávanie výnimočných stretnutí, 
na zmenu harmonogramu, rozpočtu, špecifikáciu produktu a na riešenie 
podstatných rozporov medzi partnermi.  
 
Rozhodnutia, ku ktorým dospel PRV by mali byť záväzné pre každého partnera 
a jednou z povinností projektového manažéra je zabezpečiť, aby boli uvedené do 
praxe.  
 
Aj keď bude PRV kľúčovým rozhodovacím fórom projektu, budú potrebné aj iné 
stretnutia a iné úrovne rozhodovania, ako sú stretnutia pracovných skupín, aby 
spolupracovali na plnení úloh v jednotlivých oblastiach. Je dôležité zabezpečiť, 
aby nezasahovali do záležitostí PRV. Na manažérskej úrovni sa niekedy oplatí, 
najmä keď ide o veľmi zložité alebo „ťažké“ pracovné balíky ustanoviť podvýbor 
pre daný pracovný balík, ktorý sa bude zodpovedať  PRV a ktorého účelom bude 
riešiť detailné manažmentské problémy v danom balíku. Väčšinou však takéto nie 
sú potrebné. Najskôr by mal PRV odsúhlasiť delegovanie právomoci riaditeľa 
projektu a projektového manažéra, aby mohli zasahovať do dennodenného 
manažmentu projektu bez toho, aby sa museli obracať s problémami na výbor.  
 
Vytvorte jasnú a efektívnu štruktúra rozhodovania, vymenujte operačné pravidlá 
každého rozhodovacieho orgánu a ujasnite presný rozsah výkonných právomocí 
konkrétnych osôb.  
 

Komunikačná štruktúra  

 
Okrem starostlivej prípravy a plánovania je kľúčom úspechu riadenia projektu 
efektívna komunikácia. Musíme zabezpečiť, aby každý vedel, čo sa od neho 
vyžaduje, ako sa vyvíjajú záležitosti a aké problémy vznikli, aké zmeny sú 
potrebné, kedy kto má čo odovzdať, ako sa majú pripraviť správy, koho je to 
povinnosť a pod. Musíme zabezpečiť, aby došlo k jasnej a spoľahlivej komunikácii 
medzi našimi jednotlivými partnermi, aby sme sa vyhli takým problémom, aké 
sme spomínali v nadnárodných projektoch v kapitole štyri.   
 
Komunikácia zasahuje do projektovej práce na každom stupni –pri osobnej 
výmene na stretnutiach výborov a na stretnutiach skupín pracujúcich na úlohách, 
pri telefonovaní, v listoch, e-mailoch, faxoch, zápisniciach, správach, 
prednáškach, seminároch, publikačných a informačných letákoch. Takáto výmena 
je buď v oficiálnej forme (zasadnutia výboru, konferencie), iné sú neformálnejšie 
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(príležitostná konverzácia, spoločenské posedenia). Nie každá sa dá plánovať, ale 
dajú sa najmä jej formálnejšie prvky.  
 

Zasadnutia  

 
Jasným príkladom je oficiálne stretnutie. Komunikácia sa zlepšuje, ak je 
k dispozícii program, ak sú podané návrhy stručné a zaslané dopredu, ak je 
zasadnutie dobre riadené – so zameraním diskusie na kľúčové body, 
s povzbudením k diskusii, ale zároveň bez jednostrannej dominantnosti – a ak sa 
prijmú jasné rozhodnutia a výstupy a jednotlivé činnosti so stanovenou 
zodpovednosťou sa dajú do zápisnice a distribuujú príslušným stranám. Možno sa 
to zdá byť prehnané, ale všetci poznáme situácie, keď sa zápisnice neprijmú, 
nezašlú načas alebo nepošlú všetkým partnerom.  
  
Sú to pritom veci, ktoré sa dajú naplánovať- mali by figurovať v pracovnom 
balíku určenom pre projektový manažment. Dá sa pripraviť kontrolný zoznam 
dátumov, kedy má prísť kľúčová komunikácia, kto je zodpovedný za jej prípravu 
a komu ju odovzdať. Do značnej miery vieme definovať aj štandartné kategórie 
informácií a kto ich musí dostať.  
 

Prostriedky komunikácie  

 
Takisto vieme naplánovať niektoré kľúčové rozhodnutia o spôsobe komunikácie- 
kto je zodpovedný za komunikáciu s kým, s akou problematikou a aký spôsob 
komunikácie sa zvolí. Väčšina projektov považuje e-mail za najpodstatnejšiu 
formu komunikácie, pokiaľ k nej majú všetci partneri prístup. E-mail predstavuje 
relatívne neformálny typ komunikácie, s ľahkou možnosťou urobiť kópie odkazov 
ďalším príslušným partnerom. Je to lacná a rýchla forma komunikácie 
a poskytuje záznam z komunikácie. Takisto umožňuje, aby boli zaslané ďalšie 
dokumenty ako prílohy, čím umožňuje partnerom spolupracovať rýchlo a ľahko 
pri produkcii a editovaní dokumentov a návrhov, aj keď je každý z inej krajiny.13 
Určitým druhom formálnej komunikácie, najmä ak rýchlosť nezohráva úlohu, je 
pošta ako adekvátny prostriedok. Na urgentnejší kontakt je telefón, aj keď ten 
nedáva možnosť záznamu rozhovoru a na čom sa dohodlo.  
 

Rozosielanie dokumentácie  

 
Často je najkritickejším aspektom komunikácie zabezpečenie, aby primárna 
výmena dokumentov medzi dvoma stranami prešla aj na iných, ktorí o nej musia 
vedieť. Tomu veľmi napomáhajú zoznamy na rozosielanie a kontrolné boxy. 
Často sa ale stáva, že kľúčovou osobou, ktorej dokumenty chýbajú, je projektový 
manažér – ale aj tento musí vedieť čo sa deje, lebo jeho zodpovednosťou je 
monitorovanie vývoja projektu. Ak je partner A zodpovedný za dôležitú úlohu, 
ktorú má vykonať pred podaním správy partnerovi B a projektový manažér 
nedostane kópiu komunikácie, tak sa potom dá pochybovať o vývoji. Projektový 
manažér by mal byť jadrom komunikačného procesu. Mal by dozerať nad 
cirkuláciou kľúčových informácií a dostávať kópie každej písomnej komunikácie, 

                                                 
13 Viac informácií o využívaní elektronickej komunikácie v projekte, pozri Príloha 5. 
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mal by mať k dispozícii záznam o zásadnej verbálnej komunikácii, ktorá vplýva 
na celkový progres projektu. V tomto je znovu e-mail a elektronická komunikácia 
veľmi jednoduchým prostriedkom implementácie.  
 

Systémy zdokumentovania  

 
Úspešné projekty závisia od vysokého stupňa interakcie a výmeny informácií 
a zvyčajne produkujú veľké množstvo dokumentácie. Základnou podmienkou 
centrálneho spravovania projektu je dôkladný a dobre kategorizovaný zoraďovací 
systém. Ďalším je spoločný referenčný systém na identifikáciu dokumentov, 
ktorému rozumejú a využívajú ho všetci partneri. Môžete sa rozhodnúť pre 
kódovanie druhu dokumentácie, pracovného balíka, dátumu a pôvodcu 
dokumentu alebo akokoľvek ináč- dôležité ale je, aby každý dokument mal svoju 
vlastnú identifikačnú značku, aby nemohlo dôjsť k zámene jednotlivých 
konkrétnych dokumentov v komunikácii. Okrem množstva iných zodpovedností, 
je projektový manažér aj archivárom, ktorý zabezpečuje, aby sa kolektívna 
pamäť projektu súdržne uchovala a ľahko obnovovala. 
 
Tak ako v mnohých iných sférach, aj tu uľahčuje moderná počítačová technológia 
manažment projektu. Programové vybavenie pre spracovanie textu pomáha pri 
editovaní a revízii dokumentov, pri pravidelnom a zjednodušenom rozosielaní 
materiálov prostredníctvom systému zlučovania adresátov; a databázové 
systémy naozaj pomáhajú uchovávať a obnovovať informácie. Obzvlášť v oblasti 
vypracovania dokumentov je obrovská výhoda, ak partner používa ten istý 
textový procesor, hoci aj výmena dátových súborov v rôznych formátoch je už 
dnes veľmi jednoduchá.  
 

Ďalšie šírenie informácií  

Aj keď táto sekcia je o manažovaní projektového tímu, keď hovoríme 
o komunikácii, mali by sme tiež a znova zdôrazniť dôležitosť diseminácie. Bude 
jednou z dôležitých úloh projektu – a tou, ktorá sa často necháva na poslednú 
chvíľu, alebo sa úplne vynecháva. Už skôr sme naznačili, že si zaslúži vlastný 
pracovný balík. Aj keď tu nie je priestor na vysvetľovanie, čo je diseminácia, časť 
plánovania projektovej komunikácie by mala obsahovať rozvíjanie jasne 
vyznačenej informačnej politiky a stratégie. Aký druh informácie o projekte 
necháte zverejniť, komu a v akom štádiu projektu? Aké komunikačné kanály 
a média – informačné listy, propagačné materiály, výstupy do tlače, elektronický 
mail- zoznam, konferencie, brožúry, webová stránka, atď- budú najvhodnejším 
výberom v jednotlivých zložkách informácií a publika? A kto bude zodpovedný za 
dohľad a  vykonávanie rôznych častí stratégie?  
 
Vytvorte jasný a detailný plán komunikácie v rámci projektu i medzi projektovým 
tímom a externými zložkami, v centre ktorého bude stáť projektový manažér. 
Zabezpečte, aby bol dobre organizovaný dokumentačný systém, ktorý sa dá 
ľahko použiť.  
 

Zhrnutie  

 
Pripomeňme si od základu, čo sme doteraz v tejto kapitole povedali.  
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1. etapa: Definovanie projektu  
• Zapojenie organizácie  
• Vyznačenie štruktúry 
• Zapojenie partnerov  
• Finančná podpora  
• Predefinovanie  
• Plánovanie projektu  
 
2. etapa: Plánovanie harmonogramu práce  
• Rozdelenie úloh  
• Rozdelenie zdrojov  
 
3.etapa: Príprava rozpočtu  
• Odhadnutie nákladov  
• Príjmové zdroje  
• Hotovostný tok  
 
4.etapa:  Plánovanie kvality  
• Zabezpečenie kvality  
 
5.etapa: Manažovanie tímu  
• Právne a zmluvné povinnosti  
• Manažovanie úloh a povinností  
• Rozhodovacie štruktúry  
• Komunikačné štruktúry  
 
Teraz asi chápete lepšie našu poznámku na začiatku tejto kapitoly, že tri mesiace 
je príliš krátky čas na plánovanie a organizovanie dobre podaného návrhu 
projektu a nie provizórneho a narýchlo zostaveného - pokiaľ nie ste veľmi 
skúsení a nepracujete so zabehnutým a dôveryhodným tímom. Plánovanie si 
vyžaduje čas, koncentráciu a analýzu a veľa komunikácie s partnermi. Ale ak ste 
sledovali tento proces doteraz, urobili ste si veľmi dobrú prípravu a budete 
v stave zostaviť jasné plány14.  
 
Zapamätajte si ale, že plán nie je skutočnosť. Predstavuje víziu a sadu detailných 
príprav, ale nie je to úplný predpis. Je to program akcie, nie fiktívny, do seba 
zahľadený a na seba odkázaný svet. Bude potrebovať alternáciu a zmenu pri 
kontakte s realitou a ako manažér musíte od začiatku vsadiť do plánovania 
flexibilitu tým, že budete predvídať možnosť voľby a alternatívne možnosti.  
 
Všetko toto vám umožní, aby ste sa teraz pustili do vypracovania kvalitného 
návrhu a zvládli realizáciu projektu s dobrou šancou na úspech.  

                                                 
14 Pozri aj Prílohu 1 , ktorá podáva kontrolný zoznam hlavných projektových etáp. 
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6.etapa: Podanie návrhu projektu  

 

Napísanie predbežného návrhu   

 
Každá sekcia Komisie, ako aj každý podporný program majú svoje vlastné formy 
fungovania, svoju vlastnú kultúru a priority15. Líšia sa aj spôsobom, akým 
vyžadujú, aby boli jednotlivé návrhy štruktúrované, či už v aplikačných 
formulároch, ktoré používajú, alebo v presných inštrukciách, ako predložiť 
informácie. Rovnako aj každá výzva na podávanie projektov v jednotlivých 
konkrétnych programoch má svoj vlastný špecifický dôraz a priority. Sú však 
určité spoločné aspekty a prvky, ktoré je užitočné si všimnúť. 
 
Každý návrh projektu si vyžaduje:  
 
• Stručný súhrn zámerov, cieľov a metód projektu  
• Detailný pracovný plán projektu  
• Aké výhody vyplývajú z projektu a z plánov na disemináciu jeho výsledkov, 

z ich koncepčného a/alebo komerčného využitia  
• Detailný rozpočet projektu a informácie o administratívnych štruktúrach 

projektu  
• Detaily o zúčastnených organizáciách a ich skúsenosti s projektmi  
 
V jednotlivých dokumentoch sú tieto požiadavky rôzne štruktúrované, ale tvoria 
kľúčové prvky každého návrhu.  
 
Projektový návrh je predovšetkým „predávajúcim sa “ dokumentom. Spolu 
s vašimi partnermi ste vypracovali vlastný iniciatívny koncept a vypracovali 
k tomu plán, aby ste poukázali na jeho priechodnosť. Teraz musíte predať ideu 
sponzorovi – a vašim hlavným nástrojom, aby ste si zabezpečili zmluvu, je návrh 
dokumentu. Pred tým, ako ho napíšete, sa musíte myšlienkovo preniesť do 
druhej strany, aby ste vedeli prezentovať kľúčové body, ktoré vyžaduje – a to 
bez toho, aby ste menili svoju pôvodnú myšlienku – ktoré ju presvedčia, že váš 
projekt presne spĺňa ich ciele a musia ho preto podporiť.  
 
Najprv si prečítajte veľmi pozorne sprievodnú dokumentáciu formulárov na 
predkladanie návrhu projektu. Poznačte si, na čo sa kladie najväčší dôraz a čoho 
sa najviac dotýka. Potom si skúste nájsť ďalšiu dokumentáciu vypracovanú 
k danému programu alebo, ktorú pripravilo dané oddelenie; určite nájdete na 
webových stránkach alebo v tlačenej podobe dokument, ktorý vytyčuje kľúčové 
ciele hlavných programov, ako aj informačné bulletiny, správy 
o predchádzajúcich projektoch a iné doplňujúce publikácie. Každá takáto 
informácia vám pomôže lepšie pochopiť presnú povahu a priority vami vybraného 
programu. Čo najskôr  požiadajte, aby vaše meno bolo zahrnuté do mailového 
zoznamu, aby ste pravidelne dostávali informácie. Z času načas veľké programy 
organizujú konferencie a ďalšie akcie na diskusiu o ich práci. Mali by ste sa 
pokúsiť získať detailnejšie politické dokumenty a základné rozhodnutia Rady, na 

                                                 
15 Viac informácií o fungovaní Komisie nájdete v Kapitole sedem, o súčasných prioritách v Kapitole osem, o 
jednotlivých finančných programoch v Časti tri.  
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základe ktorých sa implementuje program. A určite sa usilujte získať pomoc 
a radu z národných centier, ktoré sú detašovanými pracoviskami jednotlivých 
programov16.  
 
Dostanete tak jasnú predstavu o dôležitých detailoch jednotlivých programov 
a získate dôležité informácie, akým smerom pootočiť svoj návrh. Venujte veľkú 
pozornosť predchádzajúcim projektom, ktoré program podporil, je dôležité, aby 
nedošlo k opakovaniu podobných nápadov v súčasných projektoch. Na druhej 
strane, ak sa vám podarí získať informácie o alternatívnych projektoch, ktoré 
obsahujú výsledky, na ktorých by ste mohli stavať alebo ich ďalej rozšíriť 
a konsolidovať v inovačnej forme, potom máte v rukách silný predajný bod 
projektu. Vzájomne posilnenie a integrácia práce v rámci a medzi programami 
považuje komisia za kľúčový cieľ. A predovšetkým nezabudnite zdôrazniť 
nadnárodnú európsku dimenziu nielen vášho tímu, ale aj výstupov vášho 
projektu.  
 
Majte vedomosti o hlavných politických cieľoch komisie a pokiaľ je to vhodné, 
poukazujte, v čom váš projekt prispieva k naplneniu týchto cieľov. Niektoré sa 
spomínajú v Kapitole osem, ale sú aj iné, ako podpora rozvoja periférnych 
oblastí, podpora malých a stredných podnikov (SMEs) a integrácia ľudí 
s postihnutým na pracoviskách, na čo takisto nezabúdajte.  
 
Zoznam hlavných a všeobecných aspektov, ktoré komisia berie do úvahy, keď 
hodnotí váš návrh:  
 
• Technické dodržanie podmienok výzvy na podávanie návrhov projektov, 

vrátane podania v požadovanom termíne, prítomnosť všetkých stanovených 
dokumentov, vyrovnaný rozpočet v rámci príslušných položiek, ktoré sa môžu 
financovať, trvanie projektu, listy s prehlásením o záväzku a oprávnené 
podpisy. 

• Súlad so špecifickými témami výzvy  
• Realistické a dosiahnuteľné ciele  
• Ciele, ktoré sú merateľné  
• Inovačné aspekty a idey  
• Zdravé manažmentské plány a metódy  
• Vhodnosť konzorcia tohto projektu, vrátane zručností a stupňa skúseností 

a kvalifikácie jednotlivcov  
• Finančná udržateľnosť- zdroje, ktoré poukazujú na priechodnosť projektu  
• Konzistencia s celkovou stratégiou partnerských organizácií  
• Aký bude mať z projektu prospech spoločnosť a jeho potenciál na ďalšie 

šírenie, využívanie a zapojenie do programovej koncepcie organizácií  
• Jasná a stručná prezentácia –ale ubezpečte sa, že všetky hlavné body vášho 

návrhu sú dostatočne vysvetlené a nebojte sa doložiť ďalšie strany, s bližšími 
detailmi, tabuľkami alebo ďalšími informáciami o rozpočte. 

 

                                                 
16

 Detaily pozri v Prílohe 8. 
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Predkladanie konečného návrhu  

 
Akonáhle ste dali dokopy predbežný návrh, ktorý predložíte Komisii, veľmi vám 
odporúčame, aby ste ho zaslali partnerom a ak je to možné, zorganizovali 
stretnutie a prediskutovali ho, aby sa dali do neho zapracovať pripomienky a tak 
predložiť odsúhlasený text.  
 
Spolu s návrhom môžete predložiť kópiu kontraktačných dokumentov, ktoré 
vytyčujú vzťahy medzi jednotlivými partnermi. V tomto štádiu nie je nezvyčajné, 
keď sa nepriložia žiadne formálne dohody medzi partnermi, ale ak projekt 
úspešne prejde a má byť finančne podporovaný, bude sa od vás požadovať, aby 
ste priložili návrh dokumentu, ktorý podpíšu všetci partneri. V tomto prípade 
budete musieť priložiť aj podpísané listy od každého partnera o úmysle 
spolupracovať17, ktoré predkladajú partneri podávateľovi projektu a v ktorom v 
zásade súhlasia s účasťou na projekte.  
 
Založenie alebo byť súčasťou plánovacieho tímu nie je jednoduchá záležitosť. 
Týmto vznikajú všetkým partnerom významné náklady v procese predbežného 
plánovania a prípravy návrhu projektu. Treba si uvedomiť a týka sa to všetkých 
partnerov, že tieto výdavky si nebudú môcť kompenzovať v rozpočte projektu. 
Ale silný návrh a dobrá príprava projektu na druhej strane prináša enormné 
výhody, ktoré by samotná organizácia asi nemala šancu získať sama.  
 
Keď ste váš konečný návrh vybrúsili a zaslali spolu so sprievodnými listami 
o úmysle partnerov spolupracovať na projekte do Bruselu alebo Luxemburgu 
(alebo v prípade niektorých predkladaných návrhov, vašej vláde), budete musieť 
čakať niekoľko mesiacov na odpoveď. V mnohých prípadoch návrh vidí veľa 
hodnotiacich nezávislých externých posudzovateľov, ktorí projekt pripomienkujú 
a hodnotia škálovo. Správy od posudzovateľov zvažuje komisia, ktorá urobí 
konečné rozhodnutie, ktorý návrh bude finančne podporovaný - a aká bude 
udelená finančná suma. Ako sme už skôr hovorili, nie je zriedkavé, že komisia 
urobí redukciu výšky podpory a/alebo maximálnej sumy na daný projekt od 
štádia vyhlásenia výzvy do udelenia grantu. V tomto prípade treba prepracovať 
rozpočet alebo pracovný program, aby mohol projekt začať. Dosť možné, že 
príde k obdobiu vyjednávania kontraktu, kým sa nevyriešia detaily.  
Za bežných okolností by ste nemali z rozpočtu projektu kompenzovať náklady z 
tohto obdobia. Rozpočet je k dispozícii len na prácu vykonávanú počas 
aktuálneho obdobia projektu. Na druhej strane, keď viete, že dostane kontrakt, 
je dôležité, aby ste začali s organizačnými záležitosťami a prešli plán projektu 
detailnejšie. Skúste presne zistiť, kedy môžete očakávať, že dostanete plne 
vykonateľnú zmluvu a aký dátum sa bude počítať za odštartovanie projektu, aby 
ste už mohli začať. Čas je obyčajne proti vám- a až príliš často sa stáva, že 
zmluva príde neskoro, alebo je spätne datovaná, a že v skutočnosti máte menej 
než plné kontraktačné obdobie na realizáciu práce. Pouvažujte čo urobíte, ak sa 
tak stane.  
 

                                                 
17 Príloha 2 poskytuje ukážku listu o úmysle spolupracovať na projekte.  
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Manažovanie projektu  

 
Akonáhle je kontrakt uzavretý, fáza plánovania je za vami a projekt začína svoj 
život. Nastanú nové a rôzne okolnosti, ktoré treba manažovať, do hry vstupujú 
čerstvé zručnosti : práca s tímom, výroba materiálov, monitorovanie vývoja, 
zlepšenie komunikácie a odstraňovanie jej problémov, príprava finančných  správ 
a správ o vývoji, manažovanie zmien projektového plánu a príležitostne, riešenie 
komplikácií a hasenie ohňa.  
 
Ako budete postupovať v celom procese vykonávania projektových fáz, bude 
závisieť z väčšej časti od kvality počiatočného plánovania. Plány, ktoré ste 
pripravili počas počiatočného štádia, poskytujú ukazovatele zásadného 
smerovania celého projektu. A nielen ony, keď budete zhodnocovať progres 
a upravovať plán, budete čerpať aj zo zručností, vnímania a chápania, ktoré ste 
získali počas prvopočiatočného procesu plánovania. Všetko toto ďalej bude 
zohrávať svoju úlohu, až kým neprenesiete celú svoju pôvodnú víziu do reality.  
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Kapitola 6 
 

Monitorovanie a hodnotenie 
 
 
Táto kapitola skúma funkcie monitorovania a hodnotenia výkonu projektu 
a oboznamuje s hlavnými problémovými okruhmi, ktoré treba riešiť pri ich 
plánovaní. 
 

Význam monitorovania a evaluácie 

 
Keď sa projekt realizuje, vyžaduje, aby sme naozaj použili všetky svoje 
skúsenosti. Musíme ho efektívne manažovať, aby sme mali čo najlepšiu šancu 
dosiahnuť jeho ciele. Rovnako s ním musíme zaobchádzať ako s veľkou školou 
skúseností, so šancou, ako pochopiť čo funguje dobre a čo nie až tak veľmi 
dobre. Ak sa stretneme s problémami, je dôležité, aby sme pochopili čo najviac, 
čo sa stalo a ako sme sa im mohli vyhnúť. A na konci projektu musíme spolu 
pouvažovať, čo sme získali a čo sme dosiahli a ako sa dajú tieto zistenia 
a produkty využiť v budúcej práci našich organizácií. Dobré monitorovanie 
a evaluácia nám k tomu pomáhajú.  
 
Niekedy sa môžeme stretnúť s tendenciou nazerať na monitorovanie a evaluáciu 
ako na niečo, čo je menej dôležité v projektovej práci – aj ich niekedy vidieť ako 
byrokratický mechanizmus, alebo ich považovať za druhotný proces. Ale ak k nim 
pristúpime konštruktívne, môže ísť o jednu z najdôležitejších a neoceniteľných 
aktivít. Aby sme mohli dobre manažovať projekt, musíme vedieť, či projekt 
sleduje svoje ciele, či je v medziach rozpočtu a  harmonogramu a či netreba robiť 
korektné opatrenia. Musíme aj vedieť, čo projekt dosahuje, ako sa aktivity, ktoré 
sme vykonali, zhodujú s cieľmi a ako sú efektívne a aké dopady budú mať 
výsledky projektu na rôznych aktérov a účastníkov projektu, a pre budúcu prácu 
v tejto oblasti. Monitorovanie a evaluácia sú kľúčovými faktormi tohto procesu.  
 

Definície  

 
Začnime s definovaním základných pojmov:  
 
V tom čo sledujeme, vnímame „monitorovanie“ ako viac alebo menej 
nepretržitý proces uskutočňovaný počas realizácie projektu, v ktorom sa hodnotí 
vývoj aktivít na základe rôznych kritérií, ako napríklad rozpočtu, hotovostného 
toku, rozloženia zdrojov, časového plánu, cieľov a výsledkov, ako aj na základe 
zmien v projektovom prostredí, ktoré môžu ovplyvniť ďalšiu relevanciu 
projektových aktivít. Informácie vychádzajúce z monitorovania umožňujú, aby 
projektový manažment prijal náležité nápravné opatrenia tam, kde je to nutné, 
aby vrátil projekt späť do svojich koľají. Poskytuje aj údaje, ktoré môžu tvoriť 
bázu na pravidelné správy o vývoji projektu riadiacemu výboru projektu a/alebo 
finančnému orgánu, akou je napr. Európska komisia. 
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“Evaluáciu“ používame, aby sme rozlíšili hodnotenie vykonávané v jednom 
alebo viacerých špecifických bodoch v cykle projektu, aby sme skúmali napr. 
výkonnosť, účinnosť, dopad a trvalú udržateľnosť projektu v zmysle stanovených 
cieľov. Evaluácia bude preto vykonávaná len pri určitých príležitostiach, zatiaľ čo 
monitoring sa uskutočňuje počas celého trvania projektu. Evaluácia často 
znamená hodnotenie na začiatku projektu (na stanovenie  základných podmienok 
projektu), v strede trvania projektu (na hodnotenie vývoja) a na konci projektu 
(na hodnotenie jeho priamych výsledkov a výdobytkov) a, ak je to možné, 
v určitom čase po ukončení projektu (na stanovenie jeho dlhodobejších dopadov 
a výstupov). Bežne očakávame od evaluácie, že bude hlbším, analytickejším 
procesom než monitorovanie, a že skôr poskytne možné vysvetlenia určitých 
výsledkov a výstupov, než len ich opíše.  
 
Rozlišujeme dva hlavné typy evaluácie: 
 
• Formatívna (priebežná) evaluácia sa vedie počas trvania projektu, 

poskytuje informácie na zlepšenie prebiehajúcej aktivity. Principiálnymi 
príjemcami formatívnej evaluácie sú bežne projektoví partneri a účastníci.  

• Sumatívna (záverečná) evaluácia sa vykonáva retrospektívne pri, alebo 
po ukončení projektu, skúma  kľúčové aspekty projektových aktivít, 
výsledkov, výstupov a ich význam. Principiálnymi príjemcami sumatívnej  
evaluácie sú za bežných okolností projektoví partneri a aktéri projektu, a to 
tým, že vyznačuje významné okruhy otázok, čo sa týka inkorporácie 
výsledkov projektu do koncepčných aktivít organizácie, alebo do návrhu 
a implementácie ďalších projektov.  

 
V samotnej podstate je evaluácia posudzovaním hodnoty. Ale aby bola efektívna, 
musí mať evaluácia jasné zameranie; posudzovanie hodnoty sa nemôže robiť vo 
vákuu. Musia byť stanovené meradlá, na základe ktorých sa dialo hodnotenie.  
 

Ciele a ukazovatele plnenia  

 
Pri monitorovaní a evaluácii je najlepšie začať od hodnotenia cieľov projektu. 
Zatiaľ čo účel alebo celkové zameranie projektu obyčajne poskytuje všeobecné 
stanovisko o účele projektu, cieľ je oveľa špecifickejší pojem- konkrétne 
dosiahnutie niečoho, alebo zacielenia na niečo, čo projekt vytyčuje, že dosiahne, 
ktorého plnenie prispeje do celkového zámeru  projektu. 
  
Ako sme videli v kapitole päť, efektívne definované ciele sú dôležité, aby sme 
mohli zabezpečiť projektu jeho jasnú bázu. Sú veľmi dôležité ako základňa na 
monitorovanie a evaluáciu plnenia projektových zámerov. V praxi však mnohé 
projekty začínajú s cieľmi, ktoré sú príliš voľne a zoširoka stanovené a preto je 
dôležité, aby v prvých štádiách projektu takéto vágne formulácie boli prerobené 
a detailnejšie stanovené.  
 
Hovorí sa často, že efektívne definované ciele sú: 
 
• Špecifické – zameriavajú sa, čo možno najviac, len na jeden konkrétny aspekt 

projektového zámeru  
• Merateľné – obsahujú jasne definované kritériá (kvantitatívne či kvalitatívne), 

ktorými môžeme merať ich dosiahnuté výsledky  
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• Dosiahnuteľné – realistické z hľadiska času a dostupných zdrojov  
• Relevantné – vzťahujúce sa priamo na celkový zámer projektu  
• Časovo nadväzné – poskytujú jasný časový rámec, v rámci ktorého je cieľ 

realizovateľný  
 
Treba dodať, že okrem tohto zoznamu by mali byť ciele jasné a jednoznačné 
a dobre chápané všetkými projektovými účastníkmi a aktérmi.  
 
Potom, čo sme predefinovali presnejšie a konkrétnejšie ciele projektu, musíme sa 
tiež dohodnúť, ako budeme vedieť, že sme ich úspešne splnili – musíme 
definovať ukazovatele plnenia (alebo „kritériá plnenia“), ktoré sa musia plniť, 
aby sa špecifický cieľ mohol považovať za dosiahnutý. 
 
Ukazovateľmi plnenia môžu byť: 
 
• Kvantitatívne ukazovatele – objektívne overiteľné a merateľné kritériá, ako 

napr. počet školených osôb, ich rozloženie na základe 
veku,/krajiny/priemyselného sektora/pohlavia, počet vydaných publikácií, 
počet účastníkov konferencie  

• Kvalitatívne ukazovatele – objektívne overiteľné, ale nie merateľné kritériá, 
týkajú sa napríklad zmien v poznatkoch, zručnostiach, postojoch a správaní, 
ako aj zmien v procesoch, štruktúrach a systémoch. 

 
Ukazovatele plnenia sa môžu prezentovať v rôznych formách. Niekoľko príkladov:  
 

Príklad č. 1 

 

Cieľ:  

Urobiť analýzu vzdelávacích potrieb vo vzťahu k poznatkom a zručnostiam odborových 
zástupkýň pre bezpečnosť a ochranu zdravia na pracovisku s cieľom vypracovať pilotný 
vzdelávací kurz. 

Ukazovatele plnenia:  

Kvantitatívne ukazovatele:  
• Prieskum, s návratkou najmenej 100 odpovedí z 3 národných odborových centrál 

v jednotlivých krajinách  
• Správa urobená na konci 4.mesiaca projektu  
Kvalitatívne ukazovatele: 
• Prieskum poskytne základné študijné údaje vo všetkých zameraných oblastiach, ktoré 

sa môžu použiť v následných evaluačných štúdiách  
• Správa recenzovaná a schválená zástupcami pre vzdelávanie v BOZP z troch 

národných odborových centrál  
• Správa recenzovaná a schválená tímom lektorov projektu, nakoľko poskytuje 

primerané informácie na vypracovanie tréningových modulov v pracovnom balíku č. 
5.  
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Príklad č. 2 

Cieľ:  

Zinscenovať poldňové propagačné akcie pre cieľové publikum 250 ľudí v 10 regionálnych 
centrách  
 

Ukazovatele plnenia: 

 
Kvantitatívne ukazovatele  
• Minimálny počet prítomných ľudí 2,500 
• Minimálna účasť na akciu 150 
• 10 akcií uskutočnených medzi 6.až 9. mesiacom projektu  
• Minimálne 60% spokojnosť s každou akciou, zaznamenaná v dotazníkoch  
• Minimálne 25% z celkového počtu účastníkov sa dožaduje detailov o nadchádzajúcich 

vzdelávacích kurzoch  
• Minimálne 10% z nich pokračuje prihláškou na kurzy  

Príklad č.318 

 
Evaluácia nadnárodnej akcie/kurzu/konferencie na základe škály rozdielnych kritérií 
plnenia. Každý ukazovateľ sa hodnotí škálou 1-4. Ďalej je ukážka jedného z takýchto 
ukazovateľov, spolu so sprievodným popisom úrovne plnenia. 
 
Kľúčová oblasť: Kvalita nadnárodnej akcie  
 
Ukazovateľ plnenia 1.1: Vstup projektových partnerov do akcie 
Popis: Ukazovateľ plnenia obsahuje:  
• Mieru zainteresovania každého partnera do nadnárodnej udalosti  
• Dôkaz podielu partnerov na úlohách a povinnostiach počas akcie, alebo počas celého 

projektu  
 
Ukazovateľ hovorí o kvalite nadnárodného partnerstva v zmysle zainteresovania každého 
partnera do akcie v nadnárodnom projekte, s jasným dôkazom o primeranom delení úloh 
a povinností  
 
Úroveň 4 plnenia  
• Každý partner zohráva svoju úlohu pri príprave a realizácii akcie, na základe dopredu 

dohodnutého delenia úloh a povinností  
• Existuje jasný dôkaz prístupu ku spolupráci, so silnou tímovou prácou  
 
Úroveň 2 plnenia  
• Nedostatok transparentnosti v rozdeľovaní úloh a povinnosti partnerom, môže dôjsť 

k nedostatočnému zainteresovaniu partnerov  
• Tam, kde vznikli problémy, existuje dôkaz o nedostatočnom zaangažovaní partnerov 

nájsť vzájomne prijateľné riešenie  

 
Okrem ukazovateľov plnenia, ktoré sa vzťahujú na špecifický cieľ, projekt má 
ďalšie implicitné ukazovatele plnenia, ako napríklad rozpočet, harmonogram 
práce a medzníky, na základe ktorých sa hodnotí jeho vývoj. Tieto ukazovatele 
sú obyčajne kvantitatívne a dôležitejšie sú skôr v monitoringu.  
 

                                                 
18 Tento príklad pochádza od McLeod, R.: Guidelines for Evaluating your European Project, (2003), vybrané z 
http://www.aberdeen-education.org.uk/resources/euroguide.htm  

http://www.aberdeen-education.org.uk/resources/euroguide.htm
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V niektorých evaluáciách sa uplatňujú externé štandardy na hodnotenie plnenia. 
V takomto prípade je meradlom norma dosiahnutých výsledkov v podobnej 
aktivite alebo projekte, v podobnom sektore alebo prostredí.  
 

Plánovanie monitoringu a evaluácie  

 
Projekt je komplexným subjektom a  nie je možné monitorovať a hodnotiť všetky 
jeho aspekty a dimenzie. Musíme si vedieť vybrať a vypracovať plán- alebo ešte 
lepšie, dva plány: plán monitorovania aktivít a evaluačný plán. Pri ich navrhovaní 
si musíme najprv položiť a odpovedať na otázky:  
• Prečo chceme viesť práve takéto monitorovanie alebo evaluáciu? Čo je ich 

účelom? Kto si myslíme, že bude priamym prijímateľom ich výsledkov a akým 
spôsobom? 

• Čo budeme monitorovať a hodnotiť? Je nutné, aby došlo k dohode medzi 
projektovým tímom a ďalšími veľkými aktérmi o kľúčových aspektoch 
monitorovania projektu. Určite budeme chcieť monitorovať vývoj na základe 
rozpočtu a harmonogramu, a to v pravidelných intervaloch. Sú aj iné aspekty 
projektu, ktoré by sme mohli monitorovať priebežne, vrátane manažmentu, 
komunikácie a zapojenia partnerov. Okrem toho, projekt má aj špecifické 
úlohy a ich kľúčové aspekty. Niektoré aspekty monitorovania sú dôležité 
v určitej fáze projektu, ale nemajú význam, aby sa robili v inej. Všetko toto 
treba mať na mysli pri príprave plánu. Naše rozhodnutia v tomto ovplyvňujú 
odpovede, ktoré sme si dali, na aký účel má slúžiť monitorovanie a evaluácia.  

 
Podobne je to aj s dohodou, čo bude predmetom hodnotenia a aké budú jej 
kritériá, na základe ktorých budú hodnotené vybrané aspekty. Bude to 
závisieť od presného obsahu a metodológie projektu, ale zo širšieho 
a všeobecnejšieho hľadiska môžeme zvážiť:  

 
o Relevanciu a vhodnosť projektového návrhu – do akej miery sa 

ciele projektu vzťahujú na vyvíjajúce sa potreby a priority cieľovej 
populácie? Majú svoje stále opodstatnenie? 

o Výkonnosť  – ako ekonomicky projekt využíva svoje zdroje? 
Predstavuje z hľadiska peňazí dobrú cenu?  

o Účinnosť – do akej miery sú výsledky a výstupy projektu prínosom pre 
dosiahnutie jeho cieľov? Bol obsah projektu vhodný? Boli metodológia 
a prístup, ktoré sme prijali, aj primerané? K akým problémom došlo 
a ako sa im dá v budúcnosti vyhnúť? 

o Inovácia – do akej miery sledoval projekt inováciu? Aké boli 
neobvyklé črty aktivít a produktov? Aké sú potenciálne bariéry na 
zavádzanie týchto inovácií do koncepčných aktivít organizácie? 

o Dopad – aký je účinok projektu na širšie prostredie? Ako sa porovnajú 
výsledky a výstupu projektu s potrebami cieľovej populácie? 

o Trvalá udržateľnosť – aká je pravdepodobnosť udržania pozitívnych 
výsledkov projektu po jeho ukončení? Aké kroky podnikli partneri, aby 
zabezpečili, že sa aktivity zachovajú a buď jednotliví partneri alebo 
konzorcium budú na nich stavať?   

• Kedy sa uskutoční monitoring a evaluácia? V niektorých prípadoch to 
určujú aj zmluvné podmienky, napr. požiadavka na správu o strednodobom 
a záverečnom hodnotení, alebo na štvrťročné správy o vývoji projektu 
a financiách. Veľakrát ale tieto formálne požiadavky na podávanie správ 
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neposkytujú úplné monitorovanie, nevyhnutné na efektívny priebeh 
projektu. Odporúčame, aby sa vypracoval plán predovšetkým o tom, čo si 
myslíme, že podľa nás sú potreby projektu. Môže ísť napríklad o týždňovú 
kontrolu aktivít, ktoré prebiehajú a vzhľadom na vývoj, ktorý nastal v rámci 
harmonogramu jednotlivých pracovných plánov projektu. Môžeme si aj 
vypracovať pre seba vnútornú finančnú správu a to častejšie, než to 
vyžaduje zmluva, aby sme vedeli lepšie hospodáriť s peniazmi projektu. Aj 
v zmysle evaluácie veľmi odporúčame urobiť prieskum na začiatku projektu, 
aby sme si urobili stanovisko o základných predpokladoch, od ktorých sa 
bude odvíjať potreba intervencie, aj keď to od nás nikto formálne nežiada. 

• Ako budeme monitorovať a evaluovať vybrané aspekty projektu? Je to asi 
najťažšia a najzložitejšia otázka, obzvlášť v prípade evaluácie. 
 
V zmysle formatívnej evaluácie je možné relatívne neformálne, vlastné 
hodnotenie. Išlo by napríklad o vyzvanie všetkých partnerov, aby povedali 
svoj názor na projekt ako celok a uvážili, ako sa mu darí z hľadiska jeho 
cieľov,  programu práce a aby podali dôkaz, prečo si to myslia. Takéto 
názory by sa potom mohli prediskutovať a dohodnúť sa o jednej alebo 
dvoch oblastiach bližšieho skúmania. Viedlo by to do vypracovania stručnej 
správy, s následnou ďalšou diskusiou, ako riešiť vzniknuté problémy.  
 
V iných prípadoch, najmä v prípade záverečnej hodnotiacej správy, je 
vhodnejšia formálnejšia metodológia. Obyčajne ide o:  

 
o  Metódy výberového získavania údajov – napr., formuláre na 

hodnotenie kurzu, poštou zasielané dotazníky, interview s písomným 
záznamom, vybrané skupiny, pozorovania účastníkov, on-line 
konferencie, denníky o aktivitách, knižničný výskum  

o  Identifikácia zdrojových údajov – projektoví partneri, projektoví 
aktéri, účastníci projektu a príjemcovia, ďalšie osoby, skupiny 
a organizácie, zverejnené správy  

o Nástroje na spracovanie získaných údajov – zostrojenie 
dotazníkov, vypracovanie rámcových poznámok pri vedení interview, 
vytvorenie materiálov, ktoré sa použijú pri práci s vybranými skupinami  

o Rozhodnutie, ako sa údaje spracujú, zanalyzujú a vyhodnotia – 
závisí to od typu použitých a vybraných údajov, môže ísť o množstvo 
rôznych techník. Sú to napr. numerické tabuľky, percentá, 
porovnávanie dvoch alebo viacerých frekvenčných tabuliek 
a v niektorých prípadoch sofistikovanejšie formy štatistickej analýzy. 
Iné prístupy môžu byť deskriptívnejšie a subjektívnejšie. V každom 
prípade definujte jasne ukazovatele plnenia, ktoré vám pomôžu vyhnúť 
sa dvojznačnosti a subjektivite vo vyhodnocovaní výsledkov. Ak to nie 
je možné, bude veľmi dôležité, aby ste podali, objektívne čo 
najvernejšie, vyhodnotenie hlavnej analýzy a výsledkov.  

o Dohoda o tom, ako sa budú výsledky podávať a ďalej šíriť– 
publikovaná správa, ktorá sa predstaví na konferencii, vnútorná správa 
pre projektový riadiaci výbor, prednáška pred projektovým tímom 
a bezprostrednými aktérmi  

 
• Kto bude zodpovedať za vedenie monitoringu alebo evaluácie? Znovu to 

bude závisieť od rozhodnutí, ktoré sa vykonali v predchádzajúcich etapách. 
Asi najskôr najväčšie monitorovanie bude viesť projektový riaditeľ, 
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projektový manažér a projektový riadiaci výbor. Ale niektoré aspekty bude 
treba prenechať na ďalších partnerov. V prípade evaluácie sa musí 
v projekte urobiť zásadné rozhodnutie, či sa prizve vonkajší hodnotiteľ, 
alebo či sa zodpovednosť prenechá na niekoho z partnerov, alebo či vykoná 
evaluáciu projektový tím kolektívne. Rozhodnutie bude závisieť aj od 
veľkosti a zložitosti projektu a dostatku zdrojov. Ako vyvážené odporúčame, 
aby sa, ak je to možné, vymenoval niekto vhodný a skúsený, kto by 
zodpovedal výlučne len za tento aspekt projektovej práce.  Môže ísť 
o niekoho, napr. z oddelenia odborového vzdelávania, ktoré nie je zapojené 
do projektu v žiadnej forme, alebo niekto z univerzity.  

 
Podstatné je, aby sa do procesu plánovania evaluácie zapájali všetci partneri 
a aktéri. Ich názory musí usmerňovať hodnotiteľ, ktorý určí v projekte, čo sa 
bude hodnotiť; ich pomoc je potrebná pri získavaní údajov; a tiež musia 
pociťovať naozajstnú zainteresovanosť na výsledkoch. Dôležité je aj, aby projekt 
umožňoval partnerom, účastníkom a spoluaktérom diskutovať a pripomienkovať 
prípravné verzie správ, najlepšie na pracovných stretnutiach. Najdôležitejšie ale 
zo všetkého je, aby tak spoločne vyjadrili, čo im projekt priniesol a aký význam 
to má pre budúcnosť. 
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Kapitola 7 
 

Európska únia 
 
 
V kapitole jedna sme hovorili o význame nových iniciatív v odborovom vzdelávaní 
na európskej úrovni a najmä o potrebe projektov, ktoré by prebiehali na 
nadnárodnej úrovni. Aby takéto iniciatívy mohli fungovať ako majú, je treba 
vedieť niečo o:  
 
• politických a ekonomických štruktúrach Európskej únie  
• kľúčovej politike a prioritách, ktoré EÚ presadzuje  
• postavení vzdelania a odbornej prípravy v ďalšom rozvíjaní tejto politiky  
• kľúčových opatreniach a nástrojoch v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy, 

ktoré EÚ schvaľuje na realizáciu tejto politiky.  
 
Toto, spolu s doplňujúcou úvahou o vzťahoch medzi odbormi a Európskou úniou 
a osobitne, politika a priority Európskej odborovej konfederácie, sú hlavným 
ťažiskom tejto druhej časti príručky. Sú to dôležité informácie, ak máte ambíciu 
vypracovať nadnárodné projekty, ktoré budú atraktívne a užitočné z hľadiska 
odborov, prípadne byť aj prínosom pre realizáciu politiky EÚ a tak získať jej 
finančnú podporu.   
 
Mnohým z nás sa zdá byť svet Európskej únie zložitý a vzdialený. Je to neustále 
sa meniaci a vyvíjajúci sa svet – a určite sa postoje k Európskej únii, jej politike 
a budúcemu smerovaniu líšia v rámci odborov v jednotlivých členských štátoch, 
tak ako aj v celkovej populácii týchto štátov.  
 
Je ale jasné, že inštitúcie Európskej únie zohrávajú čoraz väčšiu úlohu 
v tvarovaní našich životov na národnej i regionálnej úrovni, že spoločný trh je 
hlavným faktorom našich národných ekonomík, že smernice o rôznych sociálnych 
otázkach a otázkach sociálnej starostlivosti sa stávajú čoraz výraznejšie súčasťou 
domácej legislatívy. 
  
Pre odbory je Európska únia zvlášť dôležitá, lebo 
 
• formuluje politiku a podporuje činy s ďalekosiahlym vplyvom na centrálne 

aspekty ekonomického a sociálneho života v členských štátoch 
• priznáva určité základné práva zamestnancom a ich zastupujúcim 

organizáciám a ponúka štruktúrovanú úlohu odborovým organizáciám pri 
tvorbe politiky, legislatívy a v aktivitách únie  

• poskytuje zdroje na presadzovanie svojej politiky, niektoré z týchto zdrojov 
sa dajú použiť na podporu aktivít z iniciatívy odborov. 
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Európska únia a jej inštitúcie  

 
Európska únia je zoskupenie demokratických európskych krajín, ktoré sa 
zaviazali pracovať spolu, ktoré súhlasili s delegovaním niektorých zložiek svojej 
suverenity na spoločné inštitúcie fungujúce na európskej úrovni. Od svojho 
založenia veľkosť Európskej únie postupne rástla, aby aktuálne zahŕňala 25 
členských štátov, s celkovo viac než 454 miliónmi obyvateľov.  
 

1951 Belgicko, Francúzsko, Nemecko, Taliansko, Luxembursko, 
Holandsko 

1973 Dánsko, Írsko, Veľká Británia  

1981 Grécko  

1986 Portugalsko, Španielsko  

1995 Rakúsko, Fínsko, Švédsko  

2004 Cyprus, Česká republika, Estónsko, Maďarsko, Lotyšsko, Litva, 
Malta, Poľsko, Slovensko a Slovinsko  

 
Únia zoskupuje takisto zámorské teritóriá Francúzska, Portugalska a Španielska- 
Azorské ostrovy, Kanárske ostrovy, Guadeloupe, Guyana,  Madeira, Martinique a 
Réunion. A aktívne sa uvažuje o ďalšom rozširovaní. Vyjednávania o členstve 
pokračujú s Rumunskom, Bulharskom a Tureckom, kým Chorvátsko už začalo 
s procesom prístupu.  
 
Inštitučný systém Európskej únie je ťažké klasifikovať, lebo únia je viac než len 
medzivládna organizácia; má svoj vlastný právny status a právomoci. Únia je 
založená na podklade zmlúv a má komplexný systém vzájomne prelínajúcich sa 
orgánov s rôznymi povinnosťami a kompetenciami, v ktorých sa robia 
rozhodnutia prostredníctvom sofistikovaných vyjednávaní a hlasovacích 
procedúr. V tejto príručke môžeme len podať stručný náčrt niektorých 
najdôležitejších prvkov19. 
 
Európska únia bola založená ako výsledok Maastrichtskej zmluvy v roku 1992. 
Proces európskej integrácie sa však začal oveľa skôr. Maastricht bol dôležitý 
okamih v rozvíjajúcom sa procese. Prvé kroky sa urobili v roku 1951, s rozvojom 
Európskeho spoločenstva pre uhlie a oceľ (ECSC),so založením spoločného trhu 
pre uhlie a oceľ medzi Francúzskom, Nemeckom, Belgickom, Luxemburskom, 
Holandskom a Talianskom. Po ňom nasledovalo založenie Európskej komisie pre 
atómovú energiu (EURATOM) a najvýznamnejšie, založenie Európskeho 
hospodárskeho spoločenstva (EEC). Obe inštitúcie sa stali súčasťou Rímskej 
zmluvy v roku 1957. Tieto tri inštitúcie sa potom spojili, aby vytvorili Európske 
spoločenstvo (EC) v Jednotnom európskom akte v roku 1986, za účelom 
dokončenia jednotného trhu do konca roku 1992, ako jeden z jej cieľov. 
 
Maastrichtská zmluva podporila Európske spoločenstvo dvoma novými “piliermi” 
– opatrením na spoločnú politiku v oblasti spravodlivosti a vnútorných záležitostí 
a spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politike– aby vytvorila Európsku úniu 
(EÚ). Mastrichtská zmluva EÚ a predchádzajúca zmluva Európskeho spoločenstva 
sa ďalej revidovali a pripojili k Amsterdamskej zmluve (1997), ktorá vstúpila do 

                                                 
19 Ďalšie informácie na túto tému nájdete na webovej stránke EÚ 
(http://europa.eu.int/abc/index_en.htm) a v Prílohe 8. 

http://europa.eu.int/abc/index_en.htm
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platnosti v máji 1999. Amsterdamská zmluva zdôraznila zodpovednosť za 
ucelenú činnosť v oblasti zamestnanosti, zabezpečila väčšiu slobodu pohybu 
a spoluprácu v bezpečnosti a pripravujúc sa na rozšírenú Európu, zaviedla 
výrazné zmeny v zastupovaní a rozhodovaní. Zvýšila úlohu Európskeho 
parlamentu v jeho rozhodovacích právomociach a významne zredukovala počet 
oblastí, v ktorých rozhodnutia Rady ministrov vyžadovali jednomyseľnosť. Ďalšie 
zmeny štruktúry a rozhodovacích procesov únie zaviedla Zmluva z Nice (2001), 
ktorá vstúpila do platnosti vo februári 2003. 
 
Niceská zmluva uznala nutnosť ďalšej práce za účelom zabezpečenia plne 
efektívnych inštitúcií, ktoré budú v stave plniť požiadavky rozšírenej Európskej 
únie. Už v decembri 2001 sa rada dohodla na založení Konventu, so zapojením 
širokej škály aktérov, aby začala rozhovory o budúcnosti EÚ. Z Konventu vzišiel 
návrh ústavy, ktorou sa konsolidujú všetky predchádzajúce zmluvy a vkladajú 
ďalšie reformy. Tento návrh Zmluvy o založení ústavy pre Európu sa predložil 
medzivládnej konferencii (IGC) v júli 2003 a po ďalších pripomienkach bol 
schválený IGC v júni 200420. Aby mohla vstúpiť do platnosti, čaká sa v súčasnosti 
na ratifikáciu vlád jednotlivých členských štátov. 
  
Na základe zmlúv funguje Európska únia prostredníctvom mnohých kľúčových 
inštitúcií, vrátane Rady Európskej únie, ktorá zastupuje členské štáty, 
Európskeho parlamentu,  zastupujúceho ľudí a Európskej komisie, ktorá funguje 
ako štátna služba pre EÚ. 
 
 

Rada Európskej únie  

 
Rada Európskej únie21 (alebo Rada ministrov, ako je tiež známa) je hlavným 
rozhodovacím orgánom Únie, ktorej právomoci sa čoraz viac delia 
s parlamentom. Je zložená zo zástupcov vlád zo súčasných 25 členských štátov: 
 

Rakúsko  Belgicko  Cyprus Česká republika  Dánsko  

Estónsko  Fínsko  Francúzsko  Nemecko  Grécko  

Maďarsko  Írsko  Taliansko  Lotyšsko  Litva  

Luxembursko  Malta Holandsko  Poľsko  Portugalsko  

Slovensko  Slovinsko Španielsko  Švédsko  Veľká Británia 

 
Každá vláda posiela jedného zo svojich ministrov na zasadnutia rady, hoci 
aktuálne zloženie rady závisí od predmetu, ktorý sa práve prerokováva. Napr., 
ministri zahraničných vecí sa zúčastňujú na zasadnutiach pre zahraničnú politiku, 
ministri poľnohospodárstva vtedy, keď sa prejednáva problematika 
poľnohospodárstva a pod. Rade predsedá zástupca členského štátu, ktorý 
zastáva v danom období predsedníctvo únie, čo je úrad, ktorý rotuje medzi 
členskými štátmi každých šesť mesiacov. Rade pomáha stály výbor zástupcov 

                                                 
20 Plné znenie Ústavy nájdete na: 
http://www.europa.eu.int/constitution/constitution_en.htm 
21 URL: http://ue.eu.int/ 

http://www.europa.eu.int/constitution/constitution_en.htm
http://ue.eu.int/


 76 

(COREPER), zložený zo stálych zástupcov (veľvyslancov) členských štátov únie. 
Jeho hlavnou úlohou je pripravovať podklady pre zasadnutia rady.  
 
Európska rada sa skladá z prezidentov a predsedov vlád všetkých členských 
štátov, spolu s predsedom Európskej komisie. Je to najvyšší rozhodovací orgán 
EÚ, ktorý sa stretáva štyrikrát ročne. Medzi jej ďalšie povinnosti, ktoré jej boli 
zverené, je urovnávať problémové okruhy, na ktorých sa nevie Rada ministrov 
dohodnúť. 
 
Podľa toho, čo je predmetom rokovania, rozhodovanie v Rade ministrov 
a Európskej rade je buď jednomyseľné alebo prijaté absolútnou väčšinou hlasov 
alebo “kvalifikovanou väčšinou“, a to tak, ako to ustanovujú zmluvy. Od 1. 
novembra 2004, kvalifikovaná väčšina vyžaduje minimálne 72.3% odovzdaných 
hlasov, s väčšinou (alebo v niektorých prípadoch s dvojtretinovou väčšinou) 
členských štátov, ktoré zastupujú aspoň 62% celkovej populácie EÚ, ktoré 
hlasujú za. 
 

Európsky parlament  

 
Európsky parlament22, ktorý sa od roku 1979  priamo volí voličmi v členských 
štátoch sa v súčasnosti skladá zo 732 členov (MEPs), ktorých mandát je na 5 
rokov. V rámci parlamentu sa skôr zoskupujú politické strany, než národné 
lojality. Na základe Rímskej zmluvy zastával parlament čisto konzultačnú rolu. 
Ale následné zmluvy rozšírili jeho vplyv smerom k pripomienkovaniu, alebo až k 
schvaľovaniu legislatívy tak, že v súčasnosti rada a parlament sa podieľajú na 
rozhodovaní vo väčšine prípadov. Rovnako zohráva veľkú úlohu v zložitej 
procedúre odsúhlasenia ročného rozpočtu únie. Práca parlamentu sa delí medzi 
Štrasburg, ktorý obyčajne hostí riadne zasadnutia parlamentu; Brusel, v ktorom 
sa konajú mimoriadne zasadnutia a práca parlamentných výborov; a Luxemburg, 
kde sídli parlamentná administratíva.  
 
Európska legislatíva, či už schválená Radou ministrov alebo spoločne radou 
a parlamentom, sa formuje nasledovne: 
 
• Nariadenia (záväzné a vzťahujúce sa na všetky členské štáty, majú prednosť 

pred národným zákonodarstvom) 
• Smernice (záväzné vzhľadom na zámery, termíny a podmienky, ale forma 

a metódy ich zavádzania sú v réžii národných orgánov) 
• Rozhodnutia (záväzné pre tých, ktorým sú určené: vládam, inštitúciám, 

súkromným podnikom) 
• Odporúčania, stanoviská, rezolúcie alebo deklarácie (nie sú záväzné). 
 
Parlament sa podieľa na rozhodovaní spolu s radou, pričom využíva tri rozdielne 
procedúry, podľa konkrétnej problematiky: 
 
• Na základe procedúry spolupráce podáva svoje názory na návrh legislatívy 

predloženej komisiou, ktorá ju môže potom revidovať berúc do úvahy 
pripomienky parlamentu  

                                                 
22 URL: http://www.europarl.eu.int/ 

http://www.europarl.eu.int/
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• Na základe procedúry schválenia musí dať parlament svoj súhlas 
k jednotlivým predmetným záležitostiam, vrátane rozšírenia členstva EÚ, 
medzinárodných dohôd a zmien volebných pravidiel  

• Na základe procedúry spolurozhodovania, ktorá sa čoraz viac využíva 
v rôznych oblastiach, vrátane vnútorného trhu, voľného pohybu pracujúcich, 
v záležitostiach zdravia, životného prostredia, vzdelávania a spotrebiteľov. Má 
rovnaké rozhodovacie právomoci s radou a absolútnou väčšinou hlasov môže 
odmietnuť legislatívu predloženú radou. 

 
Parlament a rada majú povinnosť zo zákona požadovať názory ďalších orgánov, 
vrátane sociálnych partnerov v rôznych konzultačných procesoch podľa toho, 
o akú oblasť legislatívy ide, skôr než sa môžu návrhy schváliť. 
 
Legislatíva, tak ako je navrhnutá, musí spadať do rámca a cieľov súčasnej 
zmluvy a musí byť v súlade s princípom subsidiarity. Tento dôležitý princíp, 
zavedený Maastrichtskou zmluvou, stanovuje, že Európska únia sa môže 
zaoberať len záležitosťami, ktoré vzhľadom na ich rozsah a dopad sa nemôžu 
uspokojivo riešiť na národnej alebo regionálnej úrovni.  
 

Európska komisia  

Kde sa potom iniciuje legislatíva? Predovšetkým ju navrhuje tretia kľúčová 
inštitúcia - Európska komisia23 - ktorá je v samotnej podstate štátnou službou 
Únie. Od 18.novembra 2004, Európska komisia pozostáva z 25 komisárov, 
jedného z každého členského štátu, menovaného na päťročné funkčné obdobie. 
Ústredné úrady komisie sú podelené medzi Brusel a Luxemburg a zamestnávajú 
okolo 20,000 zamestnancov. Komisia má svoje úrady v každom členskom štáte, 
ktoré fungujú v zásade ako informačné služby.24 
 
V širšom slova zmysle komisia koná ako orgán nezávislý od rady a parlamentu 
a jej úlohou je:  
 
• Navrhovať legislatívu  
• Zabezpečiť uplatňovanie zmlúv  
• Dozerať nad uplatňovaním práva únie pod kontrolou Európskeho súdneho 

dvora  
• Výkonne zodpovedať za rozpočet a riadiť finančné programy  
• Podnecovať každoročný a viacročný medziinštitucionálny program únie 
• Okrem spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky, zabezpečovať 

vonkajšie zastupovanie únie 
 
Komisia je zložená z 37 generálnych riaditeľstiev (Directorate General, DG) 
(vrátane vnútorných služieb), každý zodpovedá za určitú oblasť aktivít – 
všeobecné a odborné vzdelávanie, energetika, poľnohospodárstvo, zahraničné 
záležitosti, médiá, technológia, atď. Za každý rezort zodpovedá jeden 
z komisárov 25 a každý zodpovedá za dohodnutý program práce a za finančný 
rozpočet na jeho podporu. 
 

