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európske výzvy, ktorá sa začína v pondelok v Bratislave.  

Tlačová beseda - program pre európske výzvy 

(15.11.2016; Televízna stanica TA 3; Tlačová beseda; 10.00; por. 1/1; - / Katrin Lengyelová)  
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"Jednou z najväčších výziev Európskej únie je zvládanie súčasných spoločenských problémov pomocou vedy a 

výskumu. V Bratislave sa preto stretli odborníci z celej Európy, aby vytvorili podklady pre záverečnú etapu 
Horizontu 2020."  

 

V Bratislave sa koná konferencia k spoločenským a humanitným vedám  

(15.11.2016; www.teraz.sk; Slovensko, 14:42, s. -; TASR/Tablet.TV) 

Jednou z tém konferencie budú aj sociálne aktivity na zvýšenie kvality poskytovania vzdelávania, a to aj v 
oblastiach osídlených marginalizovanými skupinami.  
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"Aj prieskumy pred francúzskymi voľbami potvrdzujú, že ľudia sa odkláňajú od klasických politikov. Už predtým 
to naznačilo víťazstvo Donalda Trumpa v amerických prezidentských voľbách či britské referendum o brexite. 
Odborníci z Európskej únie sa obávajú toho, že sa z politiky vytratí liberálny postoj. Východisko vidia v posilnení 
humanitných vied v školách, študentov chcú naučiť kriticky myslieť 
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TEXTY 

Konferencia Sociálne a humanitné vedy: Nová agenda pre európske výzvy (15. – 16. 11. 2016) 

Medzinárodná konferencia o spoločenských a humanitných vedách 
(11.11.2016; www.teraz.sk; Školský servis, 12:55, s. -; TASR)  
 

V pondelok 14. novembra sa v rámci slovenského predsedníctva v Rade EÚ začne trojdňová medzinárodná 
konferencia "Spoločenské a humanitné vedy: Nový program pre európske výzvy."  

Bratislava 11. novembra (SkolskyServis.sk) - Prestížne podujatie, ktoré sa bude konať v priestoroch 
bratislavského hotela Saffron, si dáva za cieľ zdôrazniť rastúci význam spoločenských a humanitných vied pri 
zvyšovaní národnej, európskej a globálnej prosperity.  

Zámerom je poukázať na skutočnosť, že aj keď sú spoločenské a humanitné vedy v súčasnosti často 

zaznávané ako ekonomicky neprínosné, sú nenahraditeľné pri riešení takých závažných výziev, akými sú 
migračná kríza a s ňou spojená radikalizácia, extrémizmus a terorizmus, ako aj kríza demokracie, 
nezamestnanosť, nerovnosť či chudoba. Keďže všetky súčasné výzvy majú humánny rozmer, bez štúdia 
ľudského správania a konania nie je možné nájsť uspokojivé riešenie týchto problémov. Konferencia poukáže 
na dôležitý prínos spoločenských a humanitných vied pre budovanie bezpečných, tolerantných, inkluzívnych a 
inovatívnych spoločností a načrtne najdôležitejšie témy pre výskum na ďalšie roky.  

Súčasťou konferencie je informačné popoludnie určené na hľadanie projektových partnerov, tematický 
workshop, posterový panel a rôzne spoločenské podujatia. Na konferenciu je možné sa zaregistrovať na 
stránke www.ssh2016.eu.  

Tlačová konferencia sa uskutoční v utorok 15. novembra o 10.00 h v hoteli Saffron v Bratislave za účasti 
ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Petra Plavčana, generálneho riaditeľa Spojeného 
výskumného centra EK Vladimíra Šuchu, zástupcu generálneho riaditeľa Generálneho riaditeľstva pre 
výskum a inovácie EK Wolfganga Burtschera.  

TASR o tom dnes informovali z komunikačného odboru MŠVVŠ SR.  

http://skolskyservis.teraz.sk/skolstvo/ozmedzinarodna-konferencia-msvvas/30630-clanok.html 

 

V Bratislave sa začína konferencia o spoločenských a humanitných vedách 

(14.11.2016; www.sme.sk; Z domova, 10:04, s. -; TASR)  

BRATISLAVA. Zdôrazniť rastúci význam spoločenských a humanitných vied pri zvyšovaní národnej, európskej 
a globálnej prosperity je cieľom trojdňovej konferencie s názvom Spoločenské a humanitné vedy: Nový 

program pre európske výzvy, ktorá sa začína v pondelok v Bratislave.  