                                                 
23 URL: http://europa.eu.int/comm/ 
24

 Pozri Príloha 8, ich zoznam  
25 Pozri Príloha 7, zoznam súčasných komisárov a ich kompetencie. 

http://europa.eu.int/comm/
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Každý rok, ako výsledok dlhého vyjednávania, do ktorého vstupujú Európska 
komisia, Rada ministrov a Európsky parlament, sa schvaľuje rozpočet na 
nasledujúci rok. Rozpočtová procedúra predstavuje v skutočnosti viac než len 
hlasovanie o financiách, je jednou z ústredných procesov, ktorými dávajú tieto tri 
inštitúcie politické ukazovatele (ktoré sa nie vždy sa zhodujú) o prioritách 
Európskej únie.  
 

Súdny dvor EÚ  

 
Súdny dvor pozostávajúci z 25 sudcov a 8 generálnych zástupcov zabezpečuje 
dodržiavanie práva v implementácií zmlúv. Občania sa môžu priamo obracať na 
Súdny dvor EÚ a v prípade rozporu s národným právom, prevahu má európske 
právo.  
 

Dvor audítorov EÚ  

 
Dvor audítorov pozostáva z jedného zástupcu z každého členského štátu, 
zodpovedá za audit rozpočtu Európskej únie a podáva správy, ako sa s ním 
zaobchádza. Má takisto právomoc  o auditovať každú organizáciu, ktorá dostáva 
financie z EÚ a v prípade potreby podáva správu o nezrovnalostiach súdnemu 
dvoru.  
 

Ďalšie európske orgány  

 
Kým Rada ministrov, Európsky parlament, Európska komisia, Európska rada, 
Súdny dvor a Dvor audítorov sú plnými inštitúciami, existujú aj ďalšie dôležité 
európske orgány: 
  
• Európska centrálna banka zodpovedá za menovú politiku a za riadenie 

euro  
• Európsky ombudsman sa zaoberá sťažnosťami občanov na zlé spravovanie 

inštitúcií a orgánov EÚ  
• Európska investičná banka pomáha plniť ciele EÚ financovaním 

investičných projektov. 
 

Poradné orgány  

 
Európskemu parlamentu, komisii a rade pomáhajú dva poradné orgány: 
 
• Európsky hospodársky a sociálny výbor (alebo EcoSoc)26, zložený z 317 

členov z najreprezentatívnejších národných organizácií (zamestnávateľov, 
zamestnancov a ďalších záujmových skupín), ktorých vymenúva rada na 
obdobie štyroch rokov. Dodáva konzultačné stanoviská v oblastiach, ktoré 
osobitne upravujú zmluvy, obzvlášť čo sa týka vnútorného trhu a európskej 
sociálnej politiky.  

                                                 
26 URL: http://www.esc.eu.int/ 

http://www.esc.eu.int/
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• Výbor pre regióny27, bol založený Maastrichtskou zmluvou ako odpoveď na 
žiadosť viacerých členských štátov, aby regionálne a miestne zastupiteľstvá 
boli priamo zapojené na európskej úrovni. Výbor pre regióny pozostáva z 317 
členov a musí sa s ním konzultovať o viacerých záležitostiach, vrátane 
vzdelávania, mládeže, kultúry a ekonomickej a sociálnej kohézie 

 
Tento systém doplňujú ďalšie agentúry a orgány:  
 

Medziinštitucionálne orgány  

 
• Office for Official Publications of the European Communities ( Úrad pre 

oficiálne publikácie Európskych spoločenstiev)publikuje, tlačí a distribuuje 
informácie o EÚ a jej aktivitách;  

• European Communities Personnel Selection Office (Úrad pre výber 
personálu Európskych spoločenstiev) (EPSO) vyberá personál pre inštitúcie EÚ 
a iné orgány. 

 

Decentralizované agentúry  

 
15 špecializovaných agentúr („Agentúry spoločenstva“) má na starosti špeciálne 
technické, vedecké alebo manažmentské úlohy v rámci „domény spoločenstva“ 
(„prvý pilier Európskej únie):  
 

CEDEFOP European Centre for the Development of Vocational 
Training 
Európske centrum pre rozvoj odborného vzdelávania  

EUROFOUND European Foundation for the Improvement of Living 
and Working Conditions 
Európska nadácia pre zlepšenie životných a pracovných 
podmienok  

EEA European Environment Agency 
Európska environmentálna agentúra  

ETF European Training Foundation 
Európska vzdelávacia nadácia  

EMCDDA European Monitoring Centre for Drugs and Drug 
Addiction 
Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú 
závislosť  

EMEA European Agency for the Evaluation of Medicinal 
Products 
Európska agentúra pre hodnotenie medicínskych 
produktov  

                                                 
27 URL: http://www.cor.eu.int/ 

http://www.cor.eu.int/
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OHIM Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade 
Marks and Designs) 
Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (obchodné 
značky a dizajn)  

EU-OSHA European Agency for Safety and Health at Work 
Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia na 
pracovisku 

CPVO Community Plant Variety Office 
Úrad spoločenstva pre odrody rastlín   

CdT Translation Centre for the Bodies of the European Union 
Centrum prekladov pre orgány Európskej únie  

EUMC European Monitoring Centre on Racism and Xenophobia 
Európske monitorovacie centrum rasizmu a xenofóbie   

EAR European Agency for Reconstruction 
Európska agentúra pre obnovu  

EFSA European Food Safety Authority   
Európska agentúra pre bezpečnosť potravín  

EMSA European Maritime Safety Agency  
Európska námorná bezpečnostná agentúra   

EASA European Aviation Safety Agency 
Európska agentúra pre leteckú bezpečnosť    

 
Európska inštitúcia pre bezpečnostné štúdie a Satelitné centrum EÚ sa 
zaoberajú špecifickými úlohami spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky 
(„druhý pilier“ Európskej únie).  
 
Europol and Eurojust koordinujú politiku a súdnu spoluprácu v trestných 
záležitostiach („tretí pilier“ Európskej únie).  
 
 

Európska ústava  

 
Ako sme už povedali predtým, nový návrh ústavy pre Európu sa v súčasnosti 
ratifikuje členskými štátmi. Ak sa schváli, zavedie veľa zmien v štruktúrach 
a fungovaní EÚ. Nižšie popisujeme niektoré kľúčové prvky28. 
 
Únia bude mať jednotný základ, ústavu. 
 
Jednotný subjekt Európska únia nahradí súčasne oddelené subjekty Európske 
spoločenstvá a Európska únia. EÚ a EC zmluvy, ako aj všetky zmluvy, ktoré ich 

                                                 
28 Plné znenie Ústavy, tak ako ju schválila Rada, nájdete na 
http://www.europa.eu.int/constitution/constitution_en.htm  

http://www.europa.eu.int/constitution/constitution_en.htm
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budú novelizovať a doplňovať, sa nahradia novou Zmluvou o založení ústavy 
pre Európu. 
 
V právnom slova zmysle zostáva ústava zmluvou. Zmena ústavy v neskoršom 
štádiu si bude vyžadovať jednomyseľný súhlas členských štátov a v zásade 
ratifikáciu všetkých. Niektoré modifikácie, ako napr. rozšírenie pôsobnosti 
hlasovania kvalifikovanou väčšinou, si vystačia s jednomyseľným rozhodnutím 
Európskej rady.  
 

Revidovaný inštitucionálny rámec  

 
Ústava vyčleňuje príslušné úlohy parlamentu, rade a komisii. Uznáva najmä 
rozdielne poslanie komisie, vrátane jej takmer monopolu v legislatívnej iniciatíve, 
v jej výkonnej funkcii a jej úlohe v zastupovaní únie navonok, okrem oblasti 
spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky. Veľmi podstatne rozširuje 
pôsobnosť procedúry spolurozhodovania,  ktorá sa výstižne bude odteraz nazývať 
legislatívnou procedúrou (95% európskeho práva budú schvaľovať spolu 
parlament a rada).  
 
Hlavným inštitucionálnym novátorstvom je vytvorenie postu ministra 
zahraničných vecí únie, ktorý bude zodpovedný za zastupovanie únie na 
medzinárodnej scéne. Táto funkcia spojí súčasné úlohy vysokého zástupcu pre 
zahraničnú a bezpečnostnú politiku a komisára pre vonkajšie vzťahy. Minister 
zahraničných vecí dostane mandát od rady v aspektoch spoločnej zahraničnej 
a bezpečnostnej politiky a zároveň ako riadny člen komisie bude plniť povinnosti 
komisie v oblasti vonkajších vzťahov. Bude koordinovať ďalšie aspekty vonkajších 
činností únie a predsedať Rade pre vonkajšie vzťahy.  
 
Ústava ustanovuje Európsku radu ako inštitúciu odlišnú od Rady ministrov. 
Európskej rade bude predsedať prezident s obmedzenými právomocami, 
vymenovaný na dva a pol roka. Na druhej strane, systém rotácie predsedníctva 
medzi členskými štátmi dvakrát do roka (s výnimkou Rady pre vonkajšie vzťahy) 
sa uchová, aj keď s „tímovým predsedníctvom“ troch krajín - predsedajúcej 
v minulom, súčasnom a budúcom období.  
 
Maximálny počet kresiel v Európskom parlamente bude 750 (v súčasnosti 
732), s minimálne 6 a maximálne 96 kreslami, ktoré obsadia jednotlivé členské 
štáty. O presnom počte kresiel udelených každému členskému štátu sa rozhodne 
pred európskymi voľbami v roku 2009. Právomoci parlamentu sa posilnia, 
nakoľko sa množstvo oblastí, o ktorých bude spolurozhodovať spolu s radou, 
takmer zdvojnásobní.  
 
Súčasné zloženie Európskej komisie – jeden komisár na jeden členský štát – sa 
zachová do roku 2014. Po tomto období sa komisia bude skladať z počtu 
komisárov, ktorý bude korešpondovať s dvoma tretinami počtu členských štátov. 
Členovia komisie sa budú vyberať podľa systému vychádzajúceho z vyváženej 
rotácie medzi členskými štátmi, o čom už rozhodla Zmluva z Nice.  
 
Definícia kvalifikovanej väčšiny hlasovania (QMV) počas rozhodovania 
v rade bude založená na dvojitej väčšine, tak členských štátov i veľkosti 
populácie, predstavujúc dvojitú legitimitu vyjadrenia únie. Kvalifikovaná väčšina 
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bude vyžadovať podporu 55% členských štátov zastupujúcich 65% 
populácie. Blokujúca menšina musí pozostávať z aspoň štyroch štátov. QMV sa 
bude používať v takmer 50 nových politických oblastiach.  
 

Vývoj v oblasti slobody, bezpečnosti a spravodlivosti 
a v oblasti spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky  

 
Ústava významne aktualizuje ustanovenia v oblasti spravodlivosti a vnútorných 
záležitostí s cieľom uľahčiť a zlepšiť inštitút slobody, bezpečnosti 
a spravodlivosti.  Okrem toho, rozhodnutia v týchto oblastiach budú spadať do 
značnej miery pod pôsobnosť hlasovania kvalifikovanou väčšinou. Ustanovenia 
v oblasti vonkajších vzťahov sa už rovnako prepísali. Vytvorením postu 
ministra zahraničných vecí únie chce únia posilniť svoju úlohu v svetových 
záležitostiach. Poskytovanie väčších možností členským štátom, aby bližšie 
spolupracovali v oblasti obrany, takisto podporí kredibilitu únie v zahraničnej 
politike.  
 
Jednomyseľnosť hlasovania sa zachováva v oblasti zdaňovania a najmä, 
v oblasti sociálnej politiky a spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej 
politiky. Aj finančné nariadenia sa musia schvaľovať jednomyseľne, ako aj 
samotné revízie ústavy.  
 

Povýšenie demokracie a transparentnosti 

 
Ústava zavádza množstvo ustanovení zameraných na produkovanie 
demokratickejších, transparentnejších a kontrolovateľnejších inštitúcií EÚ, aby 
boli bližšie k občanom. Občania budú napríklad mať právo vyzvať komisiu, aby 
predložila primeraný návrh zákonodarcovi, ak sa im podarí zozbierať milión 
podpisov vo významných členských štátoch. Postupovanie rady pri výkone 
svojich legislatívnych funkcií má byť otvorené verejnosti.  
 

Charta základných ľudských práv  

 
Charta bola nakoniec vložená ako integrálna súčasť ústavy. Obsahuje zoznam 
práv o rovnosti, solidarite, slobode a zoznam zamestnaneckých práv (na 
informácie a konzultácie, právo na štrajk a pod.),občianske práva 
a spravodlivosť.  
 
Tieto práva bude posudzovať Súdny dvor EÚ, ktorý musí „náležite zobrať do 
úvahy“ národné zákony v týchto oblastiach. Ale konečné rozhodnutie o 
vyváženosti medzi obsahom charty a zvažovaním národných komponentov sa 
ponecháva na európskych sudcoch. Ďalej sa posilňuje sociálna dimenzia: uznáva 
sa a posiľňuje úloha sociálnych partnerov, sociálny dialóg, plná 
zamestnanosť, sociálna trhová ekonomika a zdôrazňuje sa zaangažovanosť 
v týchto oblastiach. 
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Finančné mechanizmy EÚ  

 
Ako súčasť svojich kompetencií v administrácii fondov EÚ, komisia 
prostredníctvom rôznych DG a ďalších poddivízií formálne zodpovedá za 
vytvorenie širokej škály finančných mechanizmov. Ide okrem iného o nápravu 
regionálnych nerovností, o rozvíjanie infraštrukturálnych zdrojov po celej únii, 
zlepšenie ekonomickej konkurencieschopnosti únie a  zvyšovanie poznatkov 
a zručností, na ktorých si zakladá únia.  
 
Tieto mechanizmy majú rôzne podoby - niektoré sú hlavnými ekonomickými 
intervenčnými fondmi, ktoré sa rozvíjajú v partnerstve s vládami členských 
štátov; iné sa dotýkajú podpory v rozsahu užších projektov a programov práce, 
ku ktorým majú prístup priamo rôzne skupiny a organizácie.  
 
Komisia má množstvo opatrení, prostredníctvom ktorých môže ponúknuť 
podporu vzdelávaniu a odborným vzdelávacím aktivitám. Hlavnými opatreniami 
na podporu sú: 
 
• Štrukturálne fondy a iniciatívy spoločenstva  
• Špecifické programy financovania, ktoré spravuje niektorý z DG  
• Ďalšie rozpočtové prídely. 
 
Nakoľko je každé DG do určitej miery nezávislé, procedúry, pravidlá a výberové 
kritériá na uchádzanie sa o niektorý z programov sa podstatne líšia, tak ako aj 
kultúra v rámci ktorých pôsobia. Možnosti na uchádzanie sa o podporu 
jednotlivých projektov - zvyčajne pod názvom „výzva na podávanie projektových 
návrhov“’ –sú pravidelne oznamované v Úradnom vestníku Európskych 
spoločenstiev, ktorý sa denne zverejňuje29. Obyčajne sa lehoty na podávanie 
návrhov uzatvárajú tri mesiace po zverejnení výzvy.  
 
Časť tri tejto príručky sa zaoberá detailnejšie niektorými takýmito možnosťami, 
vrátane kapitol o hlavných programoch a rozpočtových líniách, ktoré podporujú 
vzdelávanie a vzdelávacie aktivity, o štrukturálnych fondoch a iniciatívach 
spoločenstva, ako aj o finančných zdrojoch na podporu práce v krajinách mimo 
EÚ.  
 
Najprv ale bude užitočné pozrieť sa bližšie na súčasné otázky politiky EÚ, aby 
sme získali hlbšie pochopenie, prečo sa poskytujú rôzne finančné intervencie 
a aké sú priority EÚ, z ktorých tieto intervencie vychádzajú. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
29 Úradný vestník je dostupný na URL: http://europa.eu.int/eur-lex/   
 

http://europa.eu.int/eur-lex/
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Kapitola 8 
 

Európska únia: 
Niektoré kľúčové politické témy 

 
 
Finančné programy Európskej únie sa netvoria a neriadia v prázdnom priestore. 
Sú to inštrumenty, ktoré posúvajú politiku EÚ.  
 
V tejto kapitole ukážeme na niektoré, v súčasnosti hlavné témy Európskej únie v 
oblastiach, ktoré asi najskôr budú zaujímavé v kontexte európskeho odborového 
vzdelávania. Keď zvažujeme vypracovanie návrhu projektu, ktorým sa obraciame 
na EÚ o finančnú podporu, je dôležité vedieť niečo o súčasných starostiach únie 
a ako ich rieši. Pomôže to pri dokazovaní pred jedným z kľúčových potenciálnych 
aktérov, čím váš projekt môže prispieť k dosiahnutiu cieľov únie.  
 
Je to obrovská a zložitá oblasť. Môžeme len poskytnúť niektoré ukazovatele, 
ktoré považujeme za hlavné témy a ako sa vypracovávali, spolu s odkazom na 
kľúčové dokumenty, z ktorých môžete získať informovanejší pohľad.  

 

Ekonomická konsolidácia a harmonizácia  

 
Prvé štádiá európskej integrácie sa zamerali na hospodársku súdržnosť. Aj keď 
hlavný vývoj nastal  na konci 80-tych a na začiatku 90-tych rokov, plánovaný 
plne integrovaný jednotný trh do roku 1992 sa nezrealizoval. Je to stále cieľ, 
ktorý treba naplniť a tvorí jeden z kľúčových úloh, ktoré v súčasnosti prebiehajú 
v únii. Najdôležitejší krok v poslednej dekáde bolo zavedenie ekonomickej a 
menovej únie (EMU) v roku 1999 a prijatie eura ako spoločnej meny vtedy 12 
z 15 členských štátov30. Celkovo bolo zavedenie eura úspešné, hoci zostáva stále 
pálčivým problémom v niektorých krajinách, ktoré ho neprijali. Ďalšia 
ekonomická integrácia, ktorá by mala obsiahnuť napr. harmonizáciu daňových 
režimov, je kontroverzná. Kým ale úmysel o integrovanejšiu Európu vychádzal 
principiálne zo záujmu o ekonomické záležitosti, Európska únia už uznala, že trh 
neexistuje sám o sebe a  začala pracovať aj na vytvorení „sociálnej Európy“, 
ktorá je významnejšie zakotvená v sociálnej kapitole Maastrichtskej zmluvy.  
 

Rozšírenie  

 
Jedným z najväčších komponentov tzv. “Agendy 2000”31 bolo rozšírenie 
Európskej únie a nutnosť pripraviť kandidátske krajiny na vstup do rozšírenej 

                                                 
30 Rakúsko, Belgicko, Fínsko, Francúzsko, Nemecko, Grécko, Írsko, Taliansko, Luxembursko, Holandsko, 
Portugalsko, Španielsko.  
31 Agenda 2000 je akčný program, ktorého hlavným zámerom je posilniť politiku spoločenstva a poskytnúť EÚ 
nový rámec financovania prípravy na rozšírenie počas obdobia 2000-2006. Program sa nastolil v roku 1999 vo 
forme mnohých právnych dokumentov, pokrývajúcich rôzne prioritné oblasti. Ďalšie informácie nájdete na: 
http://europa.eu.int/comm/agenda2000/index_en.htm 

http://europa.eu.int/comm/agenda2000/index_en.htm
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únie. Znamenalo to prispôsobenie ich sociálnych a ekonomických systémov, 
vrátane ustanovení o vzdelávaní a odbornej príprave. 1.mája 2004 sa stalo 
členmi Európskej únie ďalších 10 krajín32 a v súčasnosti sa formálne zúčastňujú 
na všetkých rozhodnutiach Európskej únie, vrátane manažovania jej 
štrukturálnych fondov a programov EÚ, ako je napr. Leonardo da Vinci a  6. 
rámcový program o výskume a technologickom rozvoji. V čase písania tejto 
príručky bol však prístup k financovaniu pre organizácie z nových členských 
štátov obmedzený v niektorých už zavedených programoch, hoci sa táto situácia 
časom zmení. Zhodnotenie dopadu tohto najväčšieho rozšírenia EÚ nie je ešte 
urobené, v princípe však sa rozšírenie podporuje, existujú ale veľké obavy 
európskych odborov, najmä voči spoločnostiam, ktoré premiestňujú svoju výboru 
do nových členských štátov a vzhľadom na možnosti „sociálneho dumpingu“. 
Pripravuje sa ďalšie rozšírenie o Bulharsko a Rumunsko, ktoré sa v súčasnosti 
chápu ako kandidátske krajiny, ako aj o kontroverznejšie Turecko.  
 

Rast, konkurencieschopnosť a zamestnanosť  

 
Potreba, aby sa Európska únia stala čoraz konkurencieschopnejšou 
v ekonomickom zmysle slova je veľkou témou 90-tych rokov. Najzreteľnejšie 
a najvýznamnejšie vyjadrenie  tohto procesu je v Bielej knihe z decembra 1993 
o Raste, konkurencieschopnosti a zamestnanosti33. Zlepšenie vzdelávania 
a odbornej prípravy sa už všeobecne prijalo ako základný komponent dosiahnutia 
takejto väčšej konkurencieschopnosti. Väčšina štúdií poukázala na dôležitú úlohu 
malých a stredných podnikov, ktoré zohrávajú v zabezpečení hnacej sily pre 
európsku ekonomiku. Tento sektor sa stáva stredobodom ďalšieho rozvoja a 
často sa spája so šírením nových technológií a zavádzaním nových, flexibilnejších 
foriem práce.  
 
Od polovice 90-tych rokov nastal veľký problém vzrastajúcej nezamestnanosti 
v mnohých členských štátoch. Amsterdamská zmluva34 po prvýkrát otvorila 
možnosť koordinovanej stratégie zamestnanosti na strane členských štátov. 
Konsolidácia nastala na zasadnutí Európskej rady v Luxemburgu v novembri 
1997, ktorá stanovila štyri „piliere“ európskej stratégie zamestnanosti35: 
 

• Zlepšenie zamestnanosti pre pracujúcich  
• Rozvíjanie podnikateľského postoja  
• Posilnenie schopností podnikov a zamestnancov na adaptáciu 
• Dodanie nových podnetov v politike rovnosti príležitostí. 

 
Tieto štyri piliere sa stali základným referenčným bodom pre vypracovanie 
každoročných rámcových odporúčaní Rady ministrov pre politiku zamestnanosti 
členských štátov36, ktoré vyžadujú od roku 2003 od štátov, aby prijali 
integrovanejšie prístupy pri plnení hlavných a na seba nadväzujúcich celkových 
                                                 
32 Cyprus, Česká republika, Estónsko, Maďarsko, Lotyšsko Litva, Malta, Poľsko, Slovensko a Slovinsko 
33 Komisia Európskych spoločenstiev (1993) Rast, konkurencieschopnosť, zamestnanosť: Výzvy a cesty vpred 
do 21. storočia. CEC, Luxembourg (Bulletin Európskych spoločenstiev, dodatok 6/93). 
34 Informácie o Amsterdamskej zmluve, pozri http://europa.eu.int/abc/obj/amst/en/index.htm  
35 Informácie o Luxemburskom sumite o pracovných príležitostiach 
http://europa.eu.int/comm/employment_social/elm/summit/en/home.htm 
36 Navrhované rámcové odporúčania pre politiku zamestnanosti členských štátov 2004 sa dajú stiahnuť na: 
http://europa.eu.int/comm/employment_social/employment_strategy/prop_2004/com_2004_023
9_en.pdf 

http://europa.eu.int/abc/obj/amst/en/index.htm
http://europa.eu.int/comm/employment_social/elm/summit/en/home.htm
http://europa.eu.int/comm/employment_social/employment_strategy/prop_2004/com_2004_023
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cieľov: plnej zamestnanosti, kvality a produktivity práce, sociálnej kohézie 
a integrácie trhov práce. Na základe týchto rámcových odporúčaní sa od 
členských štátov požaduje, aby rokovali so všetkými priemyselnými stranami, 
vypracovali a predložili komisii každý rok národný akčný plán zamestnanosti 
(NAP)37, vrátane osobitných akčných plánov kvantifikovaných v zmysle výstupov 
pre konečných používateľov a realizačných časových rámcov. Každý, kto zvažuje 
vypracovanie veľkého projektu, a to aj na miestnej úrovni, by sa mal aspoň 
zhruba oboznámiť so súčasnými rámcovými odporúčaniami EÚ a predovšetkým 
s obsahom príslušných NAP na každý predmetný rok, nakoľko to bude hlavný 
faktor stanovenia plánov a finančných intervencií štátu, regionálnych a miestnych 
zastupiteľstiev a privátnych podnikov.  
 

Informačná spoločnosť  

 
Oblasť informačných a komunikačných technológií zostáva naďalej základným 
kameňom stratégie EÚ. Je sčasti priamym komponentom priemyselnej stratégie, 
nakoľko sa únia snaží využiť svoju vedomú silu, napr. v mobilných telefónoch 
a výrobe multimédií. Informačné a komunikačné technológie sú rovnako vsunuté 
do širších spoločenských súvislostí- v na znalostiach založenej ekonomike 
a spoločnosti, ktorá čoraz viac závisí od informačných technológii na každej 
úrovni. Toto priamo vplýva na občianstvo a politika EÚ sa zaoberá možnosťou 
prístupu ľudí k týmto novým formám komunikácie38. Evidentný dôraz sa kladie 
na výraz (čisto európsky) „informačná spoločnosť“ a na spôsob, akým 
technológie informačnej spoločnosti nahradili skoršiu „telematiku“ pri popisovaní 
tohto vývoja. Tieto otázky sa priamo prelínajú so vzdelávaním a odbornou 
prípravou, vrátane vzdelávania vo využívaní technológií informačnej spoločnosti 
a vo využívaní samotných týchto technológií ako médií na realizáciu vzdelávania 
a odbornej prípravy.  
 

Sociálna politika a jej problematika  

 
Je to rozsiahla oblasť, s veľkým množstvom politických okruhov, z ktorých je 
možné menovať len niekoľko tých, ktoré majú podstatný význam pre odborových 
školiteľov a vzdelávateľov: 
 
• Sociálne vylúčenie – problém, ako zvýšiť sociálnu súdržnosť a znižovať 

vylúčenie na pracovisku a v spoločnosti, najmä napr. populácie 
národnostných menšín, starších a postihnutých  

• Boj proti xenofóbii a diskriminácii – úzko spojený s predchádzajúcou 
oblasťou, so snahou o efektívne opatrenia na znižovanie rasizmu 
a diskriminačných praktík  

• Rovnosť príležitostí –rozvíjanie praktík s rovnakými možnosťami pre mužov 
a ženy, najmä na pracovisku  

• Problematika prostredia –vrátane pracovného prostredia a vplyv 
pracoviska na širšie okolie  

                                                 
37 Detaily Národného akčného plánu na rok 2004, pozri:  
http://www.europa.eu.int/comm/employment_social/employment_strategy/04_national_en.htm 
38 Ako príklad pozri Zelenú knihu (1996) COM (96) 389: Žiť a pracovať v informačnej spoločnosti: Ľudia najprv. 
CEC, Luxembourg.  

http://www.europa.eu.int/comm/employment_social/employment_strategy/04_national_en.htm
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• Problematika zamestnanosti – pracovné práva, pracovný čas, otázky 
bezpečnosti a ochrany zdravia na pracovisku a práva na konzultácie, vrátane 
zavedenia európskych zamestnaneckých rád v nadnárodných spoločnostiach  

• Voľný pohyb – pracujúcich v rámci únie a s tým súvisiaca starosť 
o zabezpečenie uznania kvalifikácií za národnými hranicami  

• Znevýhodnené regióny– otázka schvaľovania opatrení na riešenie 
ekonomickej a sociálnej nerovnováhy, so zdrojmi namierenými na 
znevýhodnené regióny  

• Kultúrna identita – otázka vytvárania zmyslu spoločnej európskej kultúry 
a na druhej strane, uchovávanie a podporovanie regionálnych a národných 
kultúrnych rôznorodostí  

• Lingvistická identita- snaha o zvyšovanie jazykových zručností európskych 
občanov, so súbežnou ochranou a podporou rôznorodosti   

 

Vzdelávanie a odborná príprava  

 
Ako už bolo povedané, oblasť všeobecného a odborného vzdelávania sa priamo či 
nepriamo spája s väčšinou problémov spomínaných doteraz v tejto kapitole. 
Tvorí kľúčovú politickú oblasť Európskej únie a nazerá sa na ňu ako na hlavný 
zdroj, najmä v stratégiách konkurencieschopnosti, zamestnanosti a informačnej 
spoločnosti.  
 
Maastrichtská zmluva poskytla prvý právny základ pre európsku intervenciu vo 
všeobecnom a odbornom vzdelávaní, a to v článkoch 149 a 150, (v súčasnosti 
nahradené článkami 182 a 183 v navrhnutej ústave 39). Oba články navzájom 
súvisia, ale podľa zásady subsidiarity môže únia začať len také aktivity, ktoré 
by jednotlivé členské štáty neboli schopné podniknúť samotné – čo v skutočnosti 
znamená aktivity uskutočňované len na nadnárodnej úrovni a zapojujúce, alebo 
ovplyvňujúce viac než jeden členský štát.  
 
Prvé veľké politické stanovisko o vzdelávaní a odbornej príprave sa urobilo 
v Bielej knihe Výučba a vzdelávanie: cesta k vzdelávajúcej sa spoločnosti, 
publikovanej v roku 199640. Biela kniha identifikuje výzvy, ktorým čelí 
spoločnosť, vrátane vplyvu informačnej spoločnosti, globalizácie,  vedeckých 
a technologických poznatkov a potom pokračuje vypracovanými odpoveďami, 
zameriavajúc sa na potrebu širšej bázy poznatkov osôb a na potrebu rozvíjať 
schopnosti pre zamestnanosť a ekonomický život. Potom vytyčuje päť cieľov, 
spolu so špecifickými opatreniami na aktivity prebiehajúce na európskej úrovni:  
 
• Povzbudiť získavanie nových poznatkov  
• Priviesť školy a podnikový sektor bližšie k sebe  
• Bojovať proti vylúčeniu  
• Ustanoviť ovládanie troch jazykov spoločenstva  
• Na rovnakej báze brať kapitálové investície a investície do odbornej prípravy   
 

                                                 
39 Pozri tiež Kapitolu 7. Plné znenie ústavy nájdete na: 
http://www.europa.eu.int/constitution/constitution_en.htm 
40 Európske spoločenstvo (1996). Výučba a vzdelávanie: cesta k vzdelávajúcej sa spoločnosti. CEC, 
Luxembourg. Stiahnuteľné na http://europa.eu.int/comm/education/doc/official/keydoc/lb-en.pdf 

http://www.europa.eu.int/constitution/constitution_en.htm
http://europa.eu.int/comm/education/doc/official/keydoc/lb-en.pdf
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Tento kľúčový dokument sa dotýka viacerých bodov, o ktorých sme sa už zmienili 
v predchádzajúcich sekciách, vrátane dôležitosti mobility a vzájomného 
uznávania kvalifikácií, ako aj návrhu opatrení na boj proti sociálnemu vylúčeniu. 
 
Biela kniha uznáva, že dosiahnutie idey na poznatkoch založenej spoločnosti 
vyžaduje dostať do hry nové realizačné metódy všeobecného a odborného 
vzdelávania. Potreba založiť otvorený a flexibilný systém vzdelávania, 
prispôsobený okolnostiam jednotlivých vzdelávajúcich, vrátane vzdelávania na 
pracovisku, sa prelína s potrebou využívania technológií informačnej spoločnosti. 
Viedlo to do zvyšovania dôrazu na možnosti, ktoré ponúka otvorené vzdelávanie 
a vzdelávanie na diaľku prostredníctvom počítača a rozvíjanie vzdelávacieho 
multimediálneho softvéru. V roku 1995 založila komisia pracovnú jednotku pre 
vzdelávací softvér a multimédia, spojením zástupcov z rôznych DG, ktorí 
vypracovali vplyvnú správu 41. Po nej nasledovalo Vzdelávanie v informačnej 
spoločnosti –akčný plán pre európsku iniciatívu vzdelávania 42, ktorá sa 
zameriava na urýchlený vstup škôl do informačnej spoločnosti, povzbudzuje 
širokú aplikáciu multimediálnych pedagogických praktík a posilňuje európsku 
dimenziu všeobecného a odborného vzdelávania.  
  
Všeobecné a odborné vzdelávanie sú kľúčové témy v súčasnej rámcovej politike 
zamestnanosti, vrátane Amsterdamskej zmluvy a rámcových odporúčaní pre 
politiku zamestnanosti členských štátov43. Rámcové odporúčania zdôrazňujú 
potrebu nového prístupu k integrácii do sveta práce. Vytyčujú zámery, ktoré sa 
musia odrážať v nových aktivitách spoločenstva v oblasti vzdelávania, odbornej 
prípravy a mládeže.  
 
• Zníženie dlhodobej nezamestnanosti a nezamestnanosti mladých  
• Zníženie počtu mladých ľudí, ktorí predčasne opúšťajú školy a ktorí nemajú 

ukončené vyššie stredné a odborné vzdelanie  
• Posilnenie systému učňovského školstva v členských štátoch  
• Vyššia podpora odbornej prípravy u nezamestnaných  
• Zvýšiť úsilie podnikateľského sektora a sociálnych partnerov pri zvyšovaní 

možností odbornej prípravy  
 
Aj keď sa uznáva dôležitosť základného vzdelania a profesijného vzdelávania, 
v spoločnosti založenej na rýchlo sa meniacich zručnostiach, vzdelávanie 
i odborná príprava musí pokračovať na celoživotnej báze. Komisia vyhlásila rok 
1996 za „rok celoživotného vzdelávania“  a celoživotné vzdelávanie zostáva 
hlavnou témou v súčasnej zmluve a aktivitách financovaných Európskou úniou. 
 
Najväčšia inovácia v tejto oblasti v posledných rokoch vyšla zo zasadnutia 
Európskej rady v Lisabone, ktoré sa konalo v marci 2000. V Lisabone ustanovila 
Európska únia niektoré veľmi dôležité kvantifikačné ciele v rámci stratégie 
zamestnanosti, konkrétne, zvýšiť mieru zamestnanosti zo 61% čo najbližšie 
k hranici 70% do roku 2010 a zabezpečiť, aby podiel žien v zamestnaní stúpol do 
roku 2010 z 51% na 60%. Ale najdôležitejšie zo všetkých, rada rozhodla, že aby 
sa dal konkrétny tvar tejto stratégii, Európa musí byť schopná podporiť 
a presadiť „znalostnú ekonomiku“,  ktorá bude najkonkurenčnejšia 
                                                 
41 Európska komisia (1996). Správa pracovnej jednotky “vzdelávací sofvér a multimédia’. CEC, Luxembourg. 
Stiahnuteľné na: http://dbs.cordis.lu/ or http://www.ecotec.com/mes/en/report796-toc.html 
42 Pozri http://europa.eu.int/comm/education/programmes/elearning/eplanen.pdf 
43 Pozri vyššie časť o Raste, konkurencieschopnosti a zamestnanosti 

http://dbs.cordis.lu/
http://www.ecotec.com/mes/en/report796-toc.html
http://europa.eu.int/comm/education/programmes/elearning/eplanen.pdf
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a najdynamickejšia vo svete“, s vyhlásením, že ľudské zdroje sú najdôležitejším 
faktorom tejto stratégie a preto by mali byť v centre politiky EÚ.  
 
Lisabonská rada potom zakotvila niektoré ciele pre členské štáty, radu a komisiu 
v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy: 
 
• Zabezpečiť každoročný rast investícií do ľudských zdrojov na obyvateľa 
• Medzi rokmi 2000 a 2010 zmenšiť o polovicu počet osôb vo veku medzi 18 až 

24, ktoré ukončili len prvý cyklus stredného vzdelania a ktorí ďalej neštudujú, 
ani sa odborne nepripravujú  

 
• Zabezpečiť, aby školy a školiace centrá mali všetky prístup k internetu 

a postupne sa dopracovať k viacúčelovým miestnym vzdelávacím centrám 
prístupným všetkým, rozvíjaním partnerstva medzi školami, vzdelávacími 
centrami, podnikateľským prostredím a výskumom  

• Schváliť európsky rámec definujúci nové základné zručnosti, ktoré by sa mali 
dať získať celoživotným vzdelávaním a odbornou prípravou (informačné 
technológie, cudzie jazyky, technologická kultúra, podnikateľstvo a sociálne 
zručnosti) a ustanoviť európsky diplom pre zručnosti v informačných 
technológiách  

• Povzbudzovať mobilitu medzi študentmi, učiteľmi, školiteľmi a výskumníkmi, 
s čo najvyšším využívaním existujúcich programov spoločenstva (Socrates, 
Leonardo da Vinci, Youth), odstránením bariér a pomocou vyššej 
transparentnosti v uznávaní kvalifikácií, obdobia štúdia a odborného 
vzdelávania  

• Rozvíjať spoločný európsky model pre curriculum vitae, povzbudzovať 
mobilitu a pomáhať vzdelávacím a školiacim zariadeniam a zamestnávateľom, 
aby lepšie hodnotili nadobudnuté zručnosti.  

 
V súčasnosti je už jasné, že lisabonská stratégia nepriniesla veľký pokrok, a to 
kvôli medzinárodnej ekonomickej kríze, ale aj kvôli politickým zmenám vo 
viacerých vládach EÚ, ktoré neboli naklonené veľkým investíciám v oblasti 
vzdelávania. Napriek tomu, EÚ vypracovala veľmi solídny pracovný program na 
základe  cieľov navrhnutých v Lisabone.  
 
Vhodné je zmieniť sa aj o niektorých zaujímavých dokumentoch: 
 
• Oznámenie Európskej komisie o e-vzdelávaní (e-learning)44, s akčným 

plánom, ktorý obsahuje konkrétne priority a ciele rozvíjania lisabonskej 
stratégie pre vzdelávanie za využitia informačných technológií  

• Oznámenie Európskej komisie o Zreálnení európskej oblasti celoživotného 
vzdelávania45, v ktorom sa komisia snaží vytýčiť európsky rámec a akčný plán 
v spojitosti s celoživotným vzdelávaním  

• Oznámenie Európskej komisie obsahujúce Akčný plán o zručnostiach 
a mobilite46, ktorý popisuje celkový rámec činnosti v oblasti zručností a 
mobility mladých ľudí a dospelých a ktorý je v súlade s európskou stratégiou 
zamestnanosti a celoživotného vzdelávania  

                                                 
44 Komisia 2001 COM(2001) 172 E-learning - designing tomorrow's education 
45 Komisia 2001. COM(2001) 678 Making a European Area of Lifelong Learning a Reality 
46 Komisia 2002. COM(2002) 72 Commission Action Plan on Skills and Mobility 
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• Detailný program práce v nadväznosti na ciele v systémoch vzdelávania 
a odbornej prípravy v Európe47, schválený Radou EÚ v Barcelone v marci 
2002, ktorý sa snaží poskytnúť ďalšie detaily v činnosti členských štátov 
a komisie pri napredovaní v lisabonských cieľoch. 

 
Zaujímavý je bližší pohľad na posledný z týchto dokumentov, nakoľko sa komisia 
pokúsila odpovedať na kritiku európskych odborov o vágnosti cieľov v týchto 
oblastiach tým, že sa snaží vypracovať realistickejšie návrhy, zakotviť jasnejší 
časový rámec v nadväznosti na ciele a potom stanoviť precíznejšie kvantitatívne 
ukazovatele. 
 
Barcelonská rada preto definovala 13 podrobných cieľov, na základe troch 
strategických tém, ktoré sú výzvou pre EÚ a členské štáty v nasledujúcich 
rokoch: 
 
Strategický cieľ č. 1: Zlepšiť kvalitu a efektívnosť vzdelania 
a vzdelávacích systémov v EÚ  
 
• Zlepšiť vzdelanie a odborné vzdelávanie učiteľov a školiteľov  
• Rozvíjať zručnosti pre znalostnú spoločnosť  
• Zabezpečiť každému prístup k IKT  
• Zvýšiť nábor na vedecké a technické štúdia  
• Čo najlepšie využívať zdroje. 
 
Strategický cieľ č. 2: Uľahčiť všetkým prístup k vzdelávacím 
a odborno-vzdelávacím systémom  
 
• Vytvoriť otvorené, vzdelávajúce prostredie  
• Zatraktívniť vzdelávanie  
• Podporovať aktívne občianstvo, rovnosť príležitostí a sociálnu súdržnosť  
 
Strategický cieľ č. 3: Otvoriť systémy vzdelávania a odbornej prípravy 
širšiemu svetu  
 
• Celkovo posilniť väzby na pracovný život, výskum a spoločnosť  
• Rozvíjať podnikateľský duch  
• Zlepšiť vzdelávanie v cudzích jazykoch  
• Zvýšiť mobilitu a výmenu  
• Posilniť európsku spoluprácu  
 
Tieto aktivity sa môžu zdať dosť nešpecifické. Ale s veľmi detailným časovým 
rámcom a ukazovateľmi pre každú aktivitu, s detailnejšou definíciou každého 
podcieľa to znamená nádej, že lisabonská stratégia naberá čerstvú miazgu 
v nadchádzajúcich rokoch.  
 
Okrem toho je pre odbory dôležité, že Barcelonská rada vyzvala členské štáty 
a komisiu, aby vypracovali tento program práce, ustanovujúc pevné väzby medzi 
vzdelávaním, odbornou prípravou a svetom práce, poskytujúc nástroje na 
vzájomné uznávanie vzdelávacích kurzov a zručností získaných v práci 

                                                 
47 Rada, 20.február 2002. Detailný pracovný program o nadväznosti na ciele v systémoch vzdelávania 
a odbornej prípravy v Európe  
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a podporujúc užšiu spoluprácu medzi národnými a miestnymi inštitúciami 
a sociálnymi partnermi s cieľom vytvoriť užšie napojenia medzi stratégiou 
odborného vzdelávania a rozvíjaním sociálnej súdržnosti a zamestnanosti.  
 
Výsledky tohto pracovného programu analyzovala komisia vo svojom dôležitom 
oznámení48, v ktorom poskytuje priebežnú správu o implementácii cieľov 
stanovených pre vzdelávacie a odborno-vzdelávacie systémy vytýčené 
v Lisabone.  
 
Na záver, najdôležitejším vývojom v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy za 
posledné roky sa stala skutočnosť, že na tieto témy sa už nenazerá ako na 
sekundárne, ale skôr ako na kľúčové komponenty stratégie Európskej únie. 
Následne na to, tieto témy podčiarkli štruktúru a priority všetkých programov EÚ 
o vzdelávaní,  odbornej príprave a výskume za posledné roky.  
 
Ako na príklad sa pozrime na preambulu rozhodnutia rady o vytvorení druhej 
fázy akčného programu spoločenstva o odbornom vzdelávaní Leonardo da Vinci 
(pozri orámovanú časť). Väčšinou sa staviame k preambulám ako 
k byrokratickým počinom, s právnickými formuláciami. Ale ak si urobíte tú 
námahu, že ju prečítate, uvidíte, ako starostlivo je báza pre program a jeho 
zámery vytvorená, s odvolávaním sa na predchádzajúce politické rozhodnutia 
a oznámenia. Čím viac informácií máte o politike EÚ a využijete ich vo svojom 
návrhu, tým väčšiu šancu máte, že váš projekt bude úspešný.  

                                                 
48 Odborná prírpava a vzdelávanie 2010 - 11.11.2003 (COM (2003) 685 final) – dostupné na:  
http://www.europa.eu.int/comm/education/policies/2010/doc/com_2003_685-a1_23013_en.pdf  
 

http://www.europa.eu.int/comm/education/policies/2010/doc/com_2003_685-a1_23013_en.pdf
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ROZHODNUTIE RADY  

z 26. apríla 1999, ktorým sa ustanovuje druhá etapa akčného programu spoločenstva pre odborné 
vzdelávanie "Leonardo da Vinci"( 1999/382/ES)  

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE, 

so zreteľom na zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 127, so zreteľom 
na návrh Komisie [1], so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru [2], konajúc 
v súlade s postupom určeným v článku 189c zmluvy[3], 

(1) keďže zmluva o založení Európskeho spoločenstva ustanovuje, že činnosť spoločenstva bude 
okrem iného prispievať k rozvoju kvalitného všeobecného a odborného vzdelávania; 

(2) keďže rozhodnutím 94/819/ES [4] Rada ustanovila akčný program na vykonávanie politiky 
odborného vzdelávania Európskeho spoločenstva; keďže je vhodné, na základe získaných 
skúseností z tohto programu, zabezpečiť jeho rozšírenie, berúc do úvahy výsledky získané k 
dnešnému dňu; 

(3) keďže mimoriadna schôdza Európskej rady o zamestnanosti, ktorá sa uskutočnila v 
Luxemburgu v dňoch 20. a 21. novembra 1997, uznala, že celoživotné vzdelávanie a odborné 
vzdelávanie môžu významne prispieť k politike zamestnanosti členských štátov zameraným na 
zvýšenie zamestnanosti, prispôsobivosti a podnikania a podporiť rovnaké príležitosti; 

(4) keďže celoživotné učenie by sa malo vzťahovať na osoby všetkých vekových a pracovných 
kategórií, nielen z dôvodu technologickej zmeny, ale aj v dôsledku znižovania počtu aktívne 
zamestnaných osôb vo vekovej pyramíde; 

(5) keďže vo svojej správe "K Európe vedomostí" Komisia uviedla návrhy na vytvorenie európskej 
vzdelávacej oblasti schopnej dosiahnuť cieľ celoživotného vzdelávania a odborného vzdelávania, 
identifikujúc typy opatrení, ktoré musia byť vypracované na úrovni spoločenstva, pričom všetky sa 
budú zameriavať na nadnárodnú spoluprácu a ktorých úlohou bude dodať pridanú hodnotu 
opatreniam prijímaným členskými štátmi, pri úplnom rešpektovaní zásady subsidiarity a v kontexte 
zjednodušených postupov; 

(6) keďže vo svojej Bielej knihe "Výučba a učenie sa - Cesta k vzdelávajúcej sa spoločnosti" 
Komisia uvádza, že vznik vzdelávajúcej sa spoločnosti vyžaduje podporu pri získavaní nových 
poznatkov a s cieľom motivovať k učeniu sa pri každej príležitosti; keďže vo svojej Zelenej knihe 
"Vzdelávanie, odborné vzdelávanie, výskum: prekážky nadnárodnej mobility" Komisia vysvetľuje 
výhody mobility pre ľudí a schopnosť konkurovať v Európskej únii; 

(7) keďže opatrenia v rámci tohto programu by mali slúžiť rozvíjaniu kvality, presadzovaniu 
inovácie a rozvoju európskeho rozmeru v systémoch a praktických postupoch odborného 
vzdelávania s cieľom podporiť rozvoj celoživotného učenia; keďže pri vykonávaní tohto programu 
treba venovať pozornosť boju proti všetkým formám vylúčenia vrátane rasizmu a xenofóbie; keďže 
zvláštnu pozornosť je potrebné venovať odstraňovaniu všetkých foriem diskriminácie a nerovnosti, 
okrem iného ľudí s postihnutím, a podpore rovnakých príležitostí pre ženy a mužov; 

(8) keďže podmienkou posilnenia pridanej hodnoty činnosti spoločenstva je zabezpečiť na všetkých 
úrovniach súdržnosť a komplementárnosť medzi činnosťami uskutočňovanými v rámci tohto 
rozhodnutia a ostatnými zásahmi spoločenstva; 

(9) keďže vzhľadom na úlohu malých a stredných podnikov (MSP) a remeselnej výroby pri 
zachovávaní a tvorbe pracovných miest a pri rozvoji odborného vzdelávania, by sa tieto mali 
aktívnejšie zúčastňovať na vykonávaní tohto programu; 

(10) keďže sa Komisia v spolupráci s členskými štátmi snaží zabezpečiť súdržnosť a 
komplementaritu medzi činnosťami tohto programu a inými relevantnými politikami, nástrojmi a 
opatreniami spoločenstva, najmä Európskeho sociálneho fondu, uľahčovaním prenosu a šírenia, na 
širšom základe, inovačných prístupov a metód vyvinutých v rámci tohto programu; keďže Komisia 
v partnerstve so sociálnymi partnermi sa snaží rozvíjať spoluprácu medzi týmto programom a 
činnosťami sociálneho dialógu spoločenstva; 

(11) keďže Dohoda o Európskom hospodárskom priestore ("Dohoda o EHP") vyžaduje väčšiu 
spoluprácu v oblasti vzdelávania, odborného vzdelávania a mládeže medzi Európskym 

l č t   j h  čl ký i štát i  j d j t   k ji i E ó k h  d ž i  ľ éh  



 93 

Kapitola 9 
 

Európska odborová konfederácia 
 
 
V tejto kapitole predkladáme základné informácie o Európskej odborovej 
konfederácii (ďalej EOK), reprezentatívnej organizácii odborov na európskej 
úrovni. V Kapitole tri sme kládli dôraz na projektovú prácu, ktorú je nutné 
vykonávať v širších organizačných a strategických súvislostiach. Hovorili sme 
o Európskej odborovej konfederácii ako o aktérovi v odborových projektoch na 
európskej úrovni. Táto kapitola podáva základné informácie o konfederačnej 
štruktúre, politike a prioritách, najmä z toho dôvodu, že ovplyvňuje vzdelávanie 
a odbornú prípravu.  
 

Štruktúra EOK  

 
Európska odborová konfederácia (the European Trade Union 
Confederation- ETUC)49 vznikla v roku 1973. Je to veľký reprezentatívny orgán 
odborov v Európe a zastupuje národné odborové konfederácie, ale aj 
priemyselné sektory. V súčasnosti jej členstvo predstavuje 77 národných 
konfederácií z 35 rôznych európskych krajín a 11 európskych priemyselných 
konfederácii50. EOK uznáva Európska únia, Rada Európy i Európske združenie 
voľného obchodu (EFTA), ako jedinú reprezentatívnu celo-odvetvovú odborovú 
organizáciu na európskej úrovni.  
 
Hlavnými orgánmi51 EOK sú kongres, výkonný výbor, riadiaci výbor a sekretariát.  
 
Zjazd sa stretáva každé štyri roky (posledný zjazd sa konal v Prahe v roku 
2003) a skladá sa z delegátov členských organizácií na základe počtu svojich 
členov. Zjazd volí generálneho tajomníka, dvoch zastupujúcich generálnych 
tajomníkov a politické sekretariáty, ako i prezidenta, ktorého úlohou je predsedať 
výkonnému výboru a riadiacemu výboru EOK.  
  
Výkonný výbor sa stretáva štyrikrát do roka. Všetky členské organizácie majú 
v ňom zastúpenie podľa počtu svojich členov. V prípade potreby sa rozhodnutia 
môžu prijímať dvojtretinovou kvalifikovanou väčšinou hlasov. Výkonný výbor 
dáva mandát a rozhoduje o zložení delegácií, ktoré budú vyjednávať 
s európskymi zamestnávateľskými organizáciami v európskom sociálnom dialógu 
52 a zodpovedá za hodnotenie výsledkov tohto dialógu.  
 
Riadiaci výbor je užší orgán, zodpovedá za nadväzné vykonávanie rozhodnutí 
prijatých výkonným výborom medzi jeho zasadnutiami. Stretáva sa osemkrát do 
roka a skladá sa z 21 členov, ktorých zvolil výkonný výbor.  
 

                                                 
49 URL: http://www.etuc.org/  
50 tieto údaje sa často menia  
51 See also: http://www.etuc.org/en/about_etuc/structurecomp.cfm 
52 See Chapter 9 

http://www.etuc.org/
http://www.etuc.org/en/about_etuc/structurecomp.cfm
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Sekretariát vykonáva dennodenné aktivity EOK a stará sa o vzťahy 
s európskymi inštitúciami a zamestnávateľskými organizáciami. Skladá sa z 
generálneho tajomníka (John Monks), dvoch zastupujúcich generálnych 
tajomníkov (Maria Helena André a Reiner Hoffmann) a štyroch konfederačných 
tajomníkov (Walter Cerfeda, Joël Decaillon, Józef Niemiec a Catelene Passchier). 
 
Členské organizácie sa zapájajú do práce EOK prostredníctvom výborov 
a pracovných skupín, ktoré pokrývajú hlavné politické oblasti. Stálymi výbormi 
sú: výbor pre ekonomiku, zamestnanosť a koordináciu kolektívneho 
vyjednávania; a výbor pre spoluúčasť zamestnancov. Pracovné skupiny 
pokrývajú oblasti: celoživotné vzdelávanie; trvalo-udržateľný rozvoj; sociálna 
ochrana; sociálna politika a legislatíva; migrácia a sociálne začlenenie; obchod 
a globalizácia. Existujú aj dve ad hoc pracovné skupiny pre služby na vnútornom 
trhu a pre ekonomickú a sociálnu súdržnosť. Ďalšie osobitné záujmy sú 
zastúpené výborom žien, výborom mladých, Európskou federáciou penzistov 
a starších osôb (FERPA) a Radou pre európsky profesijný a manažérsky personál 
(EUROCADRES). 39 medziregionálnych odborových rád (ITUCs) – čo sú 
uznávané orgány cezhraničných regiónov, ktoré uľahčujú spoluprácu medzi 
rôznymi národnými odborovými organizáciami – je takisto zastúpených vo 
výkonnom výbore EOK ako pozorovatelia.  
  
EOK má tri inštitúcie, ktoré poskytujú nezávislú expertízu pre vzdelávanie 
a odbornú prípravu, bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a výskum.  
 
Jedna z nich - Európska odborová akadémia (ETUCO) 53– sa zaoberá 
vzdelávaním a odbornou prípravou. Úlohou ETUCO je rozvíjať európsky rozmer 
odborového vzdelávania. Každý rok poskytuje množstvo vzdelávacích kurzov, 
pripravuje vzdelávacie materiály a podporuje spoluprácu medzi národnými 
vzdelávacími organizáciami odborov. Zvlášť je aktívna v širokej škále európskych 
projektov a rovnako poskytuje neoceniteľný zdroj informácií a podporuje 
projektovú prácu prostredníctvom informačného servisu o EÚ54. 
 
Európsky odborový inštitút (ETUI) 55 je výskumným orgánom EOK, poskytuje 
informácie a analýzu o kľúčových otázkach politiky EOK. Inštitút produkuje 
publikácie, vrátane štvrťročného časopisu „Transfer“ a je hlavným 
dokumentačným centrom v rámci tém, ktoré sa vzťahujú na európske kolektívne 
pracovné vzťahy. 
 
Technické byro odborov pre BOZP (TUTB)56  – dáva EOK a jej členom 
výskumnú podporu v otázkach harmonizácie európskej legislatívy a noriem 
o BOZP.  
 
Od začiatku roku 2005 sa majú tieto tri inštitúcie premeniť na oddelenia v rámci 
novej zjednotenej štruktúry – „ETUI-REHS (European Trade Union Institute for 
Research, Education and Health and Safety)“ – o detailoch sa práve vedú 
diskusie.  
 

                                                 
53 URL: http://www.etuc.org/etuco/  
54 EU Informačný servis je prístupný online na http://www.etuc.org/etuco/en/eu_information/  
55 URL: http://www.etuc.org/etui/  
56 URL: http://tutb.etuc.org/uk/  

http://www.etuc.org/etuco/
http://www.etuc.org/etuco/en/eu_information/
http://www.etuc.org/etui/
http://tutb.etuc.org/uk/
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EOK založila Agentúru pre sociálny rozvoj - Social development Agency 
(SDA), ktorej základnou úlohou je pomáhať členským organizáciám EOK 
pripravovať návrhy, ktoré majú byť financované cez rozpočtové línie EÚ pre 
sociálny dialóg57. 
 

Úloha a mandát 

 
Ciele EOK vychádzajú z rezolúcie 10.zjazdu EOK a dajú sa zhrnúť nasledovne58:  
 
• Pracovať pre Európsku úniu za mier, slobodu, demokraciu, základné práva; za 

podporu rovnosti medzi mužmi a ženami; trvalo udržateľný rozvoj; solidaritu 
a sociálnu spravodlivosť; plnú zamestnanosť a vysokokvalitné pracovné 
miesta; sociálnu, ekonomickú a územnú súdržnosť; zlepšené životné 
a pracovné podmienky; vysokú úroveň telesného a duševného zdravia; 
všeobecné, odborné a celoživotné vzdelávanie; princípy európskeho 
sociálneho modelu; ochranu menšín; univerzálny a rovnaký prístup 
k verejnoprospešným službám na základe solidarity a sociálnej trhovej 
ekonomiky; a za posilnenie nadnárodných sociálnych práv.  

• Odstrániť všetky formy diskriminácie založenej na pohlaví, veku, farby, rasy, 
sexuálnej orientácie, národnosti, náboženského alebo filozofického 
presvedčenia alebo politických názorov.  

 
EOK pracuje na ovplyvňovaní legislatívy a politiky Európskej únie 
prostredníctvom priameho zastúpenia v rôznych inštitúciách EÚ (komisia, 
parlament, rada), keď  zabezpečuje spoluúčasť zamestnancov v širokej škále 
konzultačných procesov s európskymi úradmi a sociálnymi partnermi v oblastiach 
ako sú zamestnanosť, sociálne záležitosti a makroekonomická politika. EOK 
koordinuje aj spoluúčasť odborov v rôznych poradných orgánoch, vrátane 
Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (EcoSoc) a európskych agentúr 
pre odborné vzdelávanie, životné a pracovné podmienky a bezpečnosť a ochranu 
zdravia. Smernica o Európskych zamestnaneckých radách, smernica 
o právach na informácie a konzultácie a Európska charta základných práv sú 
výdobytkami, ktoré dosiahla svojím konaním EOK. 
 
Prostredníctvom európskeho sociálneho dialógu sa EOK rovnako usiluje 
o uzatváranie dohôd so zamestnávateľmi o rôznych otázkach. Po tom, čo EÚ 
uznala kapacitu sociálnych partnerov vyjednávať európske rámcové dohody, EOK 
uzatvorila tri európske celo-odvetvové rámcové dohody s jej európskymi 
zamestnávateľskými partnermi (o rodičovskej dovolenke, práci na čiastočný 
úväzok a zmluvách na dobu určitú). Tieto dohody ratifikovala Rada ministrov 
a sú v súčasnosti súčasťou európskej legislatívy.  
 

Kľúčové politické zámery a priority  

 
EOK veľmi podporovala európske rozšírenie a integráciu, vrátane vstupu 
kandidátskych krajín zo strednej a východnej Európy59. 

                                                 
57 Pozri Kapitolu 14 
58 Rezolúcie a súčasné ciele EOK, pozri 
http://www.etuc.org/en/Decisions/Congress/Congr%E8s_Brochure%20APS_EN.pdf  

http://www.etuc.org/en/Decisions/Congress/Congr%E8s_Brochure%20APS_EN.pdf
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EOK presadzuje založenie pravej sociálnej Európy. Znamená to posilnenie 
sociálnych práv a sociálnej demokracie, a to tak, aby sa sociálna politika 
nechápala len ako prívlastok ekonomickej politiky, ale ako cieľ EÚ sám o sebe. 
Takáto politika by mala zahrňovať zvýšenú harmonizáciu a konvergenciu 
ekonomickej, sociálnej a environmentálnej úrovne. Mala by byť spojená 
s realizáciou kľúčových problémových okruhov, ako sú rovnosť príležitostí 
a zaobchádzania pre mužov a ženy, s ukončením diskriminácie a xenofóbie, 
plného zapájania zamestnancov v oblastiach informácií a konzultácií, bezpečnosti 
a ochrany zdravia, odborného vzdelávania,  kvalifikácií a organizácie práce. 
Ďalšou osobitnou prioritou v tomto smere je efektívna implementácia smernice 
o európskych zamestnaneckých radách.  
 
EOK zastáva názor, že pokrok v tejto oblasti sa dosiahne cez legislatívu 
a slobodné kolektívne vyjednávanie. Zmluva únie musí na jednej strane uznať 
rôzne základné práva jedincov a kolektívne práva. Na druhej strane, sociálni 
partneri musia bez zábran uzatvárať záväzné dohody nezávisle od legislatívnych 
orgánov v rámci štruktúry organizovaného sociálneho dialógu. Rozšírenie 
a posilnenie tohto sociálneho dialógu je ďalším kľúčovým cieľom.  
 
Zamestnanosť 60 sa predovšetkým dotýka cieľa zvyšovania kvantity a kvality 
dostupných pracovných miest a cieľa prispieť k veľkému znižovaniu súčasnej 
úrovne nezamestnanosti v Európskej únii. V tomto smere EOK víta zvýšený dôraz 
na zamestnanosť v Amsterdamskej zmluve a  vypracovávanie národných 
akčných plánov zamestnanosti. EOK podporuje aj pokrok v ekonomickej 
a menovej únii, ale snaží sa, aby bola skôr chápaná z princípu čistej 
konvergencie a harmonizácie ekonomík, než na čisto menových kritériách ako sú 
úrokové miery a inflácia.  
 

Politika vzdelávania a odbornej prípravy   

 
Už sme hovorili o Európskej odborovej akadémii, ETUCO, ktorá je priamo 
zapojená do vypracovávania a realizovania služieb v tejto oblasti. Okrem toho sa 
ale aj EOK sama zapája do všeobecného a odborného vzdelávania na politickej 
úrovni. Priamo je zastúpená v rôznych orgánoch EÚ pre vzdelávanie a odbornú 
prípravu, vrátane poradného Výboru pre odborné vzdelávanie a dvoch poradných 
výborov pre osobitné finančné programy, Výbor pre Európsky sociálny fond61 
a Výbor pre Leonardo da Vinci62. Je rovnako kľúčovým partnerom, spolu s UNICE 
(Európska zamestnávateľská organizácia) a CEEP (zastupujúca podniky 
verejného sektora na európskej úrovni) v pracovnej skupine pre sociálny dialóg 
vo vzdelávaní a odbornej príprave63. 
 
Vlastná politika EOK pre odborné vzdelávanie vychádza z jedného 
z najdôležitejších pozičných dokumentov o vzdelávaní a odbornej príprave z roku 
2001, v odpovedi na Memorandum EK o celoživotnom vzdelávaní. Táto odpoveď 

                                                                                                                                                         
59 Ďalšie informácie o EOK politike a prioritách nájdete na: http://www.etuc.org/en  
60 Pozri aj časť Rast, konkurencieschopnosť a zamestnanosť, v Kapitole 7. 
61 Pozri Kapitolu 7. 
62 Pozri Kapitolu 12. 
63 Webová stránka UNICE: http://www.unice.org.  
   CEEP môžete nájsť na http://www.ceep.org/. 

http://www.etuc.org/en
http://www.unice.org
http://www.ceep.org/
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je teraz zakomponovaná do podporného dokumentu v oznámení komisie 
o Zreálnení európskej oblasti celoživotného vzdelávania 64. 
 
EOK zastáva názor, že vytváranie spoločnosti založenej na poznatkoch, 
navrhovanej Európskou radou v Lisabone, by malo dať každému nové príležitosti. 
S cieľom dospieť k vybudovaniu novej kultúry celoživotného vzdelávania 
a odborného vzdelávania, EOK zastáva názor, že Európa potrebuje rozvíjať 
inovačné a integrované prístupy a vyššiu synergiu medzi rôznymi politickými 
oblasťami a použitými nástrojmi, osobitne štrukturálnych fondov a fondov pre 
vzdelávanie a odborné vzdelávanie a medzi národnými a európskymi orgánmi. 
Všetci hráči, vrátane sociálnych partnerov, musia byť zapojení konkrétnym 
a aktívnym spôsobom.  
 
Znamená to, že je predovšetkým potrebné prejsť od stratégie, ktorá je príliš 
všeobecná a nahradiť slová skutkami, vytvárať efektívne štruktúry a riešiť 
nasledujúce problémy: 
 
• Prístup k celoživotnému vzdelávaniu a odbornému vzdelávaniu. 

Musíme uznať na národnej i európskej úrovni právo jedinca na  celoživotné 
odborné vzdelávanie pre všetky kategórie zamestnancov, vrátane starších, 
atypicky zamestnávaných a sezónnych pracovníkov, postihnutých, 
národnostných menšín a ľudí s nízkou základnou kvalifikáciou. Toto právo sa 
musí úzko spájať s motiváciou jedincov. Je nutné, aby sa umožnil rast 
v povolaní, umožnila zemepisná a profesijná mobilita a zvýšená schopnosť 
zamestnať sa. Odborové organizácie zohrávajú veľmi dôležitú úlohu 
prostredníctvom kolektívneho vyjedávania a odborového vzdelávania, aby 
oboznámili zamestnancov, odborových predstaviteľov a delegátov s výzvami, 
ktoré vzišli z orientácie na znalostnú spoločnosť.  

• Zvýšené investovanie do ľudských zdrojov. Pojem celoživotné 
vzdelávanie je v strategickom záujme nielen jednotlivcov, ale aj podnikov 
a celej spoločnosti. Preto bude naozaj potrebné zvýšiť úroveň verejných 
výdavkov na vzdelanie a považovať investície do ľudských zdrojov nie ako 
podnikové náklady, ale ako prostriedok oživenia produktivity 
a konkurencieschopnosti. Bipartitné a tripartitné dohody môžu takisto 
poskytovať kolektívne zdroje,  ale treba mať vždy na mysli, že primárna 
zodpovednosť takéhoto financovania nemôže byť len starosťou čisto 
samotných jedincov. Zabezpečenie individuálnych „vzdelávacích účtov“ so 
zdrojmi rozdelenými na špecifické účely pre nákup vzdelávacích a odborno-
vzdelávacích služieb je dôležitým prostriedkom takéhoto uvedomenia. Takéto 
investície by ale nemali byť záležitosťou čisto financií, ale mali by byť 
zvažované zo širšieho hľadiska všeobecnej organizácie práce.  

• Čas na odborné vzdelávanie. Politika celoživotného vzdelávania 
a pracovného času musia na seba nadväzovať  a sociálni partneri musia 
vyjednať novú rovnováhu medzi nimi. V Európe je už niekde prax, keď sa 
začína riešiť tento problém (napr. prostredníctvom „časových kreditov’, keď 
sa nadčas zaznamenáva na špeciálny účet, ktorý sa potom môže využívať na 
obdobie oddychu alebo ako voľno na vzdelávanie).  

• Uznanie výsledkov odborného vzdelávania. Musíme urýchliť 
implementáciu nástrojov, ktoré uznajú a osvedčia navštevované vzdelávacie 
kurzy, zabezpečiť prenosnosť kvalifikácií v rôznych pracovných súvislostiach. 

                                                 
64 Komisia 2001. COM(2001) 678 Zreálnenie európskej oblasti celoživotného vzdelávania  



 98 

Mali by sa nájsť spôsoby, ako oficiálne akceptovať zručnosti a kvalifikácie 
nadobudnuté za neoficiálnych okolností, v rámci pracoviska. Sociálni partneri 
by mali mať v tomto poli zvýšenú zodpovednosť.  

• Organizácia práce a odborné vzdelávanie. Nová organizácia práce 
implikuje vytvorenie podmienok, ktoré budú naklonené k vzdelávaniu na 
pracovisku. Sociálni partneri by mali vyjednať nástroje na určovanie 
vzdelávacích potrieb, ako aj na prístup k celoživotnému vzdelávaniu na 
pracovisku pre všetkých. Takéto vyjednávania by umožnili zakladanie 
vzdelávacích plánov, identifikáciu potrieb podnikov ako aj individuálnych 
potrieb a využívanie auditov zručností a ďalších vhodných nástrojoch. 

• Nové chápanie partnerstva. Silné a dynamické partnerstvo medzi všetkými 
zapojenými hráčmi pri presadzovaní celoživotného vzdelávania a odbornej 
prípravy – jedincov, sociálnych partnerov, vzdelávacích a odborno-
vzdelávacích organizácií a verejných orgánov na rôznych úrovniach – je 
základnou podmienok úspešnej implementácie takejto politiky. Verejní 
činitelia ale majú jedinečné postavenie, nakoľko nesú zodpovednosť za 
zabezpečenie sociálnej rovnosti a spravodlivosti. Musia preto zabezpečiť 
vhodné príležitosti a poskytnúť informačné, profesijné a poradenské služby, 
ktoré by zohrávali kľúčovú úlohu pri ich presadzovaní. Znamená to posilnenie 
väzieb medzi rôznymi odvetviami vzdelávacích systémov, podporovanie 
nových prístupov, aby každý jedinec –mladý alebo starý, muž či žena - mohol 
získať základné odborné a nové technické a sociálne zručnosti, ktoré sú 
potrebné v znalostnej spoločnosti. Ďalej bude potrebné šíriť nástroje na 
predvídanie sociálnych a ekonomických zmien, aby bolo možné predpokladať 
potreby v zmysle kvalifikácií a poskytovať vhodné rámcové odporúčania 
a profesijnú prípravu pre všetkých, ktorí sú aktuálne z pracovného trhu 
vylúčení.  

• Inovácia  učebných a vzdelávacích metód. Je zrejmé, že zavádzanie 
celoživotného vzdelávania a odborného vzdelávania si vyžaduje aj rozvíjanie 
nových metód výučby a nových učebných materiálov, stále vyššie využívanie 
informačno-komunikačných technológií (IKT), rozšírenie rôznych foriem 
odborného vzdelávania, infraštruktúry a aktívnej spoluúčasti študentov. Ale 
bude to znamenať aj aktívne zapojenie učiteľov a školiteľov, ktorých 
kvalifikácie v oblasti IKT predstavujú výzvu na začiatok, ako aj presadzovanie 
európskeho rozmeru v profesiách. Tieto veci by mohol podporiť Európsky 
inštitút pre odbornú prípravu učiteľov.  

• Užšie väzby na miestnej úrovni. Nanajvýš dôležité je priblížiť vzdelávanie 
k domovu. Malo by sa to odrážať v každej miestnej i regionálnej politike 
a v činoch podporujúcich ekonomický rozvoj a sociálnu kohéziu, v ktorých by 
malo vzdelávanie a odborná príprava zohrávať kľúčové úlohu. Z tohto dôvodu 
predstavuje pre sociálnych partnerov ďalšiu dôležitú výzvu zakladanie 
miestnych multidisciplinárnych centier na získavanie vedomostí, zakladanie 
partnerstiev na miestnej a regionálnej úrovni a implementácia regionálnych 
a miestnych paktov zamestnanosti, s hlavnou úlohou pre odborné 
vzdelávanie.  

• Sociálny dialóg. Musíme rozšíriť rámec národného a európskeho sociálneho 
dialógu; skúsenosti ukazujú, že je ľahšie dosiahnuť široký konsenzus pri 
určovaní budúcich problémov a výziev, než dôjsť k spoločným záväzkom 
o opatreniach na implementáciu celoživotného vzdelávania. Ale EOK zastáva 
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túto politiku65 s cieľom dosiahnuť európsku rámcovú dohodu o spôsoboch 
uľahčovania prístupu pracujúcich k celoživotnému vzdelávaniu a odbornému 
vzdelávaniu.  

 
Pri vypracovávaní návrhov projektov na európskej úrovni si myslíme, že je 
dôležité zvažovať, akým spôsobom by mohli prispieť výstupy z projektu politike 
odborov a prioritám na európskej úrovni, ako aj jednoducho pomôcť 
v špecifických národných okolnostiach. Táto kapitola si dala tento cieľ 
a naznačila, kde môžete získať informácie a pomoc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
65 - v Kapitole 9 nájdete bližšie informácie o: Rámcové aktivity pre celoživotné rozvíjanie kompetencií a 
kvalifikácií, podpísané ETUC, UNICE/UEAPME a CEEP 28.februára 2002.  
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Kapitola 10 
 

Odbory a sociálny dialóg 
 
 
Európska únia uznáva dôležitosť organizácií zastupujúcich zamestnancov 
a zamestnávateľov a výhody z toho, že ustanovila spôsoby, akými môžu byť 
prínosom pri tvorbe politiky. Aj keď už odborári majú možnosť byť zastúpení 
v Hospodárskom a sociálnom výbore Európskeho spoločenstva, v posledných 
rokoch zohráva pojem „sociálny dialóg“ čoraz väčšiu úlohu v mnohých oblastiach, 
vrátane vzdelávania a odbornej prípravy.  
  
Okrem konzultačných mechanizmov, ustanovil prezident Európskej komisie 
Jacques Delors v roku 1985 nový rámec sociálneho dialógu priamo medzi 
organizáciami zamestnancov (EOK) a zamestnávateľov zastupujúcich súkromný 
a verejný sektor (ICE66 a CEEP67). Pôvodne boli uznané tri organizácie 
v medziprofesijnom sociálnom dialógu na európskej úrovni, aj keď iné 
organizácie, ako EUROCADRES, CEC a ďalšie európske odvetvové federácie, 
ktoré sú členskými organizáciami EOK, majú oficiálny status partnerských 
organizácií v sociálnom dialógu vo vzťahu k špecifickým priemyselným 
a obchodným odvetviam. Od decembra 1998, keď uzatvorila dohodu o spolupráci 
s UNICE, zastupovala UEAPME68 na európskej úrovni zamestnávateľov 
v medziprofesijnom sociálnom dialógu v rámci privátneho sektora.  
 
Základy právneho uznania tohto dialógu dal článok 139 Amsterdamskej zmluvy 
(bývalý článok 118b Maastrichtskej zmluvy), ktorý žiada komisiu, aby sa snažila 
rozvíjať dialóg medzi sociálnymi partnermi na európskej úrovni v sociálnych 
otázkach, akými sú voľný pohyb, zlepšenie životných a pracovných podmienok, 
sociálne zabezpečenie, sloboda združovania a kolektívneho vyjednávania, 
odborné vzdelávanie, rovnosť práv pre mužov a ženy, spoluúčasť zamestnancov 
na informáciách a konzultáciách a ochrana zdravia a bezpečnosti na pracovisku. 
Zmluva vyžaduje konzultácie manažmentu so zamestnancami a prezentáciu 
stanovísk alebo odporúčaní z oboch strán skôr, než sa návrhy predložia rade.  
 
Rozšírenie úlohy sociálneho dialógu sa odzrkadľuje vo zvýšenej spoluúčasti 
sociálnych partnerov na práci únie, vrátane monitorovania a hodnotenia 
programov, ako sú Leonardo da Vinci69 a iniciatívy spoločenstva70, ako aj ich 
zapájanie do Výboru pre európskeho sociálny fond. Vo väčšine týchto oblastí je 
ich úloha čisto konzultačná. Ale v sociálnom protokole zmluvy schválili všetky 
členské štáty, aby samotní sociálni partneri spoločne ustanovili legislatívny 
proces. Historicky prvú možnosť poskytla rámcová dohoda o rodičovskej 
dovolenke, ktorú podpísali EOK, UNICE a CEEP v decembri roku 1995, po ktorej 
nasledovali ďalšie dve dohody o práci na čiastočný úväzok a o zmluvách na dobu 
určitú. Na žiadosť sociálnych partnerov všetky tieto tri dohody ratifikovala Rada 

                                                 
66 Združenie priemyselných a zamestnávateľských konfederácií Európy http://www.unice.org 
67 Európske centrum podnikov s verejnou účasťou a podnikov vo všeobecnom hospodárskom záujme. Pozri 
http://www.ceep.org  
68 Európske združenie remeselných a malých a stredných podnikov. Pozri http://www.ueapme.com  
69 Pozri Kapitola 12 
70 Pozri Kapitola 14 

http://www.unice.org
http://www.ceep.org
http://www.ueapme.com
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ministrov a v súčasnosti sú súčasťou legislatívy EÚ. Okrem týchto legislatívnych 
dohôd, podpísali ETUC, UNICE/UEAPME a CEEP v júli 2002 dobrovoľnú dohodu 
o práci na diaľku (teleworking). Uzatvorili sa aj viaceré odvetvové dohody71. 
 
Nie každá skúsenosť so sociálnym dialógom je pozitívna a EOK by rada videla 
podstatne silnejšiu úlohu sociálnych partnerov a ďalšie spoločné rozvíjanie 
legislatívnych rámcových dohôd. Napriek tomu však predstavuje významným 
spôsobom spoluúčasť a intervenciu odborov v širokej škále oblastí, vrátane 
odborného vzdelávania.  

Spoločné stanoviská  

Od roku 1986 vyústil sociálny dialóg do mnohých „spoločných stanovísk“ - EOK, 
UNICE a CEEP, ktoré hovoria o spoločných pozíciách a ustanovujú spoločné ciele 
v rámci sociálnej politiky.  
 
Z celej skupiny spoločných stanovísk, ktoré sa doteraz odsúhlasili, vystupuje do 
popredia oblasť vzdelávania a odbornej prípravy a úloha samotného sociálneho 
dialógu v týchto oblastiach. Takýmito opakovanými témami sú:  
 
• Úloha odborného vzdelávania ako páka rozvoja, ktorá ustanovuje spoločné 

záujmy pre sociálnych partnerov a vlády z každého hľadiska (politika, zdroje, 
priority, atď.) 

• Význam povzbudzovania zamestnancov, aby dosiahli vyššie kvalifikácie, 
poskytujúcim im viac informácií a príležitostí  

• Rozvíjanie kvality nepretržitého odborného vzdelávania a recipročné 
uznávanie kvalifikácií, spolu so silnejšou úlohou sociálnych partnerov vo 
všetkých etapách, počnúc analýzou a politickou definíciou až po 
implementáciu projektov a ich monitorovanie a hodnotenie  

• Hodnotenie aktivít a služieb v profesijnom poradenstve, v nadväznosti na 
lepšie predvídanie potrieb nových foriem odborného vzdelávania a kvalifikácií.  

• Ďaleko väčšie šírenie základného odborného vzdelávania, ktoré môže 
poskytovať široké všeobecné vzdelanie a garantovať dosiahnutie uznávaných 
kvalifikácií, a to úzkymi väzbami medzi školou a podnikateľským prostredím  

• Venovať zvláštnu pozornosť úlohe odborného vzdelávania v podporovaní 
rovnosti príležitostí pre ženy. 

 
Vo všetkých týchto témach spoločné stanoviská obsahujú intervenčné návrhy pre 
spoločenstvo, vlády členských štátov a ich inštitúcie, ako aj pre sociálnych 
partnerov a ich organizácie na úrovni spoločenstva i členských štátov. 
 
Na konci roku 1995 pracovná skupina pre sociálny dialóg vo vzdelávaní 
a odbornej príprave sa rozhodla preskúmať zásadné témy v spoločných 
stanoviskách, a to v podstate,  aby identifikovala témy pre osobité spoločné 
projekty alebo iniciatívy, ktoré by mali väčší politický vplyv v porovnaní 
s predchádzajúcou prácou. Za posledné roky sa venovalo veľa úsilia, aby došlo 
ku konkrétnym výsledkom na základe tejto pracovnej metódy, a to aj napriek 
nezhodám, ktoré nastali. V skutočnosti chcela EOK získať európsku dohodu, ale 
zamestnávateľské organizácie nemali oficiálny mandát, aby sa takáto dohoda 
uzavrela.  

                                                 
71 Pozri http://www.etuc.org/en a zvoľ “Dossiers”, potom “European Social Dialogue and 
Negotiations”. 

http://www.etuc.org/en
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Napriek tomu vo februári 2002, EOK, UNICE/UEAPME a CEEP podpísali spoločnú 
dohodu pod názvom „Rámcové aktivity na celoživotné rozvíjanie kompetencií 
a kvalifikácií“72. Nie je to formálna dohoda, ale dokument, ktorý zaväzuje 
sociálnych partnerov na národnej i európskej úrovni, aby spoločne pracovali na 
rozvíjaní kompetencií a na nadobúdaní kvalifikácií, čo je jadrom celoživotného 
vzdelávania. 
 
Tento záväzok obsahuje výzvu pre členské štáty a komisiu, aby podporovali toto 
úsilie a stanovuje štyri priority, ako záležitosť spoločnej zodpovednosti medzi 
sociálnymi partnermi: 
 

• Stanovenie a predvídanie potrieb vo vzťahu k zručnostiam a kvalifikáciám,  
• Uznanie a platnosť zručností a kvalifikácií,  
• Informácie, podpora a poradenstvo zamestnancom a podnikom,  
• Mobilizácia všetkých dostupných zdrojov. 

 
Okrem toho „rámcové aktivity“ zaväzujú sociálnych partnerov, aby šírili 
a podporovali tento dokument prostredníctvom členských štátov na príslušnej 
úrovni podľa zaužívanej praxe. Zároveň pripravia každoročnú správu 
o národných aktivitách v realizácii takto stanovených štyroch priorít, používajúc 
príklady dobrej bilaterálnej praxe. Po tretej ročnej správe bude ad hoc skupina 
pre vzdelanie a odbornú prípravu hodnotiť prínos „rámcových aktivít“ pre podniky 
i zamestnancov a predloží správu v marci 2006 s cieľom aktualizovať priority 
sociálnych partnerov.  
 
Na záver by sa malo zdôrazniť, že témy a metodológie sociálneho dialógu sú 
jedným z hlavných priorít v každom programe EÚ vo vzťahu k celoživotnému 
vzdelávaniu (Leonardo da Vinci, iniciatívy spoločenstva, atď.). Je preto dôležité, 
aby tí, ktorí sú zapojení do manažmentu projektov, ktoré finančne podporujú 
tieto programy, aby na tieto témy a metodológie pamätali.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
72 Pozri http://www.etuc.org/en v súbore “Social dialogue”, “Agreements between the European social 
partners” alebo http://www.etuc.org/EN/Dossiers/colbargain/lll.cfm 
 

http://www.etuc.org/en
http://www.etuc.org/EN/Dossiers/colbargain/lll.cfm
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Kapitola 11 
 

Prehľad o finančných programoch EÚ 
 
 
Tretia časť tejto príručky podáva prehľad o niektorých finančných programoch, 
ktoré zaviedla Európska komisia na rozvíjanie a realizáciu politických priorít EÚ. 
Kapitoly  sedem a osem vám pomôžu spätne sa zorientovať v hlavných 
politických oblastiach. Táto kapitola poskytuje stručný prehľad oblastí, ktoré 
môžu byť stredobodom záujmu odborov, pokiaľ hľadajú podporu pre konkrétne 
nadnárodné projekty.  
 
Kým mnohé iniciatívy, ktoré sa financujú z jednotlivých ročných rozpočtových 
kapitol sa musia každoročne vyjednávať, niektoré hlavné intervencie, ako sú 
programy Európsky sociálny fond, Leonardo da Vinci a Socrates alebo Rámcové 
programy pre výskum a technologický rozvoj majú rozpočet a programy práce, 
ktoré pokrývajú niekoľko rokov. Tieto väčšie programy zasa obsahujú množstvo 
separátnych podprogramov, každý s vlastnou sadou cieľov a pravidiel.  
 
Každá finančná iniciatíva – či už financovaná z ročného rozpočtu alebo z väčších 
programov – má viac menej svoje vlastné publikované odporúčania a/alebo 
sprievodcu a aplikačné formuláre. Tieto sa dajú získať z príslušného DG na 
komisii alebo z národných úradov komisie (pozri Príloha 7), alebo sa dajú 
stiahnuť z webovej stránky komisie. 
 
Nasledujúce informácie predstavujú indikatívny výber niektorých programov 
dostupných v čase vydania tejto príručky, ktoré by mohli zaujímať odbory. 
Detaily o tom, čo je k dispozícii, sa menia z roka na rok. Najnovšie informácie 
nájdete na webovej stránke ETUCO: EU Information Service alebo na webovej 
stránke príslušného DG.  
 
Informácie v tejto časti sú usporiadané tematicky podľa názvov. Jednotlivé 
programy sa môžu objaviť pod viacerými názvami. Niektoré veľké iniciatívy, 
vrátane programov Leonardo da Vinci a Socrates, Európsky sociálny fond 
a Šiesty rámcový program pre výskum,  technologický rozvoj a predvedenie, sú 
predmetom samostatných kapitol.  
 
 

Vzdelávanie a odborná príprava 

 
Je to hlavná oblasť financovania komisie a obsahuje nielen programy spravované 
DG pre vzdelávanie a kultúru, ale je aj zapracovaná do ďalších programov 
a rozpočtových línií, vrátane: 
 

Program Leonardo da Vinci  

Program Leonardo da Vinci sa zameriava na odborné vzdelávanie a snaží sa 
zlepšiť zručnosti a kompetencie občanov EÚ. (pozri Kapitolu 12 k bližšiemu 
popisu.) 
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Dokumentácia: 
http://europa.eu.int/comm/education/programmes/leonardo/new/leona
rdo2_en.html 
 

Program Socrates  

Program Socrates podporuje inovácie a nadnárodnú spoluprácu na školách, 
univerzitách a pri vzdelávaní dospelých (bližšie informácie pozri Kapitola 12).  
 
Dokumentácia: 
http://europa.eu.int/comm/education/programmes/socrates/socrates_en.ht
ml 

 

Európsky sociálny fond a iniciatívy spoločenstva  

Európsky sociálny fond a iniciatívy spoločenstva, vrátane predovšetkým 
programu EQUAL,  kladú silný dôraz na presadzovanie a zlepšenie odborného 
vzdelávania a prípravy (bližšie informácie, pozri Kapitola 13).  
 
Dokumentácia: 
http://europa.eu.int/comm/employment_social/empl_esf/index_en.ht
m 
http://europa.eu.int/comm/employment_social/equal/index_en.html 
 

Šiesty rámcový program pre výskum, technologický rozvoj a 
predvedenie  

Aj keď ide o veľký program dotýkajúci sa technologického rozvoja, program 
technológie informačnej spoločnosti kladie dôraz na vzdelávanie a odbornú 
prípravu (bližšie informácie, pozri Kapitolu 17).  
 
Dokumentácia: 
http://www.cordis.lu/fp6/home.html 
 

Akčný program pre mladých  

Podporné akcie tohto programu obsahujú možnosti odbornej prípravy pre tých, 
ktorí sa zapájajú do aktivít pre mladých ľudí. 
 
Dokumentácia: 
http://europa.eu.int/comm/youth/program/index_en.html 
 

e-Learning program  

e-Learning program sa zameriava na rad aktivít v oblastiach, ktoré majú vysokú 
prioritu a ktoré sa vybrali pre ich strategický význam v podporovaní efektívnej 
integrácie informačných a komunikačných technológií s cieľom modernizovať 
európske systémy vzdelávania a odbornej prípravy v kontexte napredovania na 
poznatkoch založenej spoločnosti. 
 

http://europa.eu.int/comm/education/programmes/leonardo/new/leona
http://europa.eu.int/comm/education/programmes/socrates/socrates_en.ht
http://europa.eu.int/comm/employment_social/empl_esf/index_en.ht
http://europa.eu.int/comm/employment_social/equal/index_en.html
http://www.cordis.lu/fp6/home.html
http://europa.eu.int/comm/youth/program/index_en.html
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Existujú štyri akčné línie: 
• Presadzovanie digitálnej gramotnosti  
• Európske virtuálne komunity   
• e-Twinning na školách v Európe a propagácia odbornej prípravy učiteľov  
• Transverzálne akcie na podporu e-learningu v Európe  
 
Dokumentácia: 
http://www.elearningeuropa.info/doc.php?id=4552 
 

04.03.03.02 Opatrenia pre organizácie zamestnancov v 
oblasti informácií a odbornej prípravy  

Táto ročná rozpočtová línia podporuje opatrenia na informácie a odbornú 
prípravu pre organizácie zamestnancov. (pozri aj Kapitolu 14) 
 
Dokumentácia: 
http://europa.eu.int/comm/employment_social/newtenders/proposal_
2004_en.cfm 
http://forum.europa.eu.int/Public/irc/empl/proposals/library?l=/docu
mentation_english&vm=detailed&sb=Title 
 

Program spolupráce EÚ-USA v oblasti vyššieho a odborného 
vzdelávania a odbornej prípravy  

Projekty transatlantickej spolupráce obsahujúce mobilitu študentov, výmenné 
programy, rozvíjanie inovačných učebných osnov, výskumné ašpirantské pobyty, 
krátke intenzívne programy, učebné špecifikácie a ďalšie inovačné projekty, 
vrátane využívania nových technológií a vzdelávania na diaľku, ako vhodné 
aktivity na podporu z tohto programu. 
 
Dokumentácia: 
http://europa.eu.int/comm/education/programmes/eu-
usa/usa_en.html 
 

Kooperačný program EÚ-Kanada v oblasti vyššieho vzdelania 
a odbornej prípravy  

Aktivity podporované v tomto programe: vypracovanie a šírenie inovačných 
medzinárodných učebných osnov, študentská mobilita a rozvoj jej organizačnej 
štruktúry, štruktúrované výmeny a učebné špecifikácie pre učiteľov, školiteľov, 
organizátorov (správcov) a iných príslušných špecialistov a spoločné 
vypracovanie a šírenie na webe a počítači založených technológií.  
 
Dokumentácia: 
http://europa.eu.int/comm/education/programmes/eu-
canada/canada_en.html 
 

ALFA Program  

Tento program podporuje akademickú spoluprácu medzi EÚ a Latinskou 
Amerikou a obsahuje podporu spolupráce medzi univerzitami, školami, 

http://www.elearningeuropa.info/doc.php?id=4552
http://europa.eu.int/comm/employment_social/newtenders/proposal_
http://forum.europa.eu.int/Public/irc/empl/proposals/library?l=/docu
http://europa.eu.int/comm/education/programmes/euusa/usa_en.html
http://europa.eu.int/comm/education/programmes/eucanada/canada_en.html
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odborármi a/alebo špecializovanými inštitúciami na realizáciu stálych 
vzdelávacích kurzov. 
 
Dokumentácia: 
http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/alfa/index_en.htm 
 

Zamestnanosť & schopnosť zamestnania   

 
Základná zodpovednosť za politiku zamestnanosti leží na generálnom riaditeľstve 
(DG) pre zamestnanosť a sociálne záležitosti, ale existujú aj úzke napojenia na 
aktivity odbornej prípravy pracovnej sily, ktoré podporuje DG pre vzdelávanie 
a kultúru. Súčasné možnosti podpory sú:  
 

04.02.12 EURES (Európske služby zamestnanosti) 

Tento finančný program podporuje fungovanie siete EURES, ktorej cieľom je 
poskytovať poradenstvo a informačné služby o pracovných príležitostiach medzi 
členskými štátmi, s vymieňaním si informácií o voľných pracovných miestach a 
podávaním žiadostí na úrovni spoločenstva a za hranicami; a vymieňaním si 
informácií o trendoch na pracovných trhoch a o životných a pracovných 
podmienkach medzi členskými štátmi.  
 
Dokumentácia: 
http://europa.eu.int/eures/index.jsp 
 

Program Leonardo da Vinci  

Program Leonardo da Vinci sa zameriava na odborné vzdelávanie a prípravu 
a usiluje sa zlepšovať zručnosti a kompetencie občanov EÚ. (bližšie informácie, 
pozri Kapitolu 12 )  
 
Dokumentácia: 
http://europa.eu.int/comm/education/programmes/leonardo/new/leo
nardo2_en.html 
 

Európsky sociálny fond a iniciatívy spoločenstva 

Európsky sociálny fond a iniciatívy spoločenstva, vrátane predovšetkým 
programu EQUAL kladú silný dôraz na propagáciu a zlepšenie možností 
zamestnania sa. Článok 6 Európskeho sociálneho fondu podporuje aj škálu 
inovačných opatrení vo vzťahu k otázkam zamestnania (bližšie informácie, pozri 
Kapitolu 13).  
 
Dokumentácia: 
http://europa.eu.int/comm/employment_social/empl_esf/index_en.htm 
http://europa.eu.int/comm/employment_social/equal/index.cfm 
http://europa.eu.int/comm/employment_social/esf2000/article_6-
en.htm 
 

http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/alfa/index_en.htm
http://europa.eu.int/eures/index.jsp
http://europa.eu.int/comm/education/programmes/leonardo/new/leo
http://europa.eu.int/comm/employment_social/empl_esf/index_en.htm
http://europa.eu.int/comm/employment_social/equal/index.cfm
http://europa.eu.int/comm/employment_social/esf2000/article_6-
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Kolektívne pracovné vzťahy  

 
Existuje veľa rozpočtových línií , ktoré pokrývajú kolektívne pracovné vzťahy 
a zastúpenie zamestnancov, v súčasnosti vrátane: 

04.03.03.01 Kolektívne pracovné vzťahy a sociálny dialóg  

Táto rozpočtová línia podporuje opatrenia na podporu sociálneho dialógu medzi 
jednotlivými odvetviami priemyslu a v rámci priemyselného odvetvia. Aktivity 
v oblasti kolektívnych pracovných vzťahov, najmä tie, ktorých cieľom je 
rozvíjanie expertízy a výmeny informácií na európskej úrovni. Obsahuje 
opatrenia na propagáciu dobrých skúseností z praxe a sietí, ale aj štúdií 
a projektov podporujúcich finančnú spoluúčasť zamestnancov. (Pozri aj Kapitolu 
14.)  
 
Dokumentácia: 
http://forum.europa.eu.int/Public/irc/empl/proposals/library?l=/docu
mentation_english&vm=detailed&sb=Title 
 

04.03.03.02 Opatrenia na podporu informácií a odbornej 
prípravy pre organizácie zamestnancov 

Táto rozpočtová línia podporuje opatrenia na zabezpečenie informácií a odbornej 
prípravy organizáciám zamestnancov na základe implementácie aktivít 
spoločenstva v oblasti sociálnej dimenzie vnútorného trhu, vrátane spoluúčasti 
sociálnych partnerov z kandidátskych krajín. (Pozri aj Kapitolu 14.) 
 
Dokumentácia: 
http://forum.europa.eu.int/Public/irc/empl/proposals/library 
 

04.03.03.03 Informácie, konzultácie a spoluúčasť zástupcov 
podnikov  

Táto rozpočtová línia podporuje opatrenia na posilnenie nadnárodnej spolupráce 
medzi organizáciami zamestnancov a zamestnávateľov v záležitostiach 
informácií, konzultácií a spoluúčasti v podnikoch fungujúcich vo viac než jednom 
členskom štáte. Môže sa aj využiť na financovanie odbornej prípravy pre 
zástupcov informačných, konzultačných a účastníckych orgánov. (Pozri aj 
Kapitolu 14.) 
 
Dokumentácia: 
http://forum.europa.eu.int/Public/irc/empl/european_works_council/l
ibrary?l=/vp2004001senglish&vm=detailed&sb=Title 
 

Sociálne a environmentálne otázky  

 
Komisia podporuje aj projekty zamerané na širokú škálu sociálnych 
a environmentálnych otázok, vrátane rovnosti príležitostí, diskriminácie 
a sociálneho vylúčenia, environmentálnych problémov a bezpečnosti a ochrany 
zdravia na pracovisku. 

http://forum.europa.eu.int/Public/irc/empl/proposals/library?l=/docu
http://forum.europa.eu.int/Public/irc/empl/proposals/library
http://forum.europa.eu.int/Public/irc/empl/european_works_council/l
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Program spoločenstva pre rovnosť rodov (2001-2005) 

Tento program sa zameriava na podporu rovnosti rodov, najmä tým, že 
poskytuje pomoc a podporu na rámcovú stratégiu spoločenstva pre rovnosť 
rodov. Program koordinuje, podporuje a financuje implementáciu horizontálnych 
nadnárodných aktivít a dopĺňa ďalšie programy EÚ a granty v tejto oblasti. 
(Bližšie detaily v Kapitole 16.) 
 
Dokumentácia: 

http://europa.eu.int/comm/employment_social/equ_opp/fund_en.html 

 

Európsky sociálny fond a iniciatívy spoločenstva  

Európsky sociálny fond a iniciatívy spoločenstva, vrátane predovšetkým 
programu EQUAL, kladú silný dôraz na podporu rovnosti. (Pozri Kapitolu 13 na 
podrobnejšie informácie.) 
 
Dokumentácia: 
http://europa.eu.int/comm/employment_social/empl_esf/index_en.ht
m 
http://europa.eu.int/comm/employment_social/equal/index.cfm 
 

Daphne II – Program EÚ v boji proti násiliu voči deťom, 
mladým ľuďom a ženám (2004-2008) 

 
Program Daphne II beží od roku 2004 až do 2008 s rozpočtom 50 miliónov eur. 
Jeho cieľom je podporovať organizácie, ktoré robia opatrenia a aktivity na 
prevenciu alebo boj proti všetkým druhom násilia voči deťom, mladým ľuďom 
a ženám a na ochranu obetí a rizikových skupín. V tomto roku budú publikované 
dve výzvy na podávanie návrhov: jedna na špecifické projekty (ako 
v predchádzajúcom programe Daphne) a jedna na projekty zamerané na ďalšie 
šírenie a využívanie existujúcich výsledkov. Tieto výzvy sa zvyknú zverejňovať 
v každom roku v novembri a projekty, ktoré sú schválené začínajú v júli 
nasledujúceho roka.  
 
Dokumentácia: 
http://europa.eu.int/comm/justice_home/funding/daphne/funding_da
phne_en.htm 
 

04.04.02.02 Akčný program spoločenstva na boj proti 
sociálnemu vylúčeniu (2002-2006) 

Táto rozpočtová línia má za cieľ pokrývať opatrenia viacročných akčných 
programov zameraných na povzbudzovanie spolupráce medzi členskými štátmi 
v boji proti sociálnemu vylúčeniu.  
 
Dokumentácia: 
http://europa.eu.int/comm/employment_social/soc-prot/soc-
incl/calls_en.htm 

http://europa.eu.int/comm/employment_social/equ_opp/fund_en.html
http://europa.eu.int/comm/employment_social/empl_esf/index_en.ht
http://europa.eu.int/comm/employment_social/equal/index.cfm
http://europa.eu.int/comm/justice_home/funding/daphne/funding_da
http://europa.eu.int/comm/employment_social/soc-prot/socincl/calls_en.htm
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07.03.02 Akčný program spoločenstva na podporu 
mimovládnych organizácií primárne aktívnych v oblasti 
ochrany životného prostredia  

Táto línia v rozpočte komisie na každý rok je určená na podporu MVO aktívnych 
v problematike životného prostredia a trvalo udržateľného rozvoja.  
 
Dokumentácia:  
http://europa.eu.int/comm/environment/funding/intro_en.htm 
 

04.03.05.01 Ochrana zdravia, hygiéna a bezpečnosť na 
pracovisku  

Táto rozpočtová línia je určená na garanciu riadneho uplatňovania európskych 
smerníc o BOZP a na zabezpečenie participácie oboch priemyselných strán pri 
plánovaní, tvorbe a implementovaní politiky spoločenstva v tejto oblasti. 
 
Dokumentácia: 
http://europa.eu.int/comm/employment_social/health_safety/index_en.ht
m 
http://europa.eu.int/comm/employment_social/tender_en.html 
 

Informačná spoločnosť  

 
Problematikou informačnej spoločnosti sa zaoberajú viaceré programy od 
technologických inovácií až po on-line vzdelávanie. Niekoľko ukážok možností 
financovania v tejto oblasti:  
 

Šiesty rámcový program pre výskum, technologický rozvoj a 
predvedenie   

Aj keď ide o veľký program v oblasti technologického rozvoja, program pre 
technológie informačnej spoločnosti kladie dôraz na vzdelávanie a odbornú 
prípravu a na uplatňovanie nových technológií v spoločnosti. (Pozri bližšie 
informácie v Kapitole 17.) 
 
Dokumentácia: 
http://fp6.cordis.lu/fp6/home.cfm 
 

eTen program  

eTEN je program Európskeho spoločenstva určený na pomoc rozvíjania služieb 
založených na telekomunikačných sieťach (e-služby) s transeurópskou 
dimenziou. Má silné zameranie na verejné služby, najmä na oblasti, kde má 
Európa konkurenčnú výhodu.  
 
Dokumentácia: 
http://europa.eu.int/information_society/activities/eten/index_en.htm 
 

http://europa.eu.int/comm/environment/funding/intro_en.htm
http://europa.eu.int/comm/employment_social/health_safety/index_en.ht
http://europa.eu.int/comm/employment_social/tender_en.html
http://fp6.cordis.lu/fp6/home.cfm
http://europa.eu.int/information_society/activities/eten/index_en.htm
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Program Leonardo da Vinci  

Program Leonardo da Vinci sa zameriava na profesijnú prípravu a vzdelávanie 
a chce zlepšovať zručnosti a kompetencie občanov EÚ. Takisto zdôrazňuje 
využívanie multimédiálnych prostriedkov a vzdelávaniena diaľku. (Bližšie 
informácie, pozri Kapitolu 12.) 
 
Dokumentácia: 
http://europa.eu.int/comm/education/programmes/leonardo/new/leo
nardo2_en.html 
 

Program Socrates  

Program Socrates  podporuje inovácie a nadnárodnú spoluprácu na školách, 
univerzitách a vo vzdelávaní dospelých a zahrňuje aj oblasť práce vo vzdelávaní 
na diaľku. (Bližšie informácie, pozri Kapitola 12.) 
 
Dokumentácia: 
http://europa.eu.int/comm/education/socrates.html 
 

Program e-learning  

Program e-learning sa zameriava na sériu aktivít vo vysoko prioritných oblastiach 
vybraných kvôli ich strategickému významu pri podporovaní efektívnej integrácie 
informačných a komunikačných technológií s cieľom modernizovať systémy 
vzdelávania a odbornej prípravy v Európe v kontexte napredovania na 
poznatkoch založenej spoločnosti. 
 
Existujú štyri akčné línie: 
 
• Podpora digitálnej gramotnosti  
• Európske virtuálne komunity  
• e-Twinning škôl v Európe a podpora odbornej prípravy učiteľov  
• Transverzálne aktivity na podporu e-learningu v Európe   
 
Dokumentácia: 
http://www.elearningeuropa.info/doc.php?id=4552 
 
 

Jazyky a kultúra  

 
Komisia podporuje sériu iniciatív so zameraním na európsku kultúru a dedičstvo, 
so vzdelávaním v jazykoch,  s podporou európskych menšinových jazykov 
a kultúr. 
 

Program Kultúra 2000 (2000-2006) 

Kultúra 2000 má za cieľ podporovať kultúrny dialóg, poznatky o histórii a kultúre, 
nadnárodné šírenie kultúry, kultúrnu rôznorodosť, umeleckú tvorbu a podporu 

http://europa.eu.int/comm/education/programmes/leonardo/new/leo
http://europa.eu.int/comm/education/socrates.html
http://www.elearningeuropa.info/doc.php?id=4552
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dedičstva. Program tiež nazerá na kultúru ako na zohrávajúcu svoju úlohu 
v sociálnej integrácii a sociálno-ekonomickom rozvoji. 
  
Dokumentácia: 
http://europa.eu.int/comm/culture/eac/index_en.html 
 

Program Leonardo da Vinci  

Program Leonardo da Vinci sa zameriava na odborné vzdelávanie a prípravu a 
usiluje  sa o zlepšenie zručností a kompetencií občanov EÚ, vrátane vzdelávania 
v jazykoch. (Bližšie informácie, pozri Kapitolu 12.) 
 
Dokumentácia: 
http://europa.eu.int/comm/education/programmes/leonardo/new/leo
nardo2_en.html 
 

Program Socrates  

Program Socrates podporuje inováciu a nadnárodnú spoluprácu na školách, 
univerzitách a vo vzdelávaní dospelých, vrátane vzdelávania v jazykoch. (Bližšie 
informácie, pozri Kapitolu 12.) 
 
Dokumentácia: 
http://europa.eu.int/comm/education/socrates.html 
 

15.04.03.02 Opatrenia na podporu a uchovanie regionálnych 
a menšinových jazykov a kultúr  

Táto rozpočtová línia je určená na podporu aktivít na propagáciu a uchovanie 
regionálnych jazykov a kultúr v spoločenstve, vrátane jazykov menšín, ktoré 
nepatria k určitému regiónu, ako jidiš, rómčina, a pod. Rovnako má za cieľ 
pokryť výmenné aktivity medzi kultúrnymi skupinami menšín v strednej 
a východnej Európe a EÚ.  
 
Dokumentácia: 
http://europa.eu.int/comm/education/policies/lang/langmin/langmin_
en.html 
 

Spolupráca a rozvoj  

 
EÚ podporuje širokú škálu medzinárodných aktivít na spoluprácu s krajinami 
mimo zóny spoločenstva. V zásade sa podpora ponúka aj  mimovládnym 
organizáciám (MVO) na medzinárodnú spoluprácu pri rozvíjaní aktivít mimo 
Európskej únie, vrátane vzdelávania a sociálneho rozvoja. Bližšie informácie 
o kooperačných a rozvojových iniciatívach nájdete v Kapitole 18 a na: 
 
http://europa.eu.int/comm/europeaid/index_en.htm 
http://europa.eu.int/comm/external_relations/index.htm 
 

http://europa.eu.int/comm/culture/eac/index_en.html
http://europa.eu.int/comm/education/programmes/leonardo/new/leo
http://europa.eu.int/comm/education/socrates.html
http://europa.eu.int/comm/education/policies/lang/langmin/langmin_
http://europa.eu.int/comm/europeaid/index_en.htm
http://europa.eu.int/comm/external_relations/index.htm
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Program spolupráce EÚ-USA vo vyššom a odbornom 
vzdelávaní a v odbornej príprave  

Projekty transatlantickej spolupráce obsahujú mobilitu študentov, výmenné 
programy, rozvíjanie inovačných osnov, výskumné ašpirantské pobyty, krátke 
intenzívne programy, učebné špecifikácie a ďalšie inovačné projekty, vrátane 
využívania nových technológií a vzdelávania na diaľku, ako vhodné aktivity na 
podporu v rámci tohto programu. 
 
Dokumentácia: 
http://europa.eu.int/comm/education/programmes/eu-
usa/usa_en.html 
 

Program spolupráca EÚ-Kanada v oblasti vyššieho a 
odborného vzdelávania  

Aktivity podporované v tomto programe: vypracovanie a šírenie inovačných 
medzinárodných učebných osnov, študentská mobilita a rozvoj jej organizačnej 
štruktúry, štruktúrované výmeny a učebné špecifikácie pre učiteľov, školiteľov, 
organizátorov (správcov) a iných príslušných špecialistov a spoločné 
vypracovania a šírenia na webe a na počítači založených technológií.  
 
Dokumentácia: 
http://europa.eu.int/comm/education/programmes/eu-
canada/canada_en.html 
 

Program ALFA  

Tento program podporuje akademickú spoluprácu medzi EÚ a Latinskou 
Amerikou a pokrýva povzbudenie ku spolupráci medzi univerzitami, školami, 
odborármi a/ alebo špecializovanými inštitúciami na realizáciu stálych 
vzdelávacích kurzov.  
 
Dokumentácia: 
http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/alfa/index_en.htm 
 

19.08.02 Program MEDA  

Tento program ponúka podporu reformám  ekonomických a sociálnych štruktúr 
pre nečlenské štáty v stredozemnej oblasti. Podprogram, Euromed 
stredozemné dialógy (2004-2005), je zaujímavý pre odborové a mimovládne 
organizácie pracujúce v sociálnej a ekonomickej oblasti. Jeho cieľom je zlepšiť 
informovanosť a aktívny dialóg medzi občanmi na oboch stranách Stredozemia. 
(Pozri aj Kapitolu 18.) 
 
Dokumentácia:  
http://europa.eu.int/comm/europeaid/index_en.htm  
http://europa.eu.int/comm/external_relations/euromed/meda.htm  
 

http://europa.eu.int/comm/education/programmes/euusa/usa_en.html
http://europa.eu.int/comm/education/programmes/eucanada/canada_en.html
http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/alfa/index_en.htm
http://europa.eu.int/comm/europeaid/index_en.htm
http://europa.eu.int/comm/external_relations/euromed/meda.htm
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21.03.17 Európsky program pre reštrukturalizáciu a rozvoj v 
Južnej Afrike - EPRD 

Tento program ponúka granty na prácu s miestnymi komunitami a odbormi, 
v odvetviach s pracovnými príležitosťami, odbornej prípravy a vzdelávania 
a v oblasti zdravia.  
 
Dokumentácia: 
http://europa.eu.int/comm/development/index_en.htm 
 

21.02.06 Podpora rovnosti rodov v rozvojovej spolupráci  

Tento program podporuje rodovú koncepciu vo všetkých oblastiach rozvojovej 
spolupráce a podporuje vnútorné verejné i súkromné kapacity pri preberaní 
miestnej zodpovednosti za presadzovanie rovnosti rodov. Jeho priority v roku 
2004 boli zamerané na podporu prístupu žien k platenému zamestnaniu  mimo 
poľnohospodárskeho sektora.  
 
Dokumentácia: 
http://europa.eu.int/comm/europeaid/cgi/frame12.pl 
 

21.02.13 Decentralizovaná spolupráca  

Tento program podporuje iniciatívy na trvalo udržateľný rozvoj, zamerané na 
rôznorodosť a posilnenie občianskej spoločnosti v rozvojových krajinách 
a presadzovanie demokratizačného procesu zdola. Podporuje problematiku 
budovania inštitúcií, šírenia informácii a zvyšovania informovanosti a príležitosti 
k odbornému vzdelávaniu.  
 
Dokumentácia: 
http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/ong_cd/cdc_page_en.ht
m 
 

21.02.17 Kultúrna spolupráca s rozvojovými krajinami  

http://europa.eu.int/comm/europeaid/cgi/frame12.pl 
 

21.02.03 Aktivity na zvyšovanie informovanosti verejnosti v 
rozvojových otázkach  

 
Táto rozpočtová línia podporuje informačné kampane o problémoch rozvoja 
v rozvojových krajinách a mobilizuje aj verejnú podporu v Európe pre rozvojové 
otázky. (Pozri aj Kapitolu 18.) 
 
Dokumentácia: 
http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/ong_cd/pvd_page_en.ht
m 

http://europa.eu.int/comm/development/index_en.htm
http://europa.eu.int/comm/europeaid/cgi/frame12.pl
http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/ong_cd/cdc_page_en.ht
http://europa.eu.int/comm/europeaid/cgi/frame12.pl
http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/ong_cd/pvd_page_en.ht
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Program CARDS  

Tento program má za cieľ podporiť stabilitu a mier na západnom Balkáne 
a podporiť časť krajín západného Balkánu (Albánsko, Bosna Hercegovina, 
Chorvátsko, Čierna Hora a Bývalá juhoslovanská republika Macedónia) v procese 
stabilizácie a pridružovania. (Pozri Kapitolu 18.)  
 
Dokumentácia: 
http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/cards/foreword_en.ht
m 
 
 

Demokracia a ľudské práva  

 
Európska únia je aktívna v podporovaní demokracie a ľudských práv v členských 
štátoch únie i v jej stykoch s tretími krajinami. Za posledné roky šlo najmä 
o demokratizačné procesy v strednej a východnej Európe a v nových nezávislých 
štátoch bývalého Sovietskeho zväzu pomocou skorších iniciatív, ako sú 
demokratizačné programy PHARE a TACIS. Kapitola 18 sa bližšie zaoberá tým, 
čo je v súčasnosti k dispozícii na podporu práce v týchto regiónoch. Bližšie 
informácie o iniciatívach na podporu spolupráce v demokracii a ľudských právach 
nájdete na:  
 
http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/eidhr/index_en.htm 
 

Návštevy a výmenné pobyty  

Mnohé už doteraz zmieňované iniciatívy podporujú aj návštevy, stretnutia a 
výmenné pobyty medzi ľuďmi z rôznych európskych krajín. Pre odbory je to 
príležitosť sama o sebe, ale aj možnosť, ako prezentovať na úvod svoje idey 
a partnerstvo na projekte. Ide o:  

04.03.03.01 Kolektívne pracovné vzťahy a sociálny dialóg  

Dokumentácia: 
http://europa.eu.int/comm/dgs/employment_social/tender_en.htm 
 

04.03.03.03 Informácie, konzultácie a spolúčasť zástupcov 
podnikov  

Dokumentácia: 
http://europa.eu.int/comm/dgs/employment_social/tender_en.htm 

Program Leonardo da Vinci 

Dokumentácia: 
http://europa.eu.int/comm/education/programmes/leonardo/new/leo
nardo2_en.html 

Program Socrates 

Dokumentácia: 
http://europa.eu.int/comm/education/socrates.html 

http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/cards/foreword_en.ht
http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/eidhr/index_en.htm
http://europa.eu.int/comm/dgs/employment_social/tender_en.htm
http://europa.eu.int/comm/dgs/employment_social/tender_en.htm
http://europa.eu.int/comm/education/programmes/leonardo/new/leo
http://europa.eu.int/comm/education/socrates.html
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Program pre mladých  

http://europa.eu.int/comm/youth/program/index_en.html 
 
Zoznam finančných iniciatív v tejto kapitole je určený len ako reprezentatívna 
vzorka toho, čo bolo k dispozícii v čase práce na príručke. Detailnejšie 
a aktuálnejšie informácie nájdete na: ETUCO EU Information Service Library 
http://www.etuc.org/etuco/en/eu_information/library 
 
alebo na webových stránkach jednotlivých DG (generálnych riaditeľstiev). Ich 
zoznam nájdete v Prílohe 5. 
 

http://europa.eu.int/comm/youth/program/index_en.html
http://www.etuc.org/etuco/en/eu_information/library


 117 

 

Kapitola 12 
 

Vzdelávacie a odborno-vzdelávacie programy 
 
 
V tejto kapitole sa pozrieme na dva hlavné programy zaoberajúce sa 
vzdelávaním a odbornou prípravou, program SOCRATES a program LEONARDO 
DA VINCI II. Oba tieto programy skončia v roku 2006 a ku koncu tejto kapitoly 
uvažujeme o aktuálnom stave v plánovaní budúcich programov v tejto oblasti  
 

II. fáza programu Socrates (2000-2006) 

Program Socrates podporuje inovácie a nadnárodnú spoluprácu vo vzdelávaní 
v Európe. Ide o prácu nielen na školách a na univerzitách, ale aj v oblasti 
vzdelávania dospelých. Rovnako podporuje vzdelávacie návštevy a výmenné 
pobyty, ale aj vzdelávanie v jazykoch a otvorené a dištančné vzdelávanie. 
 

Základné informácie  

Program Socrates bol prvýkrát schválený začiatkom marca 1995. Pokračoval a 
nadviazal na mnohé predchádzajúce programy spoločenstva, vrátane Erasmus (v 
oblasti vyššieho vzdelania), Lingua (v oblasti jazykového vzdelávania), sieť 
Eurydice (výmena informácií) a program Arion (študijné pobyty). 
 
V podstate celkový cieľ I. fázy Socrates mal pomôcť zlepšiť kvalitu a zvýšiť 
význam vzdelávania pre deti, mladých a dospelých, podporujúc európsku 
spoluprácu a zlepšenie prístupu k celej škále vzdelávacích možností dostupných 
v rámci Európskej únie.  
 
I. fáza  Socrates mala množstvo špecifických cieľov, usilujúc sa o: 
 
• Posilnenie európskeho občianstva  
• Podporu jazykových vedomostí EÚ  
• Podporu spolupráce medzi vzdelávacími inštitúciami EÚ  
• Povzbudenie mobility učiteľov a študentov v rámci EÚ na zlepšenie výučby 

i vzdelávania  
• Povzbudenie kontaktov medzi študentmi na školách v EÚ a podporovanie 

európskej dimenzie v ich vzdelávaní  
• Rozvíjanie otvorenej európskej oblasti na spoluprácu vo vzdelávaní  
• Povzbudenie otvoreného vzdelávania a vzdelávania na diaľku  
• Presadzovanie výmeny informácií a skúseností vo vzdelávaní po celej EÚ. 
 
I. fáza Socrates mala tiež šesť špecifických oblastí aktivít v rámci možností 
financovania:  
 

• Vyššie vzdelávanie (Erasmus) 
• Vzdelávanie na školách (Comenius) 
• Jazykové vzdelávanie (Lingua) 
• Otvorené vzdelávanie a vzdelávanie sa na diaľku  
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• Vzdelávanie dospelých  
• Výmena informácií a skúseností o vzdelávacích systémoch a politike  
 
V I. fáze Socrates bolo možné podať žiadosť o finančnú podporu na mnohé 
aktivity, ako:  
 
• Nadnárodné projekty  
• Siete, partnerstvá a združovania  
• Výmenné pobyty personálu/ študentov a mobilitné iniciatívy  
• Nadnárodné kurzy odbornej prípravy pre učiteľov a pedagogický personál  
• Návštevy na uľahčenie prípravy projektov alebo výmeny skúseností  
• Prípravy štúdií, analýz, príručiek a získavanie údajov. 
 
Konečné rozhodnutie o založení II. fázy Socrates sa urobilo  24. januára 2000. 
Ide o pokračovanie i rozvíjanie aktivít realizovaných v I. fáze. 

 

Ciele  

II. fáza Socrates rešpektuje zodpovednosť členských štátov za obsah 
a organizáciu systémov vzdelávania a odbornej prípravy na národnej úrovni a má 
za cieľ:  
 
“[…] prispievať k podpore poznatkovej Európy za pomoci rozvíjania európskej 
dimenzie vzdelávania a odbornej prípravy, podporujúc celoživotné vzdelávanie 
tak vo formálnom i neformálnom všeobecnom i odbornom vzdelávaní. Podporí 
zvyšovanie poznatkov, zručností a kompetencií, aby sa posilnilo aktívne 
občianstvo a schopnosť zamestnania“.  
 
Preto sa bude klásť dôraz na dve ústredné myšlienky: podpora celoživotného 
vzdelávania a zvyšovanie „poznatkovej Európy“. 
 
Kľúčové ciele II. fázy Socrates sa dajú definovať ako:  
 
• Posilniť európsky rozmer vzdelávania na všetkých úrovniach  
• Zlepšiť európske jazykové vedomosti  
• Podporiť spoluprácu a mobilitu vo všetkých oblastiach vzdelávania  
• Povzbudiť inováciu vo vzdelávaní  
• Podporiť rovnosť príležitostí vo všetkých odvetviach 
 

Výzvy na podávanie návrhov a účasť  

Každý rok vyhlasuje Európska komisia výzvy na podávanie návrhov, ale 
v rozdielnom časovom rámci pri jednotlivých akčných programoch.  
 