Koná sa v rámci slovenského predsedníctva v Rade EÚ.  

Zámerom konferencie je podľa ministerstva školstva poukázať na skutočnosť, že aj keď sú spoločenské a 
humanitné vedy v súčasnosti často považované za ekonomicky neprínosné, sú nenahraditeľné napríklad pri 
riešení výziev ako migračná kríza, extrémizmus a terorizmus či kríza demokracie.  

"Keďže všetky súčasné výzvy majú humánny rozmer, bez štúdia ľudského správania a konania nie je možné 
nájsť uspokojivé riešenie týchto problémov," dodal rezort školstva.  

Súčasťou konferencie je aj informačné popoludnie určené na hľadanie projektových partnerov, tematický 
workshop, posterový panel a rôzne spoločenské podujatia.  

http://s.sme.sk/r-rss/20383305/domov.sme.sk/v-bratislave-sa-zacina-konferencia-o-spolocenskych-a-
humanitnych-vedach.html  

http://skolskyservis.teraz.sk/skolstvo/ozmedzinarodna-konferencia-msvvas/30630-clanok.html
http://s.sme.sk/r-rss/20383305/domov.sme.sk/v-bratislave-sa-zacina-konferencia-o-spolocenskych-a-humanitnych-vedach.html
http://s.sme.sk/r-rss/20383305/domov.sme.sk/v-bratislave-sa-zacina-konferencia-o-spolocenskych-a-humanitnych-vedach.html
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Tlačová beseda - program pre európske výzvy 

(15.11.2016; Televízna stanica TA 3; Tlačová beseda; 10.00; por. 1/1; - / Katrin Lengyelová)  

Katrin Lengyelová, moderátorka:  

"Už o chvíľu si naživo pozrite tlačovú besedu ministra školstva, vedy, výskumu a športu Petra Plavčana a 

zástupcov Európskej komisie v rámci konferencie venovanej novým výzvam v spoločenských a humanitárnych 
vedách."  

Hovorca:  

"... na tlačovej konferencii usporiadanej pri príležitosti konania konferencie, ktorá sa venuje problémom a 
otázkam dnešného dňa, ktoré trápia spoločnosť a ktorým predovšetkým sa venujú spoločenské a humanitné 
vedy. Sú to veľmi dôležité a kľúčové otázky, ktorými dnes žijeme. Takže táto konferencia má za cieľ ponúknuť 

nejaké riešenia a spoločnými silami dospieť k nejakým záverom.  

Na tlačovej konferencii vítam ministra školstva, vedy, výskumu a športu pána Petra Plavčana, ďalej pána 
Wolfganga Burtschera, zástupcu generálneho riaditeľa direktoriátu pre výskum a inovácie Európskej komisie a 
pána Vladimíra Šuchu, generálneho riaditeľa Spojeného výskumného centra pri Európskej komisii. Takže 
poprosím na úvod pár slov pána ministra a následne ďalších našich panelistov."  

Peter Plavčan, minister školstva:  

"Dobrý deň dámy a páni, dnes sme otvorili ďalšiu z medzinárodných konferencií predsedníctva Slovenskej 
republiky v Rade Európskej únie. Témou tejto konferencie je úloha spoločenských a humanitných vied v 

súčasnej spoločnosti. Stretávame sa dnes s mnohými javmi, ktoré, a výzvami, ktorým je potrebné čeliť a ktoré 
je potrebné riešiť, či už je to utečenecká kríza, radikalizácia, extrémizmus, terorizmus, nezamestnanosť, 
nerovnosť, chudoba a mnohé ďalšie iné témy.  