Preto navrhujeme, aby ste si pozreli výzvu na príslušný rok, opakovane a často 
kontrolovali lehoty a konečné termíny na nasledujúcich webových adresách: 
http://europa.eu.int/comm/education/socrates.html 
 
 
 

http://europa.eu.int/comm/education/socrates.html
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Účastnícke organizácie  

Program je otvorený pre každú organizáciu pracujúcu v oblasti vzdelávania, či už 
je súčasťou formálneho systému, alebo poskytuje neformálne vzdelávanie. 
Odbory sú akceptovateľnými organizáciami.  
 
Ku každej aktivite a podaktivitám sa nachádza v Sprievodných informáciách 
pre uchádzačov zoznam dodatočných kategórií (príručka dostupná v 11 
jazykoch na webovej stránke Socrates).  
 

Účastnícke krajiny  

V Socrates II sú účastníckymi krajinami 25 členských štátov EÚ a krajiny EFTA 
(EZVO): Island, Lichtenštajnsko a Nórsko, Bulharsko, Rumunsko, Turecko. 
 

Špecifické aktivity v II. fáze programu Socrates  

Socrates má v súčasnosti osem oblastných aktivít (nazývaných ako akcie) 
v porovnaní s predchádzajúcimi šiestimi:  

• Školské vzdelávanie (Comenius)  

Vrátane: 
• Partnerstiev na školách  
• Základnej a ďalšej rezortnej odbornej prípravy učiteľov a pedagogických 

pracovníkov  
• Sietí na školské partnerstvá a odbornú prípravu učiteľov a pedagogických 

pracovníkov  

• Vyššie vzdelávanie (Erasmus) 

Vrátane: 
• Európskej spolupráce medzi univerzitami  
• Mobility študentov a univerzitných učiteľov  
• Tematických sietí  

• Vzdelávanie dospelých a iné formy vzdelávania (Grundtvig) 

• Jazyková výučba a vzdelávanie  (Lingua) 

• Vzdelávanie a multimédia (Minerva) 

• Prieskum a inovácie  

• Spoločné aktivity s inými programami 

• Doplnkové opatrenia  

Tieto aktivity sa realizujú zabezpečením podpory pre nasledujúce typy 
nadnárodných opatrení:  
 
• Podpora nadnárodnej mobility ľudí v oblasti vzdelávania v Európe 
• Podpora využívania informačných a komunikačných technológií (IKT) vo 

vzdelávaní  
• Podpora rozvoja sietí pre nadnárodnú spoluprácu na uľahčenie výmeny 

informácií a dobrých skúseností z praxe  
• Podpora jazykových zručností a chápania rozdielnych kultúr 



 120 

• Podpora inovačných pilotných projektov založených na nadnárodných 
partnerstvách s cieľom rozvíjať inovácie a kvalitu vo vzdelávaní  

• Neustále zlepšovanie referenčných materiálov spoločenstva prostredníctvom  
 Prieskumu a analýz národnej vzdelávacej politiky  
 Prieskumu a šírenia dobrých skúseností z praxe a inovácií  
 Obsiahlej výmeny informácií  

 
Každá výzva Európskej komisie na podávanie návrhov môže obsahovať špecifické 
priority. Pozorne si prečítajte text príslušnej výzvy na daný rok. 
 

Spravovanie programu a podávanie návrhov  

Program Socrates z väčšej časti spravujú národné agentúry v účastníckych 
krajinách. Ich adresy nájdete na webovej stránke Socrates: 
http://europa.eu.int/comm/education/socrates/nat-est.html 
 
Tak ako aj v iných programoch, aj tento má centralizované i decentralizované 
mechanizmy. V podstate ale každá aktivita spojená s výmenou informácií, 
študijnými pobytmi a mobilitou sa rieši decentralizovane. Inými slovami, 
rozhodujú o tom členské štáty.  
 
Centralizované aktivity sú tie, o ktorých rozhoduje Európska komisia. Sú to 
najmä multilaterálne aktivity na spoluprácu, siete, aktivity pod akčnými cieľmi 
Lingua a Minerva a doplnkovými opatreniami.  
 
Členským štátom pomáhajú národné agentúry Socrates, kým Európskej komisii 
pomáha Úrad technickej pomoci v Bruseli: 
 
Socrates, Leonardo 1 Youth Technical Assistance Office 
Rue Colonel Bourg 139 
B - 1140 Brussels 
Tel: +32.2.2330111 
Fax: +32.2.2330150 
Email: info@socleoyouth.be 
 
V niektorých konaniach vyžaduje komisia dvojstupňový postup pri podávaní 
návrhov: prvý, podanie prednávrhu a ak ten je prijatý, podáva sa riadny návrh. 
 

Odbory a Grundtvig 

Ak sa odbory zaujímajú o spoluprácu v projektoch napr. so školami alebo 
univerzitami v súvislosti so svetom práce, potom je akčný program Grundtvig 
o vzdelávaní dospelých asi najvhodnejší. Preto podávame všeobecné parametre 
tohto akčného cieľa, tak ako sú stanovené v rozhodnutí o založení II. fázy 
Socrates. 
 

• Grundtvig sa usiluje o stimuláciu európskej dimenzie celoživotného 
vzdelávania, aby pomohol (prostredníctvom zvýšenej nadnárodnej 
spolupráce) inováciám a vyššej dostupnosti, prístupnosti a kvalite 
vzdelávacích možností a aby podporil vzdelávanie v jazykoch. Grundtvig sa 
zameriava na tých dospelých, ktorí si chcú zvýšiť vedomosti a kompetencie 
buď cez formálny alebo neformálny vzdelávací systém, alebo 

http://europa.eu.int/comm/education/socrates/nat-est.html
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prostredníctvom samostatného štúdia, a tým zvýšiť svoje interkultúrne 
povedomie a možnosti zamestnania sa a zvýšiť svoju vyššiu vzdelanostnú 
kapacitu, a tak zohrávať plnú a aktívnu úlohu v spoločnosti.  

•  Finančná pomoc sa udeľuje nadnárodným projektom a iniciatívam, ktoré 
chcú podporiť: 
o  individuálne požiadavky dospelých na celoživotné vzdelávacie aktivity 

a ich účasť na nich 
o  nadobudnutie alebo aktualizovanie kompetencií pre osoby, ktorým 

chýba základné vzdelanie a kvalifikácie 
o  rozvíjanie, výmena a šírenie inovačných vzdelávacích prístupov 

a dobrých skúseností z praxe, vrátane rozvíjania a šírenia modulov 
a vhodných učebných materiálov  

o rozvíjanie informačných a podporných služieb pre dospelých 
vzdelávajúcich a pre poskytovateľov vzdelávania dospelých, vrátane 
služieb spojených s usmernením a poradenstvom 

o vypracovávanie nástrojov a metód na hodnotenie, potvrdzovanie 
platnosti alebo osvedčovanie vedomostí, zručností a kompetencií, ktoré 
nadobudli dospelí vzdelávajúci aj  prostredníctvom skúseností alebo 
samostatným učením alebo cez neformálne vzdelávanie  

o zlepšené kompetencie v ostatných jazykoch spoločenstva alebo 
zvýšené  medzinárodné povedomie medzi dospelými vzdelávajúcimi 
a tými, ktorí sú zapojení do poskytovania vzdelávania dospelých  

o rozvíjanie základného alebo ďalšieho rezortného odborného vzdelávania 
pre učiteľov a pedagogických pracovníkov   

o  návštevy a výmenné pobyty pre osoby, vrátane tých,  ktorí poskytujú 
vzdelávanie dospelých alebo odbornú prípravu vzdelávateľom 
dospelých  

o  projekty zaoberajúce sa vzdelávaním dospelých s osobitnými 
vzdelávacími potrebami  

 
• Grundtvig stimuluje aj tvorbu európskych sietí, aby sa posilnili vzťahy 

medzi jednotlivými stranami zapojenými do vzdelávania dospelých a do 
celoživotného vzdelávania, a tak im umožniť spolupracovať na veciach 
spoločného záujmu a zvýšiť ich informovanosť o európskej dimenzii 
vzdelávania.  

 

Grundtvig a nadnárodnosť  

Nadnárodnosť znamená, že musia byť zapojené vhodné organizácie aspoň z troch 
účastníckych krajín. V sieťach sa požaduje minimálny počet 6. Aspoň jeden 
partner musí byť členským štátom EÚ.  
 
Ďalšie informácie: 
 
• Domovská stránka Európskej komisie pre program Socrates 

http://europa.eu.int/comm/education/socrates.html  
• Webová stránka DG pre vzdelávanie a kultúru o strategických úvahách 

o vzdelávaní, odbornej príprave a mládeži  
   http://europa.eu.int/comm/education/index_en.html 
• ETUCO EÚ Informačná knižnica  

http://www.etuc.org/etuco/en/eu_information/library/default.cfm

http://europa.eu.int/comm/education/socrates.html
http://europa.eu.int/comm/education/index_en.html
http://www.etuc.org/etuco/en/eu_information/library/default.cfm
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Program LEONARDO DA VINCI II (2000-2006) 

Program Leonardo da Vinci sa zameriava na odborné vzdelanie a usiluje sa zvýšiť 
zručnosti a kompetencie všetkých občanov EÚ a zvýšiť kvalitu a prístup k 
ďalšiemu odbornému vzdelaniu prostredníctvom podpory aktivít uskutočnených 
nadnárodnými partnerstvami.  
 

Základné informácie  

Program Leonardo da Vinci bol po prvýkrát schválený v decembri 1994 na 
obdobie päť rokov (1995-1999). V roku 1999 sa Európska rada rozhodla založiť 
druhú fázu programu pod názvom Leonardo II. Leonardo II pokrýva obdobie od 
1.januára 2000 do 31.decembra 2006 a jeho celkový rozpočet je 1,150 milióna 
eur.  
 
Ako sme poznamenali v Kapitole osem, počas obdobia 1995-2002 politiku 
Európskej únie pre vzdelávanie a odborné vzdelávanie ovplyvňoval najmä pokrok 
v zavádzaní informačných technológií. Prijala sa séria iniciatív zameraná 
predovšetkým na využívanie multimediálnych technológií, zavádzanie metód 
vzdelávania na diaľku za pomoci informačných a komunikačných technológií a na 
úlohu rozvíjania a manažovania poznatkov. Paralelne sa kládol dôraz na ideu 
celoživotného vzdelávania.  
 
Tieto iniciatívy, spolu s kľúčovými politickými dokumentmi, o ktorých sme 
hovorili v kapitole osem, významne ovplyvnili procesy, ktoré viedli do vytvorenia 
Leonardo II. Následne sa Leonardo II snaží presadzovať „poznatkovú Európu“’ 
rozvíjaním spolupráce v oblasti všeobecného a odborného vzdelávania, pričom 
podporuje aj vytváranie politiky celoživotného vzdelávania.  

Ciele   

Program Leonardo II stanovuje tri všeobecné ciele:  
 
• Zlepšenie zručností a kompetencií najmä mladých ľudí v počiatočnom 

odbornom vzdelávaní na všetkých úrovniach; k dosiahnutiu tohto cieľa má 
napomôcť, okrem iného, s prácou spätá odborná príprava a učňovské školstvo 
s cieľom presadzovať schopnosť zamestnania a uľahčiť profesijnú integráciu 
a reintegráciu. 

• Zlepšiť kvalitu a prístup k ďalšiemu odbornému vzdelávaniu a celoživotnému 
nadobúdaniu zručností a kompetencií s cieľom zvýšiť a rozvíjať adaptabilitu, 
najmä z hľadiska konsolidácie technologických a organizačných zmien. 

• Presadzovať a uplatňovať v praxi napojenie odborného vzdelávania na proces 
inovácie s cieľom zlepšiť konkurencieschopnosť a podnikanie, ako aj nové 
pracovné príležitosti; zvláštna pozornosť sa bude venovať posilneniu 
spolupráce medzi inštitúciami odborného vzdelávania, vrátane univerzít 
a podnikov, najmä malými a strednými podnikmi. 

 
V prvých dvoch cieľoch sa kladie veľký dôraz na prístup k inovačnému 
poradenstvu a usmerňovaniu. 
 
Pri realizácii týchto troch cieľov, sa bude zvláštna pozornosť klásť na návrhy, 
ktoré budú obsahovať: 
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• Rozvoj praxe na uľahčenie prístupu k odbornej príprave pre ľudí, ktorí sú 
najviac ohrození na trhu práce, vrátane postihnutých ľudí 

• Rovnaké príležitosti pre ženy a mužov s cieľom bojovať proti diskriminácii 
v zabezpečovaní odbornej prípravy.  

 
Po prijatí oznámenia komisie, „Zreálnenie európskej oblasti celoživotného 
vzdelávania“73, veľký priestor sa venoval napojeniu programu Leonardo na 
európsku stratégiu zamestnanosti a na ďalšie inštrumenty spoločenstva použité 
na implementáciu európskej oblasti celoživotného vzdelávania. 
 
Pozornosť by sa mala venovať aj pokroku v oblasti sociálneho dialógu na 
európskej úrovni, najmä po predložení dokumentu, Rámcové aktivity pre 
celoživotné rozvíjanie kompetencií a kvalifikácií74, vo vzťahu k sociálnym 
partnerom. 
 
Zapojenie aktérov z kandidátskych krajín sa bude považovať za dodatočný faktor 
kvality návrhu. 
 

Výzvy na podávanie návrhov a účasť  

Program sa realizuje cez samostatné výzvy na podávanie projektových návrhov, 
zverejnené Európskou komisiou. V rámci každej výzvy sú pre každý rok zadané 
uzávierky na podávanie návrhov. Výzvy na podávanie návrhov obsahujú aj popis 
špecifických programových priorít pre dané obdobie.  
 
Organizáciami, vhodnými na podávanie projektových návrhov, sú závody a 
podniky, sociálni partneri, školiace orgány, univerzity, verejné orgány 
a výskumné centrá, dobrovoľné organizácie a neziskové združenia.  
 
Leonardo II je otvorený aj pre mnohé európske krajiny mimo členských štátov 
EÚ. Krajiny, ktoré môžu participovať na projektoch v rámci tohto programu:  
• Všetky členské štáty EÚ  
• Krajiny Európskeho združenia voľného obchodu(EFTA), ktoré sú členmi 

Európskeho hospodárskeho priestoru (EEA) – t.j. Nórsko, Island 
a Lichtenštajnsko. 

• Kandidátske krajiny Európskej únie: Rumunsko, Bulharsko a Turecko.  
 

Opatrenia spoločenstva v rámci programu Leonardo II  

Na dosiahnutie svojich cieľov je program Leonardo II rozdelený na päť 
nasledovných priamych opatrení:  
 

1. Mobilita  

Podpora nadnárodných mobilitných projektov pre ľudí absolvujúcich odborné 
vzdelávanie, najmä pre mladých ľudí a školiteľov. 
 
Podpora spoločenstva bude zabezpečená nasledovnými akčnými cieľmi: 
 

                                                 
73 Pozri: http://europa.eu.int/comm/education/policies/lll/lll_en.html 
74 K dispozícii na: www.etuc.org/EN/Dossiers/colbargain/lll.cfm 

http://europa.eu.int/comm/education/policies/lll/lll_en.html
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a) Príprava a implementácia nadnárodných projektov umiestňovania (rôznej 
dĺžky) pre: 
o ľudí absolvujúcich počiatočnú odbornú prípravu, najmä mladých ľudí 

usilujúcich sa o vstup na trh práce  
o  študentov vo vyšších vzdelávacích zariadeniach  
o  mladých pracovníkov. 

 
Pokiaľ je to možné, takéto umiestňovania by mali zahrňovať proces potvrdenia 
platnosti zručností a kompetencií nadobudnutých počas umiestnenia, podľa 
národných zvyklostí a praxe krajiny pôvodu.  
 
Nadnárodne projekty pre umiestňovanie ľudí absolvujúcich odborné vzdelávanie 
a prípravu so zapojením malých a stredných podnikov a remeselného odvetvia 
ako hosťujúcich orgánov, dostanú špeciálnu finančnú podporu (pozri ďalej).  
 
b) Organizácia nadnárodných výmenných projektov (rôznej dĺžky) medzi 

podnikmi na jednej strane a odbornými vzdelávacími a školiacimi 
organizáciami alebo univerzitami na strane druhej pre:  

o  Manažérov ľudských zdrojov v podnikateľskom sektore, 
pripravovateľov a manažérov odborných vzdelávacích a školiacich 
programov, najmä školiteľov a špecialistov na profesijné poradenstvo 

o  Školiteľov a inštruktorov v oblasti jazykových kompetencií so 
zapojením podnikateľského sektora na jednej strane a  inštitúcií 
odborného vzdelávania a prípravy špecializovanými na jazyky, 
vrátane univerzít alebo odborno-vzdelávacích a školiacich orgánov na 
strane druhej  

o  Študijné pobyty pre tých, ktorí zodpovedajú za odborné vzdelávanie 
a prípravu na témy navrhovanými komisiou a zabezpečovanými cez 
CEDEFOP. 

 

Financovanie  

Finančný príspevok spoločenstva pre projekty s nadnárodným umiestňovaním 
a výmenou podľa týchto opatrení môže presiahnuť 5,000 eur na jednotlivca 
v rámci umiestnenia alebo výmeny - maximálna suma tohto príspevku sa odvíja 
od maximálne možnej dĺžky pobytu. Táto maximálna suma sa môže prekročiť 
v prípade účastníkov s postihnutím. 
 
Na toto opatrenie komisia vyčlení každému členskému štátu celkový ročný grant. 
 

2. Pilotné projetky  

Podpora nadnárodných pilotných projektov na rozvíjanie alebo prenos inovácií 
a kvality v odbornom vzdelávaní a príprave, vrátane aktivít zameraných na 
využívanie informačno-komunikačných technológií (IKT) v odbornom vzdelávaní 
a príprave. 
 
Spoločenstvo bude podporovať plán, vypracovanie, overovanie a hodnotenie v 
nadnárodných pilotných projektoch, ktoré budú rozvíjať a/alebo šíriť inovácie 
v odbornom vzdelávaní a príprave. Takéto nadnárodné projekty sa môžu 
vzťahovať na rozvíjanie kvality v odbornom vzdelávaní a príprave, rozvíjanie 
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nových metód odborného vzdelávania a profesijnej orientácie v kontexte 
celoživotného vzdelávania. 
 
Nadnárodné pilotné projekty majú za cieľ prispieť k: 
 
• Rozvíjaniu využitia IKT v aktivitách a produktoch odborného vzdelávania a 

prípravy 
• Podporovať prístup k novým nástrojom odborného vzdelávania a prípravy, k 

službám a produktom odborného vzdelávania s využitím IKT u ľudí, ktorí 
prechádzajú odbornou prípravou  

• Podporovať vytváranie nadnárodných sietí otvoreného a na diaľku 
realizovaného odborného vzdelávania s využívaním IKT (multimediálne 
vzdelávacie produkty, webové stránky, lektorovanie na diaľku) 

• Dizajn, overovanie a potvrdzovanie platnosti nových prístupov v odbornom 
vzdelávaní na základe nových pracovných situácií (napr. práca na diaľku) 

• Rozvíjanie inovačných nástrojov na poskytovanie informácií a profesijného 
poradenstva v kontexte celoživotného vzdelávania.  

 
Podpora zo strany spoločenstva v rámci týchto opatrení sa udeľuje projektom 
s trvaním až do troch rokov.  
 
Dôležité je spomenúť, že podpora sa neudeľuje na priame vzdelávacie aktivity, 
ale na produkciu cielených výsledkov (t.j. materiály, metodológie a prístupy). 
Môže sa ale žiadať podpora na overovanie materiálov a metodológií. 
 
Špeciálna podpora sa udeľuje malému množstvu projektov na témy, ktoré sú 
v osobitnom záujme spoločenstva, o ktorých sa hovorí ako o tematických 
akčných cieľoch. Tieto špecifické témy sa zverejňujú prostredníctvom 
jednotlivých výziev na podávanie projektov. Pre rok 2005-2006, boli vybrané dve 
témy: 
 
• Prenos kreditov v odbornej výchove a vzdelávaní (VET)  
• Potvrdzovanie platnosti neformálneho a neinštitucionálneho vzdelávania. 
 

Financovanie  

Európske spoločenstvo prispieva na takéto nadnárodné pilotné projekty do výšky 
až 75% oprávnených výdavkov, s hornou hranicou do 200,000 eur na rok 
a projekt. Na tematické akčné ciele sa strop môže zvýšiť do 300,000 eur na rok 
a projekt. 
 

3. Jazyková spôsobilosť  

Podpora projektov na propagáciu jazykových a kultúrnych spôsobilostí 
v odbornom vzdelávaní a príprave. 
 
Európska komisia podporuje nadnárodné pilotné projekty na rozvíjanie 
jazykových kompetencií v kontexte odborného vzdelávania. Zvláštna pozornosť 
sa venuje projektom v súvislosti s jazykmi, ktoré sa hromadne menej používajú 
a učia. 
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Projekty by sa mali zameriavať na vypracovanie, overovanie a potvrdzovanie 
platnosti, vyhodnocovanie a šírenie učebných materiálov, ako aj na inovačné 
pedagogické metódy prispôsobené špecifickým potrebám každej profesijnej 
oblasti a ekonomického odvetvia, vrátane s využívaním jazykových auditov. 
Inovačné pedagogické prístupy založené na samovýučbe jazyka a šírenie ich 
výsledkov sú rovnako pozitívne vítané. 
 
Pod týmito akčnými cieľmi a opatreniami sa môžu podávať aj návrhy na 
lingvistickú a kultúrnu podporu, najmä aby sa zlepšila jazyková a kultúrna 
vybavenosť medzi školiteľmi a inštruktormi zodpovednými za pedagogický dozor 
ľudí zúčastňujúcich sa na nadnárodných mobilitných programoch. 
 
Spoločenstvo rovnako podporuje nadnárodné projekty medzi podnikovým 
odvetvím a ustanovizňami odborného vzdelávania a prípravy, ktoré sa 
špecializujú na jazyky alebo orgánmi odborného vzdelávania a prípravy na strane 
druhej.  
 
Na základe tohto opatrenia podporuje komisia projekty v dĺžke trvania do troch 
rokov.  

 

Financovanie  

Spoločenstvo prispieva do 75 % oprávnených nákladov, maximálne 200,000 eur 
na projekt a rok. 
 

4. Nadnárodné siete  

Podpora nadnárodných sietí európskej expertízy a šírenia. 
 
Spoločenstvo podporuje aktivity nadnárodných sietí vytvorené viacerými aktérmi 
odborného vzdelávania a prípravy, spojujúce členské štáty,  regionálne 
a sektorové úrovne, verejných a privátnych aktérov. Sú to miestne orgány, 
miestne obchodné komory, odborové a zamestnávateľské organizácie a podniky, 
výskumné centrá a centrá pre odborné vzdelávanie a prípravu ako poskytovatelia 
služieb, poradenstva a informácií o prístupe k metódam odborného vzdelávania 
a produktom s osvedčenou platnosťou. 
 
Aktivity v tomto opatrení by sa mali zameriavať na: 
 
• Získavanie, triedenie a budovanie európskej expertízy a inovačných prístupov  
• Zlepšenie analýzy a predvídanie požiadaviek na zručnosti  
• Šírenie výstupov sietí a projektových výsledkov v EÚ. 
 
Podpora spoločenstva sa udeľuje nadnárodným sieťam v trvaní do troch rokov.  
 

Financovanie  

Spoločenstvo môže financovať aktivity nadnárodných sietí do 50% oprávnených 
nákladov s maximálnou sumou 150,000 eur na rok a sieť.  
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5. Referenčné materiály  

 
Podpora akčných cieľov na vytvorenie, aktualizovanie a šírenie referenčných 
materiálov. 
 
Spoločenstvo podporuje aktivity uskutočňované na nadnárodnej báze 
s prioritnými témami, ktoré sú v spoločnom záujme. Takýmito aktivitami sú:  
 
• Zavedenie komparatívnych údajov o systémoch a ustanovizniach odborného 

vzdelávania a prípravy, o praxi a rôznych prístupoch ku kvalifikáciám 
a spôsobilostiam v členských štátoch, alebo  

• Vypracovanie kvantitatívnych a/alebo kvalitatívnych informácií, analýz 
a prieskumov o  najlepších skúsenostiach z praxe na podporu politiky 
a praktík odborného vzdelávania v celoživotnom vzdelávaní, ktoré nie sú 
k dispozícii cez Eurostat alebo CEDEFOP. 

 
Spoločenstvo podporuje v rámci tohto opatrenia projekty v trvaní max. troch 
rokov.  

 

Financovanie  

Finančný príspevok spoločenstva na oprávnené náklady sa pohybuje od 50 
do100%, s maximálnou sumou  200,000 eur na rok a projekt. Pri jeho 
posudzovaní, vzhľadom na pôsobnosť navrhovaného projektu, sa môže zvýšiť 
maximálna suma na 300,000 eur. 
 

Priority EÚ pre program Leonardo II 

Jednotlivé výzvy na podávanie projektov v rámci programu Leonardo stanovujú 
aj špecifické priority vzťahujúce sa na programové ciele. Výzvy na podávanie 
projektov v roku 2005-2006 majú nasledovné špecifické priority (vzťahujúce sa 
na všetky opatrenia okrem tematických akčných plánov): 
 
• Presadzovanie transparentnosti kvalifikácií  
• Rozvíjanie kvality v systémoch a praxi odborného vzdelávania  
• Rozvíjanie relevantného a inovačného obsahu e-learningu  
• Stála odborná príprava učiteľov a školiteľov  
 

Spravovanie programu Leonardo II 

Právna zodpovednosť za program Leonardo II spočíva na DG Európskej komisie 
pre vzdelávanie a kultúru.  
 
Pri implementácií programu Leonardo II pomáha Európskej komisii Výbor 
Leonardo. Výbor sa skladá z dvoch zástupcov z každého členského štátu 
a z účastníckych krajín EFTA/EEA. Predsedá mu zástupca komisie. Sociálni 
partneri sa zúčastňujú na výbore v rovnakom počte ako pozorovatelia, 
v zastúpení: 
 
ETUC(EOK) 28 
UNICE 14 
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CEEP 1 
UEAPME 1 
EUROCHAMBRES 1 
EUROCOMMERCE 1 
 
Ako pozorovatelia sú zastúpené na výbore aj ďalšie účastnícke krajiny.  
 
Výbor Leonardo vypracováva stanoviská k: 
 
• Všeobecným rámcovým odporúčaniam na finančnú podporu  
• Záležitostiam vzťahujúcim sa na vnútorné členenie a rozpis programu  
• Procedúram výberu, nadväzným mechanizmom, vyhodnocovaniu, šíreniu 

a prenosu výsledkov  
• Prioritám opatrení spoločenstva a k ročnému pracovnému programu  
• Celkovej bilancii programu  
• Implementácii. 
 
Ďalej, v rámci Leonardo II boli poverené národné agentúry, aby implementovali 
program na národnej úrovni. Národné agentúry spolupracujú s Európskou 
komisiou na implementácii Leonardo II, pričom fungujú ako zástupcovia svojich 
národných vlád. 
 

Podanie projektových návrhov  

Projekty podané ako odpoveď na výzvu na podanie návrhov sa musia podriadiť 
niektorej z troch typov procedúr, v závislosti od opatrenia, od ktorého sa odvíja 
ich projektový návrh.  

Procedúra A 

Procedúra A sa vzťahuje na mobilitu (umiestňovanie a výmenný pobyt). Pod 
touto procedúrou musí podať podávateľ projektu svoj návrh národnej agentúre 
vo vlastnej krajine, ktorá koordinuje Leonardo II. Národná agentúra zodpovedá 
za organizovanie vyhodnotenia a výberu, ktorým sa návrhy vyberajú na 
financovanie.  

Procedúra B 

Procedúra B sa vzťahuje na pilotné projekty (okrem tematických akcií), jazykové 
spôsobilosti a nadnárodné siete. Je to dvojstupňová procedúra. V prvej etape 
podávajú podávatelia projektov svoje prednávrhy (t.j. nie úplné návrhy) 
národnej agentúre v krajine. Národná agentúra zodpovedá za proces 
vyhodnotenia a výber prednávrhov. Úspešné prednávrhy potom podávatelia 
sformujú do úplných návrhov (etapa 2) a zašlú národnej agentúre. Za 
vyhodnotenie podaných návrhov zodpovedajú národná agentúra i Európska 
komisia.  

Procedúra C 

Procedúra C sa vzťahuje na pilotné projekty (tematické akcie), referenčné 
materiály, návrhy podané európskymi organizáciami (t.j. organizáciami majúcimi 
najmenej 1 členskú organizáciu v každom členskom štáte EÚ ) a spoločné akcie 
(t.j. výzvy na podávanie návrhov spolu s ostatnými programami EÚ ). Podobne 
ako procedúra B, ide o dvojstupňovú procedúru. Ale v tomto prípade projektoví 
podávatelia podávajú svoj prednávrh (etapa 1) Európskej komisii. Komisia 
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zodpovedá za vyhodnotenie prednávrhov a svoje stanovisko oznámi Výboru 
Leonardo. Následne komisia vyzve podávateľov úspešných prednávrhov, aby 
predložili kompletné návrhy (etapa 2). V 2. etape komisia zodpovedá za 
organizovanie vyhodnotenia kompletných návrhov a výsledok zašle výboru 
Leonardo, ktorý podá svoje stanovisko. Potom vypracuje komisia definitívny 
zoznam úspešných návrhov.  
 
Pôvodný program Leonardo, ktorý odštartoval v roku 1995, bol zmesou rôznych 
predchádzajúcich existujúcich programov. Tento fakt a spletitosť zapájania 
kľúčových „sponzorujúcich“ aktérov (Rada ministrov, Európsky parlament a 
Európska komisia) robia proces podania úspešného návrhu, ktorý by spĺňal 
všetky predpoklady, zložitým, najmä pre organizácie, ktoré sú pre svet 
európskych projektov a financovania nové. Urobili sa už pokusy zjednodušiť 
aplikačný proces Leonardo II, ale je dôležité, aby ste sa sami poriadne 
oboznámili s požiadavkami vytýčenými v sprievodnej príručke pre podávateľov.  
 

Odbory a program Leonardo II  

Program Leonardo II je pre odbory dôležitý, lebo jeho úloha pri presadzovaní 
sociálneho dialógu75 je zreteľne vyjadrená a uznaná. Dáva to možnosť 
pracovať na budovaní sociálneho dialógu v oblasti odborného vzdelávania 
a prípravy na všetkých úrovniach priemyselných odvetví a vo verejnom sektore.  
 
Každú výzvu na podanie návrhov dopĺňa množstvo špecifických tém, na ktoré 
Európska komisia zvlášť vyzýva, aby boli podané návrhy. Tieto témy sú pre 
odbory významné. Odtiaľ môžu čerpať špecifické príležitosti na ďalšie rozvíjanie 
sociálneho dialógu a vlastné aktivity na odbornú prípravu.  
 
Paralelne aj EOK navrhuje prioritné témy, aby stimulovala iniciatívnosť odborov 
v špecifických doménach odborného vzdelávania a prípravy.  
 
Tak ako sme povedali v Kapitole deväť, EOK celkovo nazerá na odborné 
vzdelávanie a prípravu v kontexte zmien na trhu práce, zvyšujúcej sa 
nezamestnanosti, ktorá postihuje tak dospelých i mladých ľudí, v zavádzaní 
nových technológií a nových foriem organizácie práce a v plošnejšom rozvíjaní 
informačnej spoločnosti. V rozvíjaní odborovej stratégie vo svetle odborného 
vzdelávania a prípravy, EOK zastáva názor, že je dôležité budovať na:  
 
• Podpore politiky celoživotného vzdelávania, ktorá vedie do zvyšovania 

zamestnanosti 
• Rozvíjaní európskeho sociálneho dialógu v oblasti odborného vzdelávania a 

prípravy  
• Zvyšovaní kapacity európskeho odborového hnutia, aby odbory mohli zaujať 

skôr proaktívny ako reaktívny prístup, keď čelia návrhom Európskej komisie 
v oblasti odborného vzdelávania. 

 
Ďalšie informácie  
 
• Domovská stránka Európskej komisie pre program Leonardo 

                                                 
75 See Chapter 9 



 130 

http://europa.eu.int/comm/education/programmes/leonardo/leona
rdo_en.html 

• Kompendiá predchádzajúcich projektov Leonardo vypracované Európskou 
komisiou: (Databáza projektov na základe kompendií za roky 1995-1999) 
http://europa.eu.int/comm/education/leonardo/compacc.html 

• ETUCO: Informačná knižnica EÚ  
http://www.etuc.org/etuco/en/eu_information/library/leon2intro.cf
m  

• Bulletin ETUCO: Trainers’ Digest No. 66 
     http://www.etuc.org/ETUCO/en/news/newsletters/trdigest/intro.cfm 
 
 
Pri programoch Leonardo a Socrates pomáha DG Európskej komisie pre 
vzdelávanie a kultúru Agentúra pre technickú pomoc  
 
Socrates, Leonardo & Youth Technical Assistance Office 
Rue Colonel Bourg 139 
B - 1140 Brussels 
Fax : +32.2.2330150 
Email: leonardo@socloyouth.be 
 
 

http://europa.eu.int/comm/education/programmes/leonardo/leona
http://europa.eu.int/comm/education/leonardo/compacc.html
http://www.etuc.org/etuco/en/eu_information/library/leon2intro.cf
http://www.etuc.org/ETUCO/en/news/newsletters/trdigest/intro.cfm
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Nové programy pre vzdelávanie a odbornú prípravu na roky 2007-
2013 

 
Po mnohých rokovaniach schválila Európska komisia ambiciózne návrhy na novú 
generáciu programov pre vzdelávanie a odbornú prípravu na obdobie 2007-2013. 
Tieto nastúpia po súčasných programoch Leonardo, Socrates a Tempus, ktorých 
posledným rokom konania bude rok 2006.  
 
Aj keď konečné schválenie nových programov bude trvať asi do konca roka 2005, 
plány komisie sú už známe. Po období konzultácií (vrátane konzultácií so 
sociálnymi partnermi) medzi novembrom 2002 a februárom 2003, komisia 
zverejnila svoje oznámenie: „Nová generácia programov spoločenstva pre 
vzdelávanie a odbornú prípravu po roku 2006“,  v ktorom načrtáva obsah dvoch 
veľkých nových programov: 
 
• Integrovaný akčný program v celoživotnom vzdelávaní, na mobilitu 

a spoluprácu medzi EÚ, EEA/EFTA a kandidátskymi krajinami, do ktorých sa 
zaradia existujúce programy Socrates a Leonardo da Vinci   

• Program Tempus Plus, pre susediace krajiny EÚ a pre existujúce krajiny 
Tempus, ktorý sa zameria na spoluprácu a rozvoj vyššieho vzdelávania, 
odborného vzdelávania, vzdelávania na školách a vzdelávania dospelých.  

 
Komisia vidí svoje návrhy ako odpoveď na štyri kľúčové faktory: 
 
• Zmeny v celej EÚ, v ktorých sa vzdelávacie a školiace systémy stali čoraz 

integrovanejšími v kontexte celoživotného vzdelávania 
• Zvyšujúca sa informovanosť členských štátov o dôležitosti umiestnenia 

vzdelávania a odbornej prípravy do jadra lisabonskej stratégie, aby sa Európa 
mohla stať najkonkurenčnejšou ekonomikou založenou na vedomostiach do 
roku 2010. Prízvukoval to bolonský proces 76 (vyššie vzdelávanie) a kodanský 
proces77 (odborné vzdelávanie a príprava), ktorých cieľom je posilniť 
súdržnosť a kvalitu európskej politiky v týchto oblastiach.  

• Potreba riešiť pociťovanú rozkúskovanosť a nedostatok synergie, ktoré 
predstavujú súčasne  programy  

• Potreba zjednodušiť a racionalizovať legislatívne nástroje a administratívne 
systémy spoločenstva  

 
Integrovaný program sa bude skladať zo štyroch špecifických odvetvových 
programov: Comenius pre školské vzdelávanie; Erasmus pre univerzity; 
Leonardo pre odborné vzdelávanie a prípravu a Grundtvig pre vzdelávanie 
dospelých. 
 
Takisto bude obsahovať nový priečny program so štyrmi kľúčovými aktivitami: 
aktivity, ktoré sa individuálne zamerajú na rozvoj politiky, vzdelávanie 
v jazykoch, informačné a komunikačné technológie a na ďalšie šírenie. Okrem 
toho, program Jean Monnet sa zameria na posilnenie rozvoja orgánov a inštitúcií 
aktívnych v oblasti vzdelávania na európskej úrovni. 
 

                                                 
76 Pozri http://www.europa.eu.int/comm/education/policies/educ/bologna/bologna_en.html  
77 Pozri http://www.europa.eu.int/comm/education/copenhagen/index_en.html  

http://www.europa.eu.int/comm/education/policies/educ/bologna/bologna_en.html
http://www.europa.eu.int/comm/education/copenhagen/index_en.html
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Návrhy v tomto oznámení stavajú na skúsenosti z existujúcich programov, ktorá 
je zosumarizovaná do priebežných hodnotiacich správ zverejnených v rovnakom 
čase78. 
 
Účelom tohto integrovaného programu je byť pružnejší a ľahší v prístupe. Bude 
značne decentralizovaný, s 80% financií, ktoré budú spravovať národné agentúry 
v účastníckych krajinách. 
 
Po zverejnení oznámenia komisia prehodnotila svoju politiku a v júli 2004 ju 
predložila ako návrh na spoločné stanovisko Európskym parlamentom a Radou 
EU79. Širší rámec vytýčený v oznámení a o ktorý sa opiera tento návrh, 
kvantifikuje ciele: 
 
• 1 z 20 žiakov zapojený v akčnom programe Comenius v rokoch 2007-2013 
• 3 milióny študentov v programe Erasmus do roku 2011 
• 150,000 umiestnení v rámci programu Leonardo do roku 2013 
• 25,000 mobilít v rámci Gruntvig do roku 2013 
 
Návrh predstavuje značné rozšírenie zdrojov EÚ na podporu vzdelávania 
a odbornej prípravy, s rozpočtom 13,620 miliónov eur na sedemročné obdobie, 
čo je takmer trikrát viac než celková suma na súčasné programy. Významnou 
zmenou v detailoch programu je prenos zodpovednosti za vyššie odborné 
vzdelávanie z Leonarda na Erasmus. 
 
On-line knižnica ETUCO „ Informačný servis EÚ“, ako aj bulletin Trainers’ Digest 
podajú detaily o ďalšom vývoji návrhov a o procese rozhodovania, ako aj 
o obsahu, prioritách, procedúrach a výzvach na podávanie návrhov. 
 
• ETUCO Informačná knižnica EÚ 
    http://www.etuc.org/etuco/en/eu_information/library/default.cfm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
78 Text oznámenia a hodnotiace správy nájdete na 
http://www.europa.eu.int/comm/education/programmes/newprog_en.html 
79 Pozri http://europa.eu.int/comm/dgs/education_culture/newprog/com4_en.pdf 

http://www.etuc.org/etuco/en/eu_information/library/default.cfm
http://www.europa.eu.int/comm/education/programmes/newprog_en.html
http://europa.eu.int/comm/dgs/education_culture/newprog/com4_en.pdf
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Kapitola 13 
 

Štrukturálne fondy, 
iniciatívy spoločenstva a článok 6 

 
 
Ako sme poznamenali v Kapitole 11, medzi najdôležitejšie mechanizmy, ktoré 
má Komisia k dispozícii, sú tzv. štrukturálne fondy, z ktorých je z odborárskeho 
hľadiska asi najvýznamnejší Európsky sociálny fond. Po celkovom prehľade 
štrukturálnych fondov, sa táto kapitola bude zaoberať Európskym sociálnym 
fondom, programom EQUAL ako iniciatívou spoločenstva podporovaného zo 
sociálneho fondu a na článok 6 fondu. 
 

Štrukturálne fondy  

Štrukturálne fondy sú zásadným nástrojom, ktorý využíva Európska únia 
v partnerstve s členskými štátmi na podporu menej favorizovaných oblastí, aby 
znížila sociálno-ekonomické rozdiely medzi jednotlivými členskými štátmi a medzi 
jednotlivými územnými oblasťami. Ich cieľom je pozdvihnúť ekonomickú 
a sociálnu súdržnosť, čo je základnou politickou prioritou únie.  
 
Takýmito fondmi sú:  
 
• Európsky fond regionálneho rozvoja (the European Regional 

Development Fund- ERDF), ktorý sa používa na financovanie 
produktívnych investícií, infraštruktúry a iniciatív určených na podporu 
miestneho rozvoja a malých a stredných podnikov  

• Európsky sociálny fond (the European Social Fund -ESF), ktorý sa 
zameriava na zamestnanosť a odbornú prípravu, na podporu zručnej 
a prispôsobivej pracovnej sily a na proaktívnu politiku v boji proti 
nezamestnanosti a na podporu rovni príležitostí  

• Európsky poľnohospodársky usmerňovací a garančný fond (the 
European Agricultural Guidance and Guarantee Fund - EAGGF), ktorý 
financuje aktivity určené na rozvoj farmárskeho prostredia  

• Finančný nástroj na riadenie rybolovu (The Financial Instrument for 
Fisheries Guidance- FIFG), ktorý podporuje rozvoj rybného hospodárstva 
a akvakultúry a podporuje transformáciu a komercializáciu príslušných 
produktov. 

 
Spolu tieto fondy prispievajú k napĺňaniu troch prioritných cieľov definovaných v 
pláne spoločenstva na obdobie 2000-2006: 
 
Cieľ 1: podpora štrukturálneho rozvoja a modernizácie zaostávajúcich regiónov. 
Toto opatrenie je určené regiónom, v ktorých HDP (hrubý domáci produkt), 
vypočítaný na báze osobitných parametrov, je menší než 75% priemerných čísiel 
v spoločenstve ako celku.  
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Cieľ 2: stimulácia ekonomickej a sociálnej regenerácie v oblastiach so 
štrukturálnymi ťažkosťami. Toto opatrenie je určené oblastiam stanovených na 
báze osobitných parametrov, v ktorých sa uskutočňujú hlboké sociálne 
a ekonomické zmeny  tradičného priemyslu a  priemyselných odvetví služieb. Ide 
o problémové mestské oblasti, vidiecke oblasti a útlmové oblasti rybolovu.  
 
Cieľ 3: presadzovanie modernizácie politiky a systémov vzdelávania, odbornej 
prípravy a zamestnanosti. Toto opatrenie pokrýva všetky regióny a oblasti, ktoré 
nepatria pod ciele 1 a 2, ale je určené aj na zabezpečenie politického rámca pre 
celkové aktivity v spojitosti s ľudskými zdrojmi v jednotlivých krajinách. 
 
Cieľ 3 je dotovaný výlučne cez ESF; Cieľ 1 všetkými fondmi; a Cieľ 2 iba 
prostredníctvom  fondov ERDF, ESF a FIFG. 
 
Ku koncu roku 1999, každý členský štát v spolupráci a na požiadanie Európskou 
komisiou pripravil rámcový dokument (známy ako Rámcová podpora 
spoločenstva alebo Jednotný programový dokument). Tento dokument poskytuje 
všeobecné i špecifické rámcové odporúčania na intervenciu v oblasti každého 
cieľa, plánované opatrenia na implementáciu, finančné plány a spravujúce 
a monitorovacie metódy. 
 
Okrem dokumentu Rámcová podpora spoločenstva sa od každej krajiny žiada, 
aby opäť v konzultácii s komisiou predložila druhý dokument, Referenčný rámec 
na rozvoj ľudských zdrojov a na oživenie a zlepšenie zamestnanosti. Tento 
vytyčuje intervenčnú stratégiu pre krajinu ako celok v súlade s rámcovými 
odporúčaniami obsiahnutými v národnom akčnom pláne pre zamestnanosť 
každého členského štátu (NAP)80. EÚ chce, aby národné akčné plány boli 
financované hlavne prostredníctvom ESF, preto rámcové odporúčania na 
intervenciu v Cieli 3 a referenčný rámec pre ľudské zdroje, ktoré sa dajú 
realizovať len prostredníctvom zdrojov ESF, sa musia napájať na národné akčné 
plány. 
 

Financovanie štrukturálnych fondov  

Celková suma financií EÚ zverených týmto fondom na obdobie 2000-2006 
dosahuje výšku 183,564 miliónov eur. Okrem tejto sumy existujú aj financie 
vyčlenené na národné spolufinancovanie. Každá krajina musí prispievať finančne 
do výšky najmenej 25% pre oblasti zahrnuté pod Cieľ 1 a 55% pre oblasti 
zahrnuté pod Cieľ 3. 
 

Európsky sociálny fond  

Vzhľadom na charakter ESF, ktorý kladie dôraz na zamestnanosť a odbornú 
prípravu, je vhodné pozrieť sa detailne na úlohy, ktoré sa tomuto fondu stanovili 
v nariadeniach spoločenstva na roky 2000-200681. Treba znovu zdôrazniť, že 
tieto úlohy sa musia vykonávať v rámci národných akčných plánov každej 
krajiny:  
 

                                                 
80 Pozri časť Rast, konkurencieschopnosť a zamestnanosť v Kapitole 8 
81 Pozri http://www.europa.eu.int/comm/employment_social/esf2000/regulations/esf/en.pdf 

http://www.europa.eu.int/comm/employment_social/esf2000/regulations/esf/en.pdf
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• Rozvíjanie a podpora aktívnej politiky trhu práce v boji a ochrane pred 
nezamestnanosťou, na ochranu žien a mužov pred dlhodobou 
nezamestnanosťou, na uľahčenie reintegrácie dlhodobo nezamestnaných na 
trhu práce a podpora profesijnej integrácii mladých ľudí a osôb vracajúcich sa 
na trh práce po období prerušenia  

• Podpora rovnosti príležitostí pre všetkých v prístupe na trh práce, s dôrazom 
najmä na tých, ktorí sú vystavení sociálnemu vylúčeniu  

• Podpora a zlepšenie: 
o odbornej prípravy  
o vzdelávania  
o poradenstva  

ako súčasť politiky celoživotného vzdelávania, aby sa: 
o uľahčil a zlepšil vstup a integrácia na trhu práce 
o zlepšila a zachovala schopnosť zamestnania a  
o podporila mobilita pracovných miest  

• Podpora zručnej, odborne pripravenej a adaptabilnej pracovnej sily, inovácia 
a adaptabilita organizácie práce, rozvoj podnikateľstva a podmienok, ktoré 
uľahčia vytvorenie pracovných miest, zvyšovanie zručností a oživenie 
ľudského potenciálu vo výskume, vede a technológii  

• Špecifické opatrenia na zlepšenie vstupu žien a ich účasti na trhu práce, 
vrátane ich profesijného rozvoja, ich prístupu k novým pracovným 
príležitostiam a začatiu podnikania a znižovanie vertikálnej i horizontálnej 
segregácie na báze pohlavia na trhu práce.  

 
Tieto nariadenia poukazujú na ďalšie tri funkcie ESF, ktoré sa prelínajú 
s oblasťami  vytýčenými vyššie. Prvá hovorí o podpore miestnych iniciatív 
zamestnanosti, vrátane územných paktov zamestnanosti. Druhá hovorí 
o návrhoch programov a projektov určených na využívanie nového potenciálu 
pracovných príležitostí v informačnej spoločnosti. Tretia sa dotýka rovnosti 
medzi mužmi a ženami v zmysle implementácie politiky rovnosti príležitostí. 
 
Počas roka 2004 každý členský štát analyzoval spolu s komisiou dosiahnuté 
výsledky a prehodnotil existujúce zdroje a ciele vo svetle meniaceho sa 
európskeho kontextu. Štáty, ktorá vstúpili do Európskej únie 1.mája 2004 
a využívali intervencie štrukturálnych fondov na prispôsobenie svojich 
ekonomických a sociálnych systémov európskym štandardom, budú rovnako 
zapojené do jeho uplatňovania až do roku 2006. V roku 2007 sa uskutoční revízia 
štrukturálnych fondov, aby sa zobral plne do úvahy vstup nových členských 
krajín a aby sa predefinovali zdroje a ciele v zmysle horeuvedeného 
vyhodnocujúceho procesu, ktorý by mal skončiť v roku 2005.  
 

Iniciatívy spoločenstva  

Iniciatívy spoločenstva ustanovujú ďalší dôležitý nástroj implementácie európskej 
politiky. Charakterizuje ich odlišná forma intervencie v porovnaní 
s implementáciou využívania štrukturálnych fondov:  
  
• Sú presne určené na dosiahnutie špecifickejších a menej všeobecných cieľov  
• Musia produkovať inovačné projekty - inými slovami, projekty, ktoré nie sú 

len užitočné a pozitívne samy o sebe, ale vytvárajú aj určitú pridanú hodnotu 
za a nad aktivitami a procedúrami, ktoré sú v súčasnosti schválené  
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• Musia byť nadnárodné – inými slovami, musia ich plánovať a implementovať 
(aj keď s možnosťou rôznej úrovne zapojenia) partneri rôznych krajín 
Európskej únie a aj, príležitostne, ostatné krajiny 

• Sú dotované oveľa menším rozpočtom než štrukturálne fondy, nakoľko ich 
cieľ nie je priamo prispievať do rozvoja a zamestnanosti v Európe. Ich cieľom 
je skôr podporiť iniciatívy, ktoré vzhľadom na svoj inovačný obsah sa môžu 
stať stimulom pre členské štáty i samotnú EÚ pri identifikácii politiky, ktorá by 
mohla byť spätne podstatným prínosom pre celkové ciele EÚ. 

 
V období medzi rokom 1994-1999 vytvorilo spoločenstvo mnohé iniciatívy. 
Dotýkali sa problémov, ako napr.: konverzie zbrojárskeho priemyslu (tzv. Konver 
Programme); podpory zamestnanosti žien (tzv. Now Programme); a pomoci 
zamestnancom prispôsobiť sa transformácii v priemysle (tzv. Adapt Programme). 
 
Právne úpravy štrukturálnych fondov v období medzi 2000 až 2006 obsahujú len 
štyri iniciatívy spoločenstva. S malými zmenami opätovne zavádzajú aktivity, 
ktoré sa už viedli v predchádzajúcej fáze programovania spoločenstva od roku 
1994 do roku 1999. Sú to:  
 
• INTERREG, ktorého cieľom je podporovať cezregionálnu a cezhraničnú 

spoluprácu medzi susednými štátmi, nielen nevyhnutne v rámci EÚ (napr. 
Taliansko a Švajčiarsko); medzi krajinami v rámci Európy, oddelenými morom 
(napr. Taliansko a Španielsko) a v Európe a Afrike (napr. Francúzsko 
a Tunisko) 

• URBAN, ktorého cieľom je dodať novú dôveru ekonomickej a sociálnej vitalite 
utlmených mestských oblastí, aby sa podporil trvalo udržateľný 
urbanistický vývoj  

• LEADER, ktorý rieši vidiecky rozvoj  
• EQUAL, ktorý presadzuje nadnárodnú spoluprácu na podporu novej praxe 

v boji proti diskriminácii a nerovnosti vo vzťahu k trhu práce a sociálnej 
a profesijnej integrácii ľudí hľadajúcich politický azyl. 

 

Financovanie iniciatív spoločenstva  

Tieto iniciatívy sú dotované použitím 10,422 miliónov eur zo štrukturálnych 
fondov. INTERREG a URBAN financuje ERDF; LEADER je dotovaný z EAGGF a 
EQUAL z ESF (2,847 milióna eur). 
 

Program EQUAL  

EQUAL, ako ukazuje zdroj jeho financovania, je určený na pomoc implementácii 
stratégie zamestnanosti spoločenstva na báze rámcových odporúčaní 
a koncentruje sa na štyri piliere:  
 
• Schopnosť zamestnania    
• Podnikanie   
• Prispôsobivosť  
• Rovnosť príležitostí pre mužov a ženy  
 
EQUAL overuje nové formy riešenia diskriminácie a nerovnosti, ktorá sa objavuje 
v súvislosti s prácou a u tých, ktorí hľadajú zamestnanie pomocou projektov 
plánovaných v rámci nadnárodnej spolupráce a implementovaných v špecifických 
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miestnych súvislostiach.  EQUAL rieši aj špecifické potreby azylantov vzhľadom 
na ich pracovné možnosti.  
 

Základné informácie  

EQUAL je pokračovateľom dvoch skorších iniciatívnych programov spoločenstva. 
Prvým je ADAPT, ktorý sa usiluje posilniť adaptáciu pracovníkov na zmeny 
v priemysle, zásadne prostredníctvom odborného vzdelávania a prípravy. Druhý 
je EMPLOYMENT, ktorý podporoval využitie ľudských zdrojov na zvýšenie 
zamestnanosti pomocou štyroch zvláštnych programov:  
 
• NOW pre ženy  
• HORIZON pre tých, ktorí majú telesné ťažkosti a sú menej favorizovaní  
• YOUTHSTART pred mladých ľudí do 21 rokov 
• INTEGRA pre slabšie skupiny na trhu práce. 
 
Tieto programy podnietili vytvorenie tisícky projektov po celej Európe, ktoré 
realizovali miestne zastupiteľstvá, zamestnávatelia, školiace centrá, školy, 
univerzity, všetky strany priemyslu a dobrovoľné organizácie, často v spolupráci. 
 
Cieľom EQUAL je nadviazať na najlepšie výsledky dosiahnuté cez ADAPT 
a EMPLOYMENT, ich zoradením do strategickejšieho a koordinovanejšieho 
prístupu. EQUAL funguje spojením kľúčových hráčov (vrátane miestnych 
a národných zastupiteľstiev, mimovládnych organizácií, sociálnych partnerov 
a podnikateľského sektora, najmä malých a stredných podnikov), aby pracovali 
v partnerstve a zoskupili svoje odborné poznatky a skúsenosti.  EQUAL 
implementujú na národnej úrovni skupiny týchto aktérov zakladajúc rozvojové 
partnerstvo (DP). Rozvojové partnerstvo sa môže založiť buď ako „sektorové 
rozvojové partnerstvo“ – so zameraním sa na konkrétny ekonomický sektor 
alebo konkrétnu tému alebo problematiku cieľových skupín – alebo ako 
„geografické rozvojové partnerstvo“, ktoré pracuje, napr. v konkrétnom meste 
alebo v oblasti medzi prácou a domovom. Členovia DP, ktorí pracujú podľa 
všeobecného rámca vypracovaného na úrovni členských štátov, definujú 
a dohodujú inovačnú stratégiu, v rámci ktorej sa pokúsia prísť na nové prístupy 
k problémom diskriminácie a nerovnosti. Každé DP ma najmenej jedného 
partnera z iného členského štátu (alebo aj z nečlenského štátu, ktorý je 
oprávnený dostať financie z programov PHARE, TACIS, MEDA alebo CARDS) a je 
zapojené do európskej siete ostatných DP, ktoré sa zaoberajú tou istou témou. 
Výsledky aktivít DP sa budú vyhodnocovať s cieľom začleniť ich do načrtávania 
budúcej politiky a praxe v rámci európskej stratégie zamestnanosti. 
 

Špecifické opatrenia a spravovanie programov  

V apríli 2000 definovala Európska komisia tematické oblasti – všetky v spojitosti 
so štyrmi piliermi európskej stratégie zamestnanosti –ktoré by tvorili prioritné 
oblasti pre prvú výzvu na podávanie návrhov v rámci programu EQUAL. Týmito 
témami, ktoré sa potvrdili aj v druhej výzve, sú: 
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Schopnosť zamestnania 

• Uľahčenie vstupu a návratu na trh práce pre tých, ktorí majú ťažkosti 
s integráciou alebo reintegráciou na trh práce, ktorý musí byť otvorený pre 
všetkých  

• Boj proti rasizmu a xenofóbií v súvislosti s trhom práce  

Podnikanie  

• Otvorenie procesu vstupu do podnikania pre všetkých, poskytovaním 
nástrojov požadovaných na založenie podnikania a na identifikáciu 
a využívanie nových možností na vytváranie pracovných príležitostí 
v mestských a vidieckych oblastiach  

• Posilnenie sociálnej ekonomiky (tretí sektor), najmä služieb v záujme 
spoločenstva, s koncentráciou na zlepšenie kvality pracovných príležitostí  

Prispôsobivosť  

• Podpora celoživotného vzdelávania a všestranných pracovných praktík, ktoré 
povzbudia k náboru tých, ktorí trpia diskrimináciou a nerovnosťou na trhu 
práce  

• Podpora prispôsobivosti firiem a zamestnancov na štrukturálne ekonomické 
zmeny a na využívanie informačnej technológie a ďalších nových technológií  

Rovnosť príležitostí pre ženy a mužov  

• Zosúladenie rodinného a profesijného života, ako aj reintegrácia mužov 
a žien, ktorí odišli z trhu práce, rozvíjaním flexibilnejších a efektívnejších 
foriem organizácie práce a podporných služieb  

• Znižovanie rodových rozdielov a podpora desegregácie pracovných príležitostí  

Azylanti  

Napomáhanie integrácii azylantov. Aktivity na podporu tých, ktorí boli prijatí na 
základe humanitárneho presídlenia alebo evakuačného programu, alebo tých, 
ktorí sú príjemcami dočasných ochranárskych opatrení, ako aj tých, ktorým nebol 
udelený status utečenca, ale ktorí sú príjemcami iných foriem ochrany 
(doplňujúcej alebo vedľajšej ochrany), nakoľko im situácia bráni ich návratu do 
krajiny pôvodu. Mohlo by ísť aj o pomoc azylantom, ktorí čelia repatriácii, vo 
vzdelávaní a odbornej príprave, čo by im umožnilo získať zručnosti užitočné v ich 
domovskej krajine.  
 
Každý členský štát si robí svoju vlastnú ďalšiu priorizáciu v rámci týchto tém 
a vypracováva Iniciatívny program spoločenstva (CIP), s vytýčením, ako zamýšľa 
implementovať EQUAL na národnej úrovni v spolupráci s rôznymi rozvojovými 
partnerstvami (DP). Členské štáty musia aj zabezpečiť, že z ich návrhov budú 
mať predovšetkým úžitok tí, ktorí sú diskriminovaní (na základe pohlavia, rasy 
alebo etnického pôvodu, náboženstva alebo presvedčenia, postihnutia, veku 
alebo sexuálnej orientácie) a nerovní. 
 
Na báze týchto národných CIP, ktoré schvaľuje komisia, existujú výzvy na 
podávanie návrhov, ktoré vydávajú členské štáty: prvé výzvy boli zverejnené 
v roku 2001, druhé v roku 2004. Každý projektový návrh musí obsahovať sériu 
koordinačných iniciatív, určených na odstránenie diskriminácie alebo nerovnosti 
vyplývajúcej z pracovného trhu v danej geograficky definovanej oblasti alebo 
v danej oblasti podnikania, a to realizáciou cez rozvojové partnerstvá so 
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zapojením najmenej dvoch rôznych partnerov (napr. verejné úrady, verejné 
zamestnanecké služby, podnikateľský sektor, organizácie sociálnych partnerov, 
školiace centrá, školy, univerzity a mimovládne organizácie). 
 
Od každého návrhu sa vyžaduje, aby bol rozdelený na tri hlavné prvky:  
 
• Prvá etapa, s predpokladom trvania približne šesť mesiacov, sa venuje 

ustanoveniu skôr reálneho, než čisto formálneho partnerstva. Financovanie 
tejto prvej etapy pokrýva náklady na stretnutia medzi partnermi – vrátane 
najmenej jedného z ďalšej krajiny – a umožňuje definovať detailný pracovný 
plán, presne stanoviť úlohu každého partnera a identifikovať stranu 
zodpovednú za finančnú administratívu projektu. 

• Projekty, ktoré preukážu v prvej etape, že sú skutočne reprezentatívne do tej 
miery, že berú do úvahy názory každého partnera a ukazujú dobrý stupeň 
finančnej transparentnosti, sú schválené a prechádzajú do druhej etapy. 
Táto sa vzťahuje na implementáciu hlavného pracovného programu 
rozvojového partnerstva (DP), ktorá bežne pokrýva úvodné obdobie  2 až 3 
roky, s možnosťou predĺženia na základe posudzovania výsledkov. 

• Tretia etapa, ktorá môže bežať súbežne s druhou alebo po nej, typicky 
obsahuje tematické vytváranie sietí medzi projektmi. S podporou tak komisie 
i národných úradov zodpovedných za program, rozvojové partnerstvá si 
vymieňajú skúsenosti a šíria dobré praktické skúsenosti a výsledky, ktoré 
vedú potom priamo do politických cieľov každého jednotlivého štátu a EÚ ako 
celku.  

 

Odbory, štrukturálne fondy a program EQUAL  

Nariadenia spoločenstva dovoľujú plné zapájanie odborov a zamestnávateľských 
organizácií do rôznych etáp implementovania štrukturálnych fondov a programu 
EQUAL, so zvláštnym dôrazom na vypracovávanie plánov, finančné kritériá, plány 
monitorovania a na záverečné hodnotenia. Rozhodnutia o jednotlivých projektoch 
zostávajú z väčšej časti záležitosťou inštitucionálnych orgánov ako ministerstiev, 
regionálnych úradov a pod., ktoré v minulosti nie vždy venovali náležitú 
pozornosť projektom so zapojením odborov. Ale vo všeobecných cieľoch vo 
štvrtom pilieri navrhovanom pre národné akčné plány a pre Európsky sociálny 
fond sa neustále hovorí o zamestnancoch a dôležitosti odbornej prípravy ako 
kľúčového faktora na zlepšenie schopností zamestnania. Odbory musia dobre 
využiť tieto referencie.  
 
V súvislosti s projektmi sa najlepšie možnosti ponúkajú pri ich zameraní na 
odbornú prípravu, resp. rekvalifikáciu zamestnancov, alebo pri ich zameraní na 
poskytovanie pomoci pri profesijnej orientácii mladších a nezamestnaných. Zdá 
sa, že pôjde väčšinou o projekty v oblasti profesionálnej prípravy, čo je oblasť, 
v ktorej nie sú všetky európske odborové organizácie v súčasnosti aktívne.  
 
Potreba profesionálnej prípravy musí byť ponímaná v čo najširšom slova zmysle, 
aby sa mohli do nej zahrnúť oblastné expertízy vlastné pre tie odborové 
štruktúry, ktoré sa zapájajú do odborárskeho vzdelávania. Školenia odborových 
funkcionárov, ktorých prácou bude sledovať programovanie Európskeho 
sociálneho fondu, politiku trhu práce, iniciatívy na oživenie zamestnanosti na 
miestnej úrovni, imigračné problémy, rovnosť príležitostí a rôzne formy 
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nerovností, ktoré sa objavujú na miestnej úrovni, musia obsahovať kľúčové 
oblasti vzdelávacej expertízy: 
 
• Primárnu analýzu vzdelávacích potrieb  
• Vypracovanie učebných osnov a implementáciu foriem vzdelávania  
• Vypracovanie rámcových odporúčaní, inovačných materiálov a pomoci 

s informačnými technológiami. 
 
Najmä v súvislosti s programom EQUAL, ktorý zakomponováva silný nadnárodný 
faktor, musíme využiť čo najviac sieť organizácií v rámci EOK a ETUCO, aby sme 
stanovili kľúčové faktory v každej krajine, na báze ktorých sa stanoví a určí 
úspešná nadnárodná aktivita. 
 
Ďalšie informácie: 
 
• Webové stránky Európskej komisie a Európskeho sociálneho fondu  

http://europa.eu.int/comm/employment_social/empl_esf/index_en.htm 
• Program EQUAL (brožúra, sprievodná príručka, otázky & odpovede, národné 

kontakty ) 
http://europa.eu.int/comm/employment_social/equal/index_en.html 

• ETUCO: Informačný servis EÚ, knižnica  
http://www.etuc.org/etuco/en/eu_information/library/default.cfm 

• ETUCO Trainer’s Digest č. 56 
http://www.etuc.org/ETUCO/en/news/newsletters/trdigest/intro.cfm 

 
 

http://europa.eu.int/comm/employment_social/empl_esf/index_en.htm
http://europa.eu.int/comm/employment_social/equal/index_en.html
http://www.etuc.org/etuco/en/eu_information/library/default.cfm
http://www.etuc.org/ETUCO/en/news/newsletters/trdigest/intro.cfm
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Článok 6 Európskeho sociálneho fondu  

Článok 6 nariadenia o Európskom sociálnom fonde umožňuje financovanie 
„inovačných opatrení“. Ich účelom je doplniť akčné ciele v koncepčných 
programoch a EQUAL. Sú určené na pomoc pri vypracovávaní budúcej politiky 
vysvetľovaním nových prístupov k obsahu a/alebo organizovaniu zamestnanosti, 
vrátane priemyselnej adaptácie a odborného vzdelávania. Článok 6 dáva 
finančnú podporu nadnárodným aktivitám, ktoré môžu byť prínosom tomuto 
zámeru, vrátane pilotným projektom, štúdiám, výmene skúseností 
a informačným aktivitám. Tieto inovačné opatrenia by mali poskytovať pridanú 
hodnotu tým, že umožňujú experimentovanie, predvedenie nových ideí, 
určovanie dobrej praxe a výmeny poznatkov a skúseností, ktoré sa môžu potom 
odzrkadliť vo fungovaní koncepčných programov ESF. 
 
Definícia „inovácia“ v článku 6 je pomerne široká. Priznáva tri hlavné typy 
inovácií:  
 
• Na proces orientované inovácie, ktoré pokrývajú vypracovanie nových 

metód, nástrojov alebo prístupov, ako aj zlepšenie existujúcich metód  
• Na cieľ orientované inovácie, ktoré sa sústreďujú na formuláciu nových 

cieľov, vrátane prístupov k identifikácii nových a sľubných kvalifikácií 
a otvorenia nových oblastí zamestnanosti na trhu práce  

• Na obsah orientované inovácie, ktoré sa vzťahujú na politické 
a inštitucionálne štruktúry a dotýkajú sa systémového rozvoja v súvislosti 
s trhom práce. 

 
Prenos skúseností – napr., z jednej geografickej oblasti a/alebo priemyselného 
odvetvia na druhý – sa takisto považuje za inovačný.  
 
Druh podporovaných aktivít je rovnako široko definovaný a sú nimi pilotné 
projekty, ale aj projekty zamerané na výmenu informácií a prenos skúseností 
a dobrej praxe. Projekty by mali zapadať do jednej z nasledujúcich kategórií:  
 
• Prieskum v partnerstve: výmena informácií, expertíza a dobrá prax ako 

súčasť štruktúrovaného komparatívneho alebo normatívneho procesu  
• Prenos a prispôsobenie existujúcich prístupov, inštrumentov a dobrej praxe 

na situácie v rozdielnych geografických oblastiach, ekonomických odvetviach, 
podnikoch, atď.  

• Vypracovanie a pilotovanie nových modelových prístupov (na základe dobrých 
praktických skúseností), ktoré odpovedajú aktuálnemu dopytu a špecifickým 
potrebám v geografickej oblasti, ekonomickom odvetví, podniku a pod.  

 

Témy a prioritné okruhy otázok  

Na obdobie 2004-2006 komisia stanovila, že článok 6 ESF sa bude venovať 
jednotnej téme „inovačné prístupy v manažmente zmien“. Špecifické návrhy 
aktivít v rámci tejto prelínajúcej sa témy sa musia zamerať na jednu 
z nasledujúcich podtém:  
 
• Manažment demografických zmien, s cieľom podporiť novátorské iniciatívy 

na propagáciu aktívneho starnutia a zvyšovania miery zamestnanosti starších 
pracujúcich  
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• Manažment reštrukturalizácie s cieľom podporiť priekopnícke riešenia 
reštrukturalizácie prostredníctvom zvyšovania kapacity na prispôsobenie 
a anticipáciu zamestnancov, podnikov a verejných orgánov. 

 
Každá z týchto podtém obsahuje riešenie prioritných problémov. V prípade 
podtémy demografické zmeny, sú to:  
 
• Očakávanie trendov starnutia a zamestnanosti v špecifickom kontexte  
• Rozvíjanie stratégií pre vekový manažment a investícií do ľudských zdrojov  
• Rozvíjanie a pilotovanie alternatívnych organizácií práce na podnikovej úrovni  
• Rozvíjanie a overovanie nových spôsobov odbornej prípravy pre starších 

zamestnancov  
• Zvyšovanie informovanosti o potenciáli starších zamestnancov  
• Rozvíjanie alternatívnych stratégií na zmenu praktík v žiadosti o skorší 

odchod do dôchodku, ako riešenie reštrukturalizácie podnikov. 
 
V rámci podtémy: reštrukturalizácia, prioritnými okruhmi sú:  
 
• Rozvíjanie anticipačných mechanizmov a systémov na úrovni územia  
• Rozvíjanie anticipačných mechanizmov a systémov na lepší manažment 

reštrukturalizácie v špecifickom kontexte  
• Rozvíjanie integrovaných prístupov v konfrontácii s dopadmi 

reštrukturalizačných procesov  
• Rozvíjanie a pilotovanie špecifických systémov a nástrojov na podporu 

reštrukturalizačných procesov v malých a stredných podnikoch  
• Budovanie kapacity príslušných aktérov. 
 

Participácia  

Uchádzačmi môžu byť organizácie sociálnych partnerov fungujúce na európskej, 
národnej, regionálnej alebo lokálnej úrovni, verejné a privátne podniky, 
neziskové organizácie, vzdelávacie a školiace zariadenia, ako aj verejné orgány 
a správy. Všetky návrhy musia mať nadnárodnú dimenziu v rozsahu a zapojení 
partnerských organizácií, a to z najmenej  dvoch členských štátov. 
 
Uchádzači musia pochádzať z jedného z 15 členských štátov EÚ. Participácia 
organizácií z nových členských štátov a prístupových krajín sa očakáva skôr 
v štatúte pozorovateľa než partnera. Môžu ale participovať napr. na 
konferenciách a výmenných akciách, ktoré sa uskutočňujú, organizujú a ktoré 
platia projektoví partneri z členských štátov EÚ15. Náklady spojené s týmito 
aktivitami sú oprávnenými projektovými nákladmi. Ale náklady vzniknuté mimo 
EÚ 15 alebo u účastníkov mimo EÚ15, sú neoprávnenými nákladmi.  
 
Návrh musí predložiť jedna uchádzajúca sa organizácia, ktorá je potom 
zodpovedná za koordináciu a realizáciu projektu. Ako súčasť návrhu musí 
uchádzač udať detaily o partnerských organizáciách a musí aj predložiť záväzný 
list od partnerských organizácií so súhlasom plniť špecifické úlohy na projekte 
a so záväzkom určitého finančného podielu na projekte. 
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Rozpočty a trvanie  

V období medzi 2004-2006 budú tri výzvy na podávanie návrhov. Prvá z týchto 
mala uzávierku vo februári 2004 a druhá a tretia majú uzávierky 26.januára 
2005, resp.  26.januára 2006. 
 
Každá výzva je dotovaná do výšky maximálne 40 miliónov eur. Projekty sú 
spolufinancované, pričom podávateľ a partneri zabezpečia minimálne 25% 
celkových nákladov zo svojich zdrojov a komisia minimálne 300,000 
a maximálne 3 milióny eur na projekt. 
 
Okolo 5% z ročného rozpočtu na rok 2005 a 2006 sa venuje opatreniam v rámci 
ďalšieho šírenia. Je však predmetom separátnej výzvy, ktorej dátum zverejnenia 
môžete nájsť na webovej stránke European Union Information Services. 
 
Príspevky podávateľa/partnera do rozpočtu musia byť hotovostné. Hotovostný 
príspevok sa definuje ako „finančný tok“, ktorý prebehne v písomných účtoch 
podávateľa, partnerov alebo tretej strany. V praxi to znamená, že odmeňovanie 
personálu zamestnávaného organizáciou, ktorý pracuje na projekte, sa môže 
započítať ako hotovostný príspevok za predpokladu, že čas strávený na 
projektových aktivitách sa dá zdokumentovať, napr. pracovným výkazom. 
Zabezpečenie ostatných zdrojov (napr. miestností v zariadeniach, ktoré vlastní 
partner) sa považuje za príspevok „v službách“ a je neakceptovateľný. Ak však 
zdroj vlastní tretia strana a dôjde k peňažnej výmene, potom sa môže považovať 
za hotovostný príspevok.  
 
Projekty môžu trvať maximálne 24 mesiacov.  
 

Článok 6 a odbory  

Článok 6 ponúka potenciálne dôležité zdroje podpory odborovým projektom, 
ktoré ETUCO, s podporou svojich členských organizácií a iných partnerov už 
využilo. ETUCO podalo úspešný projekt v reakcii na výzvu na podávanie návrhov 
v roku 2001. Išlo o veľký projekt DIALOG-ON82, so 16 partnerskými 
organizáciami, ktorý umožňoval využitie nástrojov informačnej spoločnosti 
v kontexte sociálneho dialógu. Návrh iného veľkého projektu TRACE83, ktorý 
podal ETUCO na budovanie kapacity európskeho odborového hnutia predvídať 
a manažovať zmeny, vzišiel z výzvy v roku 2004 a začal sa realizovať koncom 
roka 2004. 
 
Ďalšie informácie  
• Webová stránka Európsky sociálny fond, sekcia EUROPA, poskytuje mnohé užitočné 

informácie o článku 6, vrátane detailov o minulých projektoch: 
http://europa.eu.int/comm/employment_social/esf2000/article_6-en.htm 

• Všetky dokumenty na výzvu z roku 2004 nájdete v knižnici ESF na: 
http://forum.europa.eu.int/Public/irc/empl/vp_2003_021/library 

• ETUCO Informačný servis EÚ obsahuje užitočné informácie o článku 6, tak v sekciách„ 
Library, ako aj Help Desk: 
http://www.etuc.org/etuco/en/eu_information/ 

 

                                                 
82 Pozri: http://www.etuc.org/ETUCO/en/projects/Dialog_on/default.cfm 
83 Pozri: http://www.traceproject.org 

http://europa.eu.int/comm/employment_social/esf2000/article_6-en.htm
http://forum.europa.eu.int/Public/irc/empl/vp_2003_021/library
http://www.etuc.org/etuco/en/eu_information/
http://www.etuc.org/ETUCO/en/projects/Dialog_on/default.cfm
http://www.traceproject.org
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Kapitola 14 

 
Rozpočtové línie pre sociálny dialóg 

 
 
Každý rok obsahuje rozpočet Európskej únie finančné rozdelenie určené na 
podporné opatrenia zamerané na zlepšenie sociálneho dialógu. Tieto rozpočtové 
línie, ktoré spravuje DG Európskej komisie pre zamestnanosť a sociálne 
záležitosti, poskytujú neoceniteľnú pomoc aktivitám organizácií sociálnych 
partnerov, vrátane odborov. V tejto kapitole sa pozrieme na tri z nich 
detailnejšie: 
• Rozpočtová línia 04030301 - Kolektívne pracovné vzťahy a sociálny dialóg  
• Rozpočtová línia 04030302 - Informácie a opatrenia na odbornú prípravu pre 

organizácie zamestnancov  
• Rozpočtová línia 04030303 - Informácie, konzultácie a spoluúčasť zástupcov 

podnikov  
 

04030301 – Kolektívne pracovné vzťahy a sociálny dialóg 

 

Úvod  

Táto rozpočtová línia (bývalá B3-4000) má za cieľ financovať spoluúčasť 
sociálnych partnerov na stratégii európskej zamestnanosti. Poskytuje granty na 
podporu sociálneho dialógu v v rámci priemyslu a na odvetvovej úrovni v zhode 
s článkami 138 a 139 Zmluvy o Európskom spoločenstve. Pokrýva aj aktivity 
v oblasti kolektívnych pracovných vzťahov, najmä tých, ktoré sú zamerané na 
rozvíjanie odbornosti a výmeny informácií, a to na európskych základoch. Ide 
o opatrenia vychádzajúce zo Zelenej knihy - Podpora európskeho rámca pre 
spoločenskú zodpovednosť podnikov (COM 2001 366)84- a z Oznámenia Komisie 
EÚ, Spoločenská zodpovednosť podnikov: prínos podnikateľského prostredia pre 
trvalo udržateľný rozvoj (COM 2002-347)85.  
Táto rozpočtová línia  sa realizuje výzvami na podávanie projektových návrhov 
na podnet Európskej komisie, zvyčajne zverejňovanými v Úradnom vestníku 
Európskych spoločenstiev vo februári. 

 

Podporované aktivity  

• Príprava prieskumov, stretnutí, konferencií, vyjednávacích stretnutí alebo 
stretnutí na prípravu vyjednávania; iniciatívy na šírenie výsledkov európskeho 
sociálneho dialógu  

• Siete a aktivity na odbornú prípravu  
• Získavanie a využívanie informácií o národných systémoch a rozvoji 

kolektívnych pracovných vzťahov na európskej úrovni; správy o kolektívnych 
pracovných vzťahoch; výmena skúseností, siete aktérov a/alebo expertov. 

                                                 
84 Pozri http://europa.eu.int/comm/employment_social/soc-dial/csr/greenpaper_en.pdf  
85 Pozri http://europa.eu.int/comm/employment_social/soc-dial/csr/csr2002_en.pdf 

http://europa.eu.int/comm/employment_social/soc-dial/csr/greenpaper_en.pdf
http://europa.eu.int/comm/employment_social/soc-dial/csr/csr2002_en.pdf
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Záujem odborov  

EOK a národné odborové organizácie sú veľmi aktívne, aby využili opatrenia 
z tejto rozpočtovej línie, nakoľko priamo vplývajú na politické priority a aktivity 
odborov. Odbory môžu predkladať projektové návrhy na konzultácie, stretnutia, 
vyjednávania a ďalšie iniciatívy zamerané na dosiahnutie týchto priorít. 
 
Ďalšie informácie o tejto rozpočtovej línii:  
http://europa.eu.int/comm/employment_social/key_en.html 
http://forum.europa.eu.int/Public/irc/empl/proposals/library  
Ďalšie informácie o predtým financovaných projektoch nájdete na: 
http://europa.eu.int/comm/employment_social/tenders/b3_4000_app
roved_projects2002.pdf  

 

Informácie o aktuálnej/poslednej výzve na podávanie návrhov 

Najnovšia výzva na podávanie projektov mala uzávierku v septembri 2004. 

 

Priority  

Výzvy v roku 2004 stanovili niekoľko typov akceptovateľných iniciatív a procesov, 
zoskupených v štyroch podprogramoch: 
• Podpora európskeho sociálneho dialógu 
• Podpora finančnej spoluúčasti zamestnancov  
• Zlepšenie expertízy v oblasti kolektívnych pracovných vzťahov  
• Spoločenská zodpovednosť podnikov  
 

Trvanie  

12 mesiacov  

 

Účasť  

Komisia nevyžaduje minimálny počet nadnárodných partnerov, ale európsky 
kontext návrhu je jeho základnou črtou. Uchádzači musia byť: 
• Organizácie sociálnych partnerov  
• Organizácie napojené na kolektívne pracovné vzťahy (napr. výskumné centrá, 

univerzity) 
• Verejné orgány  
• Organizácie občianskej spoločnosti aktívne na poli spoločenskej zodpovednosti 

podnikov alebo vo finančnej spoluúčasti  
 
V prípade návrhov, ktoré majú byť financované pod touto rozpočtovou líniou, 
podávateľmi môžu byť národné a regionálne členské organizácie európskych 
organizácií, ale musia predložiť podpísaný list z európskej organizácie, ktorá ich 
návrh podporuje. Rozpočtová línia je otvorená návrhom projektov z nových 
členských štátov.  

http://europa.eu.int/comm/employment_social/key_en.html
http://forum.europa.eu.int/Public/irc/empl/proposals/library
http://europa.eu.int/comm/employment_social/tenders/b3_4000_app
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Finančná dostupnosť   

Hradí sa maximálne 80% nákladov. Komisia ale môže rozhodnúť o financovaní až 
95% nákladov na procesy vzťahujúce sa na vyjednávanie spadajúce pod prioritu 
- podprogram č.1. Zasadnutia na vedenie sociálneho dialógu organizované 
samotnými sociálnymi partnermi sa môžu financovať rovnako až do výšky 95%.  
 
Uchádzači si musia zabezpečiť vlastné zdroje minimálne vo výške 5% až 20% 
z celkových nákladov na projekt. Musí ísť o hotovostný príspevok. Definícia 
hotovostného príspevku je „finančný tok“, ktorý „musí prejsť písomnými účtami 
podávateľa, partnerov alebo tretej strany“. Hotovostným príspevkom môžu byť 
personálne náklady. Ale zabezpečenie ostatných zdrojov (napr. miestností 
v priestoroch, ktoré vlastní partner, alebo využitie vybavenia, ktoré patrí 
partnerskej organizácii) sa považuje za príspevok poskytnutý „v službách“ a nie 
je akceptovateľný.  

 

Proces aplikácie  

Návrhy projektov sa zasielajú priamo Komisii EÚ:  
DG Employment and Social Affairs 
Unit for Social Dialogue-Industrial Relations-Adaptation to Change 
B - 1049 Brussels  

E-mail: empl-04-03-03-01@cec.eu.int 

 
Bežne sú na podávanie návrhov k dispozícii tri termíny ročne, ale veľmi sa 
odporúča uchádzať sa čo najskôr, aby ste sa vyhli riziku, že možnosti 
financovania z rozpočtovej línie sú už pred poslednou uzávierkou plne vyčerpané.   

 

Kontakty  

Aplikačné formuláre, sprievodné príručky a výzvy na podávanie návrhov získate 
na:  
http://forum.europa.eu.int/Public/irc/empl/proposals/library?l=/docu
mentation_english&vm=detailed&sb=Title

http://forum.europa.eu.int/Public/irc/empl/proposals/library?l=/docu
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04030302 – Opatrenie na informácie a odbornú prípravu pre 
organizácie zamestnancov  

 

Úvod  

Táto rozpočtová línia (bývalá B3-4002) je určená na financovanie opatrení na 
informácie a odbornú prípravu pre organizácie zamestnancov, vrátane zástupcov 
uchádzajúcich sa krajín, čo je opatrenie vychádzajúce z implementácie akčného 
plánu Komisie  na sociálnu dimenziu vnútorného trhu, vrátane problematiky 
rovnosti príležitostí a menovej únie.  
Návrhy na podávanie projektov zverejňuje Úradný vestník Európskych 
spoločenstiev zvyčajne každý rok vo februári.  

 

Podporované aktivity  

Informácie a aktivity na odbornú prípravu: 

 

Záujem odborov  

Táto položka v rozpočte bola vždy „ad hoc“ rozpočtovou líniou na poskytovanie 
podpory organizáciám zamestnancov. EOK, prostredníctvom ETUCO a svojich 
členských organizácií na národnej a odvetvovej úrovni, je veľmi aktívna 
v projektových aktivitách v rámci tejto položky, ktorá umožňuje zvyšovanie 
informovanosti medzi odborovými členmi o európskych otázkach a pomáha 
rozvíjať európsku kultúru v európskom odborovom hnutí. 
 
Ďalšie informácie o tejto rozpočtovej línii: 
http://europa.eu.int/comm/employment_social/key_en.html  
http://forum.europa.eu.int/Public/irc/empl/proposals/library  
 
Bližšie informácie o predchádzajúcich financovaných projektoch nájdete na: 
http://europa.eu.int/comm/employment_social/calls/results/2003/vp
_2003_004/projects_en.pdf  

 

Informácie o aktuálnej/poslednej výzve na podávanie návrhov  

Posledná výzva na podávanie návrhov mala uzávierku v septembri 2004.  

 

Priority  

Priority vo výzve na rok 2004:  
• Sociálna dimenzia vnútorného trhu  
• Rovnosť príležitostí  
• Menová únia  
 
Komisia sa konkrétne usiluje zlepšiť úroveň participácie žien v aktivitách 
financovaných z tohto rozpočtu. Pre postihnutých sa musí zaručiť prístup ku 
všetkým aktivitám.  

http://europa.eu.int/comm/employment_social/key_en.html
http://forum.europa.eu.int/Public/irc/empl/proposals/library
http://europa.eu.int/comm/employment_social/calls/results/2003/vp
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Trvanie  

12 mesiacov  

 

Účasť  

Podávateľmi musia byť organizácie sociálnych partnerov zastupujúce 
zamestnancov na európskej, národnej, regionálnej a miestnej úrovni. Komisia 
nevyžaduje minimálny počet nadnárodných partnerov, ale vzhľadom na európsky 
kontext musí každý návrh zohľadňovať tento faktor. Časť prostriedkov je určená 
na podporu opatrení, do ktorých sa zapájajú zástupcovia sociálnych partnerov 
v kandidátskych krajinách, z toho by väčšinovým podielom mali byť zastúpené 
ženy. 

 

Dostupné zdroje  

Hradí sa maximálne 90% nákladov. Vlastné zdroje uchádzačov musia byť vo 
výške 10% celkových nákladov na projekt. Musí ísť o hotovostný príspevok. 
Definícia hotovostného príspevku je „finančný tok“, ktorý „musí prejsť písomnými 
účtami podávateľa, partnerov alebo tretej strany“. Hotovostným príspevkom 
môžu byť personálne náklady. Ale zabezpečenie ostatných zdrojov (napr. 
miestností v priestoroch, ktoré vlastní partner, alebo využitie vybavenia, ktoré 
patrí partnerskej organizácii) sa považuje za príspevok v „službách“ a nie je 
akceptovateľný.  

 

Process podávania návrhov  

Návrhy sa podávajú priamo na Komisiu EÚ :  
DG Employment and Social Affairs 
Unit for Social Dialogue-Industrial Relations-Adaptation to Change 
B - 1049 Brussels  

E-mail: empl-04-03-03-02@cec.eu.int 

 
V roku 2004 boli zverejnené dva termíny na podávanie návrhov, ale veľmi 
odporúčame uchádzať sa o zdroje čo najskôr, vzhľadom na možnosť rizika, že 
zdroje určené na túto líniu budú vyčerpané ešte pred poslednou uzávierkou. 

 

Kontakty  

Aplikačné formuláre, sprievodné príručky a výzvy na podávanie návrhov nájdete 
na: 
http://forum.europa.eu.int/Public/irc/empl/proposals/library?l=/docu
mentation_english&vm=detailed&sb=Title 

http://forum.europa.eu.int/Public/irc/empl/proposals/library?l=/docu
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04030303 – Informácie, konzultácie a spoluúčasť zástupcov 
podnikov  

 

Úvod  

Táto rozpočtová línia (bývalá B3-4003) financuje konkrétne opatrenia zamerané 
na posilnenie nadnárodnej spolupráce medzi zástupcami zamestnancov 
a zamestnávateľov v súvislosti s opatreniami na zabezpečenie informácií, 
konzultácií a spoluúčasti v podnikoch, ktoré fungujú vo viac než jednom 
členskom štáte. Prioritná pomoc sa poskytuje podnikom, ktoré nespadajú pod 
smernice 94/45/EC a 97/74/EC o zakladaní európskych zamestnaneckých rád. 
Rozpočtovú líniu je možné využiť aj na financovanie odbornej prípravy zástupcov 
o nadnárodných informáciách, konzultáciách a orgánoch spoluúčasti, najmä vo 
vzťahu k zvyšovaniu prítomnosti žien a na inovačné opatrenie vzťahujúce sa na 
prevenciu a riešenie konfliktov v nadnárodných podnikoch, najmä takých, ktoré 
prechádzajú reštrukturalizáciou. Z tejto rozpočtovej línie sa môžu financovať aj 
aktivity so zapojením zástupcov sociálnych partnerov z kandidátskych krajín. 
Všetky aktivity musia umožňovať prístup postihnutých osôb.  
Rozpočtová línia sa realizuje každoročne prostredníctvom výziev Európskej 
komisie na podávanie návrhov, ktoré sú zverejnené v Úradnom vestníku 
Európskych spoločenstiev zvyčajne vo februári.  

 

Podporované aktivity  

• Prax, výmena informácií a správy o skúsenostiach v oblasti informácií, 
konzultácií a spoluúčasti v podnikoch alebo skupinách podnikov  

• Opatrenia na prípravu zapájania zamestnancov do európskych spoločnosti 
alebo európskej družstevnej spoločnosti  

• Inovačné opatrenia na šírenie práv o informáciách, konzultáciách 
a spoluúčasti, predvídanie zmien a prevencie a riešenie konfliktov, najmä 
v súvislosti reštrukturalizáciou, so zlučovaním, prebratím a premiestnením 
podnikov. 

 
 

Záujem odborov  

Táto rozpočtová línia je pre odbory veľmi dôležitá, nakoľko sa venuje sporným 
politickým otázkam zlučovania, reštrukturalizácie, premiestňovania 
a informáciám a konzultáciám v nadnárodných orgánoch. Od jej vytvorenia ju 
veľmi využívajú odbory na podnikovej, národnej i nadnárodnej úrovni.  
 
Ďalšie informácie: 
http://europa.eu.int/comm/employment_social/key_en.html 
http://forum.europa.eu.int/Public/irc/empl/european_works_council/l
ibrary?l=/vp2004001senglish&vm=detailed&sb=Title  
 
Informácie o doteraz schválených projektoch nájdete na: 
http://europa.eu.int/comm/employment_social/projects_en.pdf  
 

http://europa.eu.int/comm/employment_social/key_en.html
http://forum.europa.eu.int/Public/irc/empl/european_works_council/l
http://europa.eu.int/comm/employment_social/projects_en.pdf


 150 

Informácie o aktuálnej/poslednej výzve na podávanie návrhov 

 
Posledná výzva na podávanie návrhov mala uzávierku v septembri roku 2004. 

 

Priority  

Prioritami na rok 2004 boli:  
• Výmena informácií a skúseností s cieľom pripraviť zamestnancov na 

informácie, konzultácie a ich  spoluúčasť v európskej spoločnosti a európskej 
družstevnej spoločnosti  

• Spolupráca medzi zástupcami zamestnancov a zamestnávateľov na 
zabezpečenie korektných informačných a konzultačných procesov 
zamestnancov na a medzi všetkými úrovňami (národnej i európskej) 
v podniku alebo skupine podnikov  

• Opatrenia zamerané na presadzovanie rovnosti príležitostí a lepšej rovnováhy 
medzi mužmi a ženami v súvislosti s nadnárodnými reprezentačnými fórami  

• Posilnenie nadnárodnej spolupráce v oblasti  informácií a konzultácií medzi 
zástupcami zamestnancov, medzi zástupcami zamestnávateľov a medzi 
zástupcami zamestnancov a zamestnávateľov v podnikoch fungujúcich vo viac 
než jednom členskom štáte v krajinách podávateľov  

• Inovačné opatrenia vzťahujúce sa na manažment procesu informácií, 
konzultácií a spoluúčasti (vrátane finančnej spoluúčasti), na očakávanie 
zmien, na prevenciu a riešenie konfliktov v rámci nadnárodných spoločností 
v súvislosti s rozvojovými a konkurenčnými stratégiami v rôznych odvetviach 
aktivity a s reštrukturalizáciou podnikov, zlučovaním, prebratím 
a premiestňovaním podnikov 

• Opatrenia zamerané na podporu a rozvíjanie dohôd o spoločenskej 
zodpovednosti podnikov medzi zástupcami zamestnancov a zamestnávateľov 
v nadnárodných podnikoch  

• Pomoc pri zakladaní informačných a konzultačných orgánov a prijímanie 
dobrej praxe v podnikoch na úrovni spoločenstva a v skupinách podnikov na 
úrovni spoločenstva  

• Vypracovanie správ o skúsenostiach pri zakladaní európskych 
zamestnaneckých rád, fungovaní a efektívnosti informačných a konzultačných 
procesov v nich. 

 
 

Trvanie  

12 mesiacov. 

 

Účasť  

Projekty môžu predkladať:  
• Zástupcovia zamestnancov (regionálne, národné, európske, odvetvové alebo 

viacodvetvové odborové organizácie) 
• Zamestnávatelia alebo ich zástupcovia.  
 
Podávatelia z nových členských štátov majú oprávnenie uchádzať sa o zdroje od 
1. januára 2004. Spoločné opatrenia zamestnancov/zamestnávateľov sú zvlášť 
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vítané. Komisia nevyžaduje minimálny počet nadnárodných partnerov, ale 
európska dimenzia musí byť základnou črtou projektu.  
 
Všeobecne musia byť do projektu zapojení zástupcovia zamestnancov 
a zamestnávateľov, vrátane:  
 
• Členov alebo budúcich členov zamestnaneckých rád alebo podobných 

orgánov, alebo   
• Funkcionárov organizácií zamestnancov/zástupcovia odborov  
• Manažmentu podnikov alebo skupín, alebo členov zamestnávateľských 

združení  
• Expertov nominovaných vyššie uvedenými sociálnymi partnermi.  

 

Dostupné zdroje  

Grant nepokrýva celé projektové náklady. Minimálna finančná čiastka 
spolufinancovania je 20% požadovaných zdrojov od uchádzača. Musí ísť 
o hotovostný príspevok. Definícia hotovostného príspevku je „finančný tok“, 
ktorý „musí prejsť písomnými účtami podávateľa, partnerov alebo tretej strany“. 
Hotovostným príspevkom môžu byť personálne náklady. Ale zabezpečenie 
ostatných zdrojov (napr. miestností v priestoroch, ktoré vlastní partner, 
alebo využitie vybavenia, ktoré patrí partnerskej organizácii) sa považuje za 
príspevok poskytnutý “v službách“ a nie je akceptovateľný.  
 
 

Process podania návrhu  

Návrhy sa zasielajú priamo na Komisiu EÚ:  
DG Employment and Social Affairs 
Unit for Social Dialogue-Industrial Relations-Adaptation to Change 
B - 1049 Brussels 

E-mail: empl-B3-4003@cec.eu.int 

 
Obyčajne sú každoročne  dostupné tri uzávierky, ale veľmi odporúčame, aby ste 
podali návrh čo najskôr, vzhľadom na možnosť vyčerpania zdrojov z tejto línie 
ešte pred zverejnením poslednej uzávierky.  

Kontakty  

Aplikačné formuláre, sprievodné príručky; výzvy na podávanie návrhov 
nájdete na: 
http://forum.europa.eu.int/Public/irc/empl/european_works_council/l
ibrary?l=/vp2004001senglish&vm=detailed&sb=Title  

 

Podpora a odborná príprava  

Ad hoc pracujúca Agentúra pre sociálny rozvoj (Social Development Agency -
SDA),  s viacjazyčným personálom, je k dispozícii členským organizáciám EOK 
a európskym priemyselným federáciám na pomoc podávateľom pri 

http://forum.europa.eu.int/Public/irc/empl/european_works_council/l


 152 

vypracovávaní ich projektových návrhov v rámci rozpočtových línií určených pre 
sociálny dialóg, pri hľadaní partnerov a písaní finančných správ. SDA má sídlo:  
Blvd du Roi Albert II, 5, 7th floor 
B-1210 Brussels 
Tel: +32 2 224 0425 
e-mail: sda-asbl@etuc.org 
 
Od roku 2002 organizuje ETUCO národné vzdelávacie kurzy o rozpočtových 
líniách pre sociálny dialóg v spolupráci s SDA s cieľom zlepšiť kvalitu návrhov 
odborových projektov, ich implementáciu a predkladanie konečných správ. Kurz 
sa obyčajne realizuje v Bruseli v zhode s dátumom uverejnenia výzvy na 
podávanie návrhov Európskou komisiou.  
 
Ďalšie informácie: 
http://www.etuc.org/etuco/en/courses/ 
alebo písomne sa obráťte na: Silvana Pennella (spennell@etuc.org). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.etuc.org/etuco/en/courses/
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Kapitola 15 
 

 
Program na podporu 

aktívneho európskeho občianstva 
 

Úvod  

 
Akčný program spoločenstva na podporu aktívneho európskeho občianstva 
prijala Európska rada v januári 2004 a zverejnila v Úradnom vestníku (OJ L 30) 
04.2.2004. Program prebieha od 1.januára 2004 do 31. decembra 2006. 
 
Program sa snaží posilniť dialóg medzi Európskou úniou a jej občanmi s cieľom 
stimulovať vznik aktívneho a participujúceho európskeho občianstva.  
 
Program podporuje tri hlavné typy aktivít alebo procesov: 
 
• Stále pracovné programy prebiehajúce v orgánoch, ktoré plnia cieľ celkového 

európskeho záujmu o aktívne občianstvo  
• Stále pracovné programy orgánov („think tanky“, viacvrstvové siete), ktoré 

napĺňajú cieľ celkového európskeho záujmu o aktívne európske občianstvo, 
alebo cieľ, ktorý je súčasťou politiky EÚ v tejto oblasti  

• Aktivity v oblasti aktívneho európskeho občianstva vedené najmä 
mimovládnymi organizáciami, združeniami a federáciami európskeho záujmu 
alebo celoodvetvovými odborovými organizáciami. Aktivity na podporu 
twinningu miest, ktoré iniciujú obecné úrady, miestne a regionálne komunity 
a orgány, miestne a regionálne úrady alebo organizácie. 

 

Podporované aktivity  

 
Konferencie, semináre, workshopy, tvorba sietí, výmena skúseností a dobrej 
praxe, vzdelávacie aktivity a stratégie a ďalšie šírenie (diseminácia) aktivít. 
 

Ponuka pre odbory  

 
V rámcovej štruktúre aktivít podporovaných v roku 2004 je jedna výzva na 
podávanie návrhov otvorená celoodvetvovým odborovým organizáciám, ktoré 
participujú na európskom sociálnom dialógu.  
 
Detaily o predchádzajúcich financovaných projektoch odborov nájdete na:  
http://europa.eu.int/comm/dgs/education_culture/civilsociety/en.htm 
 

http://europa.eu.int/comm/dgs/education_culture/civilsociety/en.htm
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Informácie o aktuálnej/poslednej výzve na podávanie návrhov  

V roku 2004 prebehli dve výzvy, s uzávierkou podávania návrhov v novembri, 
resp. v decembri 2004: 
 
• Podpora mimovládnych organizácií (MVO) a združení a federácií v európskom 

záujme  
• Podpora celoodvetvových odborových organizácií, ktoré participujú na 

európskom sociálnom dialógu 
  
Nasledujúce informácie sa vzťahujú najmä na druhú výzvu. 
 

Priority  

Ciele pre obe výzvy v roku 2004: 
 
• Podpora a diseminácia hodnôt a cieľov Európskej únie  
• Pritiahnuť občanov bližšie k Európskej únii a jej inštitúciám a povzbudzovať 

ich, aby sa zapájali častejšie do jej inštitúcií  
• Zaangažovať občanov viac do úvah a diskusií o budovaní Európskej únie 
• Stimulovať iniciatívy cez orgány, ktoré sa angažujú na podporu aktívneho 

a participujúceho občianstva. 
 
Návrhy projektov podávané v rámci druhej výzvy a ktoré sú určené pre odbory, 
sa musia vzťahovať na jednu alebo viac nasledovných tematických oblastí 
s cieľom  povzbudiť úvahy a diskusie o budovaní EÚ a/alebo podporiť a ďalej šíriť 
jej hodnoty a ciele: 
 
• Dopad navrhovanej novej ústavnej zmluvy 
• Oboznamovanie spotrebiteľov, občanov a kľúčových aktérov, vrátane členov 

odborov, s cieľmi lisabonskej stratégie a dobrými praktickými skúsenosťami 
medzi členskými štátmi  

• Vypracovanie vzdelávacích a školiacich nástrojov na podporu aktívneho 
európskeho občianstva (napr. vzdelávacie materiály, tréningové moduly, 
stratégie na rozvíjanie učebných osnov) 

• Európske hodnoty a ciele a ich vzťah k verejným službám. 
 

Trvanie  

Maximálna dĺžka trvania projektu je 12 mesiacov. Projekty na základe výzvy 
v roku 2004 musia začať po 1.apríli 2005 a skončiť do 31.marca 2006. V každom 
prípade musia všetky projekty začať svoje aktivity pred 1.novembrom 2005. 
 

Participácia  

Výzva je otvorená pre celoodvetvové odborové organizácie, ktoré sa zúčastňujú 
na európskom sociálnom dialógu tak v EÚ ako aj na národnej úrovni a pre jednu 
z nasledujúcich krajín:  
• Členské štáty EÚ25  
• Krajiny EFTA/EEA (Európskeho združenia voľného obchodu a Európskeho 

hospodárskeho priestoru)  
• Rumunsko a Bulharsko  
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• Turecko  
 

Dostupné financovanie  

Návrhy musia mať vyrovnaný rozpočet a obsahovať žiadosť o financovanie medzi 
€20,000 až €150,000, ktoré nesmú presiahnuť 60% celkových oprávnených 
nákladov v rámci rozpočtu.  
 

Process podávania návrhu  

Návrhy sa môžu zasielať priamo na Európsku komisiu jedným z nasledujúcich 
spôsobov: 
 
Doporučenou poštou: 
European Commission 
Education and Culture Directorate-General 
Sector "Partnerships with Civil Society" 
Rue Van Maerlant, 2 (office 4/57) 
B-1049 Brussels 
Belgium 
 
Osobne alebo kuriérom na ústrednú poštu Európskej komisie (Rue de Genčve 1, 
B-1140 Evčre). 
 

Kontakty  

Text výziev na podávanie návrhov a prílohy nájdete na:  
http://europa.eu.int/comm/dgs/education_culture/activecitizenship/index_
en.htm. 
 
Odbor EK zodpovedný za implementáciu a manažovanie výziev na podávanie 
návrhov DG EAC/69/04, je „Partnerstvo s občianskou spoločnosťou“ na DG pre 
vzdelávanie a kultúru ( DG EAC).  
 
Ďalšie informácie nájdete na: 
European Commission  
Education and Culture Directorate-General 
Sector “Partnerships with Civil Society” 
Rue Van Maerlant, 2 (office 4/57) 
B-1049 Brussels 
Belgium 
E-mail: eac-soc-civile@cec.eu.int 
Fax:  +32 2 299 93 02 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://europa.eu.int/comm/dgs/education_culture/activecitizenship/index_
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Kapitola 16 
 

Program spoločenstva pre rovnosť rodov 
(2001-2005) 

 

Úvod  

 
EÚ má dlhodobý záväzok podporovať rovnosť rodov, ktorá je zakotvená v zmluve 
od roku 1957. Právny rámec spoločenstva zabezpečuje, že ženy a muži sú rovní 
pred zákonom. Podpora rovnosti rodov je dôležitý faktor vo vonkajších vzťahoch 
EÚ a jej politiky pre rozvojovú spoluprácu, najmä podpora a ochrana práv žien 
ako integrálna súčasť politiky ľudských práv EÚ v tretích krajinách. Okrem toho 
je legislatíva o rovnosti zaobchádzania pevne zabudovanou integrálnou časťou 
acquis communautaire, ktorú musia krajiny uchádzajúce sa o členstvo EÚ 
dodržiavať.  
 

Rámcová stratégia rovnosti rodov  

Rámcová stratégia spoločenstva pre rovnosť rodov na roky 2001-200586 sa 
vyznačuje dôležitou zmenou v porovnaní s predchádzajúcimi aktivitami 
spoločenstva pre rovnosť príležitostí žien a mužov. Táto politika bola založená 
hlavne na aktivitách jednotlivých oddelení a programov financovaných pod 
rôznymi špecifickými rozpočtovými zložkami87. Nová stratégia sa zameriava na 
koordináciu každej individuálnej iniciatívy a programu v rámci jednotného 
zastrešenia, na základe jasných hodnotiacich kritérií, monitorujúcich 
inštrumentov, vytýčených štandardov, s dokazovaním a vyhodnotením rodovej 
dimenzie. Komisia verí, že sa tým výsledky budú dať lepšie monitorovať a šíriť.  
 
Stratégia sa snaží uchopiť problémy štrukturálnej nerovnosti, a to integráciou 
cieľa rodovej rovnosti do každej politickej oblasti, ktorá má priamy alebo 
nepriamy dopad na životy  žien a mužov. Pri vypracovávaní a implementácii 
politiky spoločenstva by sa mali brať do úvahy problémy žien, ich potreby 
a ambície a zároveň sa im venovať tak, ako problémom mužov. Ide o koncepčný 
rodový prístup88, schválený v roku 1996 komisiou (Oznámenie Komisie 
z 21.februára 1996- „Začlenenie rovnosti príležitostí pre ženy a mužov do každej 
aktivity a politickej oblasti Spoločenstva“- COM(96) 67 final), ktorý chce komisia 
sfunkčniť a zjednotiť prostredníctvom tohto návrhu. Súbežne s konceptuálnym 
prístupom v problematike rodov si pretrvávajúce nerovnosti vyžadujú 
implementáciu špecifických aktivít v prospech žien. Rámcová stratégia je 
založená na tomto dvojkoľajovom prístupe.

                                                 
86 Pozri http://www.europa.eu.int/comm/employment_social/equ_opp/strategy_en.html 
87 Vrátane iniciatívy Spoločenstva EQUAL. Pozri Kapitolu 13 
88 Pozri http://www.europa.eu.int/comm/employment_social/equ_opp/gms_en.html 
 

http://www.europa.eu.int/comm/employment_social/equ_opp/strategy_en.html
http://www.europa.eu.int/comm/employment_social/equ_opp/gms_en.html
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Program spoločenstva pre rovnosť rodov  

 
Aby sa rozvíjali horizontálne a koordinujúce aktivity (ako je tvorba sietí, 
zvyšovanie informovanosti, analytické a hodnotiace nástroje, monitorovanie, 
podávanie správ a hodnotenie) na úspešnú implementáciu rámcovej stratégie, 
Komisia navrhla podporný program, Program spoločenstva pre rovnosť rodov 
(2001-2005)89. 
 
Program koordinuje, podporuje a financuje implementáciu horizontálnych 
nadnárodných aktivít, na báze intervenčných oblastí rámcovej stratégie 
spoločenstva pre rovnosť rodov. Program doplňuje iné programy a granty EÚ, 
ktoré sa rovnako zaoberajú odstránením nerovností a podporou rovnosti medzi 
mužmi a ženami.  
 

Ciele programu:  

• Podporovať a šíriť hodnoty a praktiky vyznačujúce sa rovnosťou rodov  
• Zlepšiť chápanie problematiky rovnosti rodov, vrátane priamej i nepriamej 

diskriminácie a viacnásobnej diskriminácie voči ženám, a to prostredníctvom 
vyhodnocovania efektívnosti politiky a praxe prednostne analýzou, 
monitorovaním ich implementácie a hodnotením ich vplyvu.  

• Rozvíjanie kapacity hráčov, ktorí efektívne podporujú rovnosť rodov, najmä 
podporou výmeny informácií, dobrej praxe a vytváraním sietí na úrovni 
spoločenstva.  

 
Výzva na podávanie projektových návrhov sa uskutočňuje raz do roka, obyčajne 
na jar. Projektové návrhy sa priamo zasielajú na Európsku komisiu.  
 
Bližšie informácie o doteraz financovaných projektoch:  
http://europa.eu.int/comm/employment_social/equ_opp/fund_en.html 
 

Podporované aktivity  

• Porovnávanie procesov, metód a nástrojov vo vzťahu k meniacim sa úlohám 
medzi jednotlivými pohlaviami a prekonávanie ich stereotypov  

• Prenos skúseností a dobrých praktických skúseností, výmenné pobyty 
zaangažovaných pracovníkov  

• Spoločné rozvíjanie produktov, procesov, stratégie a metodológie v tejto 
oblasti  

• Šírenie výsledkov, výroba materiálov a organizovanie aktivít  

 

Záujem odborov  

Rovnosť rodov je politickou prioritou pracovného programu, ktorý schválil 
posledný zjazd EOK v Prahe v roku 2003. Program pre rovnosť rodov značne 
využívajú národné odborové organizácie a EOK s cieľom podporovať politiku 
rovnosti rodov v odborových organizáciách, na pracoviskách a v ďalších 
orgánoch90.  
                                                 
89Pozri http://www.europa.eu.int/comm/employment_social/equ_opp/fund_en.html 
90 Ďalšie informácie o politike EOK v oblasti rovnosti rodov pozri na: 

http://europa.eu.int/comm/employment_social/equ_opp/fund_en.html
http://www.europa.eu.int/comm/employment_social/equ_opp/fund_en.html
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Informácie a aktuálnej/poslednej výzve na podávanie návrhov  

 

Priority  

Prioritnou témou v roku 2004 bola „Podpora zmien v rodových úlohách 
a prekonávanie rodových stereotypov“, v oblastiach ako je ekonomika, rovnosť 
účasti a zastupovania, sociálne práva a občiansky život. 
 
V prechádzajúcich výzvach boli prioritami:  
• Vyváženosť rodov v rozhodovacích procesoch  
• Zosúladenie práce a rodiny  
• Rovnosť odmeňovania  
 

Trvanie  

15 mesiacov od podpísania kontraktu. 
 

Účasť  

Program je otvorený pre:  
 
• Členské štáty EÚ25  
• Pre tri krajiny EFTA/EEA  
• Kandidátske krajiny  
 
Podávateľmi môžu byť:  
 
• Mimovládne organizácie na európskej úrovni  
• Sociálni partneri na európskej úrovni. Sociálni partneri na národnej úrovni sa 

môžu rovnako uchádzať s projektmi s nadnárodnou dimenziou, ale ich 
reprezentatívnosť treba potvrdiť písomne sociálnym partnerom na európskej 
úrovni, ktorý súhlasí so šírením výsledkov.  

• Nadnárodné siete alebo konzorciá regionálnych a miestnych úradov 
(neziskové organizácie z najmenej 3 alebo viac krajín EÚ, EEA, kandidátskych 
krajín)  

 
Partnermi môžu byť:  
 
• Národné, regionálne a miestne úrady; orgány a mimovládne organizácie 

podporujúce rovnosť rodov na úrovni EÚ a na národnej úrovni; sociálni 
partneri; univerzity a výskumné ústavy a médiá.  

 
Nadnárodnosť znamená mať partnera najmenej z troch krajín, buď z členských 
štátov EÚ 25 alebo Európskeho hospodárskeho priestoru (EEA) alebo Bulharska, 
Rumunska alebo Turecka.  Návrh podáva podávateľ, ktorý preberá celkovú 
zodpovednosť za projekt a ktorý figuruje ako zmluvný partner pre komisiu.

                                                                                                                                                         
 http://www.etuc.org/en/index.cfm?target=/EN/Dossiers/gender/default.cfm 
 

http://www.etuc.org/en/index.cfm?target=/EN/Dossiers/gender/default.cfm
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Dostupné zdroje  

 
Finančný zdroj, ktorý poskytuje komisia neprekračuje 80% celkových nákladov 
na navrhované aktivity. Spolufinancovanie 20% musí byť hotovostné.  
 
Požadovaný maximálny grant je vo výške 500,000 eur. Prednosť majú projekty 
s celkovým rozpočtom väčším než 250,000 eur. 
 

Process podávania projektového návrhu  

 
Aplikačné formuláre sa musia posielať poštou na papieri v trojitom prevedení, 
riadne vyplnené a podpísané zodpovednou osobou, priamo na: 
 
European Commission 
DG Employment and Social Affairs 
Equality between women and men 
SPA3 00/07 
B–1049 Brussels 
 
Okrem toho treba zaslať elektronickú verziu emailom na::  
 
EMPL-PROG-GENDER@cec.eu.int 
 

Kontakty  

Text výzvy, prílohy pre uchádzačov a aplikačný formulár si môžete stiahnuť 
z nasledujúcej webovej stránky: 
 
http://www.europa.eu.int/comm/employment_social/calls/2004/vp_2
003_31/en.pdf 
 
Zloženie ad hoc výboru na implementáciu programu: 
http://europa.eu.int/comm/employment_social/equ_opp/newprg/listp
rgcomm.pdf 
 
Program nemá technickú pomoc. Osoba zodpovedná na EOK za rovnosť 
príležitostí: Catelene Passchier (cpasschier@etuc.org). V rámci tohto programu 
nie je k dispozícii informačný servis pre odbory.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.europa.eu.int/comm/employment_social/calls/2004/vp_2
http://europa.eu.int/comm/employment_social/equ_opp/newprg/listp
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Kapitola 17 
 

Šiesty rámcový program pre výskum, 
technologický rozvoj a predvedenie 

(2002-2006) 
 
 
Šiesty rámcový program pre výskum, technologický rozvoj a predvedenie (ďalej 
RTD), tak ako jeho predchodcovia, je enormný program, ktorý umožňuje širokú 
škálu vedeckých a technologických výskumov a ich aplikáciu. Predstavuje 
dôležitú oblasť politiky EÚ.  RTD sa venuje celá kapitola v Zmluve o EÚ. Rozpočet 
na Šiesty rámcový program (ďalej FP6) je 17.5 miliárd eur - čo predstavuje 
takmer 4% celkového rozpočtu EÚ  (2001) a 4% - 5% celkových výdavkov na 
RTD v členských štátoch.  
 
V čase písania tejto príručky, komisia začala s plánovaním Siedmeho rámcového 
programu. Niektoré predbežné informácie o ňom uvádzame na konci kapitoly.  
 

Celkový prehľad o FP6 

 
Výskum a technologický rozvoj je základný faktor fungovania rozvinutých 
spoločností a predstavuje kľúčový komponent úsilia EÚ o zlepšenie 
konkurencieschopnosti a zvýšenie zamestnanosti. Jedným z hlavných cieľov FP6 
je napomáhať vytvoreniu európskeho výskumného priestoru (ERA). 
Existenciu tohto priestoru podčiarkuje fakt, že problémom a výzvam budúcnosti 
sa nedá čeliť bez oveľa väčšej integrácie výskumného úsilia a kapacít v Európe. 
Preto je jeho cieľom zaviesť koherentný a koncepčný prístup na úrovni EÚ, od 
ktorého sa môžu odvíjať pravé spoločné stratégie základnej požiadavky, aby sa 
Európa  stala “svetovo najkonkurenčnejšou a najdynamickejšou ekonomikou” 
(Lisabonský európsky summit v marci 2000). 
 
Preto je cieľom FP6: 
 
• Koncentrácia európskeho úsilia do menšieho počtu priorít  
• Snaha o progresívnu integráciu aktivít všetkých zainteresovaných účastníkov, 

ktorí pracujú na rôznej úrovni  
• Podpora výskumných aktivít, ktoré budú mať trvalý “štrukturálny” dopad  
• Podpora aktivít, ktoré posilnia celkovú vedeckú a technologickú bázu Európy. 
 
FP6 sa skladá z troch hlavných blokov činností zoskupených do dvoch 
programov, spolu s tretím osobitným programom, EURATOM o nukleárnom 
výskume, ktorý tvorí asi 7% celkového rozpočtu. Troma hlavnými blokmi aktivít 
sú:  
 
• Skoncentrovanie a integrovanie európskeho výskumu.  
• Štruktúrovanie európskeho výskumného priestoru (ERA). 
• Posilnenie základov európskeho výskumného priestoru. 
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Prvý z blokov obsahuje 7 prioritných tematických oblastí:  
 
• Veda o živote: Genomika a biotechnológia pre zdravie  
• Technológie informačnej spoločnosti  
• Nanotechnológie a nanovedy, multifunkčné materiály, nové výrobné procesy 

a zariadenia  
• Aeronautika a vesmír  
• Kvalita a bezpečnosť potravín  
• Trvalo udržateľný rozvoj, globálne zmeny a ekosystémy  
• Občania a spravovanie znalostnej európskej spoločnosti. 
 
V prvom bloku sa aj nachádza množstvo špecifických činností, ktoré pokrývajú 
širšiu oblasť výskumu, vrátane výskumu na podporu politiky EÚ, nových 
a vynárajúcich sa vied a technológií (NEST), výskumné aktivity malých 
a stredných podnikov a aktivity na medzinárodnú spoluprácu. Druhý a tretí blok 
sa zameriavajú na štruktúrovanie európskeho výskumného priestoru, resp. na 
posilnenie jeho základov. 
 
Zmeny, ku ktorým došlo v FP6 vychádzali z toho, že výsledky predchádzajúcich 
rámcových programov neboli plne dosiahnuté. Mnohé z prechádzajúcich 
financovaných aktivít boli krátkodobé a skončili, keď EÚ ukončila ich 
financovanie. Aj ich vplyv sa považuje za obmedzený – sčasti kvôli veľkosti 
a pôsobnosti zapojeného konzorcia. 
 

Nové implementačné “nástroje” 

 
O jednotlivých typoch projektov a aktivitách, ktoré umožňujú implementáciu FP6, 
sa hovorí ako o nástrojoch. Nové nástroje boli zavedené s cieľom riešiť vyššie 
spomínané slabosti a sú veľmi úzko napojené a stanovené v rámci konceptu 
európskeho výskumného priestoru (ERA). 
 
Najvýznačnejšie z týchto nových inštrumentov sú integrované projekty a siete 
dokonalosti. Na oba sa nazerá ako na cesty mobilizácie “rozhodujúceho 
potenciálu (critical mass) ” expertízy a úsilia s cieľom dosiahnuť ambicióznejšie 
ciele.  
 

Integrované projekty  

 
Na integrované projekty sa nazerá ako na projekty obsiahle veľkosťou a určené 
na pomoc vybudovať “rozhodujúci potenciál” výskumu postavenom na cieli, 
s jasne definovanými vedeckými a technologickými ambíciami a zámermi.  
 
Očakáva sa, že integrované projekty sa budú usilovať dosiahnuť špecifické 
výsledky relevantné v tom, aby zvýšili konkurencieschopnosť Európy, alebo aby 
riešili veľké spoločenské potreby. Každý projekt by mal obsahovať integrovanú 
sadu aktivít v jednotnom rámcovom manažmente. Mal by sa skladať zo 
súdržného radu zakomponovaných častí, často vo forme podprojektov, 
implementovaných v úzkej koordinácii. Tieto časti alebo podprojekty sa môžu 
líšiť veľkosťou a štruktúrou podľa toho, akú úlohy vykonávajú. Projekty by mali 
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obsahovať výskumný prvok a v prípade potreby komponenty technologického 
rozvoja a/alebo komponenty predvedenia(demonštrácie), ako aj pravdepodobne 
školiaci komponent. 
 
Integrované projekty vychádzajú z prioritných tém. V niektorých prípadoch môžu 
takisto vychádzať z iných výskumných oblastí na podporu politiky spoločenstva 
a predvídania vedeckých a technologických potrieb (tzv. 8. priorita). 
 
Od integrovaných projektov sa očakáva typické trvanie tri až päť rokov. Nie je 
však stanovené maximálne trvanie, takže dlhšie trvajúce projekty môžu byť 
akceptované, pokiaľ sú nevyhnutné na realizáciu cieľov projektu.  
 
Aj keď sa pripúšťa rôzny stupeň “rozhodujúceho potenciálu” jednotlivých 
projektov,  rozsah predpokladaných aktivít na integrované projekty predpokladá 
výšku rozpočtu pohybujúceho sa od niekoľko až po desať miliónov eur. Je to 
prirodzený následok požiadavky, aby projekty mali ambiciózne ciele a aby 
zmobilizovali všetky aktivity a zdroje potrebné na dosiahnutie svojich cieľov. 
Komisia očakáva podľa typu projektu, že bude mať výraznejší podiel účastníkov, 
než mali projekty FP5, teda v priemere deväť. Komisia ale špecificky stanovila, že 
nebude ukladať spodnú hranicu rozpočtu za predpokladu samozrejme, že sa 
preukáže ambicióznosť a rozhodujúci potenciál projektu.  