Keď hovoríme o sociálnej inklúzii, rád by som vyzdvihol aj úlohu vzdelávania a vzdelania v tomto procese. A 
ministerstvo a podobne aj jedna z tém tejto konferencie bude zameranie sa aktivít sociálnych na zvýšenie 
kvality poskytovania vzdelávania a to aj v oblastiach osídlených marginalizovanými skupinami a najmä teda 
obyvatelia týchto skupín a tak isto aj rómskej komunity. Tak isto aj sa budeme venovať dôležitej oblasti a to je 
oblasť pomoci mladým výskumníkom, môžem spomenúť bratislavskú deklaráciu mladých výskumníkov, ktorá 

bude aj predmetom rokovania rady pre konkurencieschopnosť koncom novembra v Bruseli. Táto bratislavská 
deklarácia, ktorá bola pripravovaná spolu s mladými výskumníkmi, by mala smerovať k identifikovaniu potrieb 
mladých výskumníkov, v ich pracovnom a tak isto aj osobnom živote. Ďakujem veľmi pekne."  

Wolfgang Burtscher, zástupca generálneho riaditeľa direktoriátu pre výskum a inovácie Európskej komisie, 

(simultánny preklad):  

"Ďakujem veľmi pekne, že som mal príležitosť zúčastniť sa tejto konferencie, ktorá sa zaoberá sociálnymi a 
humanitnými vedami, ktoré by mohli byť prostriedkom riešenia krízy, ktorej čelíme v súčasnosti. Ak sa pozrieme 
na dnešnú dobu, tak titulky v novinách sú na štýl - rast populizmu, kríza expertov a nárast radikalizácie a 
terorizmu. A tak isto došlo k transformácii v dôsledku nových technológií a globalizácie, čo má samozrejme 
dopad na pracovný trh. Preto si myslím, že prostredníctvom sociálnych a humanitných vied môžeme lepšie 

porozumieť týmto fenoménom a zároveň ich aj zmierniť. Preto by som sa chcel poďakovať slovenskému 
predsedníctvu za zorganizovanie tejto konferencie. Ďakujem."  

Vladimír Šucha, generálny riaditeľ Spojeného výskumného centra pri Európskej komisii:  

"V prvom rade by som chcel poďakovať a poblahoželať pánovi ministrovi a celému tímu k úplne super 
zvládnutému predsedníctvu. Samozrejme, hovorí sa, že nemáme chváliť deň pred večerom, ale myslím, že ten 
večer už pomaly prichádza a predsedníctvo sa chýli ku koncu, väčšina konferencií je už za nami a máte pred 
sebou ešte poslednú radu pred konkurencieschopnosť. Tak zatiaľ si myslím, že v Bruseli a celkovo vedecké 

komunity, musím povedať, že v tejto oblasti, ktorú ja sledujme, tie výsledky sú úplne perfektné a myslím si, že 
Slovensko urobilo veľký kus práce a veľký, posunulo Európsku úniu veľkým krokom vpred.  
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K dnešnej konferencii a k významu, významu spoločenských a humanitných vied. Ja som v mojej prezentácii 
sa snažil argumentovať, že spoločenské vedy a humanitné vedy sú vedami 21. storočia. 21. storočia preto, 

lebo v podstate sme sa dostali do situácie, ako povedal pán minister aj Wolfgang, kedy sa nám vypuklo 
prejavujú obrovské problémy v spoločnosti a máme tu aj tie globálne trendy, ktoré, ako je klimatická zmena, 
klimatická zmena sa zdá byť otázkou energie, sa zdá byť otázkou emisií, ale je v prvom rade otázkou, otázkou 
myslenia a postoja ľudí. Čiže jedna, jeden z takých dôvod je to, že každý, každý konštrukt, každý, každá tak istá 
robota v ľudskej spoločnosti najskôr začína v našich hlavách. Čiže je veľmi dôležité a veľmi dobré, aby sme 
vedeli, čo sa v tých hlavách deje a čo sa deje v individuálnych hlavách, ale aj v hlavách spojených do 
spoločnosti, do davu. Vieme, veľmi dobre, aká je davová psychóza, ako sa dav správa, ako sa celá spoločnosť 
správa, sú tam isté rozdiely. Len sme zatiaľ neboli schopní to integrovať dostatočne do rozhodovania o 
jednotlivých politikách, lebo politiky ako o nich rozhodujú vlády, ale aj Európska komisia, sú predovšetkým 
určené pre ľudí a teda musia toto, teda túto dimenziu, sociálnu dimenziu, istým spôsobom zohľadňovať pri ich 
konštrukcii. To je obrovská výzva pre nás všetkých."  