 

Siete dokonalosti 

 
Siete dokonalosti majú postupne integrovať aktivity sietí partnerov a tým 
vytvárať “virtuálne” centrá dokonalosti. Chápu sa ako nástroj na posilnenie 
dokonalosti tým, že riešia  fragmentáciu európskeho výskumu. Hlavnými 
výsledkami takýchto sietí by mali byť trvalý a pretrvávajúci vplyv na 
štruktúrovanie a tvarovanie výskumu vychádzajúc z témy siete. Preto sa od sietí 
dokonalosti očakávajú ambiciózne ciele, najmä v zmysle zabezpečenia Európy 
ako vedúcej a svetovej sily. 
 
Siete dokonalosti majú vychádzať z implementácie prioritných tematických 
oblastí FP6. V niektorých prípadoch môžu vychádzať z výskumných oblastí 
podporujúcich politiku a predvídanie vedeckých a technologických potrieb(tzv. 
8.priorita). 
 
Aby sa vyhlo tomu, že sa stanú exklusívnymi klubmi, od každej siete sa očakáva, 
že bude mať zakomponované šírenie excelencie za hranicami svojho partnerstva. 
Vzdelávanie je základným komponentom tohto poslania.  
 
Siete dokonalosti by sa mali napájať na spoločné programy aktivít. Tieto 
programy by sa mali formovať okolo 3 komponentov:  
 
• Integrujúce aktivity (napr. podieľanie sa na výskumných nástrojoch, 

platformách,  zriadeniach) 
• Spoločne vedený výskum  
• Aktivity určené na šírenie dokonalosti (ktorej najvýznamnejším prvkom bude 

spoločný program na vzdelávanie výskumníkov a ďalších kľúčových osôb 
zapojených do výskumu). 
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Ajkeď Európska komisia nestanovila presnú definíciu “rozhodujúceho potenciálu” 
vo vzťahu k sieťam dokonalosti, očakáva širšie siete zapájajúce “niekoľko stoviek 
výskumníkov”. Aj keď pripúšťa, aby niektoré siete boli ohraničenejšie, musia ale 
preukázať bez ohľadu na veľkosť svoju ambicióznosť a rozhodujúci potenciál. 
 
Spoločenstvo bude podporovať aktivity až do trvania 5 rokov, v niektorých 
prípadoch do 7 rokov. Finančná podpora spoločenstva bude závisieť od počtu 
výskumníkov zapojených do siete (daná iba podielom pridružených nákladov) 
a bude závisieť od pravidelného zhodnocovania stupňa dosiahnutej integrácie 
v rámci siete.  
 
Okrem integrovaných projektov a sietí dokonalosti, FP6 využíva aj ďalšie 
nástroje, známe z predchádzajúcich rámcových programov, vrátane: 
 

Projekty špecifického cieleného výskumu  

 
Projekty špecifického cieleného výskumu sú projekty, ktoré sa zaoberajú 
výskumom so zapojením viacerých partnerov, praktickým predvedením alebo 
inováciou a ktoré sú zamerané na zlepšenie európskej konkurencieschopnosti 
alebo plnenie potrieb spoločnosti alebo politiky spoločenstva. Tieto projekty, 
podobne ako integrované projekty, majú za úlohu realizovať tematické priority, 
ale majú ohraničenú pôsobnosť a ambície, preto sa rozpočet na ne pohybuje od 
niekoľko sto tisíc až po niekoľko miliónov eur.  
 

Koordinované aktivity  

 
Koordinované aktivity majú za cieľ presadzovať a podporovať tvorbu sietí 
a koordináciu výskumu a priekopníckych aktivít. Pokrývajú definíciu, organizáciu 
a manažment spojených alebo spoločných iniciatív, ako aj aktivít, ako sú 
organizácia konferencií, zasadnutí, výmenné pobyty personálu, výmena a šírenie 
dobrej praxe, založenie spoločných informačných systémov a expertných skupín.  
 

Podpora špecifických aktivít  

 
Podpora špecifických aktivít je predovšetkým pokračovaním doplnkových 
opatrení využívaných v FP5. Sú určené na podporu implementácie rámcového 
programu, ale aj na pomoc pri príprave aktivít budúcej výskumnej politiky 
spoločenstva. V rámci prioritných tém  tieto podporované špecifické akcie budú 
financovať napr. konferencie, semináre, štúdie a analýzy, pracovné a expertné 
skupiny, funkčnosť a ďalšie šírenie, informačné a komunikačné aktivity alebo ich 
kombináciu.  

 

Možnosti zaangažovania odborov 

 
Je nepravdepodobné, že budú mať odbory k dispozícii projektové manažérske 
zručnosti, ktorými by mohli koordinovať projekt Šiesteho rámcového programu, 
aj keď v rámci tohto programu boli dva projekty, ktoré viedli odborové 
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organizácie. Väčší dôraz v FP6 v porovnaní s FP5 na väčšie a ambicióznejšie 
projekty túto pravdepodobnosť ešte znižuje. Je to veľká škoda, lebo vzhľadom na 
verejné financie, ktoré obsahuje, nielen odbory budú mať problémy zapojiť sa do 
tohto programu, ale aj malé privátne alebo verejné organizácie, a to aj napriek 
tomu, že malé a stredné podniky majú podporu, aby vstúpili do aktivít FP6. 
  
Zatiaľ čo na jednej strane sa manažmentské procedúry zjednodušili, aby sa 
projektom pomohlo v kontraktačnom vzťahu s Európskou komisiou, väčšie 
projekty (viac partnerov, viac aktivít) zaberú viac času a úsilia na vnútorné 
riadenie. Len málo odborových organizácií má skúsenosti s manažovaním 
projektu s viac než 3-5 partnermi, so zapojením možno celkovo 7-10 kľúčových 
osôb. Krok k integrovaným projektom a sieťam dokonalosti predstavuje hlbokú 
záťaž a riziko, aj napriek tomu, že by mali pevné záväzky a podporu v solídnom 
výskumnom návrhu.  
 
Ako užitočný tip pre odbory, najmä ich výskumné inštitúty, sa zdá pokus stať 
sa partnerom v projekte, ktorý koordinuje väčší podnik alebo organizácia, a tým 
sa vyhnúť ťažkej úlohe projektového manažmentu a kontrahovania. Znížili by sa 
tým aj potenciálne významné náklady na manažment a potrebnú koordináciu.  
 
Ak chcú odbory začať s projektovou aktivitou v rámci tohto programu, je tu 
možnosť projektov špecifického cieleného výskumu, koordinovaných aktivít 
a podpory špecifických aktivít. Ale aj tieto budú vyžadovať vysokú kapacitu 
v zmysle manažmentských a koordinačných zručností. A pokiaľ nedôjde 
k urýchleniu platieb v rámci FP6, dá sa predpokladať, že veľkú časť projektových 
nákladov by museli predfinancovať až do príjmu grantu zo spoločenstva. 
Skúsenosti z FP5 a predchádzajúcich rámcových programov nedávajú záruku 
v tomto bode. Len veľmi málo odborových organizácií participovalo na projektoch 
spolupráce, nehovoriac o koordinácii projektu.  
 
Medzi kľúčové výskumné aktivity FP6, najmä s významom pre odbory a ich 
vzdelávanie, odbornú prípravu a sociálno-ekonomické otázky, patria:  
 

Technológie informačnej spoločnosti (IST) 

 
Pracovný program IST má najväčší rozpočet zo všetkých tematických priorít 
a chápe sa ako priamy prínos na realizáciu európskej politiky v oblasti znalostnej 
spoločnosti,  tak ako bola odsúhlasená Lisabonskou radou v roku 2000, 
Štokholmskou radou v roku 2001 a v e- Európskom akčnom pláne. Jedným 
z menších výskumov v rámci IST je 1.1.2 Účelový výskum IST, ktorý rieši 
veľké spoločenské a ekonomické výzvy – ktorého cieľom je “rozšíriť 
pôsobnosť a efektívnosť riešenia na základe IST,  ktorý sa zaoberá 
spoločenskými a ekonomickými výzvami a sprístupňuje ich občanom, 
podnikateľskému prostrediu a organizáciám“. Najmä výskum “e-pracovných 
systémov” sa zameriava na dizajn nových pracovísk a inovačné technológie, 
zatiaľ čo ďalšia podoblasť sa koncentruje na prístup jednotlivcov a realizáciu e-
vzdelávania (eLearning) na školách, univerzitách a pracoviskách v rámci 
všeobecného celoživotného vzdelávania.  
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Občania a spravovanie znalostnej spoločnosti  

 
Táto tematická priorita má dve skupiny výskumných podoblastí:  

 

Znalostná spoločnosť a sociálna súdržnosť  

 
• Zlepšenie, šírenie a využívanie vedomostí a ich dopad na ekonomický 

a sociálny rozvoj  
• Voľba a výber pri rozvíjaní znalostnej spoločnosti 
• Rozdielne cesty k znalostnej spoločnosti  
 

Občianstvo, demokracia a nové formy spravovania  

 
• Dôsledky európskej integrácie a rozširovania na spravovanie a občanov 
• Nastolenie oblastí zodpovednosti a nové formy spravovania 
• Problémy v súvislosti s riešením konfliktov a znovunastolením mieru  
• Nové formy občianstva a kultúrnej identity. 
 
Európska komisia oznámi v jednotlivých výzvach na podávanie projektov rôzne 
témy v každej tejto podoblasti, a to ako témy pre osobitné nástroje.  
  
Určitý priestor sa tu ukazuje aj pre odbory, ktoré sa môžu zapojiť do projektov 
FP6 v problematike zdravia a životného prostredia. Pre odborové organizácie 
zastupujúce akademický personál vo vyšších vzdelávacích a výskumných 
inštitúciách bude možno zaujímavé sledovať vývoj v európskom výskumnom 
priestore.  
 
Odporúčame, aby odbory sledovali výsledky “prejaveného záujmu”  rôznych 
výskumných orgánov po celej Európe ku každej špecifickej výskumnej priorite. 
Odtiaľ sa môžu dozvedieť o type a obsahu návrhov. Detaily nájdete na: 
http://eoi.cordis.lu/dsp_results.cfm 
 
Ak sa podarí FP6, v čo dúfa, zatraktívniť stále zapájanie veľkých spoločností 
z kľúčových priemyselných odvetví, potom je tu priestor pre odbory, aby boli do 
neho zapojené cez diskusie so zamestnávateľmi. 
 
Veľa veľkých zamestnávateľov v Európe má aktívne európske zamestnanecké 
rady. Aj keď to nebude bežná prax, nie je dôvod, prečo by odboroví zástupcovia 
nemohli vzniesť počas zasadnutia zamestnaneckej rady problematiku 
výskumných aktivít a FP6. Môžu sa tak dozvedieť, či sa zamestnávateľ 
zúčastňuje, alebo neuvažuje o účasti v FP6 v rámci konzorcia.  Ak áno, potom by 
mohli odborári aspoň sledovať vývoj, ak sa už priamo nezúčastnia na nejakom 
projektu.  
  
Stále existuje právna a politická báza na podporu sociálnej dimenzie “európskeho 
projektu”. Európski občania ako zamestnanci, spotrebitelia, znevýhodnené 
skupiny a jednotlivci by si mali nárokovať, a majú na to legitímne právo, aby boli 
aktívne zastúpení v FP6 a aby sa zúčastňovali na jeho aktivitách.  
 

http://eoi.cordis.lu/dsp_results.cfm


 166 

Aj keď si odbory nemôžu nárokovať, že hovoria za všetkých európskych občanov, 
existujú veľké európske siete dobrovoľných organizácií zastupujúce mnohých 
jednotlivcov a skupiny ľudí, ktoré čelia týmto výzvam a pracujú na ich prekonaní, 
ak sa chce Európa stať svetovou najkonkurenčnejšou a najdynamickejšou 
ekonomikou. Ak už nie z iného dôvodu, tak zapojenie odborov je opodstatnené 
preto, aby dohliadli nad trhovými imperatívmi a nedopustili vytrhnutie sociálnych 
ambícií zo Šiesteho rámcového programu. 

 

Náklady a financovanie EÚ  

 
Aj na FP6 sa vzťahuje množstvo rôznych modelov nákladov. Pokiaľ si organizácie 
nárokujú, aby spoločenstvo prispelo na všetky vzniknuté náklady, vzťahujú sa na 
ne tieto všeobecné opatrenia:  
 
• 50% na výskum a technologický rozvoj a na aktivity projektu súvisiace 

s inováciami  
• 35% na praktickú ukážku aktivít 
• 100% na vzdelávacie aktivity (vrátane personálnych nákladov tých, ktorí sú 

školení)  
• 100% na manažment konzorcia  
 
Ďalšie štruktúry nákladov poskytujú maximálny príspevok spoločenstva do výšky 
20% priamych nákladov, smerom k nepriamo vzniknutým nákladom.  
 
Koordinované akcie a špecifická akčná podpora môžu byť dotované až do výšky 
100%. 
 
Riadenie takýchto projektov v doterajších rámcových programoch narážalo na 
nutnosť detailných, často sa opakujúcich predkladaní finančných správ, ak chceli 
organizácie dostať financie od spoločenstva. V FP6 sa pristúpilo k ich 
redukovaniu, čím sa náročnosť manažmentu zmiernila a umožnila projektom 
vyššiu autonómiu v rozostavení zdrojov (vrátane zdrojov spoločenstva) počas 
existencie projektu.  
 
Ako súčasť tých istých zmien došlo k zavedeniu nového komponentu, k tzv. 
certifikátu nákladov.  Každý účastník projektu musí predložiť osvedčenie 
o nákladoch, ktorý mu vydal nezávislý externý auditor, alebo v prípade 
verejného orgánu a medzinárodnej organizácie, príslušný verejný činiteľ, ktorým 
osvedčuje celkové oprávnené náklady, ktoré vznikli u tohto účastníka.  
 

Spôsob podávania návrhov a výberové kritériá  

 
Aplikačné procedúry, špecifické výberové kritériá pre integrované projekty, siete 
dokonalosti a ďalšie nástroje sú veľmi podrobné a možno ich nájsť na FP6 
webovej stránke, a to v nadväznosti na jednotlivé výzvy na podávanie 
návrhov. Pre všetky návrhy projektov v súvislosti s prioritnými tematickými 
oblasťami FP6 sú však stanovené základné kritériá, ktoré sú spoločné.  
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Na hodnotenie návrhov sa používajú nasledujúce všeobecné kritériá, a ku 
každému osobitnému nástroju ďalšie špecifické kritériá:  
• Významnosť vzhľadom na ciele programu  
• Potenciálny dopad  
• Kvalita integrácie  
• Kvalita organizácie a manažmentu  
• Mobilizácia zdrojov  

 

Siedmy rámcový program (FP7) 

 
V júni 2004 zverejnila Európska komisia svoje Oznámenie „Veda a technológia, 
kľúč k európskej budúcnosti- rámcové odporúčania pre budúcu politiku Európskej 
únie na podporu výskumu (COM(2004) 353 final)91. Komisia v ňom podáva súhrn 
odpovedí na FP6: 28,000 už predložených výskumných návrhov so zapojením 
150,000 inštitúcií; 200 veľkých nadnárodných výskumných sietí a založených 
projektov; a 55 rozbehnutých programových akčných sietí. Zdôrazňuje ale 
nutnosť ešte viac investovať do zvýšenia európskych výskumných ambícií 
z doterajších 2%  HDP EÚ na 3% , čo je cieľ vytýčený Európskou radou v marci 
2002 v Barcelone.  
 
Okrem stanovenia dôvodov, prečo zvýšiť dotácie do RTD, komisia vytyčuje 
v tomto dokumente šesť hlavných cieľov na obdobie 2007-2013: 
 
• Vytvorenie európskych centier dokonalosti prostredníctvom spolupráce medzi 

laboratóriami  
• Rozbehnutie európskych technologických iniciatív  
• Stimulácia kreativity základného výskumu prostredníctvom súťaže medzi 

tímami na európskej úrovni  
• Zatraktívnenie Európy pre najlepších výskumníkov  
• Rozvíjanie výskumnej infraštruktúry európskeho záujmu  
• Zlepšenie koordinácie národných výskumných programov  
 
Oznámením sa začali otvorené diskusie, ktoré trvali do októbra 2004. Na základe 
ich výsledkov predloží komisia svoje legislatívne návrhy pre Siedmy rámcový 
program v priebehu roka 2005. Ďalší vývoj v tejto oblasti môžete sledovať na: 
http://europa.eu.int/comm/research/future/index_en.html  
 

Výzvy na podávanie návrhov a ďalšie informácie  

 
Bližšie informácie o Šiestom rámcovom programe, vrátane podrobných 
pracovných programov pre špecifické oblasti, nájdete na webových stránkach 
EK: 
http://europa.eu.int/comm/research/fp6/index_en.html 
http://www.cordis.lu/fp6/home.html 
 
Podrobnosti o nasledujúcich návrhoch nájdete na: 
http://fp6.cordis.lu/fp6/calls.cfm 

                                                 
91 Možnosť stiahnutia na 
 http://europa.eu.int/eur-lex/pri/en/dpi/cnc/doc/2004/com2004_0353en01.doc 

http://europa.eu.int/comm/research/future/index_en.html
http://europa.eu.int/comm/research/fp6/index_en.html
http://www.cordis.lu/fp6/home.html
http://fp6.cordis.lu/fp6/calls.cfm
http://europa.eu.int/eur-lex/pri/en/dpi/cnc/doc/2004/com2004_0353en01.doc
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Pre pracovný program IST sú plánované ďalšie dve výzvy. Prvá bola zverejnená 
16.novembra 2004 s uzávierkou 22.marec 2005. Druhá je plánovaná na máj 
2005 s uzávierkou v septembri 2005. Ďalšia výzva v rámci pracovného programu 
Občania a spravovanie znalostnej spoločnosti sa zverejní koncom roka 2004. 
 
Pozri aj knižnicu ETUCO: EU Information Service: 
http://www.etuc.org/etuco/en/eu_information/library/default.cfm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.etuc.org/etuco/en/eu_information/library/default.cfm
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Kapitola 18 
 

Podpora vonkajším krajinám 
 
 
V tejto príručke sa väčšinou kládol dôraz na nadnárodnú spoluprácu medzi 
organizáciami v súčasných členských štátov EÚ. Dôležité ale je aj zvažovať 
možnosti širšieho geografického rozsahu.  
 
Táto kapitola podrobne popisuje štyri programy poskytujúce vonkajšiu pomoc 
a podporu rozvojovým aktivitám, ktoré by mohli zaujímať odbory.  
 
• Európska iniciatíva pre demokraciu a ľudské práva  
• Program CARDS (pomoc spoločenstva pre rekonštrukciu, rozvoj a stabilizáciu) 
• Euro-stredozemné partnerstvo a program MEDA 
• Aktivity na zvýšenie informovanosti o rozvojových otázkach  
 
Všetky tieto programy spadajú pod zodpovednosť Úradu Komisie pre európsku 
spoluprácu pomoci (EuropeAid Cooperation Office).  
 

Európska iniciatíva pre demokraciu a ľudské práva  

 

Úvod  

Princípy slobody, demokracie, dodržiavanie ľudských práv a právnych noriem 
tvoria základné kamene Európskej únie, tak ako to zakotvuje všeobecná 
deklarácia ľudských práv, spolu s ďalšími deklaráciami a dohovormi, ktoré 
spoločne tvoria dôležitý zdroj inšpirácie pre EÚ vzhľadom na stanovenie jej 
priorít.  
 
V roku 1994 Európsky parlament založil novú rozpočtovú kapitolu nazvanú 
„Európska iniciatíva pre demokraciu a ľudské práva“ (EIDHR), ktorá zgrupuje 
všetky existujúce rozpočtové línie venované presadzovaniu ľudských práv. 
Amsterdamská zmluva v roku 1999 vyznačila ďalší významný krok vpred. Článok 
6 zmluvy stanovuje,  
 

“Európska únia je založená na princípoch slobody, demokracie, dodržiavania 
ľudských práv, základných slobôd a právnych noriem, čo sú princípy 
spoločné všetkým členským štátom”. 

 
Tento článok zabezpečuje právny základ všetkým ľudským právam 
a demokratizačným aktivitám v rôznych rozpočtových líniách, ktoré sa 
v súčasnosti zlúčili, aby umožnili Európskej komisii ľahšie uskutočňovať celkovú 
súvzťažnosť aktivít v tejto oblasti.  
 
V roku 2004, celková suma pre EIDHR bola €125,000,000, realizovaná cez 
nasledujúce rozpočtové kapitoly:  
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• 19.04.03: Rozvoj a konsolidácia demokracie a právnych noriem – 
dodržiavanie ľudských práv a základných slobôd  

• 19.04.04: Podpora aktivitám medzinárodných trestných tribunálov 
a medzinárodného trestného súdu  

Podporované aktivity  

Programy sa líšia podľa toho, či ide o podporu globálnych, regionálnych alebo na 
krajinu zameraných projektov: 
 
• Globálne projekty: odvíjajú sa od tematického prístupu  
• Regionálne a na krajinu zamerané projekty sú podložené danými 

regionálnymi prioritami (napr. kampane proti mučeniu, regionálne programy 
vzdelávania o ľudských právach) alebo špecifickými prioritami danej krajiny.  

 
Stratégie EIDHR sú implementované troma zásadnými prostriedkami: 
 
• Projekty identifikované prostredníctvom výzvy na podávanie projektových 

návrhov, realizované operátormi občianskej spoločnosti, mimovládnymi 
organizáciami a miestnymi činiteľmi (ale s vylúčením oficiálnych štátnych, 
národných a medzinárodných vládnych organizácií alebo inštitúcií) 

• Mikroprojekty sú malé projekty do €100,000, spravované priamo 
delegáciami Európskej komisie v dotyčných krajinách. Sú určené na podporu 
ľudských práv menšieho rozsahu a na demokratizačné aktivity vykonávané 
základnými mimovládnymi organizáciami. 

• Cielené projekty sú stanovené Európskou komisiou pri sledovaní osobitných 
cieľov, ktoré sa nedajú zabezpečiť prostredníctvom výzvy na podávanie 
návrhov alebo mikroprojektmi. Tieto štandardne vykonávajú medzinárodné 
a regionálne organizácie. 

  
Týmito prostriedkami podporuje EIDHR rôzne aktivity. Každý rok EuropeAid, DG 
zodpovedné za program, schvaľuje pracovný program s najnovšími prioritami 
a požiadavkami na aktivity, manažmentské štruktúry a rozloženie zdrojov na 
každú aktivitu. Prípadní uchádzači o financovanie projektu si musia pozorne 
prečítať každoročný pracovný program, aby sa oboznámili s aktivitami, ktoré 
získajú podporu v danom čase. 
  

Záujem odborov  

Oblasti ľudských práv, demokratizácie a boja proti rasizmu a xenofóbii sú 
tradične vo veľkom záujme odborového hnutia a odbory úspešne podávali 
projekty na tieto témy.  
 
Napr., ETUCO koordinovalo projekt financovaný bývalým programom PHARE 
a demokracia (jedna z bývalých vetiev EIDHR) nazvaný „ Rozvoj siete 
odborového vzdelávania v strednej a východnej Európe“, ktorý vytýčil rozvoj 
spolupráce v oblasti odborového vzdelávania v SVE. Tento projekt založil sieť 
odborových vzdelávateľov, ktorá je doteraz veľmi aktívna v odborovom 
vzdelávaní a šírení nových vzdelávacích zdrojov.
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Informácie o aktuálnej/poslednej výzve na podanie návrhov  

 

Priority  

 
Vo svojom oznámení z roku 2001, „Úloha Európskej únie v presadzovaní 
ľudských práv a demokratizácie v tretích krajinách“ 92, definovala Európska 
komisia nasledovné priority: 
 
• Posilnenie demokratizácie, dobrého spravovania a právnych noriem  
• Zrušenie trestu smrti  
• Boj proti týraniu a beztrestnosti, vrátane podpory medzinárodných tribunálov 

a trestných súdov  
• Boj proti rasizmu a xenofóbii a diskriminácii voči národnostným menšinám 

a domorodému obyvateľstvu  

 

Trvanie  

Trvanie projektu a zverejnenie výzvy na podávanie návrhov sa líši v závislosti od 
typov projektov/opatrení.  
 

Účasť  

Príjemcovia: regionálne a medzinárodné organizácie, mimovládne organizácie 
a miestne orgány, vyššie vzdelávacie inštitúcie so sídlom v EÚ alebo 
v prijímajúcej krajine. 
 
Cieľové krajiny:  
 
• Subsaharská Afrika: Angola, Burundi, DR Kongo, Eritrea, Etiópia, Pobrežie 

slonoviny,  Mozambik, Nigéria, Rwanda, Sierra Leone, Sudán, Zimbabwe 
• Stredozemie –Stredný východ: Alžírsko, Izrael & Západné pobrežie/ Gaza, 

Tunisko, Irak  
• Karibik: Haiti 
• Pacifik: Fiji 
• Ázia: Kambodža, Čína, Indonézia, Nepál a Pakistan 
• Latinská Amerika: Kolumbia, Guatemala a Mexico 
• Spoločenstvo nezávislých štátov: Gruzínsko, Rusko, Ukrajina  
• Juhovýchodná Európa: Bosna a Hercegovina, Federálna republika 

Juhoslávia  
• Kandidátske krajiny: Turecko  
 

Dostupné zdroje  

Finančný grant pokrýva len podiel celkových výdavkov, okrem organizácií 
z rozvojových krajín, ktorým sa môže odobriť grant až do výšky 100%. 
Priemerne prispieva EÚ na projekty s procedúrou výzvy na podávanie návrhov vo 
výške €300,000 ako minimum a s maximom nepresahujúcim €1.5milióna. Na 

                                                 
92 See http://europa.eu.int/comm/external_relations/human_rights/doc/com01_252_en.pdf  

http://europa.eu.int/comm/external_relations/human_rights/doc/com01_252_en.pdf
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mikroprojekty, ktoré spravujú delegácie EÚ v tretích krajinách, prispieva EK 
zvyčajne od €10,000 do €100,000. 
 

Postup a process podávania žiadosti  

Od roku 2004 zaviedla komisia dvojstupňovú procedúru: uchádzač predkladá 
predbežný návrh alebo koncept, so stanovením celkového rozpočtu. Pokiaľ ho 
komisia schváli, vyzve uchádzačov, aby predložili celý podrobný návrh. 
Podrobnosti vo vzťahu k mikroprojektom špecifikuje príslušná delegácia EÚ.  
 
Novým prvkom v roku 2004 je prevod; EK presunula manažment 80% projektov 
z Bruselu na delegácie EÚ, aby mali k nim bližšie miestne organizácie, vychádzali 
potrebám uchádzačov a aby sa zlepšila kvalita návrhov a urýchlila sa realizácia 
aktivít.  
 

Kontakty  

 
Výzva na podávanie návrhov pre tento program už nie je publikovaná v Úradnom 
vestníku EÚ. Odteraz sa dátum zverejnenia na webovej stránke EuropeAid  
http://europa.eu.int/comm/europeaid/cgi/frame12.pl 
 
považuje aj za dátum výzvy.  
 
Dokumentáciu, vrátane pracovného programu, výzvy na podávanie návrhov, 
formuláre a príslušné dokumenty, spolu so sadou najčastejšie kladených otázok, 
nájdete na: 
 
http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/eidhr/index_en.htm 
 
 

http://europa.eu.int/comm/europeaid/cgi/frame12.pl
http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/eidhr/index_en.htm
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Program CARDS (Asistencia spoločenstva pre rekonštrukciu, 
rozvoj a stabilizáciu) 

 

Úvod  

Kľúčovou prioritou politiky vonkajších vzťahov EÚ je podpora stability a mieru na 
západnom Balkáne. Nový program CARDS, schválený v decembri 2000, je 
pokračovaním aktivít, ktoré už podnikla EÚ na podporu a posilnenie rozvoja 
občianskej spoločnosti v krajinách, ako sú Albánsko, Bosna a Hercegovina, 
Chorvátsko, Bývala juhoslovanská republika Macedónia, Čierna Hora a Srbsko 
(vrátane Kosova). Má však aj širší cieľ, a to podporovať tieto krajiny, aby sa 
zúčastňovali na procese stabilizácie a pridružovania (SAp). Stabilizačný 
a pridružovací proces podporuje stabilitu v tomto ťažkom regióne a aj uľahčuje 
bližšie napájanie týchto krajín regiónu na EÚ, smerom ku kontraktačným 
vzťahom s EÚ pre tie krajiny, ktoré urobili dostatočný pokrok v politických 
a ekonomických reformách a v štátnej správe.  
 
V období medzi 2000-2006 poskytne CARDS €4.6miliardy na investície, 
budovanie inštitúcií a na ďalšie opatrenia, so zameraním na:  
 
• Rekonštrukciu, stabilizáciu demokracie a návrat utečencov  
• Inštitucionálny a legislatívny rozvoj, vrátane zosúladenia s normami 

a prístupmi EÚ s cieľom podporiť demokraciu a právne normy, ľudské práva, 
občiansku spoločnosť a médiá a fungovanie voľnej trhovej ekonomiky  

• Trvalo udržateľný ekonomický a sociálny rozvoj, vrátane štrukturálnych 
reforiem  

• Podpora bližšej spolupráce a regionálnej spolupráce medzi krajinami a medzi 
sebou, EÚ a kandidátskymi krajinami strednej Európy. 

 
Program CARDS riadi Úrad EK pre európsku spoluprácu pomoci (EuropeAid 
Cooperation Office). 
 
 

Podporované aktivity  

Program podporuje veľký počet projektov rôznych rozmerov. Podporovaný 
aktivitami by mohli byť:  
• Vzdelávanie personálu, školiteľov a prijímateľov pomoci  
• Kurzy manažmentu  
• Prenos know-how 
• Študijné návštevy a pracovné pobyty  
• Tematické semináre, pracovné zasadnutia, konferencie a ďalšie šíriace 

aktivity  
• Stretnutia/kampane na zvyšovanie informovanosti obyvateľstva a úradov  
• Publikácia manuálov/letákov a najlepšej praxe  
• Rozvoj nových služieb  
• Opatrenia na budovanie kapacity ľudí a inštitúcií  
• Zvyšovanie spoluúčasti občanov na demokratickom miestnom dialógu 
• Spravovanie 
• Povzbudenie rovnosti účasti pre národnostné a menšinové skupiny a ženy 

v demokratickom procese 
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Záujem odborov  

EOK aktívne uľahčuje a udržiava spoluprácu s miestnymi organizáciami 
a podporuje napojenia medzi miestnymi a v EÚ založenými organizáciami, aby 
pomohla so stabilizáciou a pridružujúcim procesom. Bližšie informácie o politike 
EOK vo vonkajších vzťahoch, najmä v oblasti Balkánu, pozri: 
http://www.etuc.org/etuco/en/eu_information/library/ETUCandExtern
alRelationsen.pdf 
 
V roku 2003 oznámil program CARDS dve výzvy na podávanie návrhov, ktoré by 
mohli zaujať odbory: 
 
• Regionálny program CARDS pre stabilizáciu demokracie: rozvojový program 

pre miestnu občiansku spoločnosť  
• Regionálny program CARDS pre stabilizáciu demokracie: program od siete 

k sieti  
 
Hoci obe výzvy sú už po uzávierke, príslušné dokumenty sa dajú pozrieť na:  
http://europa.eu.int/comm/europeaid/cgi/frame12.pl 

 

Informácie o aktuálnej/poslednej výzve na podávanie 
návrhov  

 

Priority  

 
Najnovšia výzva, s uzávierkou v septembri 2004, bola určená na stabilizáciu 
demokracie: program od siete k sieti. Jej účelom bolo šíriť potenciál občianskej 
spoločnosti v regióne podporujúc spoluprácu sieťových organizácií v regióne 
CARDS a EÚ za účelom prenosu know-how, budovania kapacity a zakladania 
stálych štruktúr. Kľúčovými prvkami projektov boli:   
 
• Rozvíjanie zručností na napájanie sa cez siete   
• Rozvíjanie organizačných otázok (personál, financie, strategické plánovanie)  
• Rozvíjanie finančných otázok ako je hľadanie zdrojov, finančné plánovanie 

a finančný manažment  
• Rozvoj zručností na obhajovanie. 
 
Aktivity sa musia uskutočniť v jednej z daných krajín: Albánsko, Bosna a 
Hercegovina, Chorvátsko, Bývalá juhoslovanská republika Macedónia, Čierna 
Hora a Srbsko (vrátane Kosova). 
 

Trvanie  

Časové rozpätie projektov je stanovené od 18 do 24 mesiacov.  

 

Účasť  

Uchádzači musia:  
 

http://www.etuc.org/etuco/en/eu_information/library/ETUCandExtern
http://europa.eu.int/comm/europeaid/cgi/frame12.pl
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• Byť neziskové a právne subjekty  
• Byť mimovládnymi organizáciami, občianskymi alebo profesijnými 

združeniami, odbormi a malými a strednými podnikmi  
• Mať svoje sídlo v EÚ alebo v jednej z kandidátskych krajín (Bulharsko, 

Rumunsko a Turecko), alebo byť jednou z krajín CARDS  
• Niesť priamu zodpovednosť za prípravu a manažment aktivity  
 
Partneri musia spĺňať rovnaké kritériá ako uchádzač. Nadnárodné partnerstvo sa 
musí skladať najmenej z jednej organizácie EÚ /kandidátskej krajiny a najmenej 
z jednej organizácie CARDS. Iné organizácie (napr. obecné zastupiteľstvá 
a regionálne a miestne správy) môžu byť zapojené do aktivity, ale nesmú dostať 
financovanie z grantu. Títo „spoločníci“ nemusia spĺňať kvalifikačné kritéria.  

 

Dostupné zdroje  

Finančný príspevok zo spoločenstva sa pohybuje od 50% do 80% celkových 
oprávnených nákladov. Vyváženosť musí byť zabezpečená vlastnými zdrojmi 
uchádzača alebo partnera alebo zo zdrojov iných, než Európskeho spoločenstva. 
Celková výška grantu je medzi €100,000 a €200,000. 
 

Proces uchádzania sa o financie  

 
Aplikačné formuláre, podané v angličtine, sa musia zasielať priamo na:  
 
European Commission 
EuropeAid Cooperation Office 
Unit A6 
Office L-41 4/17 
Rue de Genève 1 
B 1049 Brussels 
Belgium 
 
Text výzvy, sprievodné odporúčania a aplikačné formuláre nájdete na webovej 
stránke EuropeAid: 
http://www.europa.eu.int/comm/europeaid/tender/index_en.htm 
 

Kontakty 

Uchádzači môžu zasielať svoje otázky najneskôr 21 dní pred uzávierkou 
jednotlivej výzvy, spolu s referenčným číslom výzvy na:  
Patrick Becker 
e-mail Patrick.becker@cec.eu.int 
fax: +32.2.2994701 
 
Otázky a odpovede sú publikované na webe: 
http://www.europa.eu.int/comm/europeaid/tender/index_en.htm 
 
Pre tento program neexistuje technická pomoc, ani informačný servis pre odbory. 
Zástupca EOK zodpovedný za Balkán je Tom Jenkins tjenkins@etuc.org).  
 

http://www.europa.eu.int/comm/europeaid/tender/index_en.htm
http://www.europa.eu.int/comm/europeaid/tender/index_en.htm
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Euro-stredozemné partnerstvo a program MEDA  

 

Úvod  

 
EÚ má dlhú históriu bilaterálnej obchodnej a rozvojovej spolupráce s ostatnými 
krajinami Stredozemia. Konferencia EÚ a ministrov zahraničných vecí zo 
Stredozemia v Barcelone v novembri 1995 odštartovala novú "partnerskú " fázu 
vzťahov, a to nielen v bilaterálnej, ale aj multilaterálnej, resp. regionálnej 
spolupráci. Deklarácia z konferencie vytyčuje bázu tohto nového euro-
stredozemného partnerstva, známeho ako barcelonský proces93. Deklarácia 
stanovuje tri hlavné oblasti, v ktorých sa bude partnerský proces odohrávať:  
• Politické a bezpečnostné partnerstvo: ustanovujúce spoločný priestor pre mier 

a stabilitu  
• Ekonomické a finančné partnerstvo: vytvárajúce priestor na vzájomnú 

prosperitu   
• Partnerstvo v sociálnych, kultúrnych a ľudských sférach: rozvíjajúce ľudské 

zdroje, podporujúce porozumenie medzi kultúrami a výmenu medzi 
občianskymi spoločnosťami.  

 
Barcelonský proces sa implementuje programom MEDA, ktorý ponúka technickú 
a finančnú podporu opatreniam, ktoré sprevádzajú ekonomické a sociálne 
reformy u partnerov zo Stredozemia.  
  
V rámci MEDA/EUROMED, Európska komisia zverejnila po prvýkrát v roku 2004 
výzvu na podávanie návrhov, nazývanú ako “Stredozemné dialógy 2004-2005”. 
Chce tak zlepšiť informácie a podporiť aktívny dialóg medzi občanmi na oboch 
stranách Stredozemia, najmä v oblastiach ako migrácia, vzdelávanie a odborná 
príprava, občianska spoločnosť, spravovanie, odbory, mladí ľudia, ženy a kultúra.  
 

Podporované aktivity  

 
• Produkcia a distribúcia dokumentov/správ/interview (textov a fotografií) na 

horeuvedené témy  
• Organizácia stretnutí so širším zahrnutím verejnosti (novinári, učitelia 

a školitelia, výskumníci, vedúci mládežníckych mimovládnych organizácií a 
 operátori občianskej spoločnosti). 

 

Informácie o aktuálnej/poslednej výzve na podanie návrhov  

 
Nižšie uvedené informácie sa vzťahujú na výzvu na podávanie návrhov pre 
Stredozemské dialógy, s uzávierkou jún 2004.  

Priority  

 
• Úloha odborov v modernej spoločnosti a  zmenách ekonomiky (vrátane 

problematiky  voľného obchodu v Stredozemí)  

                                                 
93 Pozri http://europa.eu.int/comm/external_relations/euromed/bd.htm 

http://europa.eu.int/comm/external_relations/euromed/bd.htm
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• Vzdelávanie a odborná príprava vzhľadom na sociálno-ekonomické podmienky 
v daných krajinách  

• Ženské práva, ich vývoj a odozvy v Európe  

Trvanie  

24 mesiacov od podpisu kontraktu  

Účasť  

Program je otvorený organizáciám v členských štátoch EÚ, ďalej v Maroku, 
Alžírsku, Tunisku, Egypte, Izraeli, Jordánsku, Sýrii, Libanone, Turecku a na 
palestínskych územiach. Podávateľmi musia byť:  
• Neziskové právne subjekty, mimovládne organizácie a združenia, univerzity, 

vzdelávacie a kultúrne orgány  
• So sídlom v EÚ alebo na území krajiny zúčastňujúcej sa na programe  
• S priamou zodpovednosťou za manažment aktivít  
 
Konzorcium sa musí skladať minimálne zo 4 partnerov, 2 zo Stredozemia a 2 
z EÚ, vrátane nových členských štátov. Aktivity sa musia vzťahovať minimálne na 
3 stredozemské krajiny; aktivity v Európe musia zapojiť minimálne  5 z 25 
členských krajín.  

Dostupné zdroje  

Rozpočet v rámci výzvy na rok 2004 je €1,500,000. Finančný príspevok z EK 
pokrýva 50% až 80% celkových oprávnených nákladov. Spolufinancovanie sa 
musí zabezpečiť z vlastných zdrojov podávateľa alebo partnera. Výška udelenej 
dotácie sa pohybuje okolo €350,000 až €750,000.  

Aplikačný process  

Aplikačné formuláre sa musia posielať v stanovenom čase definovanom vo výzve, 
a to originál a 5 kópií na:  
 
The Delegation of the European Commission in Tunisia 
Immeuble Europe, rue du Lac Mâalaren 
BP 150-1053 Les Berges du Lac 
Tunis 
Tunisia 

Kontakty  

 
Text výzvy, sprievodné odporúčania a formuláre nájdete na: 
http://europa.eu.int/comm/europeaid/index_en.htm 
alebo na or on webovej stránke Delegácie: www.deltun.cec.eu.int . 
 
Ďalšie informácie: 
http://europa.eu.int/comm/external_relations/euromed/  
 
Uchádzači mohli posielať svoje otázky v súvislosti s výzvou na rok 2004 
najneskôr 21 dní pred uzávierkou na adresu Delegácie EK v Tunisku.  
 
 

http://europa.eu.int/comm/europeaid/index_en.htm
http://europa.eu.int/comm/external_relations/euromed/
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Zvyšovanie informovanosti verejnosti o rozvojových otázkach 
(rozpočtová línia 21.02.03) 

 

Úvod  

 
Rozpočtová línia 21.02.03 (bývalá B7-6000) bola založená v roku 1976, aby 
podporila európske mimovládne projekty realizované v rozvojových krajinách. 
V roku 1978 sa mandát rozpočtovej línie experimentálne rozšíril, aby zapojil 
aktivity na zvyšovanie informovanosti európskej verejnosti o rozvojových 
otázkach. Od roku 1979 sa tieto aktivity stali stálou črtou rozpočtovej línie, s 
postupne sa zvyšujúcim podielom na spolufinancovaní rozpočtu na okolo 10%, so 
sumou vo výške 200 miliónov eur na rok 2004.  
 
Všeobecné ciele pre tento typ činnosti:  
 
• Zvýšiť informovanosť európskej verejnosti o rozvojových problémoch 

v rozvojových krajinách a o problémoch vzťahu rozvojových krajín 
s rozvinutým svetom  

• Mobilizovať verejnú podporu v Európe pre rozvoj, stratégie a politiku na 
znižovanie chudoby, ako aj pre činnosti, z ktorých majú prospech 
chudobnejšie vrstvy populácie v rozvojových krajinách  

 

Podporované aktivity  

 
• Sociálne a ľudské aktivity, prírodné prostredie, ekonomický rozvoj, podpora 

inštitúcií a budovanie kapacity pre lokálnu rozvojovú štruktúru, aby z toho 
mali úžitok chudobní ľudia v rozvojových krajinách, najmä zraniteľné skupiny  

• Zvyšovanie informovanosti európskej verejnosti o rozvojových otázkach 
v rozvojových krajinách  

• Opatrenia na posilnenie spolupráce medzi európskymi mimovládnymi 
organizáciami a ich partnermi v rozvojových krajinách  

Navrhované témy  

 
• Úloha žien v rozvoji  
• Trvalo udržateľný rozvoj, občianska spoločnosť a podpora ľudských práv 

a demokracie  
• Práva detí  
• Ochrana ohrozených kultúr  
 
Informácie o predtým financovaných projektoch nájdete na webe:  
 
http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/ong_cd/ed_page_en.ht
m#Historical%20Background 
 

http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/ong_cd/ed_page_en.ht
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Informácie o aktuálnej/poslednej výzve na podávanie 
návrhov  

 

Priority  

 
Prioritami na roky 2004-2005 sú činnosti, ktoré majú jednu alebo viac 
nasledujúcich charakteristík:  
 
• Majú za cieľ zdôrazňovať vzájomnú závislosť EÚ a rozvojových krajín  
• Usilujú sa mobilizovať podporu na vyrovnanejšie vzťahy medzi severom 

a juhom  
• Povzbudzujú spoluprácu medzi mimovládnymi organizáciami  
• Umožňujú partnerom v rozvojových krajinách zohrávať aktívnu úlohu  
• Zapájajú mimovládne organizácie z nových členských štátov a obsahujú 

činnosti, ktoré uľahčujú výmenu skúseností a sieťové napojenia medzi 
mimovládnymi organizáciami z EÚ15 a novými členskými štátmi. 

 

Trvanie  

 
Obyčajne majú projekty dĺžku od 24- 60 mesiacov. Maximálna dĺžka je daná 
výzvou na podanie návrhov. Nie je možné predĺženie realizácie činnosti po 
stanovenom termíne.  

 

Participácia  

 
Uchádzačmi musia byť európske rozvojové mimovládne organizácie, ktoré 
pravidelne vykonávali rozvojové aktivity a aktivity na zvyšovanie informovanosti 
o rozvoji aspoň tri roky v čase podania. Musia byť autonómnymi, neziskovými, 
mimovládnymi organizáciami, založenými v členských štátoch EÚ.  
 
Aktivity môžu predkladať jednotlivé mimovládne organizácie alebo konzorciá (ad 
hoc skupina dvoch alebo viacero mimovládnych organizácií založených v jednom 
alebo viacerých členských štátoch EÚ), alebo sieť (skupina mimovládnych 
organizácií organizovaná na národnej alebo európskej úrovni, ktorej väčšina 
členov musí byť z európskych krajín). Miestni partneri v rozvojových krajinách sú 
akceptovaní, pokiaľ sú zapájaní do aktivít od samotnej prípravy a ich náklady sú 
kvalifikované rovnakým spôsobom ako u príjemcu grantu. 
 
Každá výzva špecifikuje rozloženie zdrojov podľa regiónu (ACP, Ázia, Stredná 
a Južná Amerika, krajiny Stredozemia, Balkánua Spoločenstva ezávislých štátov). 
 

Dostupné zdroje  

 
Dostupné sú dva typy grantov:  
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a) spolufinancujúce projekty  

 
• Podané jednotlivými mimovládnymi organizáciami: grant EÚ sa pohybuje od  

50 000 € do 750 000 €; 
• Podané konzorciami alebo sieťami: 250 000 € – 1,500 000 € 
 
Grant je do výšky 75% celkových nákladov. Uchádzač musí prispieť najmenej 
15% celkových nákladov. Príspevky v „službách“ sa nezapočítavajú.  
 
b) “Blokové granty” (séria individuálnych aktivít pokrytá jedným podaným 
návrhom na projekt; obyčajne využívaná pri aktivitách s nižším rozsahom). 
 
• Minimálna suma z EK pre jednotlivé mimovládne organizácie a sieť: 250 000 

€ 
• Maximálna suma  z EK pre jednotlivé mimovládne organizácie: 1, 000 000 € 
• Maximálna suma z EK na sieť: 1, 500 000 € 
 
V rámci štruktúry blokových grantov prispieva EK na jednotlivé aktivity od 20 
000 € do 150 000 €. Počet jednotlivých akcií predložených samotnou 
mimovládnou organizáciou nesmie presahovať 12 a počet aktivít predložených 
sieťou nesmie presiahnuť 18. Uchádzač musí prispieť najmenej 15% z celkových 
nákladov. Príspevky „ v službách“ sa nezapočítavajú.   

 

Aplikačný process  

 
Aplikačné formuláre sa posielajú priamo na Komisiu EÚ . 
 
Pre projekty a blokové granty:  
 
Cez osobné podanie alebo podané privátnym kuriérom: 
EuropeAid Cooperation Office, Unit F-6 
Central Mail Service 
Rue de Genčve, 1-3-5 
B 1140 Brussels 
 
Poštou:  
European Commission 
EuropeAid Cooperation Office, Unit F-6 
B-1049 Brussels 
 

Kontakty  

Aplikačné formuláre: 
 
http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/ong_cd/ed_page_en.htm 
 
Najčastejšie kladené otázky vo vzťahu k projektom EuropeAid: 
 
http://europa.eu.int/comm/europeaid/general/faq_en.htm#tend 

http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/ong_cd/ed_page_en.htm
http://europa.eu.int/comm/europeaid/general/faq_en.htm#tend
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PRÍLOHA 1 
 

Kontrolný zoznam etáp plánovania projektu 
 
 

1. Identifikácia potrieb  

1.1 Popíšte potrebu(y),ktorú chcete projektom naplniť, alebo problém(y), ktoré 
chcete riešiť.  
 

1.2 Popíšte skupinu, na ktorú sa vzťahuje plnenie potrieb, alebo riešenie 
problémov  

1.3 Potrebujete urobiť podrobnejší prieskum potrieb, aby ste získali presnejšiu 
analýzu? Ak áno, môžete to urobiť pred projektom, alebo sa to stane 
jednou z aktivít projektu? 
 

1.4 Prispieva plnenie potrieb tejto cieľovej skupiny k riešeniu potrieb a cieľov 
vašej vlastnej organizácie?  
 

1.5 Môžete očakávať podporu z vlastnej organizácie pri vypracovávaní 
projektu?  
 

 

2. Definícia cieľov  

 
2.1 Definujte ciele projektu v zmysle konkrétnych potrieb, ktoré ste stanovili.  

 
2.2 Zvážte, ako sa tieto ciele zhodujú s cieľmi vašej organizácie. 

 
2.3 Urobte všetko preto, aby boli ciele formulované čo najpresnejšie. Sú 

merateľné? Môžete ich efektívne využiť ako štandardy, ktorým si pomôžete 
pri vyhodnocovaní úspechu?  
 

2.4 Ak ciele rozširujú niektoré existujúce aktivity, prerokujte vaše idey s ľuďmi, 
ktorí by sa zapojili do ich vypracovania. 
 

2.5 Ak je súčasťou cieľov získanie ďalšej expertízy mimo vašej organizácie, 
prediskutujte svoj návrh s perspektívnymi partnermi. 
 

2.6 Ak je súčasťou cieľov rozvíjanie nových aktivít, prediskutujte ich spolu 
s tými, ktorí budú organizovať tieto aktivity. 
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3. Zvažovanie priechodnosti  

 
3.1 Do akej miery môže projekt realizovať vaša vlastná organizácia? 

 
3.2 
 

Aké bude mať problémy, podľa vás, vaša organizácia vo vzťahu k projektu? 
 

 

Ak je problémom nedostatok financií, musíte sa obzrieť po 
spolufinancovaní. Máte možnosti:  
 

Európska únia / banky /národná vláda / odvetvové organizácie / 
sesterské organizácie/ zahraničné organizácie/ medzinárodné 
organizácie. 

 
Premyslite si dôkladne, ktorá z organizácií by bola najlepším zdrojom 
spolufinancovania? Udajte dôvody. 
 

3.4 Požadujte podrobné informácie od každého spolufinancujúceho, o ktorom si 
myslíte, že by mohol pomôcť. Napríklad:  
 

• Sprievodné odporúčania alebo podmienky podávania návrhu 
z programu Európskej komisie prostredníctvom národnej 
konzultačnej alebo informačnej agentúry, alebo z webovej stránky 
programu. 

• Dohovor s možnými partnermi, ktorí by mohli prispieť z vlastných 
finančných zdrojov.  

 
3.5 Ak sú nedostatkom ľudia, musíte osloviť partnerov alebo vonkajších 

subdodávateľov (NB: nie každý spolufinancujúci pristúpi na vonkajšie 
subdodávateľské vzťahy.) 
 

3.6 Pozorne zvážte, kto by mohol byť dobrým partnerom v projekte. Aké 
zručnosti a schopnosti potrebujete, ak chcete naplniť projekt? 
 

3.7 Obráťte sa na potenciálnych partnerov na ich názor o spoluprácu. Vytýčte 
vlastné idey čo najrozsiahlejšie. Ak odpovedia pozitívne, prediskutujte 
s nimi, v čom sú ich kapacity a či by mohli participovať na projekte?  
 

3.8 Ak sú nedostatkom materiály a/alebo vybavenie, zvážte, či by nebolo 
možné si ich prenajať na obdobie projektu. 
 

3.9 Zvážte, či vaša organizácia získala dostatok základných informácií, aby 
začala s projektom. Ak nie, musíte podniknúť ďalší prieskum. 
 

3.10 Zvážte, či má vaša organizácia nevyhnutnú infraštruktúru na zvládnutie 
projektu. Ak nie, je možné ju založiť? Máte na to nevyhnutné kompetencie?  
 

3.11 Zistite zaangažovanosť kolegov vo vlastnej organizácii a požiadajte ich 
priamo, či môžete počítať s ich praktickou spoluprácou. Špecifikujte, čo by 
mali robiť.  
 



 184 

3.12 Zistite, či kolegovia mimo vašej vlastnej organizácie plne chápu, čo 
znamená ich zapojenie. Požiadajte ich, čím by mohli prispieť k obsahu 
projektu. Požiadajte ich o zváženie času a nákladov, vrátane mzdových 
nákladov.  
 

3.13 Vyhodnoťte priechodnosť realizácie projektu. Analyzujte možné hlavné 
riziká, ak sa rozhodnete ísť ďalej a identifikujte spôsob, ako ich znížiť, alebo 
sa im vyhnúť.  
 

 

4. Pracovný a časový plán  

 
4.1 Stanovte rozsah projektu. Aké sú jeho medze? Čo je zahrnuté a čo 

vylúčené? 
 

4.2 Čo musíte podniknúť, aby ste dosiahli plánované výstupy projektu? 
Neuvažujte len o hlavných úlohách práce, ale aj o ďalších úlohách, ako sú 
manažment, vyhodnotenie, ďalšie šírenie a využitie. 
 

4.3 Urobte si prvú tabuľkovú schému rozloženia prác na projekte. Začnite 
s rozdelením projektu do hlavných oblastí práce a urobte si plán celkovej 
štruktúry. Potom vypracujte rozpis úloh.  
 

4.4 Odhadnite čas potrebný na každú úlohu. Časovo rozložte každú aktivitu 
a urobte si Ganttovu schému. Prekontrolujte a prerobte ju, až kým 
nedostanete harmonogram časovo zvládnuteľných prác.  
 

4.5 Ak ste načrtli uspokojivý časový plán, pouvažujte o možných problémoch 
a ako sa k nim postaviť. Zabudujte do neho faktor pružnosti. Pouvažujte 
o prioritách v zmysle času, nákladov a kvality.  
 

4.6 Doložte ku každej úlohe zdroje a vypracujte separátne hárky 
s rozpisom úloh.  
 

4.7 Neustále komunikujte  so všetkými svojimi partnermi o detailoch časového 
plánu, aby mu každý porozumel. 
 

 

5. Organizačná príprava  

 
5.1 Stanovte, kto zoberie zodpovednosť za rozhodnutie, či pokračovať ďalej 

v návrhu. 
 

5.2 Kto bude rozhodovať a o čom počas realizácie projektu? Aké rozhodnutia 
sa ponechajú na projektového koordinátora a aké na partnerov? 
 

5.3 Odporúčame založenie projektového riadiaceho výboru. Môžete takisto 
vymenovať poradnú skupinu projektu, aby ste spojili ľudí s konkrétnymi 
skúsenosťami a odbornosťou.  
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5.4 Keď ste prišli až do menovania ľudí do projektového tímu s konkrétnymi 
úlohami, majte jasné výberové kritéria.  
 

• Vedia dosiahnuť požadovanú kvalitu produktu? 
• Vedia pracovať termínovo? 
• Vedia prijať nižšie výstupy, než si pôvodne predsavzali, ak nastanú 

problémy?  
• Vedia pracovať pod stresom? 
• Vedia reagovať pružne v neistých situáciách? 
• Sú dobrými komunikátormi ? 
• Vedia pracovať disciplinovane, aby dosiahli projektové výstupy?  

 
5.5 Vypracujte jasný zoznam úloh a zodpovedností. 

 
 

6. Rozpočet  

 
6.1 Na zistenie nákladov musíte mať informácie o normatívnych pracovných 

nákladoch vo vašej organizácii a ďalších zapojených organizáciách.  
6.2 Musíte zistiť náklady ostatných faktorov, ako sú materiály, cesta, prenájom 

vybavenia. Urobíte dobre, ak sa oboznámite s vedením účtovníctva vo 
vašej vlastnej organizácii.  
(N.B. medzinárodné projekty sú drahé v zmysle prekladov, tlmočenia, 
cestovania a ubytovania) 
 

6.3 Začnite zisťovaním nákladov na jednotlivé úlohy, potom pracujte na 
nákladoch jednotlivých pracovných balíkov, až po celkové náklady. Potom 
si pripravte predpoklad hotovostného toku a vyznačte si každé obdobie, 
kedy partneri budú potrebovať financie na prekrytie hotovostného deficitu. 
Keď ste došli ku konečným nákladom, zvážte priechodnosť projektu 
z hľadiska nákladov vo vašej organizácii.  
 

6.4 Keď ste dospeli ku konsenzu v rámci organizácie, čo sa týka rozpočtu, 
zvážte čo urobíte, pokiaľ dôjde k zredukovaniu výšky grantu, s ktorou 
počítate.  
 

6.5 Zistite, či sú partneri schopní zaplatiť svoj príspevok. Ako sa tým preukážu? 
 

 

7. Plánovanie kvality  

 
7.1 Aké budú kľúčové kritériá kvality a hlavných výkonnostných ukazovateľov? 

Zhodnoťte každú úlohu z hľadiska kvality produktov a kvality pracovného 
procesu.  
 

7.2 Zhodnoťte starostlivo možnú treciu plochu medzi partnermi v zmysle rôznej 
úrovne zapájania jednotlivých partnerov. Ako zabezpečíte, že dôjde k 
vzájomnému porozumeniu, čo sa má plniť a že dôjde k naplneniu 
očakávania?  
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8. Príprava informačnej a komunikačnej stratégie  

 
8.1 Urobte zoznam kľúčových informácií, dokumentácie a komunikácie, ktorú si 

projekt vyžaduje. Kto bude zodpovedať za ich vykonanie? Kto iný by mal 
mať k nim prístup? Vypracujte plán komunikácie a obehu informácií. 

8.2 Aký bude hlavný kanál komunikácie projektu? Aký druh stretnutí projekt 
vyžaduje? 

8.3 Rozhodnite o pracovnom jazyku (och) a čo budete musieť urobiť, aby ste 
podporili komunikáciu medzi partnermi s rôznymi jazykmi.  

8.4 Zvážte, kde a ako sa uchovajú základné informácie o projekte, ako sa budú 
informácie triediť, pod akým názvom a ako budú sprístupnené.  

 

9. Príprava hodnotenia projektu a jeho ďalšieho šírenia  

 
9.1 Zvážte, ako sa bude projekt vyhodnocovať a v akom bode. Vyhodnotenie 

môžu vykonávať rôzne osoby: zmluvná organizácia, projektový tím, každá 
partnerská organizácia, poradný orgán a/alebo cieľová skupina projektu.  

9.2 Zvážte priebežné (formatívne) hodnotenie, ktoré môže spätne prispieť 
k rozvíjaniu projektu a záverečné hodnotenie, ktoré je principiálne 
retrospektívne a dotýka sa výsledkov projektu.  

9.3 Pouvažujte aj, ako budete ďalej šíriť a využívať výsledky projektu a 
vypracujte k tomu plán. 

 
Keď ste pripravili návrh v jeho konečnej podobe, rozpošlite ho vašim 
projektovým partnerom, aby ho schválili v danej podobe a  požiadajte 
o záväzné vyjadrenie o spolupráci na projekte.  
 
Potom zašlite návrh, spolu so záväzným vyjadrením partnerov, 
spolufinancovateľovi.  
(NB: Dávajte pozor, aby ste priložili všetky požadované formuláre riadne 
vyplnené a podpísané, poslali požadovaný počet kópií a dodržali 
termíny!) 
 

10. Hneď po rozhodnutí o financovaní  

10.1 Ak financujúci orgán dá návrhu plný súhlas, potom začína proces 
dohodovania zmluvy. Okrem kontraktu s vaším financovateľom, budete 
musieť pripraviť aj detailné zmluvy medzi vašou organizáciou a vašimi 
partnermi a prípadnými subdodávateľmi. Zabezpečte, že tieto zmluvy 
obsahujú presne stanovený pracovný a finančný prínos, ktorý sa od nich 
očakáva; využitie výstupov na projekte zo strany partnera, vrátane práva 
na produkty; a postup v prípade neplnenia.  