Hovorca:  

"Ďakujem pekne, máme priestor na dve otázky."  

Lenka Ježová, TA 3:  

"Výsledkami tejto konferencie by mali byť nejaké konkrétne odporúčania pre, podklady pre program 2018 - 
2020. Ja viem, že ešte nie u konca, ale napriek tomu, už sem prišli určite s nejakými názormi, východiskami, 
ktoré chcete odprezentovať. Aké sú možno tie konkrétne kroky, ktoré by mali odznieť aj na tejto konferencii a 
stať sa tými podkladmi?"  

Hovorca:  

"Na koho smeruje otázka?"  

Lenka Ježová:  

"Do pléna."  

Wolfgang Burtscher:  

"Ja si myslím, že táto konferencia sa naozaj koná v správnom čase, pretože práve teraz finalizujeme výzvy na 
podávanie návrhov za posledný, alebo posledné tri roky programu Horizont 2020. A do konca tohto roka by sme 
mali, alebo prídeme s konkrétnymi témami pre výskum, na čo sa vyčlenil rozpočet tridsať miliárd eur. Preto je 

veľmi dôležitá spätná väzba aktérov, ktorí sa zúčastnia tejto konferencie a to, o čom sa dnes budeme 
rozprávať, sa určite premietne do určenia týchto tém na výskum.  

Samozrejme radikalizácia a terorizmus sú veľmi horúce otázky, ktoré nás momentálne ťažia a taktiež, ako 
povedal ráno Vladimír, je to takzvaná aj štvrtá priemyselná revolúcia, ktorá sa týka technologických zmien, ktoré 
majú samozrejme veľké následky na životy občanov a mohlo by to podnietiť rôzne nerovnosti v spoločnosti. A 
práve o týchto dvoch témach sa budeme dnes rozprávať a určite budú inšpiráciou pre témy, ktoré budú 
obsiahnuté v programe Horizont 2020."  

Redaktorka RTVS:  

"Páni, zaznelo tu, že humanitné vedy sú vedy 21. storočia. Ako ale podporiť možno prácu alebo výsledky tých 
expertov v oblasti humanitných vied na to, aby sme mohli nielen pochopiť, ako ste povedali, ale možno aj 
napraviť alebo dokonca predísť tej radikalizácii vo svete, ktorej sme svedkom?"  

Peter Plavčan:  

"Ja sa domnievam, že tieto konkrétne kroky v Slovenskej republike robíme. Ak si prečítame spoločne 
dokument, ktorý bol pripravený ako národný program výchovy a vzdelávania v regionálnom školstve, tak je tam 

viacero úloh, ktoré smerujú k tomu, aby sa akýmsi spôsobom zmenil obsah výchovy a vzdelávania v 
základných aj stredných školách a kde sa dá dôraz aj na oblasti, ktoré sa týkajú humanitných a 
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spoločenských alebo sociálnych vied vo všeobecnosti a viac deťom vysvetľovať negatíva súčasnej spoločnosti 

a tak isto ich na to pripravovať. To znamená, že je tam viacero konkrétnych úloh, ktoré budú rozpracované v 
akčných plánoch. Jednoducho je potrebné začať s deťmi už od veľmi nízkeho veku. A práve aj akčné plány v 
najbližšom období ako rozpracovanie programov, ako programy rozvoja výchovy a vzdelávania v Slovenskej 
republike smeruje aj k tomuto. My si samozrejme na úrade uvedomujeme, že je potrebné rozvíjať aj zručnosti 
potrebné pre výkon povolania, tak isto pre zamestnávateľov, ale jednoducho táto oblasť je nezanedbateľná a 
tvorí možno aj jednu z najvýznamnejších súčastí výchovy a vzdelávania našich detí a vôbec celej populácie. 
Pretože potrebujeme nielen to, aby mladí ľudia mali potrebné zručnosti pre trh práce, ale potrebujeme aj 
lekárov, potrebujeme filozofov, potrebujeme andragógov, potrebujeme rôzne skupiny odborníkov, ktorí budú 
formovať celú túto spoločnosť. Aby jednoducho nedochádzalo tomu, čo sa dnes deje, ako je radikalizácia v 
spoločnosti a ďalšie negatívne javy, ktoré teraz, ktoré teraz vidíme v plnej nahote."  

Redaktorka:  

"Ak sa môžem ešte teda spýtať, je, že čomu by sa mali tie deti možno už teda na základných školách, čím 
skôr, venovať viac? Že možno akým témam."  

Peter Plavčan:  

"Tieto, vo všeobecnosti sa môžem vyjadriť hlavne k tomu, že je potrebné hlavne trpezlivo vysvetľovať následky 
toho, alebo vysvetľovať to, čo sa okolo nás deje a následky, ku ktorým to môže viesť. To znamená, že je to 
činnosť, do ktorej sa musia zapojiť, musí zapojiť celá spoločnosť. To znamená teoretický front, ktorý pripraví 
metódy a spôsoby, akým spôsobom trpezlivo deťom a mládeži vysvetľovať, zároveň sa do toho musia zapojiť aj 
rodičia, samozrejme učitelia v školách, ale aj médiá."  

Vladimír Šucha:  

"Samozrejme, to, čo hovoril pán minister, je veľmi dôležité v tej oblasti vzdelávania. Ja by som skôr povedal k 
tej oblasti vedy pre tvorbu politík ako veda, ako integrácia môže podporiť tvorbu politík, ktoré rozhodujú o 
občanoch.  

V tejto oblasti je, ja si myslím, že sme urobili jednu veľkú chybu, alebo máme jednu veľkú chybu, jeden veľký 
nedostatok alebo takú výzvu, ktorá je pred nami. A to je odísť od priemerov, ktorými sledujeme a poznávame a 
popisujeme spoločnosť, k plastickej trojdimenzionálnej realite. Čo tým myslím. Keď sa pozriete na rast HDP 
Slovenskej republiky, tak vidíte, že to HDP rastie, ekonomicky sa Slovensko, ale aj celá Európska únia nemala 
nikdy tak dobre, ako sa má dnes. Čiže samozrejme v týchto, z priemerov celej Európskej únie alebo z priemeru 
Slovenska vidíme, že všetko by malo byť tak ako, ako najlepšie by mohlo byť. Ale zároveň vidíme, že tu máme 
takú, takú istú reakciu obyvateľstva aj v Európskej únii, povedzme v Británii, v Spojených štátoch, ktorá celkom 
tým trendom, ktoré by sme očakávali, nezodpovedá. A čím to je? Je to tým, že niečo, čo sa volá férovosť, je 
veľmi relatívny pojem. Nie je to absolútny pojem. Lebo ja si myslím, že z absolútneho hľadiska ľudia v 
Európskej únii sa majú stále lepšie a lepšie. Ale čo sledujeme, čo vidíme, vidíme ten trend, že sú rozdiely, 
relatívne veľké, relatívne rozdiely. Čiže absolútne všetko sa pohybuje smerom hore, ale tie rozdiely sú veľké. A 
to je vyslovený, vyslovene spoločensko-vedná, humanitná záležitosť, záležitosť psychológie, vnímania, čiže 
ľudia veľmi, veľmi vnímajú túto férovosť a tie rozdiely, to je jedna dimenzia. A druhá dimenzia je, že ten priemer 
nám nie je schopný opísať, aké sú rozdiely medzi jednotlivými obcami, jednotlivými mikroregiónmi a tu vlastne 
sa dostávame k novému modelu tvorby politík, tvorby ekonomického modelovania, kde v súčasnosti nám 
vedecký pokrok, pokrok v získavaní dát umožňuje robiť modelovanie, ktoré je veľmi, veľmi zamerané, alebo 
fokalizované na malú oblasť.  