10.2 Ak príde k negatívnemu rozhodnutiu o financovaní projektu, skúste nájsť 
dôvody. Zistite, či by bolo možné znovupodanie v prepracovanej forme. 
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Príloha 2 
 

Vzor predbežnej dohody o úmysle participovať na 
projekte 

 
Predkladáme návrh predbežnej dohody o úmysle participovať na projekte, ktorý zašle 
každý partner alebo zmluvná strana podávateľovi alebo koordinátorovi projektu. Tieto 
listy sa musia priložiť k návrhu projektu pri jeho podaní.  
 
 

Vážený, vážená [meno riaditeľa projektu alebo projektového manažéra], 
 
[NÁZOV PROJEKTU] 
 
Ďakujeme za pozvanie participovať na projekte [NÁZOV PROJEKTU] v rámci 
programu [NÁZOV PROGRAMU], ktoré s potešením prijímame.  
 
Týmto listom formálne vyjadrujem úmysel participovať na projekte v mene svojej 
organizácie, ktorý bude koordinovať [KOORDINUJÚCA ORGANIZÁCIA] pod Vaším 
vedením. V mene svojej organizácie sa zaväzujem, že budeme napĺňať ciele 
projektu vytýčené v návrhu projektu a súhlasíme s  úlohami, personálnym 
obsadením, zdrojmi, financiami, vlastníctvom, ďalším šírením, využívaním 
a prenosom výsledkov.  
 
Súhlasím s úlohami, ktoré sú nám pridelené v rámci projektu [STRUČNÝ POPIS 
ÚLOHY]. Náš celkový navrhnutý rozpočet pre túto prácu je [CELKOVÝ ROZPOČET 
PRE ORGANIZÁCIU] eur. V zmysle podmienok programu [NÁZOV PROGRAMU] sme 
si vedomí, že [napr. 75%] z týchto nákladov bude hradených Európskou komisiou. 
Naša organizácia prispeje [SUMA PRÍSPEVKU ORGANIZÁCIE ] eur v [hotovosti/v 
službách] z [napr. zo svojich vlastných zdrojov/národného financovania].  
 
Ak bude návrh schválený, tešíme sa na formálne uzavretie dohody s 
[KOORDINUJÚCA ORGANIZÁCIA]. Vyhradzujem si právo prejednať s Vami 
podmienky účasti na projekte v prípade zmien, ktoré nastanú v projekte pred jeho 
konečným schválením.  
 
Veríme, že návrh bude schválený a tešíme sa na spoluprácu na projekte.  
 
S pozdravom, 
 
[MENO ] 
[FUNKCIA] 
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Príloha 3 
 

Vzor dohody o partnerstve 
 
 
Predbežná dohoda o úmysle participovať na projekte navrhovaná v prílohe 2 – a dokonca 
aj formálnejšia záväzná dohoda - predložená spolu s návrhom, bežne nestanovuje 
explicitné vyjadrenie vzťahu medzi projektovými partnermi alebo vymenovanie 
a podmienky spolupráce na projekte. Ak je návrh úspešný, podávateľ alebo koordinátor 
musia uzavrieť detailnejšiu dohodu o partnerstve, so zreteľným vyjadrením úlohy 
a zodpovednosti každého partnera. V mnohých prípadoch býva podávateľ jediným 
podpisovateľom zmluvy s komisiou a nesie plnú právnu zodpovednosť za realizáciu 
projektu. Takéto dohody o partnerstve dávajú určitú ochranu podávateľovi, ako aj ďalším 
partnerom. Presná formulácia dohody závisí od projektu, odráža presnú terminológiu 
a požiadavky jednotlivých finančných programov a kontraktov a líši sa v detailoch 
u každého partnera.  
 
Existujú však určité spoločné znaky, ktoré by mali byť v dohode o partnerstve zahrnuté:  
 
• Dohoda o obsahu a podmienkach dohody o grante alebo kontraktu s finančným 

orgánom, vrátane všetkých jej technických a finančných príloh  
• Dohoda o celkovom schválenom rozpočte a záväzku, ktorou prispieva partner do 

projektu v predpísanej forme  
• Dohoda o zotrvaní v jednote v prípade, že dôjde k problémom alebo k nedodržaniu 

povinností zo strany jedného alebo viacerých partnerov a o snahe nájsť urýchlené 
kolektívne riešenie problémov, alebo ak to nie je možné, okamžite informovať 
finančný orgán  

• Dohoda o dodržiavaní finančného zúčtovania v predpísanej forme a poskytovaní 
všetkých potrebných informácií požadovaných pri podávaní správ, a to promptne 
a vyčerpávajúco   

• Dohoda o účasti v dobrej vôli a ochote a podľa najlepších schopností pri plnení úloh 
uložených jednotlivým partnerom, vrátane manažmentu a koordinácie projektu 
a o účasti na ďalšom šírení a zakomponovaní výstupov a výsledkov do hlavnej 
programovej činnosti organizácie, ako aj pri vyhodnocovaní projektu  

• Dohoda o vlastníctve a využívaní duševných vlastníckych práv, ktoré sa využívajú 
a/alebo vytvárajú počas projektu  

 
Ako príklad poskytujeme vzor dohody o partnerstve, ktorý vypracovalo ETUCO v rámci 
svojho projektu DIALOG-ON:
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Projekt DIALOG-ON  

 
Dohoda dňa [DÁTUM] 
medzi  
Európskou odborovou akadémiou (“kontraktor”) 
a  
[organizácia] (“ Partner”) 
v rámci  projektu DIALOG-ON 
 

1. Preambula  

Kontraktor formálne uzatvoril grantovú dohodu (ref. č. dohody No. VS/2001/0399) ( 
ďalej “dohoda“ )s Európskymi spoločenstvami, v zastúpení Európskej komisie, v rámci 
projektu DIALOG-ON, (ďalej „projekt”), ktorá bude vedená pod rámcovými programami 
a aktivitami  sociálneho sektora a sektora pre zamestnanosť. 
 

2. Účasť ako partner  

Týmto partner súhlasí s účasťou na projekte ako partner, ktorý koordinuje a manažuje 
kontraktor. Partner sa zaväzuje v zmysle dohody: 
 

a) Prispieť svojimi najlepšími schopnosťami k realizácii cieľov a pracovného plánu 
projektu, tak ako sú stanovené v prílohe I dohody, vrátane podrobne 
stanovených vlastných úloh, personálneho zaangažovania a zdrojov  

b) Dodržiavať všeobecné právne ustanovenia a podmienky, ktoré uplatňuje 
Európske spoločenstvo pri dohodách o poskytovaní grantu projektom, tak ako 
sú vytýčené v prílohe II dohody  

c) Pracovať v rámci detailne stanoveného rozpočtu projektu, tak ako je 
stanovený v prílohe III dohody  

 
Ďalej partner súhlasí, že jeho hlavné úlohy na projekte sú:  
[vložiť detaily ] 
 
Ďalej partner súhlasí 
 

a) Zúčastňovať sa na vyhodnotení, ďalšom šírení a zakomponovaní výstupov 
a výsledkov projektu do činnosti organizácie. 

b) Riadne sa zúčastňovať na riadení, koordinácii a konkrétnej implementácii 
aktivít, ktoré sú mu zverené ako súčasť projektu  

3. Financie 

Partner súhlasí, že celkový stanovený rozpočet pre jeho prácu na projekte je [celkový 
rozpočet pre organizáciu] €. 
 
Partner sa osobitne zaväzuje: 
 

a) Viesť separátne účtovníctvo výdavkov na projekte  
b) Dodať kontraktorovi všetky potrebné a príslušné informácie o každom 

výdavku, vrátane kópií všetkých faktúr a potvrdeniek, v požadovanej forme a 
v požadovanom termíne  

c) Dodržiavať pravidlá subkontrahovania,  tak ako to definuje dohoda  
d) Prispieť do projektu z vlastných zdrojov. Tento príspevok poskytne v hotovosti 

vo výške [výška hotovosti] €. 50% z tejto sumy vyplatí partner pri podpise 
tejto zmluvy na určený bankový účet, ktorý riadi kontraktor  a zvyšnú sumu 
vyplatí podobným spôsobom po obdržaní prvého finančného obnosu z grantu 
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kontraktora. Okrem toho, partner súhlasí prispieť vo forme  služieb, v hodnote 
[príspevok v službách ] €, a to v nasledovne:  

[vložiť detaily ] 
 
Kontraktor sa zaväzuje: 
 

a) Uhradiť partnerovi do výšky .. [partnerov maximálny grant] €  za jeho 
prácu na projekte za predpokladu uspokojivého naplnenia jeho úloh a po 
poskytnutí všetkých správ a požadovanej finančnej dokumentácie a za 
predpokladu uvoľnenia finančného obnosu kontraktorovi zo strany Európskej 
komisie, tak ako to stanovuje článok 4 dohody.  

b) Zálohovo zaslať tento finančný obnos do 21 dní od príjmu z Európskej komisie, 
a to nasledovným spôsobom:  

 Zálohová platba po podpise tohto kontraktu, 30% zo sumy 
[partnerovho maximálneho grantu] € 

 Medziplatba v druhom roku projektu, 70% zo sumy [partnerovho 
maximálneho grantu] €, znížená o finančný obnos zaslaný predtým 
zálohovo  

 Záverečná platba vykrytia náležitého rozdielu, po dokončení projektu 
a po akceptácii záverečnej správy a záverečnej finančnej správy 
Európskou komisiou  

 
Partner súhlasí, že  
 

a) Všetky náklady, ktoré požaduje, vznikli v dôsledku priameho vykonávania jeho 
úloh na projekte a sú v zhode s definíciou oprávnených nákladov, tak ako to 
stanovuje článok 11 prílohy II dohody.  

b) Finančný obnos poskytnutý kontraktorom sa berie ako záloha až do 
záverečného vyúčtovania projektu a jeho schválenia Európskou komisiou 
a môže sa stať predmetom vrátenia z časti alebo plne v prípade, že účty neboli 
schválené.  

c) Partner môže požadovať jedine finančný obnos, ktorý je odsúhlasený 
partnerom v rozpočte, napriek aktuálne vzniknutým nákladom  

d) Nedodržanie dohodnutej výšky vlastných zdrojov v hotovosti a v službách 
povedie do zníženia sumy finančného obnosu pro rata, ktorý uvoľňuje 
kontraktor na prácu na projekte  

e) Spätne a bezodkladne preplatí nepoužitý obnos kontraktorovi a každý obnos, 
ktorý od neho požaduje, aby preplatil.  

4. Manažment a podávanie správ  

Partner súhlasí,  
 

a) že projekt riadi kontraktor, ktorému pomáha riadiaci výbor projektu (PMC), 
pozostávajúci zo zástupcov [členovia PMC]. Zodpovednosť za každodenný 
manažment a administráciu celého projektu má projektový riaditeľ, Dr Jeff 
Bridgford 

b) že partner a jeho zástupcovia sa budú riadiť interným manažmentom 
a administratívnymi pravidlami projektu, tak ako sú stanovené v príručke pre 
administráciu projektu a ďalšej dokumentácii, ktorú eventuálne vydá kontaktor  

  
c) že partner poskytne kontraktorovi bezodkladne pravidelné správy o vývoji 

v takej forme a v čase, ako vyžaduje  kontraktor    

5.Záväzky  

Partner odškodní kontraktora za nedokončenie svojich úloh na projekte, alebo v dôsledku 
inej škody vyplývajúcej z účasti na projekte. Preberá rovnako vlastný záväzok voči tretej 
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strane v prípade akejkoľvek škody, ktorú spôsobila tretia strana ako výsledok činnosti 
partnera na projekte.   
 

6. Mlčanlivosť  

Obe strany tejto zmluvy sa zaväzujú zachovať mlčanlivosť o dokumente, informáciách 
alebo iných materiáloch, ktoré im boli zaslané ako dôverné.  
 

7. Zverejňovanie  

Každá publicita o projekte, vrátane aktivít vo vzťahu k diseminácii, o kurzoch, 
seminároch vykonávaných ako súčasť projektových aktivít,  sa musí diať s priznaným 
názvom projektu DIALOG-ON, s vyznačením podpory, ktorú poskytuje Európska komisia. 
Osobitne je potrebné zmieniť sa aj o tom, že komisia nezodpovedá za obsah 
a informácie, ktoré sú obsahom publikácii alebo aktivít.  

8. Vlastníctvo projektových výsledkov  

Na základe článku 7 prílohy dohody, kontraktor súhlasí uzavrieť v dobrej vôli a čo najskôr 
so všetkými partnermi dohodu o duševnom vlastníctve produktov projektu a o využívaní 
týchto produktov.  
 

9.Vypovedanie  

Kontraktor má právo vypovedať túto zmluvu  
a) ak partner vyhlási bankrot, rozpustenie,  alebo pokiaľ je subjektom podobného 

postupu  
b) ak partner nesplní podmienky tejto zmluvy  
c) ak sa vypovie dohoda s Európskou komisiou  

 
Partner má právo vypovedať zmluvu nie skôr ako tri mesiace po písomnom oznámení 
kontraktorovi. V tomto prípade má partner právo na vyplatenie finančného obnosu iba za  
úlohy na projekte, ktoré boli uskutočnené dátumom vypovedania zmluvy a na základe 
podmienok bodu 3 tohto kontraktu. 
 

10.Pripomienky  

Pripomienky k tejto zmluve sa musia zaslať písomne a so súhlasom oboch strán.  
 

11. Jurisdikcia   

Táto zmluva sa riadi zákonmi Belgicka. 
 

12. Podpisujúci   

Sú kompetentní zástupcovia strán tohto kontraktu, ktorí majú právo zaviazať svoju 
organizáciu a ktorí zodpovedajú za dozor nad implementáciou a vykonávaním tejto 
zmluvy, a to: 
 
Za kontraktora: Dr J Bridgford 
Za partnera: [vložiť príslušné meno] 
 
Podpísaný: 
 
 

Podpísaný: 

Za a v mene  
ETUCO  

Za a v mene [organizácie ] 
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Príloha 4 
 

Informačné technológie a projektová práca 
 
 
Bol to kanadský mediálny guru Marshall McLuhan, ktorý v roku 1964 vymyslel 
slovné spojenie „global village“. Po vyše 40 rokoch by bol aj samotný McLuhan 
prekvapený, do akej reality priviedol internet jeho víziu sveta. Rozvoj 
informačných a komunikačných technológií (IKT) zmenil spôsob práce všetkých 
nás, nielen vo vzťahu k projektovému manažmentu. V tejto prílohe sa 
oboznámime, ako IKT a špeciálne softvérové programy môžu pomôcť pri 
plánovaní a implementácii nadnárodných projektov. 
 
 

Elektronická komunikácia  

 
Jadrom každého úspešného nadnárodného projektu je dobrá komunikácia medzi 
členmi tímu, medzi tímom a organizáciami, ktoré ho podporujú a medzi 
projektom a jeho širším publikom. Kapitoly štyri a päť zdôrazňovali dôležitosť 
tohto komponentu.  
 
Len preto, že sú k dispozícii nástroje alebo technológie neznamená, že ich ľudia 
budú využívať, alebo ich využívať rovnakým spôsobom. Ak niekto nie je schopný 
postaviť priority svojej práce, alebo má problémy dodržať termíny, ani 
technológia nepomôže s riešením toho, čo je v skutočnosti problém jedinca. Teda 
aj keď vieme preukázať obrovský potenciál výhod elektronickej komunikácie, 
musíme si uvedomiť, že nástroje a technológie sú len tak účinné, ako sa 
využívajú – a že dobré projekty závisia mnohokrát viac od spôsobu práce ľudí 
a ich spoločnej práce, než od samotných technológií. 
 
Najmasívnejšie prenikli z elektronických technológií medzi ľudí e-mail a internet 
(World Wide Web). Takmer každá odborová organizácia v súčasnosti využíva e-
mail ako primárny prostriedok komunikácie a mnohé majú svoju vlastnú 
internetovú stránku.  
 
E-mailové programy sú rôzne, od jednoduchých aplikácií so základnými 
funkciami až po sofistikované riadiace nástroje komunikácie. Mnohé sú zdarma, 
iné súčasťou sofvérového balíka, ktorý môže byť dosť drahý. Všetky majú 
schopnosť uchovávať adresy, usporiadať kontakty v skupinách alebo zoznamy, 
viesť prílohy súborov a posielať a dostávať správy takmer nepretržite. Všetky e-
mailové programy rozposielajú správy v jednoduchom textovom formáte, mnohé 
v súčasnosti podporujú HTML (internetový jazyk), ktorý umožňuje oveľa 
pokročilejšie formátovanie a vkladanie obrázkov a grafiky.  
 
Ak má vaša organizácia vlastnú sieť, je možné umožniť vzdialený prístup na váš 
email a súbory. Je to dobrá vec, najmä ak ste mimo na stretnutí s partnermi, 
alebo vykonávate iné projektové záležitosti. S použitím laptopu a moderných 
PDA (Personal Digital Assistants) je to pomerne jednoduchý proces.  
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Svetová globálna sieť(WWW) v súčasnosti hostí milióny stránok v stovkách 
jazykov a vie byť, pokiaľ sa dobre používa, neoceniteľným zdrojom pre tých, ktorí 
sa angažujú v projektoch. Aj keď nie sú stránky písané vaším materským 
jazykom, prekladové nástroje internetu vám pomôžu aspoň v základoch pochopiť 
obsah.  
 
Technológia SMS - zasielanie správ z počítača, mobilu alebo PDA – je užitočnou 
záležitosťou, najmä tým, že pripomína ľuďom termíny alebo stretnutia.  
 
Nakoniec aj video-konferencie - aj keď sa doteraz nevyužívajú hromadne- možno 
implementovať relatívne lacno z vášho osobného počítača a je to dobrý 
prostriedok, ktorý vám umožní priamo sa kontaktovať s partnermi, pokiaľ čas 
alebo financie nedovoľujú stretnúť sa osobne.  
 
Ak sa pozrieme teraz na rôzne etapy projektového cyklu, uvidíme, ako nám 
môže elektronická komunikácia pomôcť.  
 

Vypracovanie projektu  

 
Nadnárodný projekt začína ideou, so zámermi a cieľmi, voči ktorým sa skupina 
organizácií a jednotlivcov z rôznych krajín zaväzuje. V bode vypracovania 
projektovej idey je veľmi málo pravdepodobné, že budú k dispozícii peniaze, aby 
sa partneri stretli a prediskutovali a rozvili svoje idey. Preto email ponúka ideálnu 
cestu k diskusii a výmene názorov za veľmi nízke náklady. Môžete si vytvoriť e-
mailový zoznam potenciálnych partnerov, s ktorými chcete prerokovať svoje 
zámery a tým umožniť rýchle a jednoduché rozposielanie správ a dokumentov 
nech sú akokoľvek rozsiahle. 
  
Poskytovateľ internetových služieb (ISP), ktorý poskytuje emailový servis, 
ponúka aj spravodajský server (News Server). News servery hostia tisíce 
diskusných skupín, často veľmi špecializovaných, ktoré spájajú ľudí so spoločným 
záujmom. Užitočnosť ale niektorých takýchto skupín je diskutabilná, najmä 
v posledných rokoch, vďaka spamom, ktoré dostávajú.  
 
Prístup na internet je obrovskou výhodou, pre vás už aj v štádiu rozvíjania 
nových ideí. Tak ako emailové programy, aj veľa internetových prehliadačov (ako 
sú Internet Explorer, Netscape, Firefox alebo Opera) je bezplatných. Za použitia 
moderných vyhľadávačov môžete preskúmať tému, o ktorú sa zaujímate a zistiť 
napr., v čom sú problémy, kde nájdete odborné zdroje a čo sa už v danej oblasti 
urobilo. Pomôže vám to nielen vyjasniť si vaše idey, ale aj určiť potenciálnych 
partnerov.  
 
Pravdepodobne ste si už uvedomili z tejto príručky, že inštitúcie a agentúry 
Európskej únie dávajú verejnosti k dispozícii veľké množstvo informácii na 
internete bezplatne, a to z jednoduchých dôvodov, že sa tým znižujú náklady 
a zvyšuje efektívnosť. Obsahujú informácie o programoch a rozpočtových líniách, 
ktoré poskytujú financie na podporu nadnárodných projektov a aktivít.. 
V posledných rokoch využíva komisia v niektorých programoch čoraz viac 
elektronické formy a formuláre uchádzania sa o financie na úkor klasických 
papierových, čím sa stáva internet nielen užitočnou, ale aj nevyhnutnou 
potrebou. Potrebujete k tomu napojenie na internet cez poskytovateľa služieb 
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alebo prístup cez miestnu sieť odborov (Local Area Network -LAN), aby ste mohli 
čítať a uložiť informácie vo vašom počítači vtedy, kedy ich potrebujete.  
 
ETUCO založila na internete rozsiahly informačný servis EÚ pre odborových 
školiteľov. Dáva k dispozícii aktuálne informácie o programoch EÚ a rozpočtových 
líniách a pomáha radou pri príprave a manažmente projektov.94. 
 
 

Projektový manažment  

 
Tak ako pomáha e-mail pri vypracovávaní projektov, pomáha aj pri organizácii 
a priebehu prác na projekte, akonáhle je jeho financovanie zabezpečené. Aj keď 
nenahradí potrebu osobných stretnutí v rámci projektu, poskytuje veľmi rýchly 
a efektívny komunikačný systém pre manažment projektu, a tak napomáha 
projektu, aby fungoval efektívnejšie s nižšími cestovnými nákladmi.  
  
Každý projekt produkuje kľúčové dokumenty (zápisnice zo stretnutí, rozpočty, 
návrhy správ), ktoré sú predovšetkým určené na interné využitie medzi 
partnermi. Tieto sa rozposielajú e-mailom partnerom, len čo sa dohodol formát 
vypracovania dokumentov. Treba si ale uvedomiť, že nie všetci majú k dispozícii 
ten istý operačný systém počítača (napr. Windows, Mac alebo Linux) alebo 
softvér (napr. Microsoft Office, WordPerfect, Star Office, apod.), preto treba 
myslieť na spoločný formát.  
 
Projekty vždy vypracovávajú správy o aktivitách, čo je jedna z podmienok príjmu 
finančnej pomoci od sponzora. Znamená to dostať potrebné informácie od 
všetkých partnerov, často v krátkom časovom období. E-mail a výmena 
dokumentov sú perfektným pomocníkom tohto procesu. Niektoré textové 
softvérové programy podporujú revíziu a zlučovanie dokumentov (Review a 
Merge funkcie), čo umožňuje vstup do dokumentu viacerými používateľmi, ich 
pripomienkovanie a revidovanie, ktoré sa zlúči do jednej záverečnej verzie 
dokumentu. Pri dokončovaní správ je to užitočná funkcia, nakoľko správa je 
spoločným produktom viacerých partnerov.  
 
Veľkým pomocníkom je okrem toho vytvorenie uzavretej prístupovej oblasti(t.j. 
s ochranou cez heslo) na internetovom servere vo forme projektovej knižnice. Do 
nej ukladáte najnovšie kópie rôznych projektových dokumentov a umožňujete 
partnerom, aby si ich prečítali, alebo stiahli kópiu kedy potrebujú, čo je užitočný 
pomocník na vyhľadávanie najnovších verzií dokumentu, prípadne straty 
vlastných kópií. Niektoré projekty kombinujú túto funkciu s online diskusným 
fórom pre členov projektu, ktorá poskytuje koncentrovanejší priestor na diskusiu, 
než štandardný e-mailový balík. ETUCO poskytuje takýto online konferenčný 
systém, sprístupnený  cez softvérový program FirstClass. Bližšie informácie 
nájdete na: http://www.etuc.org/etuco/en/virtualcampus/. 
 
V súčasnosti mnohé programy Európskej komisie a rozpočtové línie zverejňujú 
štruktúru a formát formulárov projektových správ na svojich webových 
stránkach, spolu s ďalšími sprievodnými upozorneniami. Čím skôr sa k nimi 
dostanete, tým viac času máte, aby ste všetkému porozumeli a pripravili sa na 

                                                 
94 http://www.etuc.org/etuco/en/eu_information/ 

http://www.etuc.org/etuco/en/virtualcampus/
http://www.etuc.org/etuco/en/eu_information/
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proces podávania správ, ktorým prejsť musíte. Opakujeme, internet urýchľuje 
veci v prospech vás a väčšinou zabezpečuje, že máte k dispozícii najnovšie verzie 
dokumentov vypracovaných Európskou komisiou.  
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Prenos projektu  

 
Úspešné nadnárodné projekty vyúsťujú do vypracovania nových služieb 
a produktov, ako príručiek, tréningových materiálov a správ.  
 
Diseminácia (a prípadne marketing) je základom vytvárania podmienok na ďalšie 
šírenie, oboznamovanie, prevzatie a využívanie produktov a služieb ďalšími 
používateľmi. Elektronická komunikácia zohráva kľúčovú úlohu v diseminančnej 
stratégii projektu. Môže ísť niekedy len o rozšírenie emailového zoznamu. Ale 
zverejnenie projektu na internetových stránkach umožňuje podať informácie 
o vašom projekte, jeho aktivitách a výsledkoch v širšej dostupnosti.  
 
Pri vytváraní webových stránok môžete dávať k dispozícii celé dokumenty 
v rôznych formátoch – textové, tabuľkové, komprimované (zipp) a PDF súbory 
dokumentov, apod.  Preto, ak ste vypracovali rozsiahlu správu, školiaci manuál 
alebo iné materiály, ktoré sú príliš dlhé, aby sa publikovali ako bežné webové 
stránky, stále máte možnosť si ich stiahnuť a vytlačiť ako súbory.  
 
Rovnako, ak predávate svoje produkty, je internet príležitosťou zviditeľnenia sa 
na trhu a oboznamovania ľudí s vašou ponukou. Máte možnosť aj nechať si 
objednať produkty online.  
 
Tak ako zverejňujete informácie na vašej odborárskej webovej stránke, môžete 
ich publikovať aj cez webovú stránku ETUCO (Trade Union Education in 
Europe)95. V jej časti „Resources“ nájdete vzdelávacie materiály a informačné 
listy o využívaní informačných technológií v rámci odborov. 
 
 

Softvér projektového manažmentu  

 
V tejto prílohe sa doteraz kládol dôraz na využívanie nástrojov IKT na 
komunikáciu v rámci projektov. Sú však aj k dispozícii rôzne typy softvérov 
projektového manažmentu, ktoré môžu – pokiaľ sa správne používajú - veľmi 
pomôcť v celom procese projektového manažmentu a poskytnúť reálnu pomoc 
v udržaní chodu vašej práce. Ale pri nesprávnom používaní môžu byť aj zdrojom 
značnej frustrácie, mrhania času a absolútne v kontraste s produktivitou.  
 
V súčasnosti existuje mnoho špecializovaných softvérových balíkov „projektový 
manažment“, s variáciami, čo sa týka komplexnosti a ceny. Prvým rozhodnutím, 
ktoré musíte urobiť je, či vôbec potrebujete takýto softvér. Pokiaľ sú vaše 
projekty malé a nekomplikované, nemajú pre vás špecializované softvéry veľký 
význam. Čo potrebujete, je základný softvérový tabuľkový balík. Nielenže vám 
pomôže zvládnuť rozpočet, ale aj pomôcť pri časovom plánovaní a prepojovaní 
úloh.  
 
Ak je však váš projekt zložitejší – a také nadnárodné projekty sú – možno 
budete potrebovať základný balík pre projektový manažment. Na rozsiahle, 
skutočne zložité projekty, by ste mali uvažovať o investícii do náročnejšieho 

                                                 
95 URL: http://www.etuc.org/etuco/ 

http://www.etuc.org/etuco/
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produktu. Ak sa preň rozhodnete, investujte nielen financie ale aj čas do neho, 
aby ste sa naučili správne využívať balík.  
 
Musíte aj porozumieť tomu, čo program vie a nevie urobiť. Predovšetkým, 
nevymyslí projekt za vás! Ani automaticky nevyrobí všetky aktivity a úlohy, ktoré 
musíte podniknúť. Typický softvér pre projektový manažment vie poskytnúť 
logický rámec, podľa ktorého môžete vypracovať, ale aj realizovať váš projektový 
plán. Jeho začiatkom je štruktúra rozpisu práce (pozri Kapitolu 5). Keď ste 
stanovili najdôležitejšie aktivity v danej štruktúre, použijete ďalej softvér na 
vklad tejto informácie do počítača. Potom rozpíšete tieto aktivity do väčších 
detailov, vložíte začiatok, koniec a trvanie každej úlohy, rozložíte zdroje 
(finančné a personálne) ku každej z nich, stanovíte míľniky, určíte vzťahy 
a vyrobíte Ganttovu a PERT schému.  
 
Ďalej, počas implementácie projektu, váš softvér sleduje vývoj, vytvára 
„plánované verzus aktuálne“ porovnávania, vyznačuje ťažkosti v časovom 
rozvrhu alebo zdrojoch a celkovo vám poskytne podrobné informácie, čím vám 
pomáha manažovať prácu. Niektoré balíky sa vedia zintegrovať s vaším e-
mailovým softvérom a softvérom na časový rozvrh prác, alebo exportovať dáta 
do tabuľkových alebo textových programov. Umožňuje vám tým aj komunikačnú 
stratégiu, s jasnými a porozumiteľnými správami, čo pomáha vášmu tímu 
navzájom pracovať.  
 
Tzv. Mind Mapping sú ďalšou kategóriou dostupných softvérov,  ktoré na rozdiel 
od projektových manažmentských softvérov, čo to nedokážu, sú veľmi užitočné 
pri vytváraní vizuálnej reprezentácie ideí a umožňujú vytvárať spojenia medzi 
nimi. Využívajú sa pri úvodnom štádiu tvorenia projektových nápadov, 
zoskupenia projektových cieľov , alebo definovania úloh a zodpovedností členov 
tímu. Celý projekt sa dá predstaviť ako vizuálna mapa, ktorá pomáha pri 
chápaní, ako všetky časti do seba zapadajú do súdržného celku.  
 
V prípade vášho záujmu, nájdete zoznam takýchto sofvérových balíkov v prílohe 
o bibliografii a zdrojoch.  
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Príloha 5 
 

Štruktúra Európskej komisie 
 
 
Európska komisia je rozdelená na 37 generálnych riaditeľstiev (Directorates 
General – DGs), spolu s ďalšími špecializovanými službami, každá s konkrétnou 
oblasťou zodpovednosti. Táto príloha poskytuje zoznam týchto riaditeľstiev a 
služieb, s odkazmi na webové stránky, po ktorých nasleduje zoznam 
autonómnych agentúr a nadácií, ktoré založila Komisia alebo Rada. 
 
 

Generálne riaditeľstvá a služby  

 
Ďalšie informácie nájdete na webovej stránke Európskej únie 
http://europa.eu.int/comm/dgs_en.htm.  
 

Generálne služby  

• Secretariat General (Generálny sekretariát) 
http://europa.eu.int/comm/dgs/secretariat_general/index_en.htm 

• Press and Communication (Tlač a komunikácia)  
http://europa.eu.int/comm/dgs/press_communication/index_en.htm 

• Publications Office (Publikácie) 
http://publications.eu.int/index_en.html 

• Eurostat  
http://epp.eurostat.cec.eu.int/portal/page?_pageid=1090,1&_dad=
portal&_schema=PORTAL 

• European Anti-Fraud Office (Európsky úrad pre boj proti podvodom) 
http://europa.eu.int/comm/dgs/olaf/index_en.html 

 

Polické oblasti  

• Agriculture (Poľnohospodárstvo) 
http://europa.eu.int/comm/dgs/agriculture/index_en.htm 

• Competition(Sútaž) 
http://europa.eu.int/comm/dgs/competition/index_en.htm 

• Economic and Financial Affairs (Hospodárske a finančné záležitosti)  
http://europa.eu.int/comm/dgs/economy_finance/index_en.htm 

• Education and Culture (Vzdelávanie a kultúra) 
http://europa.eu.int/comm/dgs/education_culture/index_en.htm 

• Employment and Social Affairs (Zamestnanosť a sociálne záležitosti)  
http://europa.eu.int/comm/dgs/employment_social/index_en.htm 

• Energy and Transport (Energetika a transport) 
http://europa.eu.int/comm/dgs/energy_transport/index_en.html 

• Enterprise (Podnikanie) 
http://europa.eu.int/comm/dgs/enterprise/index_en.htm 

• Environment (Životné prostredie) 
http://europa.eu.int/comm/dgs/environment/index_en.htm 

http://europa.eu.int/comm/dgs_en.htm
http://europa.eu.int/comm/dgs/secretariat_general/index_en.htm
http://europa.eu.int/comm/dgs/press_communication/index_en.htm
http://publications.eu.int/index_en.html
http://epp.eurostat.cec.eu.int/portal/page?_pageid=1090,1&_dad=
http://europa.eu.int/comm/dgs/olaf/index_en.html
http://europa.eu.int/comm/dgs/agriculture/index_en.htm
http://europa.eu.int/comm/dgs/competition/index_en.htm
http://europa.eu.int/comm/dgs/economy_finance/index_en.htm
http://europa.eu.int/comm/dgs/education_culture/index_en.htm
http://europa.eu.int/comm/dgs/employment_social/index_en.htm
http://europa.eu.int/comm/dgs/energy_transport/index_en.html
http://europa.eu.int/comm/dgs/enterprise/index_en.htm
http://europa.eu.int/comm/dgs/environment/index_en.htm
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• Fisheries (Rybolov) 
http://europa.eu.int/comm/dgs/fisheries/index_en.htm 

• Health and Consumer Protection (Ochrana zdravia a spotrebiteľov)  
http://europa.eu.int/comm/dgs/health_consumer/index_en.htm 

• Information Society (Informačná spoločnosť) 
http://europa.eu.int/comm/dgs/information_society/index_en.htm 

• Internal Market (Vnútorný trh)  
http://europa.eu.int/comm/dgs/internal_market/index_en.htm 

• Joint Research Centre (Centrum spoločného výskumu)  
   http://www.jrc.cec.eu.int/ 
• Justice and Home Affairs (Spravodlivosť a vnútorné veci) 

http://europa.eu.int/comm/dgs/justice_home/index_en.htm 
• Regional Policy (Regionálna politika)  

http://europa.eu.int/comm/dgs/regional_policy/index_en.htm 
• Research (Výskum)  

http://europa.eu.int/comm/dgs/research/index_en.html 
• Taxation and Customs Union (Dane a clá) 

http://europa.eu.int/comm/dgs/taxation_customs/index_en.htm 
 

Vonkajšie vzťahy  

• Development (Rozvoj) 
http://europa.eu.int/comm/dgs/development/index_en.htm 

• Enlargement (Rozšírenie) 
http://europa.eu.int/comm/dgs/enlargement/index_en.htm 

• EuropeAid Cooperation Service (Úrad európskej spolupráce pre vonkajšiu 
pomoc)   
http://europa.eu.int/comm/europeaid/index_en.htm 

• External Relations (Vonkajšie vzťahy) 
http://europa.eu.int/comm/dgs/external_relations/index_en.htm 

• Humanitarian Aid Office – ECHO (Humanitárna pomoc)  
http://europa.eu.int/comm/dgs/humanitarian_aid/index_en.htm 

• Trade (Obchod) 
http://europa.eu.int/comm/trade/index_en.htm 

 

Vnútorné služby  

• Budget (Rozpočet) 
http://europa.eu.int/comm/dgs/budget/index_en.htm 

• Group of Policy Advisers (Skupina politických poradcov) 
http://europa.eu.int/comm/dgs/policy_advisers/index_en.htm 

• Informatics (Informatika) 
http://europa.eu.int/comm/dgs/informatics/index_en.htm 

• Infrastructure and Logistics (Infraštruktúra a logistika)  
http://europa.eu.int/comm/oib/index_en.htm 

• Internal Audit Service (Služby vnútorného auditu)  
http://europa.eu.int/comm/dgs/internal_audit/index_en.htm 

• Interpretation (Tlmočenie) 
http://europa.eu.int/comm/scic/index_en.htm 

• Legal Service (Právne služby) 
http://europa.eu.int/comm/dgs/legal_service/index_en.htm 

• Personnel and Administration (Personalistika a administratíva) 

http://europa.eu.int/comm/dgs/fisheries/index_en.htm
http://europa.eu.int/comm/dgs/health_consumer/index_en.htm
http://europa.eu.int/comm/dgs/information_society/index_en.htm
http://europa.eu.int/comm/dgs/internal_market/index_en.htm
http://www.jrc.cec.eu.int/
http://europa.eu.int/comm/dgs/justice_home/index_en.htm
http://europa.eu.int/comm/dgs/regional_policy/index_en.htm
http://europa.eu.int/comm/dgs/research/index_en.html
http://europa.eu.int/comm/dgs/taxation_customs/index_en.htm
http://europa.eu.int/comm/dgs/development/index_en.htm
http://europa.eu.int/comm/dgs/enlargement/index_en.htm
http://europa.eu.int/comm/europeaid/index_en.htm
http://europa.eu.int/comm/dgs/external_relations/index_en.htm
http://europa.eu.int/comm/dgs/humanitarian_aid/index_en.htm
http://europa.eu.int/comm/trade/index_en.htm
http://europa.eu.int/comm/dgs/budget/index_en.htm
http://europa.eu.int/comm/dgs/policy_advisers/index_en.htm
http://europa.eu.int/comm/dgs/informatics/index_en.htm
http://europa.eu.int/comm/oib/index_en.htm
http://europa.eu.int/comm/dgs/internal_audit/index_en.htm
http://europa.eu.int/comm/scic/index_en.htm
http://europa.eu.int/comm/dgs/legal_service/index_en.htm
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http://europa.eu.int/comm/dgs/personnel_administration/index_en.htm 
• Translation Service (Prekladateľské služby)  

http://europa.eu.int/comm/dgs/translation/index_en.htm 

 

Agentúry a orgány  

 
Okrem generálnych riaditeľstiev a centrálnych služieb komisie, existujú aj ďalšie 
agentúry, nadácie a centrá, založené rozhodnutím Európskej komisie alebo 
Európskej rady, ktoré ale pracujú ako autonómne orgány.  

European Agency for the Evaluation of Medicinal Products 
(E.M.E.A.)  

Európska agentúra pre vyhodnocovanie medicínskych produktov  

 
7 Westferry Circus 
Canary Wharf 
UK-E14 4HB London 
Tel.: +44.207.418 84 00 
Fax: +44.207.418 84 16 
e-mail: mail@emea.eu.int 
http://www.emea.eu.int/ 
 

European Environment Agency (EEA) 

 Európska environmentálna agentúra  

Kongens Nytorv, 6 
DK-1050 Křbenhavn K 
Tel.: +45.33 36 71 00 
Fax: +45.33 36 71 99 
General Information e-mail: info@eea.eu.int 
Technical information e-mail: webmaster@eea.eu.int   
http://www.eea.eu.int/ 
 

European Training Foundation  

Európska vzdelávacia agentúra  

 
Villa Gualino 
Viale Settimio Severo 63-67 
I-10133 Torino 
Tel.: +39.11.630 22 22 
Fax: +39.11.630 22 00 
e-mail: info@etf.eu.int  
http://www.etf.eu.int/ 

http://europa.eu.int/comm/dgs/personnel_administration/index_en.htm
http://europa.eu.int/comm/dgs/translation/index_en.htm
http://www.emea.eu.int/
http://www.eea.eu.int/
http://www.etf.eu.int/
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European Centre for the Development of Vocational Training 
(CEDEFOP)  

Európske centrum pre rozvoj odborného vzdelávania  

P.O. Box 22427 
GR-55102 Thessaloniki (Finikas) 
Tel.: +30.23 10 49 01 11 
Fax: +30.23 10 49 00 49 
e-mail: info@cedefop.eu.int 
http://www.cedefop.gr/ 
 

European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction 
(EMCDDA)  

Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť  

Palacete Mascarenhas 
Rua da Cruz de Santa Apolónia 23/25 
P-1149-045 Lisboa 
Tel.: +351.21.811 30 00 
Fax: +351.21.813 17 11 
e-mail: info@emcdda.eu.int 
http://www.emcdda.org/ 
 

European Foundation for the Improvement of Living and 
Working Conditions  

Európska nadácia pre zlepšenie životných a pracovných podmienok  

Wyattville Road 
Loughlinstown 
IRL- Dublin 18 
Tel.: +353.1.204 31 00 
Fax: +353.1.282 64 56; + 353.1.282 42 09 
e-mail: postmaster@eurofound.eu.int  
http://www.eurofound.eu.int/ 
 

Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks 
and Designs) 

 Úrad pre zosúladenie vnútorného trhu (obchodné značky a dizajn) 

Avenida de Europa, 4 
E-03008 Alicante 
Switchboard: +34.965 139 100 
Tel: (General inquiries: +34.965 138 800  
Fax: (General inquiries): +34.965 139 173 
Fax (Community trade marks): +34.965 131 344  
e-mail: information@oami.eu.int 
http://www.oami.eu.int/ 

http://www.cedefop.gr/
http://www.emcdda.org/
http://www.eurofound.eu.int/
http://www.oami.eu.int/
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Community Plant Variety Rights Office 
Office communautaire des variétés végétales  
 (Úrad spoločenstva pre odrody rastlín)  
 
CPVO – OCVV 
BP 62141 - 3, Boulevard Maréchal Foch 
F - 49021 Angers CEDEX 02 
Tel.: +33 (0) 2.41 25 64 00  
Fax: +33 (0) 2.41 25 64 10  
e-mail: cpvo@cpvo.eu.int  
http://www.cpvo.eu.int 
 

European Agency for Safety and Health at Work  

Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia na pracovisku  

Gran Via 33 
E - 48009 Bilbao 
Tel.: +34.94 479 43 60 
Fax: +34.94 479 43 83 
e-mail: information@osha.eu.int 
http://osha.eu.int/ 
 

Translation Centre for Bodies in the European Union  

Centrum prekladov pre orgány v Európskej únii  

Bâtiment Nouvel Hémicycle, niveau -4 
1, rue du Fort Thüngen 
L-1499 Luxembourg Kirchberg 
Tel.: +352.42 17 11-1 
Fax: +352.42 17 11-220 
e-mail: cdt@cdt.eu.int 
http://www.cdt.eu.int 
 

European Monitoring Centre on Racism and Xenophobia 
(EUMC)  

Európske monitorovacie centrum rasizmu a xenofóbie  

Rahlgasse 3 
A-1060 Vienna 
Tel.: +43.1.580 30-0 
Fax: +43.1.580 30-99 
e-mail: information@eumc.eu.int 
http://www.eumc.at/ 
 

http://www.cpvo.eu.int
http://osha.eu.int/
http://www.cdt.eu.int
http://www.eumc.at/
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European Agency for Reconstruction  

Európska agentúra pre obnovu  

Postal address: 
P.O. Box 10177 
GR-54110 Thessaloniki 
Tel.:+30.2310 505 100 
Fax:+30.2310 505 172 
Street address: 
Egnatia 4 
GR-54626 Thessaloniki 
e-mail: info@ear.eu.int 
http://www.ear.eu.int 
 

European Food Safety Authority 

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín  

Palazzo Ducale 
Parco Ducale, 3 
I-43100 Parma  
Tel: +32 (0)2 337 21 11  
Fax: +32 (0)2 726 68 13  
e-mail: info@efsa.eu.int  
http://www.efsa.eu.int/ 
 

European Maritime Safety Agency 

Európska agentúra pre námornú bezpečnosť  

Rue de Genève, 12 
B-1049 Brussels 
Belgium 
Tel: +32 (0)2 29 85812 
Fax: +32 (0)2 29 98059 
e-mail: tren-emsa-info@cec.eu.int 
http://www.emsa.eu.int/ 
 

European Aviation Safety Agency 

Európska agentúra pre leteckú bezpečnosť 

Postal address: 
European Aviation Safety Agency 
Postfach 10 12 53 
D-50452 Köln 
Germany 
 
Visitors’ address:  
European Aviation Safety Agency  
Ottoplatz, 1 

http://www.ear.eu.int
http://www.efsa.eu.int/
http://www.emsa.eu.int/
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D-50679 Köln 
Germany 
Switchboard: +49.221.89990 0000 
Temporary General fax: + 49.221.89990 9501/ 9502 
e-mail: info@easa.eu.int 
http://www.easa.eu.int/ 
 

European Network and Information Security Agency (ENISA) 
Európska agentúra pre zabezpečenie sietí a informácií  

European Commission 
Information Society Directorate General 
Directorate A 
BU33 02/45 
B-1049 Brussels 
Tel:  +32 (0)2 2968111 
 +32 (0)2 2963344 
Fax:  +32 (0)2 2969229 
e-mail: ENISA-info@cec.eu.int 
http://www.enisa.eu.int

http://www.easa.eu.int/
http://www.enisa.eu.int
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Príloha 6 
 

Súčasní európski komisári a ich zodpovednosť 
 
 
Komisárov nominujú členské štáty. Aktuálne informácie o komisároch nájdete:  
http://europa.eu.int/comm/commissioners/newcomm_en.htm 
http://europa.eu.int/comm/commission_barroso/index_en.htm 
 
 
Prezident  José Manuel Durăo 

Barroso 
Portugalsko 

   
Vice-Presidenti    
Administratívne záležitosti  Siim Kallas Estónsko  
Sloboda,bezpečnosť 
a spravodlivosť  

Franco Frattini Taliansko  

Priemysel  Günter Verheugen Nemecko  
Inštitucionálne vzťahy, 
komunikačná stratégia  

Margot Wallström Švédsko  

Doprava  Jacques Barrot Francúzsko 
   
Ďalší komisári    
Poľnohospodárstvo Mariann Fischer Boel Dánsko 
Súťaž  Neelie Kroes Holandsko  
Rozpočet  Dalia Grybauskaité  Litva  
Rozvojová a humanitárna pomoc  Louis Michel Belgicko  
Hospodárske a peňažné záležitosti  Joaquin Almunia Španielsko  
Vzdelávanie, odborná príprava 
a kultúra  

Ján Figeľ Slovensko  

Zamestnanosť a sociálne 
záležitosti  

Vladimir Spidla Česká republika  

Energetika  Andris Piebalgs Lotyšsko  
Rozšírenie  Olli Rehn Fínsko  
Životné prostredie  Stavros Dimas Grécko  
Vonkajšie vzťahy a susedská 
politika  

Benita Ferrero-Waldner Rakúsko  

Rybolov a oblasť námorníctva  Joe Borg Malta 
Ochrana zdravia a spotrebiteľov  Markos Kyprianou Cyprus 
Informačná spoločnosť  Viviane Reding Luxembursko  
Vnútorný trh  Charlie McCreevy Írsko  
Regionálna politika  Danuta Hübner Poľsko  
Veda a výskum  Janez Potočnik Slovinsko  
Únia daní a ciel  László Kovács Maďarsko  
Obchod  Peter Mandelson Veľká Británia  

http://europa.eu.int/comm/commissioners/newcomm_en.htm
http://europa.eu.int/comm/commission_barroso/index_en.htm
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Príloha 7 
 

Zdroje informácií o Európskej komisii a ďalších 
európskych inštitúciách 

 
 
V tejto prílohe nájdete informácie o Európskej komisii, spolu s internetovými 
stránkami kľúčových európskych inštitúcií.  
 
 

Úrady Európskej komisie  

 
Príloha 5 obsahuje odkazy na internetové stránky jednotlivých generálnych 
riaditeľstiev a ďalších centrálnych služieb komisie. Okrem ústredných úradov 
v Bruseli a Luxemburgu, Európsku komisiu má zastupovanie v každom členskom 
štáte Európskej únie. Tieto delegácie:  
 
• Zastupujú komisiu v každom členskom štáte  
• Podporujú politiku únie  
• Rozvíjajú vzťahy medzi komisiou a jej politickými a ďalšími záujmovými 

partnermi, vrátane médií  
• Plnia potreby informovanosti verejnosti vo vzťahu ku komisii a únie.  
 
Tieto úrady komisie sú dobrým kontaktným centrom v prvých fázach hľadania, aj 
keď objem a škála požiadaviek na informácie zo strany verejnosti vyžadujú skôr  
špecializovanejšie centrá v členských štátoch, ktoré sa zaoberajú konkrétnymi 
programami a záležitosťami únie.  
 
Zoznam úradov komisie v členských štátoch spolu s ich riaditeľmi:  
 

Rakúsko  

Europäische Kommission 
Vertretung in Österreich 
Kärntner Ring 5-7 
AT-1010 Wien 
Tel.: +43.1.516 18-0 
Fax: +43.1.513 42 25 
E-mail: burvie@cec.eu.int 
http://europa.eu.int/austria/ 
Karl Georg DOUTLIK 
 

Belgicko  

Commission Européenne 
Représentation en Belgique 
Europese Commissie 

http://europa.eu.int/austria/
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Vertegenwoordiging in België 
Rue Archimčde 73 / Archimedesstraat 73 
B-1000 Bruxelles / Brussel 
Tel.: +32.2.295 38 44 
Fax: +32.2.295 01 66 
E-mail: represent-bel@cec.eu.int 
http://europa.eu.int/comm/represent/be/ 
Guy VANDEBON  
 

Cyprus 

Iris Tower, 8th Floor  
2 Agapinor Street 
1076Nicosia 
P.O.Box 23480 
1683 Nicosia 
Tel: +357.22817770 
Fax: +357.22768926 
E-mail: press-rep-cyprus@cec.eu.int 
http://www.delcyp.cec.eu.int/en/index.html 
Adriaan VAN DER MEER 
 

Česká republika  

Pod Hradbami 17 
160 00 Praha 6 
 
Postal address: 
P.O.Box 192  
160 41 Praha 6 
Tel.: +420.224 312 835 
Fax: +420.224 312 850, 224 320 810 
E-mail: PRESS-REP-CZECH@cec.eu.int 
Christian BOURGIN, úradujúci vedúci zastupovania  
Bližšie:  
http://www.evropska-unie.cz/cz/ 
 

Dánsko  

Europa-Kommissionen 
Repræsentation i Danmark 
Østergade 61 (Højbrohus) 
Postbox 144  
DK-1004 København K 
Tel.: +45.33 14 41 40 
Fax: +45.33 11 12 03 
E-mail: eu@europa-kommissionen.dk 
http://www.europa-kommissionen.dk 

http://europa.eu.int/comm/represent/be/
http://www.delcyp.cec.eu.int/en/index.html
http://www.evropska-unie.cz/cz/
http://www.europa-kommissionen.dk
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Thomas A. CHRISTENSEN, Fungerende reprćsentationschef  
 

Estónsko  

Kohtu 10 
10130 Tallinn  
Tel: +372.626 4400 
Fax: +372.626 4439 
E-mail: pille.vaher@cec.eu.int 
http://www.euroopaliit.ee 
Pille VAHER 

Fínsko  

Euroopan komissio/Europeiska kommissionen 
Suomen edustusto/Representationen i Finland 
Pohjoisesplanadi 31/Norra esplanaden 31 
PO Box 1250 
FIN-00101 Helsinki/Helsingfors 
Tel.: +358.9.622 65 44 
Fax : +358.9.65 67 28 
E-mail: burhel@cec.eu.int 
http://europa.eu.int/finland 
Marjatta HAUTALA, úradujúca vedúca zastupovania  
 

Francúzsko  

Paríž  

Commission Européenne 
Représentation en France 
288, boulevard Saint-Germain 
F-75007 Paris 
Tel.: +33.1.40 63 38 00 
Fax: +33.1.45 56 94 17/18/19 
E-mail: burpar@cec.eu.int  
http://europa.eu.int/france  
Jean-Louis GIRAUDY 
 

Marseille 

Commission Européenne 
Représentation ŕ Marseille 
2, rue Henri-Barbusse (CMCI) 
F-13241 Marseille Cedex 01 
Tel.: +33.4.91 91 46 00 
Fax: +33.4.91 90 98 07 
E-mail: antmar@cec.eu.int  
http://europa.eu.int/france/marseille 
Jacques HUCHET 

http://www.euroopaliit.ee
http://europa.eu.int/finland
http://europa.eu.int/france
http://europa.eu.int/france/marseille
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Nemecko  

Berlin 

Europäische Kommission 
Vertretung in der Bundesrepublik Deutschland 
Unter den Linden 78 
D-10117 Berlin 
Tel.: +49.30.2280-2000 
Fax: +49.30.2280-2222 
E-mail: eu-de-kommission@cec.eu.int 
http://www.eu-kommission.de 
Dr. Gerhard SABATHIL 
 

Bonn 

Europäische Kommission 
Vertretung in der Bundesrepublik Deutschland 
Vertretung in Bonn 
Bertha-von-Suttner-Platz 2-4  
D-53111 Bonn 
Tel.: +49.228.53009-0 
Fax: +49.228.53009-50 
E-mail: eu-de-bonn@cec.eu.int 
Barbara GESSLER 
 

Mníchov  

Europäische Kommission 
Vertretung in der Bundesrepublik Deutschland 
Vertretung in München  
Erhardtstraße 27 
D-80331 München 
Tel.: +49.89.242448-0 
Fax: +49.89.242448-15 
E-mail: eu-de-muenchen@cec.eu.int 
Jochen KUBOSCH 
 

Grécko  

European Commission Office in Greece 
Vasilissis Sofias 2 
GR- 106 74 Athens 
Tel.: +30.1.7272100 
Fax: +30.1.7244620 
E-mail: burath@cec.eu.int 
http://europa.eu.int/hellas/ 
Mario CAMHIS 
 

http://www.eu-kommission.de
http://europa.eu.int/hellas/
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Maďarsko  

Európai Bizottság Magyarországi Képviselete 
1016 Budapest, Bérc u. 23. 
Tel. +36.1.209 9700, 2099710 
Fax: +36.1.466 4221 
E-mail: press-rep-hungary@cec.eu.int 
http://www.eudelegation.hu/ 
Thomas GLASER 
 

Írsko  

European Commission Representation in Ireland 
European Union House  
18 Dawson Street 
Dublin 2 
Tel.: +353.1.634 1111 
Fax: +353.1.634 1112 
E-mail: eu-ie-info-request@cec.eu.int 
http://www.euireland.ie/ 
Peter DOYLE 
 

Taliansko  

Roma 
Commissione Europea 
Rappresentanza in Italia 
via IV Novembre, 149 II° piano 
I-00187 Roma 
Tel.: +39.6.69 99 91 
Fax: +39.6.679 16 58, 679 36 52 
E-mail: eu-it-info@cec.eu.int 
http://europa.eu.int/italia/ 
Pier Virgilio DASTOLI 
 

Milano 

Commissione Europea 
Rappresentanza a Milano 
Corso Magenta, 59 
I-20123 Milano 
Tel.: +39.02.467 51 41 
Fax: +39.02.481 85 43 
http://www.uemilano.it/ 
Roberto SANTANIELLO 
 

Lotyšsko  

Jacob's Barracks  

http://www.eudelegation.hu/
http://www.euireland.ie/
http://europa.eu.int/italia/
http://www.uemilano.it/
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Tornu street 4-1c 
LV-1050 Riga 
Tel.: +371.2.7325270 
Fax: +371.2.7325279 
E-mail: delegation-latvia-news@cec.eu.int 
Alebo  
Pre zastupovanie: stepina.inese@cec.eu.int 
Pre sekciu Phare: dace.kozule@cec.eu.int 
http://www.eiropainfo.lv 
Andrew RASBASH 
 

Litva  

Naugarduko 10 
Vilnius 01141 
Tel.: +370.5 231 31 91 
Fax: +370.5 231 31 92 
E-mail: delegation-lithuania@cec.eu.int  
http://www.eudel.lt/ 
Michael GRAHAM  

Luxembursko  

Commission Européenne 
Représentation au Luxembourg 
Bâtiment Jean Monnet 
Rue Alcide De Gasperi  
L-2920 Luxembourg 
Tel.: +352.43 01-34925 
Fax: +352.43 01-34433 
E-mail : Burlux@cec.eu.int 
http://europa.eu.int/luxembourg/ 
Jul CHRISTOPHORY 
 

Malta 

Villa "The Vines"  
51, Ta'Xbiex Sea Front 
Ta'Xbiex, MSD 11 
Malta 
Tel: +356.21.345111 / 21.344891/3/5 
Fax: +356.21.344897 
E-mail: delegation-malta@cec.eu.int 
http://www.delmlt.cec.eu.int/ 
H.E. Ronald GALLIMORE 
 

Holandsko  

Europese Commissie 

http://www.eiropainfo.lv
http://www.eudel.lt/
http://europa.eu.int/luxembourg/
http://www.delmlt.cec.eu.int/
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Bureau in Nederland 
Korte Vijverberg 5 
NL -2513 AB Den Haag 
Postal address 
Postbus 30465 
NL- 2500 GL Den Haag 
Tel.: +31.70.313 53 00 
Fax: +31.70.364 66 19 
E-mail: burhay@cec.eu.int  
http://www.eu.nl or http://www.europa.nl 
Nico WEGTER 
 

Poľsko  

Warsaw Financial Center 
ul. Emilii Plater 53 
00-113 Warsaw 
Tel.: +48.22.520 82 00 
Fax: +48.22.520 82 82 
http://www.europa.delpol.pl/  
E-mail: delegation-poland@cec.eu.int 
Bruno DETHOMAS 

Portugalsko 

Commissăo Europeia 
Gabinete em Portugal 
Centro Europeu Jean Monnet 
Largo Jean Monnet 1-10ş 
P- 1069 - 068 Lisboa 
Tel.: +351.213 509 800 
Fax: +351.213 509 801 
E-Mail: burlis@cec.eu.int 
http://europa.eu.int/portugal/index_pt.htm 
Ricardo CHARTERS 
 

Slovensko  

Palisády 29,  
811 06 Bratislava 
Tel: +421.2.5443 17 18 
Fax: +421.2.5443 29 80 
E-mail: mailto@delsvk.cec.eu.int 
http://www.europa.sk/ 
Eric VAN DER LINDEN 
 

Slovinsko  

Dalmatinova 4 

http://www.eu.nl
http://www.europa.nl
http://www.europa.delpol.pl/
http://europa.eu.int/portugal/index_pt.htm
http://www.europa.sk/
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1000 Ljubljana 
Tel.: +386.1.438 22 70 
Fax: +386.1.438 23 60 
E-mail: info@evropska-unija.si 
http://www.evropska-unija.si 
 

Španielsko  

Madrid 
Comisión Europea 
Representación en Espańa 
Paseo de la Castellana, 46 
E-28046 Madrid 
Tel.: +34.91.423 80 00 
Fax: +34.91.576 03 87 
http://www.europa.eu.int/spain/ 
José Luis GONZÁLEZ VALLVÉ  
 

Barcelona 

Comisión Europea 
Representación en Barcelona 
Passeig de Grŕcia, 90 
E - 08008 Barcelona 
Tel: +34.93.467.73.80 
Fax: +34.93.467.73.81 
http://europa.eu.int/spain/ 
Josep COLL I CARBO 
 

Švédsko  

Europeiska Kommissionen 
Representation i Sverige 
Nybrogatan 11, Box 7323 
S-103 90 Stockholm 
Tel.: +46.8.562 444 11 
Fax: +46.8.562 444 12 
E-mail: bursto@cec.eu.int 
http://www.eukomm.se 
Annette MATTHIAS-WERNER 
 

Spojené Kráľovstvo  

Londýn  

European Commission 
Representation in the United Kingdom 
Jean Monnet House 
8, Storey's Gate 

http://www.evropska-unija.si
http://www.europa.eu.int/spain/
http://europa.eu.int/spain/
http://www.eukomm.se
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GB- London SW1 P3 AT 
Tel.: +44.207.973 19 92 
Fax: +44.207.973 19 00, 973 19 10 
E-mail: Ian.Barber@cec.eu.int  
http://www.cec.org.uk 
úradujúci vedúci zastupovania: Ian BARBER 
 

Belfast  

European Commission 
Representation in Northern Ireland 
9/15 Bedford Street (Windsor House) 
Belfast BT2 7EG 
Tel.: +44.2890.24 07 08 
Fax: +44.2890.24 82 41 
E-mail: Eddie.McVeigh@cec.eu.int  
http://www.cec.org.uk/ni/index.htm 
Eddie MCVEIGH 
 

Cardiff  

European Commission 
Representation in Wales/Swyddfa'r Comisiwn Ewropeaidd yng Nghymru 
2 Caspian Point/2 Pentir Caspian 
Caspian Way/Ffordd Caspian 
Cardiff/Caerdydd 
CF10 4QQ 
Tel.: +44.2920.895020 
Fax: +44.2920.895035 
E-mail: Ian.Barber@cec.eu.int 
Ian BARBER 
 

Edinburgh 

European Commission 
Representation in Scotland 
9 Alva Street 
Edinburgh EH2 4PH 
Tel.: +44.131.225 20 58 
Fax: +44.131.226 41 05 
E-mail: Elizabeth.Holt@cec.eu.int 
http://www.cec.org.uk/scotland/index.htm 
Elizabeth HOLT 
 

http://www.cec.org.uk
http://www.cec.org.uk/ni/index.htm
http://www.cec.org.uk/scotland/index.htm
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Webové stránky inštitúcií Európskej únie  

 
• Európsky parlament  

http://www.europarl.eu.int  
 
• Informačný úrad  

http://www.europarl.eu.int/addresses/offices/default.htm 
• Politické skupiny 
 http://www.europarl.eu.int/groups/default.htm 
 
• Rada Európskej únie  

http://ue.eu.int  
• Internetové stránky predsedníctva  
 http://ue.eu.int/en/presid.htm 
 

Budúce predsedníctva prebehnú v skupinách troch, tak ako to plánuje 
nová európska ústava, v každej skupine jeden veľký, spolu s menšími 
členskými štátmi a aspoň s jedným novým členským štátom.  
Bulharsko a Rumunsko, kandidátske krajiny, ktoré sú naplánované 
pripojiť sa k únii v roku 2007, sú takisto na zozname a predsedníctva 
sa plánujú v roku 2018 a 2019. 
Predsedníctva EÚ koordinujú prácu únie.  