Čiže jednoducho povedané, zodpovední vládni predstavitelia alebo ľudia v Európskej komisii sú schopní vidieť 
Európsku úniu oveľa plastickejšie na úrovni regiónov alebo na úrovni mikroregiónov alebo na úrovni miest. My 
sme pred tromi týždňami otvorili, spustili jednu obrovskú databázu, kde pokrývame všetkými indikátormi 
osemsto miest v Európskej únii. Čiže každý človek v tom meste si môže pozrieť, ako to jeho mesto v porovnaní 
s osemsto ďalšími mestami v Európskej únii funguje po ekonomickej stránke, v doprave, v službách a tak ďalej. 
Čiže toto je, to je cesta tej integrácie spoločenských vied a takého toho detailného študovania, aby sme 
chápali, kde ten problém je."  
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Hovorca:  

"Ja veľmi pekne ďakujem všetkým trom pánom. Dámy a páni, ďakujem vám za účasť na tlačovej konferencii a 
ešte na záver pripomeniem, že konferencia o týchto kľúčových otázkach a nielen o týchto otázkach, ktoré 
zazneli v tejto miestnosti, ale oveľa väčšiemu množstvu ďalších dôležitých otázok sa bude venovať táto 

konferencia ešte dnes a zajtra. Čím vás pozývam teda na aktívnu účasť. Takže ďakujeme pekne a pekný deň."  

Katrin Lengyelová:  

"Naživo ste sledovali tlačovú besedu ministra školstva Petra Plavčana a predstaviteľov Európskej komisie v 
rámci konferencie, ktorá je venovaná novým výzvam v spoločenských a humanitných vedách. Minister 
školstva povedal, že je potrebné zvýšiť kvalitu vzdelávania pre všetky skupiny spoločnosti a to už pri veľmi 
malých deťoch."  

Veda pomáha riešiť výzvy EÚ 

(15.11.2016; Televízna stanica TA 3; Hlavné správy; 18.30; por. 11/19; Lenka Ježová / Zuzana Straková Wenzlová, Igor 
Haraj) 

 

Zuzana Straková Wenzlová, moderátorka:  

"Jednou z najväčších výziev Európskej únie je zvládanie súčasných spoločenských problémov pomocou 
vedy a výskumu. V Bratislave sa preto stretli odborníci z celej Európy, aby vytvorili podklady pre záverečnú 
etapu Horizontu 2020."  

Lenka Ježová, reportérka TA 3:  

"Migračná vlna priniesla do Európy aj otázky o ľudských právach alebo slobode pohybu. Členské štáty únie 
pracujú na stratégiách, ako tieto javy pochopiť. Odpoveď sa podľa odborníkov skrýva vo vede a výskume."  

Wolfgang Burtscher, generálne riaditeľstvo pre výskum a inovácie EK:  

"Ťažia nás najmä otázky radikalizácie a extrémizmu, ale aj štvrtá priemyselná revolúcia, ktoré môžu 
podnietiť nerovnosť v spoločnosti. Prostredníctvom spoločenských a humanitných vied môžeme lepšie 
porozumieť týmto fenoménom a zároveň ich zmierniť."  

Lenka Ježová:  

"V ideálnom prípade by sme podľa Európskej komisie dokázali predchádzať dokonca aj extrémizmu. 
Dôležité je vraj to, aby boli vedeckí pracovníci prizvaní k tvorbe národných stratégií."  

Vladimír Šucha, generálny riaditeľ Spojeného výskumného centra EK:  

"Politiky ako o nich rozhodujú vlády, ale aj Európska komisia, sú predovšetkým určené pre ľudí a teda musia 
túto dimenziu, sociálnu dimenziu, istým spôsobom zohľadňovať."  

Peter Plavčan, minister školstva:  

"Potrebujeme aj lekárov, potrebujeme filozofov, potrebujeme andragógov, potrebujeme rôzne skupiny 
odborníkov, ktorí budú formovať celú túto spoločnosť. Aby jednoducho nedochádzalo tomu, čo sa dnes deje, 
ako je radikalizácia v spoločnosti."  

Lenka Ježová:  

"Riešením má byť aj reforma výučby, inšpirovať by sme sa mohli napríklad novým fínskym modelom. 
Študenti by súčasne prijímali vedomosti z viacerých pohľadov. O druhej svetovej vojne by sa učili napríklad z 
hľadiska histórie, geografie alebo psychológie."  

Peter Plavčan:  

"Je tam viacero úloh, ktoré smerujú k tomu, aby sa akýmsi spôsobom zmenil obsah výchovy a vzdelávania v 
základných aj stredných školách a viac deťom vysvetľovať negatíva súčasnej spoločnosti."  

Lenka Ježová:  

"Závery zo stretnutia v Bratislave budú slúžiť ako odporúčania pre program Eso Age Work 2018 až 2020."  
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V Bratislave sa koná konferencia k spoločenským a humanitným vedám  

(15.11.2016; www.teraz.sk; Slovensko, 14:42, s. -; TASR/Tablet.TV) 

Jednou z tém konferencie budú aj sociálne aktivity na zvýšenie kvality poskytovania vzdelávania, a to aj v 
oblastiach osídlených marginalizovanými skupinami.  

Na snímke zástupca generálneho riaditeľa Generálneho riaditeľstva pre výskum a inovácie Euróspkej komisie 
(EK) Wolfgang Burtscher, minister školstva, vedy, výskumu a športu Peter Plavčan a generálny riaditeľ 
Spojeného výskumného centra EK Vladimír Šucha počas tlačovej konferencie v rámci medzinárodnej 
konferencie "Spoločenské a humanitné vedy: Nový program pre európske výzvy". V Bratislave 15. novembra 

2016. Foto: TASR - Andrej Galica  

Bratislava 15. novembra (TASR/Tablet.TV) - V Bratislave sa v rámci slovenského predsedníctva v Rade EÚ 
koná medzinárodná konferencia venovaná spoločenským a humanitným vedám. Podujatie, ktorého program 
prebieha dnes i v stredu (16. 11.), si dáva za cieľ zdôrazniť rastúci význam týchto vied aj pri súčasných 
problémoch Európy, ako sú extrémizmus, terorizmus, nezamestnanosť, utečenecká krízy či chudoba.  

Jednou z tém konferencie budú aj sociálne aktivity na zvýšenie kvality poskytovania vzdelávania, a to aj v 
oblastiach osídlených marginalizovanými skupinami. Konferencia sa bude venovať aj pomoci mladým 
výskumníkom. "Potrebujeme nielen to, aby mladí ľudia mali potrebné zručnosti pre trh práce, ale potrebujeme 

aj lekárov, filozofov, rôzne skupiny odborníkov, ktorí budú formovať celú spoločnosť, aby v nej nedochádzalo k 
negatívnym javom," povedal na dnešnej tlačovej konferencii minister školstva Peter Plavčan (nominant SNS).  

Oblasť humanitných a spoločenských vied podľa jeho slov tvorí jednu z najvýznamnejších súčastí výchovy a 

vzdelávania celej populácie. Podľa ministra je potrebné deťom už od útleho veku trpezlivo vysvetľovať, čo sa vo 
svete deje a priblížiť následky, ku ktorým to môže viesť.  

Wolfgang Burtscher z Generálneho riaditeľstva Európskej komisie (EK) pre výskum a inovácie tvrdí, že 
sociálne a humanitné vedy by mohli byť prostriedkom riešenia krízy, ktorej v súčasnosti Európa čelí. "Titulky v 

novinách sú dnes na štýl - rast populizmu, kríza expertov a nárast radikalizácie a terorizmu. Prostredníctvom 
sociálnych a humanitných vied môžeme lepšie porozumieť týmto fenoménom a zároveň ich aj zmierniť," 
povedal s tým, že medzi aktuálne témy patrí aj štvrtá priemyselná revolúcia, týkajúca sa technologických zmien.  

Medzinárodná konferencia v Bratislave sa podľa neho koná v správnom čase, pretože sa práve finalizujú výzvy 
na podávanie návrhov, ktoré budú obsiahnuté v programe Horizont 2020. "Do konca tohto roka prídeme s 
konkrétnymi témami pre výskum. Je dôležitá spätná väzba aktérov, ktorí sa zúčastnia tejto konferencie. O čom 
sa budeme tu rozprávať sa určite premietne do určenia tém na výskum," skonštatoval Burtscher.  