 
Luxembursko  január -jún 2005 
Spojené kráľovstvo júl – december 2005 
Fínsko  január – jún 2006 
Rakúsko  júl – december 2006 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
Nemecko  január-jún 2007 
Portugalsko  júl-december 2007 
Slovinsko  január -jún 2008 
--------------------------------- 
Francúzsko  júl-december 2008 
Česká republika  január –jún 2009 
Švédsko  júl -december 2009 
--------------------------------- 
Španielsko  január –jún 2010 
Belgicko  júl -december 2010 
Maďarsko  január –jún 2011 
--------------------------------- 
Poľsko  júl-december 2011 
Dánsko  január –jún 2012 
Cyprus  júl -december 2012 
--------------------------------- 
Írsko  január –jún 2013 
Litva                   júl -december 2013 
Grécko  január –jún 2014 
--------------------------------- 
Taliansko  júl -december 2014 
Lotyšsko  január –jún 2015 
Luxembursko  júl -december 2015 

http://www.europarl.eu.int
http://www.europarl.eu.int/addresses/offices/default.htm
http://www.europarl.eu.int/groups/default.htm
http://ue.eu.int
http://ue.eu.int/en/presid.htm
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--------------------------------- 
Holandsko  január –jún 2016 
Slovensko  júl -december 2016 
Malta  január –jún 2017 
--------------------------------- 
Spojené kráľovstvo júl -december 2017 
Estónsko  január –jún 2018 
Bulharsko  júl -december 2018 
--------------------------------- 
Rakúsko  január –jún 2019 
Rumunsko  júl -december 2019 
Fínsko  január –jún 2020 

 
• Európska Komisia  

http://europa.eu.int  
 

• Generálne riaditeľstvá a služby  
 http://europa.eu.int/comm/dgs_en.htm 
• Európsky sociálny fond  

http://europa.eu.int/comm/employment_social/esf2000/index.htm 
• Štatistický úrad Európskych spoločenstiev  

http://epp.eurostat.cec.eu.int/portal/page?_pageid=1090,1137397&
_dad=portal&_schema=PORTAL 

• Spoločné výskumné centrá  
http://www.jrc.cec.eu.int/ 

• Ďalšie agentúry a orgány (E.M.E.A., EEA, CEDEFOP, ...) 
http://europa.eu.int/agencies/index_en.htm 

• Európska sieť pre informácie a dozor nad životným prostredím  
   (European Environment Information and Observation NETwork) 
    http://www.eionet.eu.int 
• RAPID –Tlačové stredisko Európskej Komisie http://europa.eu.int/rapid 
• Europske dokumentačné centrá  

http://europa.eu.int/comm/relays/edc/index_en.htm 
• Zastúpenia v členských štátoch a v tretích krajinách  
    http://europa.eu.int/comm/represent_en.htm 
    http://europa.eu.int/comm/external_relations/repdel/ 
• CELEX – prístup k právu EÚ  
    http://www.europa.eu.int/celex  
• Európska terminologická databáza "Eurodicautom" 

http://europa.eu.int/eurodicautom/Controller 
• Informačná spoločnosť Európy  

http://europa.eu.int/information_society/index_en.htm 
• Výskum spoločenstva a informačný servis rozvoja (CORDIS) 

http://www.cordis.lu  
• SCADPLUS –základné informácie o politike EÚ  

http://europa.eu.int/scadplus/scad_en.htm 
• PreLex – monitorovanie rozhodovania medzi inštitúciami 

http://europa.eu.int/prelex/apcnet.cfm?CL=en 
• EURES – Európska databáza pracovných príležitostí 

http://europa.eu.int/eures/index.jsp 

http://europa.eu.int
http://europa.eu.int/comm/dgs_en.htm
http://europa.eu.int/comm/employment_social/esf2000/index.htm
http://epp.eurostat.cec.eu.int/portal/page?_pageid=1090,1137397&
http://www.jrc.cec.eu.int/
http://europa.eu.int/agencies/index_en.htm
http://www.eionet.eu.int
http://europa.eu.int/rapid
http://europa.eu.int/comm/relays/edc/index_en.htm
http://europa.eu.int/comm/represent_en.htm
http://europa.eu.int/comm/external_relations/repdel/
http://www.europa.eu.int/celex
http://europa.eu.int/eurodicautom/Controller
http://europa.eu.int/information_society/index_en.htm
http://www.cordis.lu
http://europa.eu.int/scadplus/scad_en.htm
http://europa.eu.int/prelex/apcnet.cfm?CL=en
http://europa.eu.int/eures/index.jsp
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• ARCHISplus – Databáza historických archívov 
http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/archisplus/htdocs/
en/htm/home.htm 

 
• Súdny dvor Európskych spoločenstiev  

http://www.curia.eu.int  
 
• Európsky dvor audítorov  

http://www.eca.eu.int  
 
• Európska centrálna banka  

http://www.ecb.int 
 
• Hospodársky a sociálny výbor  

http://www.esc.eu.int  
 
• Výbor regiónov Európskej únie  

http://www.cor.eu.int  
 
• Európska investičná banka  

http://www.eib.org  
 
• EUR-OP: Úrad pre publikácie  

http://publications.eu.int/index_en.html 
 
• Úradný vestník, zmluvy, legislatíva - EUR-Lex 

http://europa.eu.int/eur-lex 
 
• TED – tendre, elektronické denné vydanie, Dodatky Úradného vestníka 

http://ted.publications.eu.int/official 
 
• Európsky ombudsman  

http://www.euro-ombudsman.eu.int  
 
• Európsky policajný úrad - EUROPOL 

http://www.europol.eu.int 
 
• Kto je kto v Európskej únii?  medzi-inštitucionálny adresár  

http://europa.eu.int/idea/ideaen.html  
 
• Európsky univerzitný inštitút, Florencia  

http://www.iue.it  
 
• Historické archívy Európskych spoločenstiev 

http://www.iue.it/ECArchives 
 
 
 
 
 
 

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/archisplus/htdocs/
http://www.curia.eu.int
http://www.eca.eu.int
http://www.ecb.int
http://www.esc.eu.int
http://www.cor.eu.int
http://www.eib.org
http://publications.eu.int/index_en.html
http://europa.eu.int/eur-lex
http://ted.publications.eu.int/official
http://www.euro-ombudsman.eu.int
http://www.europol.eu.int
http://europa.eu.int/idea/ideaen.html
http://www.iue.it
http://www.iue.it/ECArchives
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Ďalšie napojenia  

 
• Euro-Site 

http://euro.eu.int/comm/economy_finance/euro/our_currency_en.h
tm 

 
• Dialóg s občanmi a podnikateľským prostredím  

http://citizens.eu.int 
 
• Vlády on-line 

http://www.europa.eu.int/abc/governments/index_en.htm 
 
• Rada Európy  

http://www.coe.int/DefaultEN.asp 
 
• Parlamentné zhromaždenie  

http://assembly.coe.int/ 
 
• Európsky súdny dvor pre ľudské práva 
    http://www.echr.coe.int/ 
 
• Rada európskych obecných a mestských zastupiteľstiev a regiónov 

http://www.ccre.org 
 
• Kongres miestnych a regionálnych predstaviteľov Európy  

http://www.coe.int/T/E/CLRAE 
 
• Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj  
   http://www.oecd.org 
 
• Európske mládežnícke parlamenty  

http://europa.eu.int/comm/education/youth.html 
 
• Európska ústava  

http://www.euabc.com/upload/rfConstitution_en.pdf 
 

http://euro.eu.int/comm/economy_finance/euro/our_currency_en.h
http://citizens.eu.int
http://www.europa.eu.int/abc/governments/index_en.htm
http://www.coe.int/DefaultEN.asp
http://assembly.coe.int/
http://www.echr.coe.int/
http://www.ccre.org
http://www.coe.int/T/E/CLRAE
http://www.oecd.org
http://europa.eu.int/comm/education/youth.html
http://www.euabc.com/upload/rfConstitution_en.pdf
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Služby ETUCO na podporu nadnárodnej 
projektovej práce 

 
 
Od roku 1992 rozvíja ETUCO služby a aktivity v oblasti nadnárodných projektov 
a projektového manažmentu pre odbory. Tieto služby obsahujú kombináciu 
online a offline možností, ktoré sú určené na to, aby podporovali európskych 
odborových zástupcov zapojených do nadnárodných projektov.  
 
Online možnosti tvoria súčasť Informačného servisu o EÚ (EU Information 
Service), čo je servis na stručné podanie informácií o európskych projektoch 
a financovaní, ktoré zverejňuje ETUCO na webovej stránke: 
http://www.etuc.org/etuco/en/eu_information/library/default.cfm. 

Ďalšími on-line možnosťami sú: 

• Knižnica, ktorá podáva základné informácie o kľúčových programoch EÚ 
a rozpočtových líniách v nadväznosti na aktivity odborov a aktuálne 
informácie o výzvach na podávanie návrhov a verejných súťažiach  

• Help Desk, poskytuje poradenstvo a pomoc v celkovej oblasti projektového 
manažmentu, ako aj o špecifických finančných programoch a rozpočtových 
líniách. Konzultácie sú k dispozícii prostredníctvom najčastejšie kladených 
otázok ( FAQs) alebo prostredníctvom osobných kontaktov so zodpovednou 
 osobou v danej oblasti pracujúcou na ETUCO  

• Bulletin „Trainers’ Digest“, ktorý poskytuje súčasné informácie o finančných 
možnostiach v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy zo strany EÚ a je 
k dispozícii cez email zaslaným po zápise  

• Táto príručka, „Odbory a nadnárodné projekty“, ktorú si možno stiahnuť 
z internetu. Je to aktualizovaná verzia, dostupná v angličtine a francúzštine, 
ale ETUCO umožní konfederáciám jej preklad do národných jazykov pokrytím 
50% nákladov. 

Offline službami sú :  

• Nadnárodné vzdelávacie kurzy o projektovom manažmente. Tieto sa 
bežne organizujú dvakrát do roka a sú určené odborovým zástupcom, ktorí už 
majú určité skúsenosti  s nadnárodnými projektmi. (dátum nadchádzajúcich 
kurzov pozri: 

 http://www.etuc.org/etuco/en/courses/courses2004en.cfm#strategic) 
• Vzdelávacie kurzy o rozpočtových líniách pre sociálny dialóg. 

Organizujú sa v spolupráci s EOK, Agentúrou pre sociálny rozvoj (SDA, bývalá 
Infopoint) 

• Národné informačné dni spočívajú v jednodňovej aktivite, organizovanej 
národnou konfederáciou s účasťou zodpovedného zástupcu ETUCO, v  ktorej o 
programe, účastníkoch a ďalších detailoch rozhodujú národné konfederácie. 
Cieľmi sú zvýšiť informovanosť o projektovej práci, uviesť kľúčové záležitosti 
v tejto oblasti a vytvoriť spojitosť medzi vypracovaním projektu a prioritami 
organizácie.  

Ďalšie detaily o niektorých daných službách poskytne Silvana Pennella 
(spennell@etuc.org). 
 

http://www.etuc.org/etuco/en/eu_information/library/default.cfm
http://www.etuc.org/etuco/en/courses/courses2004en.cfm#strategic
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Glosár skratiek a akronymov 
 
 
Európska únia je bohatá na skratky a akronymy, ktoré vedia byť veľmi 
zavádzajúce. V tejto časti poskytujeme vysvetlenie niektorých termínov, 
s ktorými sa najčastejšie stretávate, a to v anglickej i francúzskej verzii. 
Samotná komisia poskytuje veľmi užitočné on-line informácie, ktoré pomáhajú 
odhaliť terminológiu a žargón EÚ: 
 
• http://europa.eu.int/abc/eurojargon/index_en.htm poskytuje lexikon 

‘eurožargónu’ 
• http://europa.eu.int/scadplus/leg/en/cig/g4000.htm obsahuje cca 

250 výrazov o európskej integrácii a inštitúciách a aktivitách EÚ 
http://europa.eu.int/geninfo/info/guide/index_en.htm#term ponúka 
stránku odkazov na informačné zdroje a kontakty EÚ  

• http://europa.eu.int/eurodicautom/Controller poskytuje prekladateľský 
nástroj na nájdenie ekvivalentných výrazov v rôznych jazykoch EÚ  

 
 
V nasledujúcom zozname hviezdička (*) označuje bývalé programy alebo 
iniciatívy, ktoré už nefungujú.  
 

A 

 
• ACP 
Krajiny Afriky, Karibiku, Pacifiku, strany Dohovoru z Lomé  
 
• ACTIVE EUROPEAN CITIZENSHIP (2004-2006)  
    Aktívne európske občianstvo  
Akčný program na podporu „aktívneho európskeho občianstva“, ktorý vstúpil do platnosti 
s cieľom priviesť občanov bližšie k EÚ a jej inštitúciám. Tento program pochádza 
z rozpočtových línií EÚ a v minulosti sa používal na financovanie aktivít zameraných na 
podporu dialógu s organizáciami občianskej spoločnosti, vrátane odborov. 
 
• ADAPT (1994-1999) * (teraz EQUAL) 
Adaptácia pracovnej sily na priemyselné zmeny (DG pre zamestnanosť a sociálne 
záležitosti) 
 
• ALA 
Krajiny Ázie a Latinskej Ameriky  
 
• ALßAN 
Program Európskej únie pre vysokoškolské štipendiá pre Latinskú Ameriku. Zameriava sa 
na posilnenie spolupráce EÚ a Latinskej Ameriky v oblasti vyššieho vzdelávania a pokrýva 
štúdiá pre postgraduálnych študentov (v kontexte s magisterskými a doktorskými 
stupňami), ako aj vyššiu odbornú prípravu profesionálov/budúcich rozhodovateľov 
z Latinskej Ameriky v inštitúciách alebo centrách Európskej únie.  
 
• ALFA II 
(América Latina - Formación Académica) je program spolupráce medzi inštitúciami 
vysokého školstva EÚ a Latinskej Ameriky. 
 
• @LIS 

http://europa.eu.int/abc/eurojargon/index_en.htm
http://europa.eu.int/scadplus/leg/en/cig/g4000.htm
http://europa.eu.int/geninfo/info/guide/index_en.htm#term
http://europa.eu.int/eurodicautom/Controller
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Aliancia pre informačnú spoločnosť  
 
• ARION (2000-2006) 
Program študijných pobytov pre špecialistov na vzdelávanie  (závisí od programu 
SOCRATES ) (DG pre vzdelávanie a kultúru) 
 
• AGENDA 2000 
Akčný program, hlavným cieľom ktorého je posilniť politiku spoločenstva a poskytuje EÚ 
nový rámec  financovania prípravy na proces rozšírenia počas obdobia 2000-2006.  
 
• ASEAN 
Asociácia juhovýchodných ázijských národov  
 

B 

 
• BARCELONA (EUROPEAN) COUNCIL  Barcelonská (Európska ) rada  
V marci 2002 rada poznamenala, že vzdelávanie je základom európskeho sociálneho 
modelu a že európske vzdelávacie systémy sa majú stať do roku 2010 „svetovým 
odkazom kvality“. 
 
• BC-NET 
Business Cooperation Network sieť spolupráce v podnikateľskom prostredí (stála aktivita) 
(DG pre podnikanie) 
 
• BEUC 
European Bureau of Consumers’ Unions  
Európske Byro spotrebiteľských únií  
 
• BIC (Business and Innovation Centres) 
Opatrenie spoločenstva na vytvorenie a rozvoj podnikateľského prostredia a inovačných 
centier a ich sietí (DG pre regionálnu politiku) 
 

C 

 
• CAP 
Common agricultural policy (DG poľnohospodárstvo) 
Spoločná agrárna politika  
 
• CARDS 
(Community Assistance for Reconstruction, Development and Stabilisation). Programy 
širšieho zamerania, ktoré majú podporiť participáciu krajín západného Balkánu 
(Albánsko, Bosna a Hercegovina, Chorvátsko, Srbsko, Čierna Hora a Bývalá 
juhoslovanská republika Macedónia) v stabilizačnom a asociačnom procese (SAp) 
 
• CEDEFOP 
European Centre for the Development of Vocational Training 
Európske centrum pre rozvoj odborného vzdelávania  
 
• CEEP 
Európske centrá verejných podnikov  
 
• CISSP 
Mutual information system on social protection in the Community 
Vzájomný informačný systém o sociálnej ochrane v spoločenstve  
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• CITIZENS FIRST 
"Citizens First" initiative (DG pre vnútorný trh)  
Iniciatíva „najprv občania“  
 
• CITIZENS AND GOVERNANCE IN A KNOWLEDGE-BASED SOCIETY 

OBČANIA A SPRAVOVANIE V ZNALOSTNEJ SPOLOČNOSTI  
Jedna z tematických priorít spoločenstva 6.rámcového výskumného programu (2002-
2006), ktorý sa zameriava na poskytovanie vedeckej bázy na prechod k znalostnej 
spoločnosti  
 
• COMENIUS II (2000-2006) 
COMENIUS je prvý z ôsmich akčných cieľov v rámci programu SOCRATES II pre 
vzdelávanie. Táto aktivita je o európskej spolupráci v školskom vzdelávaní. (DG pre 
vzdelávanie a kultúru) 
 
• COMMUNITY PROGRAMME ON GENDER EQUALITY (2001-2005) 

PROGRAM SPOLOČENSTVA O ROVNOSTI RODOV   
Účelom tohto programu je podporiť rovnosť rodov, najmä poskytuje pomoc a podporu 
pre rámcovú stratégiu spoločenstva. Program koordinuje, podporuje a financuje 
implementáciu horizontálnych nadnárodných aktivít , na základe intervenčných oblastí 
rámcovej stratégie spoločenstva o rovnosti rodov. 
 
• CONNECT 
Iniciatíva spoločenstva, začala v roku 1999, ktorej cieľom je podpora európskych 
inovačných projektov, ktoré posilňujú synergiu a napojenia v oblastiach vzdelávania, 
odbornej prípravy a kultúry, spojené s novými technológiami. (DG pre vzdelávanie 
a kultúru) 
 
• CORDIS 
Výskumný a rozvojový informačný servis spoločenstva  
 
• COREPER 
Stály výbor zástupcov  
 
• COST 
Európska spolupráca pre vedecký a technický výskum (DG pre informačnú spoločnosť) 
 
• CREST 
Výbor pre vedecký a technický výskum  
 
• CSCE 
Konferencia o bezpečnosti a spolupráci v Európe  
 
• CSF 
Rámcová podpora spoločenstva (DG pre regionálnu politiku) 
 
• CULTURE 2000 (2000-2004) 
Jednotný finančný a programový inštrument pre kultúrnu spoluprácu (DG pre 
vzdelávanie a kultúru) 
 

D 

 
• DAPHNE (2000-2004) I a II (2004-2008) 
Strednodobý akčný program spoločenstva pre opatrenia poskytujúce podporu aktivitám 
členských štátov v rámci celého spoločenstva vo vzťahu k násiliu voči deťom, mladým 
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osobám a ženám. Program sa zameriava na podporu organizáciám, ktoré rozvíjajú 
opatrenia a aktivity na ochranu alebo v boji proti všetkým formám násilia voči deťom, 
mladým ľuďom a ženám a na ochranu obetí a rizikových skupín. (DG pre spravodlivosť 
a vnútorné veci) 
 
• DG 
Directorate General (Generálne riaditeľstvo) 
 

E 

 
• EAGGF 
European Agricultural Guidance and Guarantee Fund (DG pre poľnohospodárstvo) 
Európsky poľnohospodársky usmerňovací a garančný fond  
 
• EBRD 
European Bank for Reconstruction and Development  
Európska banka pre obnovu a rozvoj  
 
• ECB 
European Central Bank (ESCB) 
Európska centrálna banka  
 
• ECCO 
European Communities Communications Office (DG pre vzdelávanie a kultúru) 
Komunikačný úrad pre Európske spoločenstvá  
 
• ECONOMIC REFORM AND RECOVERY (2000-2006) 
    HOSPODÁRSKA REFORMA A OBNOVA  
Program na podporu ekonomických reforiem a obnovu v Spoločenstve nezávislých štátov 
a Mongolsku. Prevzatý z bývalého Tacis (DG pre rozšírenie)  
 
• eCONTENT (2001-2005) 
Viacročný program EÚ, ktorého cieľom je stimulovať rozvoj a využívanie európskeho 
digitálneho obsahu  a podporovať jazykovú rôznorodosť európskych internetových 
stránok (čiastočne na základe skúseností získaných z predchádzajúcich programov MLIS 
a INFO 2000). (DG pre informačnú spoločnosť) 
 
• EDF 
European Development Fund (DG pre rozvoj) 
Európsky fond rozvoja  
 
• EEA 
European Environment Agency 
Európska agentúra pre životné prostredie  
 
• EEA 
European Economic Area (European Union and EFTA countries) 
Európsky hospodársky priestor (Európska únia a krajiny EFTA)  
 
• EFTA 
European Free Trade Association (Írsko, Nórsko, Lichtenštajnsko, Švajčiarsko)  
Európske združenie voľného obchodu  
  
• eLEARNING 
Program na efektívnu integráciu informačných a komunikačných technológií (IKT) 
v systémoch vzdelávania a odbornej prípravy v Európe (2004 – 2006) 
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• EMI 
European Monetary Institute (DG pre ekonomické a finančné záležitosti) 
Európsky menový inštitút  
  
• EMPLOYMENT-HORIZON (1994-1999) * (v súčasnosti EQUAL) 
Employment-Horizon (zlepšenie perspektívy zamestnania postihnutých a ďalších 
znevýhodnených skupín) (DG pre zamestnanosť a sociálne záležitosti) 
 
• EMPLOYMENT-INTEGRA (1994-1999) * 
Employment-Integra (zlepšenie prístupu na trh práce a pracovných príležitostí 
ekonomicky a sociálne zraniteľných skupín) (DG pre zamestnanosť a sociálne záležitosti) 
 
• EMPLOYMENT-NOW (1994-1999) * 
Employment-Now (rovnaké pracovné príležitosti pre ženy) (DG pre zamestnanosť 
a sociálne záležitosti) 
 
• EMPLOYMENT-YOUTHSTART (1994-1999) * 
Employment-Youthstart (podpora integrácie mladých ľudí na trhu práce) (DG pre 
zamestnanosť a sociálne záležitosti ) 
 
• EMU 
Economic and monetary union 
Hospodárska a menová únia 
 
  
• EQUAL (2000-2006) 
Podpora nových praktík v boji proti diskriminácii a nerovnosti (DG pre zamestnanosť 
a sociálne záležitosti ). Nový iniciatívny program spoločenstva (CIP) na obdobie 2000-
2006 
 
• ERASMUS (1987-1999) * 
Akčná schéma EÚ na mobilitu univerzitných študentov (DG pre vzdelávanie a kultúru ) 
 
• ERASMUS II (2000-2006) 
Časť akčného programu spoločenstva v oblasti vzdelávania na vysokých školách 
(univerzitný a neuniverzitný sektor). Súčasť „SOCRATES II“ (DG pre vzdelávanie 
a kultúru) 
 
• ERDF 
European Regional Development Fund 
Európsky regionálny fond rozvoja (DG pre regionálnu politiku) 
 
• ESC 
Economic and Social Committee  
Hospodársky a sociálny výbor  
 
• ESSPROS 
European system of integrated social protection statistics (Eurostat) 
Európsky štatistický systém integrovanej sociálnej ochrany  
  
• eTEN 
eTEN je program ES určený na pomoc pri využívaní služieb založených na 
telekomunikačných sieťach (e-services) s transeurópskou dimenziou. Zameriava sa viac-
menej na verejné služby, najmä v oblastiach, v ktorých má Európa konkurenčnú výhodu. 
Program sa usiluje zrýchliť ponuku služieb na udržanie európskeho sociálneho modelu 
inkluzívnej a kohéznej spoločnosti. Jeho ciele sú jadrom misie eEurope  "informačná 
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spoločnosť pre všetkých". Podporuje služby vo verejnom záujme, ktoré dávajú každému 
občanovi, podniku a správe plnú príležitosť, ako získať z e-spoločnosti. 
 
• ETUC 
European Trade Union Confederation 
Európska odborová konfederácia  
 
• ETUCO 
European Trade Union College 
Európska odborová akadémia  
 
• ETUI 
European Trade Union Institute 
Európsky odborový inštitút  
 
• EÚ  
Európska únia  
 
• EU-CANADA 
Program spolupráce medzi ES a Kanadou v oblasti vyššieho vzdelávania a odbornej 
prípravy. Ciele tak pre EÚ a Kanadu sú: podpora užšieho porozumenia medzi ľuďmi ES 
a Kanady, vrátane širších poznatkov o ich jazykoch, kultúrach a inštitúciách. Zlepšiť 
kvalitu rozvoja ľudských zdrojov v Európskom spoločenstve a Kanade, vrátane 
nadobudnutia zručností požadovaných na zvládnutie výziev znalostnej ekonomiky.  
 
• EU-MEDIS (2000-) 
Euro-MEDiterranean Information Society.  
Regionálna iniciatíva MEDA, prijatá v roku 1999Európskou komisiou s cieľom rozvíjať 
euro-stredozemskú informačnú spoločnosť, osobitne určenú na znižovanie informačných 
a technologických priepastí regiónu. 
 
• EU-Phare Credo (1996-1999) * 
EU-Phare Credo programme – cezhraničná spolupráca medzi stredoeurópskymi krajinami 
(DG pre vonkajšie vzťahy) 
 
• EU-USA 
Projekty transatlantickej spolupráce obsahujúce mobilitu študentov, výmeny, rozvíjanie 
priekopníckych učebných osnov, postgraduálne štipendiá vo výskume, krátke intenzívne 
programy, študijné špecializácie  a ďalšie inovačné projekty, vrátane podpory pri 
využívaní nových technológií a vzdelávania na diaľku.  
 
• EURES 
European Employment Services – Európsky servis práce, spája služby zamestnanosti 
Európskej komisie s ostatnými verejnými službami zamestnanosti krajín patriacich pod 
Európsky hospodársky priestor (EEA) a Švajčiarsko. Sú do neho zapojené aj iné 
regionálne a miestne orgány zaoberajúce sa otázkou zamestnanosti, ako sú odborové 
a zamestnávateľské organizácie, ako aj miestne a regionálne úrady. 
 
• EURISTOTE 
Počítačový informačný systém o univerzitnom výskume vzťahujúci sa na európsku 
integráciu (DG pre vzdelávanie a kultúru) 
 
• EURO 
Prioritná informačná aktivita,  “Euro, mena pre Európu” (DG pre vzdelávanie a kultúru). 
Súčasť informačného programu pre európskeho občana (PRINCE). 
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• EUROCADRES 
Rada európskeho profesijného a manažérskeho personálu - EUROCADRES je európska 
reprezentatívna organizácia pre zamestnancov, ktorí zastávajú odborné alebo 
manažérske pozície. EUROCADRES je organizácia združená pod EOK.EUROCADRES majú 
viac než 5 miliónov členov z radov profesionálov a manažérov po celej Európe. Pracujú 
vo všetkých odvetviach priemyslu, vo výrobných i službách a vo verejných i štátnych 
službách. 
 
• EUROJUST 
Eurojust je orgán EÚ, založený v roku 2002 na zvýšenie efektívnosti kompetentných 
orgánov v rámci členských štátov, pri vyšetrovaní a trestnom konaní závažnej 
organizovanej cezhraničnej kriminality.  
 
• EUROMED MEDITERRANEAN DIALOGUES (2004-2005) 
Stredozemské dialógy 2004-2005 sa zameriavajú najmä na otázky tretej časti 
Barcelonskej deklarácie, ktorá sa usiluje prísť s lepšou informovanosťou a aktívnym 
dialógom medi občanmi na oboch stranách Stredozemia.  
 
• EURO-MED YOUTH PROGRAMME 
Barcelonský proces v roku 1995 zdôraznil, že "výmenné pobyty mladých by mali byť 
prostriedkom prípravy budúcich generácií na užšiu spoluprácu medzi euro-
stredozemskými partnermi. Program spolupráce na výmenné pobyty mladých v euro-
stredozemskej zóne by sa preto mal zakladať na skúsenostiach získaných v Európe a brať 
do úvahy potreby partnerov". Euro-Med Youth programme je jedným z regionálnych 
programov stanovených v tretej kapitole barcelonského procesu, pod názvom « 
Partnerstvo v sociálnych, kultúrnych a ľudských záležitostiach ». 
 
• EUROPEAID 
Poslaním Úradu spolupráce vo vonkajšej pomoci (EuropeAid ) je implementovať vonkajšie 
inštrumenty pomoci Európskej komisie, ktoré sú financované z rozpočtu ES a Európskeho 
fondu rozvoja.  
 
• EUROPEAN CITY OF CULTURE 
European City of Culture initiative  
Iniciatíva „Európske mesto kultúry“ (DG pre vzdelávanie a kultúru) 
 
• EUROPEAN INITIATIVE FOR DEMOCRACY AND HUMAN RIGHTS (EIDHR) 

Európska iniciatíva pre demokraciu a ľudské práva  
EIDHR je program EÚ na podporu a presadzovanie ľudských práv a demokracie v tretích 
krajinách  
 
• EUROPEAN SOCIAL FUND (ESF)  
    Európsky sociálny fond  
ESF predstavuje hlavný finančný inštrument na úrovni EÚ, poskytuje prostriedky na 
dosiahnutie cieľov európskej stratégie zamestnanosti : ochrana a podpora zamestnania, 
boj proti nezamestnanosti a diskriminácie a sociálnemu vylúčeniu.  
 
• EUROPEAN UNION’S MEDITERRANEAN & MIDDLE EAST POLICY 
Politika EÚ pre Stredozemie a Stredný východ  
Južné a východné Stredozemie a Stredný východ sú oblasti vitálnej strategickej 
dôležitosti EÚ, ktoré identifikovala Rada EÚ a Európska komisia ako kľúčové priority 
vonkajších vzťahov pre EÚ.  Politika zbližovania EÚ so Stredozemím sa riadi globálnym 
a rozsiahlym Euro- stredomorským partnerstvom, založeným v roku 1995 Barcelonskou 
konferenciou, medzi EÚ a jej 12 stredozemskými partnermi (odvtedy nazývaná 
barcelonský proces, premosťujúc bilaterálne a multilaterálne vzťahy EÚ). Mierový proces 
Stredného východu je oddelený, ale doplnkový v barcelonskom procese. EÚ udržuje ďalej 
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vzťahy s krajinami Stredného východu nachádzajúce sa v okolí Perzského/Arabského 
zálivu (Galfský región). 
 
• EUROPOL 
Europol je európska organizácia pre vymoženosť práva, ktorej cieľom je zlepšiť 
efektívnosť a spoluprácu kompetentných orgánov členských štátov v prevencii a boji proti 
terorizmu, nezákonného obchodovaniu s drogami a inými závažnými formami 
medzinárodnej organizovanej kriminality. 
 
• EUROSTAT 
Štatistický úrad Európskych spoločenstiev  
 
• EURIDYCE 
Vzdelávacia informačná sieť v EÚ (súčasť programu ES Socrates o  vzdelávaní) (DG 
pre vzdelávanie a kultúru) 
 
 

G 

 
• GRUNDTVIG (2000-2006) 
Je jedna z ôsmich akčných cieľov v programe spoločenstva SOCRATES II pre vzdelávanie. 
Táto aktivita je o vzdelávaní dospelých a iných vzdelávacích formách a usiluje sa zvýšiť 
európsku dimenziu celoživotného vzdelávania. (DG pre vzdelávanie a výskum) 
 

H 

 
• HORIZON (1994-1999) * (aktuálne EQUAL) 
• Iniciatíva spoločenstva pre postihnuté osoby a niektoré znevýhodnené skupiny (DG 

pre zamestnanosť a a sociálne záležitosti) 

I 

 
• IEA 
International Energy Agency (OECD) Medzinárodná agentúra pre energetiku 
 
• IGC 
Intergovernmental Conference -Medzivládna konferencia 
 
• INFORMATION SOCIETY (1998-2002) 
 Informačná spoločnosť  
Viacročný program spoločenstva na povzbudenie zakladania informačnej spoločnosti 
v Európe (DG pre informačnú spoločnosť) 
 
• INFORMATION SOCIETY TECHNOLOGIES 
Technológie informačnej spoločnosti  
Tematická priorita spoločenstva 6. rámcového programu pre výskum (2002-2006) 
s cieľom zvýšiť inovácie a konkurencieschopnosť v európskom podnikaní a priemysle, 
s väčším prínosom pre európskych občanov. 
 
• INNOVATIVE MEASURES UNDER ARTICLE 6 OF THE EUROPEAN SOCIAL FUND 
Inovačné opatrenia podľa článku 6 Európskeho sociálneho fondu  
Článok 6 ESF podporuje inovačné opatrenia na pomoc rozvíjaniu budúcej politiky 
a programov, hľadaním nových prístupov k obsahu a organizácii zamestnanosti, vrátane 
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prispôsobenia odborného vzdelávania priemyslu. Opatrenia zahŕňajú pilotné projekty, 
štúdie, výmeny skúseností a informácií.  
 
• INTERREG III (2000-2006) 
Program zameraný na nadnárodnú a cezhraničnú spoluprácu, nielen v rámci EÚ, ale aj 
medzi EÚ krajinami a inými krajinami oddelenými morom. Nový iniciatívny program 
spoločenstva (CIP) na obdobie 2000-2006 
 
• IST 
Information Society Technologies Programme  
Program technológií informačnej spoločnosti  
 
• ITUCs 
Trade Union Inter-regional councils  
Medziregionálne rady odborov  
 
 

J 

 
• JEAN MONNET PROJECT 
Európska integrácia univerzitných osnov (DG pre vzdelávanie a výskum ) 
 
• JOINT ACTIONS SOCRATES, LEONARDO DA VINCI AND YOUTH PROGRAMMES 
Spoločné aktivity programov Socrates, Leonardo a mládež  
Spoločné aktivity rozhodnuté v rámci zakladania programov SOCRATES, LEONARDO DA 
VINCI a YOUTH s cieľom povzbudiť synergiu medzi programami  
 

K 

 
• KONVER (1994-1999) 
Konver bol program vytvorený na urýchlenie rôznorodosti ekonomických aktivít 
v regiónoch veľmi závislých od zbrojárskeho sektora  
 

L 

 
• LEADER I 1991-1993, LEADER II 1994-1999, LEADER III (2000-2006) 
Program vidieckeho rozvoja. Nová iniciatíva spoločenstva (CIP) na roky 2000-2006 
 
• LEI 
Miestna iniciatíva zamestnanosti  
 
• LEONARDO DA VINCI (1995-1999)* 
Akčný program na implementáciu politiky ES v odbornom vzdelávaní (DG pre vzdelávanie 
a výskum) 
 
• LEONARDO DA VINCI II (2000-2006) 
Druhá fáza akčného programu Spoločenstva pre odborné vzdelávanie, ktorá sa usiluje 
konsolidovať európsku spoluprácu v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy. Program 
aktívne podporuje politiku celoživotného vzdelávania vedenú členskými štátmi. Podporuje 
inovačné nadnárodné iniciatívy na podporu vedomostí, schopností a zručností 
nevyhnutných na úspešnú integráciu do pracovného života a plné uplatňovanie 
občianstva a dáva priestor na prepojenia s ostatnými iniciatívami spoločenstva – najmä 
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programov Socrates a Youth - podporujúc spoločné aktivity. (DG pre vzdelávanie 
a kultúru). 
 
• LINGUA I & II (1990-1999)* 
Podpora učenia a vzdelávania v cudzích jazykoch v EÚ (DG pre vzdelávanie a kultúru) 
 
• LINGUA III (2000-2006)* 
Podpora učenia a vzdelávania v cudzích jazykoch v EÚ podľa akčného programu 
spoločenstva v oblasti vzdelávania. Súčasť „SOCRATES II“ (DG pr vzdelávanie a kultúru) 
 
• LISBON STRATEGY 
    Lisabonská stratégia  
Zasadnutie v Lisabone v marci 2000, kde si dali európski politickí lídri nové ciele: stať sa 
v rámci dekády „ najkonkurenčnejšou a najdynamickejšou znalostnou ekonomikou vo 
svete, s kapacitou trvalo udržateľného rozvoja, s väčšími a lepšími pracovnými 
príležitosťami a vyššou sociálnou kohéziou. ” "Lisabonská stratégia" sa dotýka výskumu, 
vzdelávania, odbornej prípravy, prístupu na internet a on-line podnikania. Takisto sa 
dotýka reforiem systémov sociálne j ochrany v Európe, ktoré musia byť trvalo udržateľné, 
aby z nich mali úžitok budúce generácie.  

M 

 
• MAASTRICHT TREATY 
    Maastrichtská zmluva  
Maastrichtaká zmluva o EÚ (1992). Zmluva o Európskej únii, ktorá vstúpila do platnosti 
1.novembra 1993, vytyčuje členskými štátom ambiciózny program: menovú úniu do roku 
1999, novú spoločnú politiku, európske občianstvo a spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú 
politiku a vnútornú bezpečnosť  
 
• MEDA I (1996-1999) a II (2000-2006) 
Indikatívne programy finančných a technických opatrení sprevádzajúce reformy 
ekonomickej a sociálnej štruktúry s v rámci Euro- stredozemného partnerstva (DG pre 
vonkajšie vzťahy ) 
 
• MED-CAMPUS 
Program na podporu schém rozvojovej spolupráce medzi univerzitami a vyššími 
vzdelávacími zriadeniami v Európe a stredomorskými nečlenskými krajinami (MNCs) (DG 
pre vonkajšie vzťahy) 
 
• MEDIA Plus (2001-2006) 
Program na posilnenie konkurencieschopnosti európskeho filmu, TV a priemyslu s novými 
médiami a na zvýšenie medzinárodnej cirkulácie audiovizuálnych produktov (DG pre 
vzdelávanie a kultúru) 
 
• MED-URBS 
Program na podporu spolupráce medzi miestnymi zastupiteľstvami v spoločenstve 
a nečlenskými štátmi Stredozemia (MNCs) (DG pre vonkajšie vzťahy) 
 
• MERCATOR 
Informačná a dokumentačná sieť s cieľom zlepšiť výmenu a kolobeh informácií 
o menšinových jazykoch a kultúrach (DG pre vzdelávanie a kultúru) 
 
• MINERVA (2000-2006) 
Akčný cieľ Minerva sa usiluje podporiť európsku spoluprácu v oblasti otvoreného 
vzdelávania a vzdelávania na diaľku (ODL) a informačné a komunikačné technológie 
(IKT) vo vzdelávaní, podľa akčného programu v oblasti vzdelávania, „SOCRATES II“ (DG 
pre vzdelávanie a kultúru) 
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• MISEP 
Vzájomný informačný systém o politike zamestnanosti (DG pre zamestnanosť a sociálne 
záležitosti ) 
 

N 

 
• NAP 
Národný akčný plán  
 
• NARIC 
Sieť NARIC chce zlepšiť akademické uznávanie diplomov a období štúdii  v členských 
štátoch EÚ, v krajinách EEA a pridružených krajinách v SVE a na Cypre. Sieť je súčasťou 
programu SOCRATES/ERASMUS, ktorý stimuluje mobilitu študentov a pedagogického 
personálu medzi vyššími vzdelávacími inštitúciami v týchto krajinách . (DG pre 
vzdelávanie a kultúru) 
 
• NICE TREATY 

Niceská zmluva   
Podpísanie Zmluvy z Nice (26. február 2001) poznačilo ukončenie medzivládnej 
konferencie otvorenej 14.februára 2000. Cieľom tejto konferencie bolo nájsť cestu, podľa 
ktorej budú európske inštitúcie fungovať, aby sa mohla EÚ rozšíriť o nové členské štáty. 
Táto nová zmluva dala priechod najväčšiemu rozšíreniu v histórii únie, s perspektívou 
trvalého mieru, stability a prosperity pre všetky demokratické štáty v Európe. 
 
• NOW I (1990-1993) & II (1994-1999) * 
Iniciatíva spoločenstva na podporu rovnosti príležitostí pre ženy v oblasti zamestnanosti 
a odbornej prípravy (DG pre zamestnanosť a sociálne záležitosti) 
 

O 

 
• OJ 
Úradný vestník  
 
• OJEC 
Úradný vestník Európskych spoločenstiev  
 
 

P 

 
• PHARE (1989-)  
Iniciatíva EÚ poskytujúca grantové financovanie na podporu svojich partnerských krajín 
v strednej a východnej Európe až do štádia, v ktorom sú schopní prevziať povinnosti 
členstva EÚ (DG pre rozšírenie)  
 
• PHARE AND TACIS DEMOCRACY  
Program Phare a Tacis pre demokraciu (DG pre rozšírenie) 
 

R 

 
• R & D 
Výskum a rozvoj  
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• REGIONAL OR MINORITY LANGUAGES AND CULTURES 
Regionálne alebo menšinové jazyky a kultúry  

Aktivity v oblasti regionálnych alebo menšinových jazykov a kultúr (DG pre vzdelávanie 
a kultúru) 
 
• RTD 
Rámcový program aktivít spoločenstva v oblasti výskumu a technologického rozvoja 
a predvedenia (DG pre výskum a DG pre informačnú spoločnosť  
 

S 

 
• SIXTH FRAMEWORK PROGRAMME (2002-2006) 

Šiesty rámcový program  
Šiesty rámcový program Európskeho spoločenstva pre výskum, technologický rozvoj 
a predvedenie (DG pre výskum) 
 
• SMEs 
Malé a stredné podniky  
 
• SOCRATES (1995-1999) * 
 Akčný program  spoločenstva. Socrates pokrýva všetky vzdelávacie aktivity (DG pre 
vzdelávanie a kultúru).  
 
• SOCRATES II (2000-2004) 
Druhá fáza akčného programu spoločenstva v oblasti vzdelávania. Program obsahuje 
aktivity v oblasti školského vzdelávania (Comenius); vyššieho vzdelávania(Erasmus); 
ďalších vzdelávacích foriem (Grundtvig); výučba a vzdelávanie v jazykoch (Lingua); 
vzdelávanie a multimédia (ATLAS). (DG pre vzdelávanie a kultúru) 
 

T 

 
• TACIS I (1991-1992), II (1993-1995) & III (1996-1999) * 
Program na pomoc ekonomickým reformám a oživeniu v Spoločenstve nezávislých štátov 
a Mongolska (DG pre vonkajšie vzťahy) 
 
• TACIS CROSS BORDER COOPERATION SMALL PROJECT FACILITY AND MICRO 

PROJECT FACILITY 
TACIS Malé projektové a mikroprojektové možnosti a cezhraničná spolupráca   
Programy zamerané na zlepšenie ekonomických a sociálnych napojení medzi hraničnými 
regiónmi.  
 
• TACIS IBPP "PARTNER SEARCH SYSTEM" 

TACIS IBPP „ partnerský vyhľadávací systém“  
Podpora programu pre občiansku spoločnosť spoločenstva nezávislých štátov a 
Mongolska). Partnerský program na budovanie inštitúcií ( (IBPP) - program z EK určený 
na podporu rozvoja mimovládnych organizácií z občianskej spoločnosti, miestnych 
a regionálnych zastupiteľstiev a verejných inštitúcií v spoločenstve nezávislých štátov  
(SNŠ) a Mongolska. IBPP je založený na medzinárodnom partnerstve a výmene medzi 
organizáciami alebo inštitúciami v rámci EÚ alebo krajín Phare a  tých istých organizácií 
a inštitúcií v SNŠ a Mongolsku.  
  
• TEMPUS I (1990-1994), II (1994-1998) & III (2000-2006) 
Tretia fáza transeurópskej schémy pre kooperáciu vo vyššom vzdelávaní (DG pre 
vzdelávanie a kultúru) 
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• TEMPUS PHARE & TACIS (1998-2000) 
Transeurópska schéma pre spoluprácu vo vyššom vzdelávaní medzi SVE, Spoločenstvom 
nezávislých štátov bývalého Sovietskeho zväzu, Mongolska a EÚ (DG pre vzdelávanie 
a kultúru) 
 
• THIRD SYSTEM AND EMPLOYMENT 
    Tretí systém a zamestnanosť  
Pilotná schéma "Tretí systém a zamestnanosť“  (DG pre zamestnanosť a sociálne 
záležitosti ), každoročne prenášaný. 
 
• TUTB 
Technické byro odborov  
 

U 

 
• UNCTAD 
 Konferencia OSN o obchode a rozvoji  
 
• UNICE 
Priemyselný zväz Európskeho spoločenstva  
 
• UNIDO 
Rozvojová organizácia OSN  
 
• URBAN (1994-1999) 
Iniciatíva spoločenstva zameraná na mestské oblasti  
 
• URBAN (2000-2006) 
Program na zlepšenie mestských oblastí v útlme. Nový iniciatívny program spoločenstva 
(CIP) na obdobie 2000-2006 
 
 

W 

 
• WEU 
Západoeurópska únia   
 
• WHO 
Svetová organizácia zdravia  

Y 

 
• YOUTH (2000-2004) 
Akčný program spoločenstva pre mládež (DG pre vzdelávanie a kultúru). Jeho cieľom je 
prispieť znalostnej Európe prostredníctvom európskeho vzdelávania a posilňovaním 
celoživotného vzdelávania a odbornej prípravy.  
 
• YOUTHSTART (1994-1999) * (t.č EQUAL) 
Program spoločenstva zameraný na zlepšenie odbornej prípravy a možnosti zamestnania 
pre mladých ľudí v rámci iniciatívy EMPLOYMENT (DG pre zamestnanosť a sociálne 
záležitosti )
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BIBLIOGRAFIA a ZDROJE 
pre projektovú prácu 

 
Vybraný zoznam rôznych druhov zdrojov, ktoré môžu byť užitočné pri ďalšej 
príprave projektov a projektového manažmentu. Je viac-menej orientovaný na 
anglické zdroje. Boli by sme vďační za odporúčanie iných textov/nástrojov, ktoré 
by pomohli v tejto práci, najmä v iných jazykových verziách. Návrhy prosím 
zasielajte: Silvana Pennella na ETUCO. 
 

Manažovanie projektov EÚ: príručky  

 
• Informačný servis ETUCO o programoch EÚ - online ETUCO informačná 

knižnica a help desk: 
http://www.etuc.org/etuco/en/eu_information/ 

 
• Project Cycle Management Guidelines (2004) – Odporúčania pre riadenie 

projektového cyklu, vynikajúca príručka z komisie, jeho Úradu pre spoluprácu 
vonkajšej pomoci (EuropeAid) 
http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/asia-pro-
eco/pdf/publications/pcm_manual_2004_en.pdf 

 
• T-kit on Project Management – rôzne veľmi odporúčané nástroje dostupné 

z portálu komisie Salto-Youth. Vyhľadávacia databáza tréningových nástrojov, 
vrátane vynikajúcej  T-Kit on Project Management (vyznač „Background Text“ 
a „Project Management“ ako vyhľadávacie názvy) 
http://www.salto-youth.net/find-a-tool/  

 
• From Idea into Project: Od idey k projektu. Príručka pre plánovanie 

nadnárodných vzdelávacích projektov- príručka s možnosťou stiahnutia 
z fínskeho centra Leonardo  
http://www.leonardodavinci.fi/index-eng.html 

 
• Innovation across Cultural Borders: Inovácia ponad kultúrne hranice-  

integrovaný nástroj na zlepšenie komunikácie v nadnárodnom inovačnom 
projekte– produkt inovačného programu EÚ  
http://www.cordis.lu/tvp/src/culture1.htm  

 
• Handbook of Participatory Project Planning Guidelines – Príručka 

o odporúčaniach v participačnom projektovom plánovaní – užitočná 
kniha z nordicko- holandských odborových centier (FNV, LOFTF, LOTCO, LO 
Nórsko, SASK) 
http://www.fnv.nl/download.do/id/100001160/ 
http://www.lotcobistand.org/pdf/Handbook_1.pdf 
http://www.lotcobistand.org/pdf/Handbook_2.pdf 

 

http://www.etuc.org/etuco/en/eu_information/
http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/asia-proeco/pdf/publications/pcm_manual_2004_en.pdf
http://www.salto-youth.net/find-a-tool/
http://www.leonardodavinci.fi/index-eng.html
http://www.cordis.lu/tvp/src/culture1.htm
http://www.fnv.nl/download.do/id/100001160/
http://www.lotcobistand.org/pdf/Handbook_1.pdf
http://www.lotcobistand.org/pdf/Handbook_2.pdf
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Projektový manažment: všeobecné texty  

 
Baker, Sunny & Kim. The Complete Idiot's Guide to Project Management, 
Alpha Books, US (2000) 
Briner, W, Hastings, C & Geddes, M. Project Leadership, Gower, UK (1996) 
Forsyth,P. First Things First, Pitman, UK (1994) 
Lock, D. Project Management, Gower, UK (2003) 
Maylor, H. Project Management, Financial Times Prentice Hall, UK (2002) 
Nokes, Sebastian, The Definitive Guide to Project Management: The Fast 
Track to Getting the Job Done on Time and on Budget, Financial Times 
Prentice Hall, UK (2004) 
Portney, Stanley, Project Management for Dummies, John Wiley & Sons, UK 
(2001) 
(Ed) Turner, JR, Grude, KV & Thurloway, L. The Project Manager as Change 
Agent, McGraw-Hill, UK (1996) 
Wabnegg, H. Gewerkschaftliche Projektarbeit, ÖGB Verlag, Austria (1998)  
A Guide to the Project Management Body of Knowledge, Project 
Management Institute, US (2004) 
 

Webové stránky o projektovom manažmente  

 
Je veľa stránok www, ktoré sú určené projektovému manažmentu, viaceré 
spravujú profesionálne asociácie projektových manažérov. Sú to:  
• http://www.pmforum.org/ 
• http://www.ipma.ch/ 
• http://www.pmi.org/ 
 

Iné použiteľné webové stránky: 

• Project Management Wisdom  
http://www.maxwideman.com/index.htm  

 
• Spottydog's Project Management Web Site  

http://www.spottydog.u-net.com/  
 
• Project Magazine – série článkov o tímovej práci 

http://www.projectmagazine.com/ 
 
• Project Management (MAP) – kompletná, vysoko integrovaná knižnica 

zameraná na potreby MVO z  US Management Assistance Program (MAP) 
http://www.managementhelp.org/plan_dec/project/project.htm  

 
• Strategic Planning (MAP) – Strategické plánovanie- obsiahly sprievodca 

strategickým plánovaním  
http://www.managementhelp.org/plan_dec/str_plan/str_plan.htm 

 
• OPM3 Primer – súhrn  US Project Management Institute’s Organisational 

Project Management Maturity Model 
http://www.pmicentralohio.com/Presentations/040804_meeting.pdf 

http://www.pmforum.org/
http://www.ipma.ch/
http://www.pmi.org/
http://www.maxwideman.com/index.htm
http://www.spottydog.u-net.com/
http://www.projectmagazine.com/
http://www.managementhelp.org/plan_dec/project/project.htm
http://www.managementhelp.org/plan_dec/str_plan/str_plan.htm
http://www.pmicentralohio.com/Presentations/040804_meeting.pdf
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• Project Kickstart: projektové tipy - užitočná sada stručných tipov 

z vydavateľstiev sofvéru Project Kickstart  
http://www.projectkickstart.com/html/tips.htm  

 

Projektový manažment: Softvér  

Tak ako je veľa všeobecných office programov (textový editor, tabuľkový 
program, organizátor, databáza) a komunikácie (e-mail, konferovanie, 
manažment dokumentov), existuje aj množstvo počítačových programov 
určených na pomoc manažmentu rozsiahlych projektov. V poslednej dobe tieto 
získavajú na popularite v rámci prístupu k projektovému manažmentu, t.č. 
existujú stovky takýchto programov, ako vám ukáže vyhľadávač na internete. 
Líšia sa prepracovanosťou, cenou, funkčnosťou a kvalitou. Zmieňujeme sa len 
o niekoľkých, ako o ukážke, čo je k dispozícii. Tak ako pri softvére starostlivo 
preskúmajte, čo kupujete a či spĺňa to, čo potrebujete.  
 
• Microsoft Project (Microsoft) je asi najrozšírenejší softvér v tejto oblasti. 

Sofistikovaný a vhodný na veľké projekty, ale relatívne drahý. 
http://www.microsoft.com/uk/office/project/prodinfo/default.mspx 

 
• TurboProject (IMSI) vo viacerých verziách a v prijateľnej cenovej relácii. 

http://www.imsisoft.com/ 
 
• Project Kickstart (skúsenosť so sofvérom) je jednoduchý a ľahko sa 

používa. Dá sa prenášať do programov Microsoft Office a MS Project a napája 
sa na MindManager (pozri ďalej). Dostupný vo viacerých jazykoch. 
 http://www.projectkickstart.com/ 

 
• ProjeX -pôsobivý dodatok pre Microsoft Excel, ktorý poskytuje mnoho funkcií 

projektového manažmentu. Voľný na stiahnutie. 
http://www.waa-inc.com/projex/index.htm  

 
Ako sme hovorili v prílohe 4, softvér Mind Mapping sa dá užitočne použiť 
v projektoch. Produkty ďalej zmieňované sú len ukážkou aktuálnej dostupnosti: 
 
• MindManager  

http://www.mindjet.com/ 
 
• Mind Tools 

http://www.mindtools.com/pages/main/newMN_PPM.htm 
 
• Mind Genius  

http://www.mindgenius.com/ 
 
• ConceptDraw Project 

http://www.conceptdraw.com/ 
 
Okrem klasického stolového softvéru, sú k dispozícii v súčasnosti aj internetové,  
on-line aplikácie. Napríklad:  
 
• iTeamwork 

http://www.projectkickstart.com/html/tips.htm
http://www.microsoft.com/uk/office/project/prodinfo/default.mspx
http://www.imsisoft.com/
http://www.projectkickstart.com/
http://www.waa-inc.com/projex/index.htm
http://www.mindjet.com/
http://www.mindtools.com/pages/main/newMN_PPM.htm
http://www.mindgenius.com/
http://www.conceptdraw.com/
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http://www.iteamwork.com 
 
• Ace Project 

http://www.aceproject.com 
 

Všešobecné internetové zdroje  

 
• Europa 

Hlavná webová stránka EÚ, poskytuje informácie o EK, finančných 
programoch a projektoch a poskytuje odkazy na iné servery EÚ. 
http://europa.eu.int/ 

 
• ETUC 

EOK stránka s množstvom dokumentov v rôznych politických oblastiach, čo 
môže pomôcť odborovým zástupcom v štruktúrovaní svojich ideí.  
http://www.etuc.org 

 
• EU Programmes Information Service – on-line informačný servis ETUCO, 

s informáciami o výzvach na podávanie návrhov a s projektovou pomocou: 
http://www.etuc.org/etuco/en/eu_information/ 

 

Vzdelávanie & odborná príprava  

Existuje veľa stránok, ktoré sa zaoberajú najmä politikou vzdelávania a odbornej 
prípravy a programami EÚ.  
 
• Finančné programy – o dostupných programoch 

http://europa.eu.int/comm/education/programmes/programmes_e
n.html 

 
• SCADPlus poskytuje všeobecný prehľad o politike EÚ v oblasti vzdelávania 

a odbornej prípravy  
 http://europa.eu.int/scadplus/leg/en/s19000.htm  
 
Program Leonardo da Vinci uchováva rozsiahlu databázu o predchádzajúcich 
projektoch a produktoch: 
 
• Projects 1995-1999  

http://leonardo.cec.eu.int/pdb/recherche_En95.cfm 
• Projects 2000-2006  

http://leonardo.cec.eu.int/pdb/recherche_en2000.cfm 
• Products 1995-1999 

http://leonardo.cec.eu.int/pdb/recherche_prod_En95.cfm 
• Products 2000-2006 

http://europa.eu.int/comm/education/programmes/leonardo/new/l
eonardo2/products/recherche_prod_en2000.cfm 

 

http://www.iteamwork.com
http://www.aceproject.com
http://europa.eu.int/
http://www.etuc.org
http://www.etuc.org/etuco/en/eu_information/
http://europa.eu.int/comm/education/programmes/programmes_e
http://europa.eu.int/scadplus/leg/en/s19000.htm
http://leonardo.cec.eu.int/pdb/recherche_En95.cfm
http://leonardo.cec.eu.int/pdb/recherche_en2000.cfm
http://leonardo.cec.eu.int/pdb/recherche_prod_En95.cfm
http://europa.eu.int/comm/education/programmes/leonardo/new/l
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Zamestnanosť a sociálne záležitosti/ Regionálna politika  

Aj nasledujúce stránky ponúkajú informácie o politike EÚ v oblasti zamestnanosti 
a sociálnych záležitostí a o regionálnej politike: 
 
• Webová stránka DG Employment & Social Affairs obsahuje hodnotné 

informácie a odkazy na politické oblasti 
http://www.europa.eu.int/comm/employment_social/index_en.html 
 

• European Social Fund (ESF) Európsky sociálny fond  
http://www.europa.eu.int/comm/employment_social/esf2000/inde
x-en.htm 

 
• Regionálna a kohézna politika - informácie dostupné na webovej stránke 

Komisiehttp://europa.eu.int/comm/regional_policy/index_en.htm  
 

http://www.europa.eu.int/comm/employment_social/index_en.html
http://www.europa.eu.int/comm/employment_social/esf2000/inde
Komisiehttp://europa.eu.int/comm/regional_policy/index_en.htm