Podľa generálneho riaditeľa Spojeného výskumného centra pri EK Vladimíra Šuchu sú spoločenské a 
humanitné vedy vedami 21. storočia, pretože sa aktuálne vypuklo prejavujú obrovské problémy spoločnosti. 

"Máme tu aj globálne trendy, ako je klimatická zmena, ktorá sa zdá byť otázkou energie, ale je v prvom rade 
otázkou myslenia a postoja ľudí. Každý produkt ľudskej spoločnosti najskôr začína v našich hlavách, preto je 
dôležité, aby sme vedeli čo sa v nich deje," podotkol.  

http://www.teraz.sk/slovensko/v-bratislave-sa-kona-konferencia-k-spol/228291-clanok.html 
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Voliči sa odkláňajú od klasických politikov 
(21.11.2016; Televízna stanica STV 1; Správy RTVS; 19:00; por. 3/22; Katarína Jánošíková / Janette Štefánková)  

Janette Štefánková, moderátorka:  

"Aj prieskumy pred francúzskymi voľbami potvrdzujú, že ľudia sa odkláňajú od klasických politikov. Už predtým 
to naznačilo víťazstvo Donalda Trumpa v amerických prezidentských voľbách či britské referendum o brexite. 
Odborníci z Európskej únie sa obávajú toho, že sa z politiky vytratí liberálny postoj. Východisko vidia v posilnení 
humanitných vied v školách, študentov chcú naučiť kriticky myslieť."  

Katarína Jánošíková, redaktorka:  

"HDP na Slovensku rastie, ekonomicky sa celá Európska únia nikdy nemala tak dobre ako dnes. Napriek tomu, 
že sa hospodárstvu darí, ľudia nie sú spokojní."  

Vladimír Šucha, Spojené výskumné centrum Európskej únie:  

"Vidíme, že tu máme takú istú reakciu obyvateľstva, aj v Európskej únii, povedzme v Británii, Spojených 
štátoch, ktorá celkom tým trendom, ktoré by sme očakávali nezodpovedá."  

Katarína Jánošíková:  

"Minulotýždňové voľby v Spojených štátoch, Brexit, ale aj parlamentné voľby na Slovensku. Výsledky 
kontroverzných politík sú čoraz ťažšie predvídateľné. Ľudia prestávajú byť verní tradíciám a hľadajú niečo nové. 
Niečo, čo nezodpovedá zaužívaným trendom."  

Wolfgang Burtscher, Výskum a inovácie Európskej komisie:  

"Potrebujeme sa zamerať na výskum prostredníctvom spoločenských vied, aby sme pochopili a zmiernili tieto 
fenomény."  

Vladimír Šucha:  

"Je veľmi dôležité a veľmi dobré, aby sme vedeli, čo sa v tých hlavách deje a čo sa deje v individuálnych 
hlavách, ale aj v hlavách spojených do spoločnosti, do davu."  

Katarína Jánošíková:  

"Odborníci vidia budúcnosť v posilnení humanitných vied. Správnym nastavením vzdelávania chcú dokonca 
predísť radikalizmu, chudobe či prehlbovaniu rozdielov."  

Peter Plavčan, minister školstva (nom. SNS):  

"Je potrebné začať s deťmi už od veľmi nízkeho veku. Hlavne trpezlivo vysvetľovať následky toho alebo 
vysvetľovať to, čo sa okolo nás deje a následky, ku ktorým to môže viesť."  

Alexandra Bitušíková, prorektorka pre vedu na UMB:  

"Všeobecné vzdelanie bez historického, filozofického kontextu nemá žiaden význam. Lebo toto vzdelanie vedie 
aj ku kritickému mysleniu, vďaka ktorému potom sa vieme správne rozhodnúť a vieme si vybrať správne 
informácie. Svet je zahltený informáciami a mladí ľudia si nevedia z nich vybrať."  

Katarína Jánošíková:  

"Alexandra Bitušíková zo skúsenosti vie, že efektívne sa to dá naučiť iba konkrétnymi príkladmi. Keď o 
holokauste príde rozprávať človek, ktorý ho prežil, študenti sa začnú ináč pozerať na históriu, ktorá im bola 
dovtedy vzdialená. Zároveň však dodáva, že na to chýba v osnovách priestor."  


