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Zhrnutie
I Keďže sa svet stáva čoraz viac digitalizovaným, je potrebná určitá úroveň digitálnych

zručností, aby bolo možné zvládať súkromný aj pracovný život. V roku 2019 tretina
dospelých v EÚ, ktorí boli zamestnaní alebo si hľadali prácu – t. j. viac než 75 miliónov
ľudí – nemala aspoň základné digitálne zručnosti alebo počas predchádzajúcich troch
mesiacov vôbec nepoužívala internet. Tento podiel bol vyšší u ľudí s nízkou úrovňou
vzdelania, starších ľudí a nezamestnaných.

II Úlohou EÚ, pokiaľ ide o zvyšovanie digitálnych zručností, je podpora vnútroštátnych
opatrení prostredníctvom usmernení a odporúčaní, poskytovanie podpory sieťam
spolupráce a financovanie opatrení na riešenie tejto témy. Hlavnú zodpovednosť
za vzdelávacie systémy a odbornú prípravu však nesú členské štáty EÚ.

III Táto správa nie je výsledkom auditu, ale je preskúmaním prevažne verejne

dostupných informácií. Neobsahuje posúdenie opatrení, ktoré Komisia prijala v tejto
oblasti, ani odporúčania. Stanovili sme posledný vývoj v oblasti základných digitálnych
zručností pracovnej sily vo veku od 25 do 64 rokov v kontexte opatrení EÚ v tejto
oblasti od roku 2010, najmä v posledných piatich rokoch. Začiatok nového
programového obdobia EÚ na roky 2021 – 2027 je ideálnym časom na upozornenie
na význam tejto otázky a na stanovenie potenciálnych výziev na vysokej úrovni
pre tých, ktorí navrhujú programy a vyberajú projekty v tomto období do začiatku roka
2021.

IV Z preskúmania vyplýva, že EÚ už dlho uznáva význam základných digitálnych

zručností pre všetkých občanov a zahrnula ich ako problém do svojej stratégie Európa
2020. Od roku 2010 EÚ zaviedla niekoľko rôznych iniciatív zameraných na digitálne
zručnosti – často ako súčasť širších opatrení. Táto téma je rozsiahla a zahŕňa mnoho
zainteresovaných strán na mnohých úrovniach. Výsledkom je celý rad opatrení
na úrovni EÚ, ktoré prebiehajú súbežne, a čiastočne sú vzájomne prepojené. Od roku
2016 sa viac zameriava na digitálne alebo základné zručnosti, hoci opatrenia sa často
zameriavajú na iné zručnosti, úrovne zručností alebo cieľové skupiny.

V Do roku 2015 sa opatrenia EÚ osobitne nezameriavali na základné digitálne

zručnosti dospelých. Odvtedy sa zvýšil význam opatrení na zvýšenie percentuálneho
podielu pracovnej sily so základnými digitálnymi zručnosťami. Komisia vymedzila
medzinárodne uznávaný rámec digitálnych kompetencií, podporila rozvoj
vnútroštátnych stratégií v oblasti digitálnych zručností a pomohla pri vytváraní
vnútroštátnych koalícií pre digitálne zručnosti a pracovné miesta takmer vo všetkých
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členských štátoch. Na druhej strane, Komisia v roku 2019 dospela k záveru, že počet
projektov financovaných z prostriedkov EÚ zameraných na zvyšovanie úrovne zručností
dospelých s nízkou úrovňou zručností nebol dostatočný. A hoci sa v Digitálnej agende
pre Európu navrhla digitálna gramotnosť a spôsobilosť ako priorita pre Európsky
sociálny fond (ESF) v rokoch 2014 – 2020, projekty zamerané konkrétne na odbornú
prípravu v oblasti digitálnych zručností v členských štátoch predstavovali približne 2 %
celkových finančných prostriedkov ESF na toto obdobie.

VI Podľa ukazovateľov, ktoré používa Komisia, sa v posledných rokoch dosiahol malý

pokrok v členských štátoch EÚ ako celku, pokiaľ ide o základné digitálne zručnosti. Hoci
členské štáty EÚ s najlepšími výsledkami patria medzi poprednú skupinu krajín
na celosvetovej úrovni, v ktorých existujú porovnateľné údaje, členské štáty
s najhoršími výsledkami nie sú na tom lepšie ako krajiny mimo EÚ, ktoré sú na najnižšej
úrovni. V prípade tejto druhej skupiny členských štátov sa situácia v období rokov 2015
až 2018 postupne zhoršovala, čo naznačuje, že rozdiely v digitálnych zručnostiach nie
sú problémom len medzi skupinami v rámci členského štátu, ale aj medzi krajinami
s vysokou a nízkou výkonnosťou v tejto oblasti.

VII V novom období 2021 – 2027 Komisia po prvýkrát stanovila osobitný cieľ zvýšiť

percentuálny podiel občanov so základnými digitálnymi zručnosťami z 56 % v roku
2019 na 70 % v roku 2025. Na dosiahnutie tohto cieľa sme identifikovali niektoré výzvy,
najmä pridelenie konkrétnych súm pre budúce programy EÚ, vymedzenie čiastkových
cieľov a míľnikov na dosiahnutie tohto cieľa, identifikáciu projektov zameraných
na základné digitálne zručnosti dospelých a konzistentné posudzovanie digitálnych
zručností počas dlhšieho obdobia v rýchlo sa meniacom digitálnom prostredí.
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Úvod
01 V roku 2019 35 % pracovnej sily v EÚ – t. j. tých, ktorí pracovali alebo si hľadali

prácu – vo veku od 25 do 64 rokov, čo predstavuje viac než 75 miliónov ľudí, nemalo
aspoň základné digitálne zručnosti (alebo ich zručnosti nebolo možné posúdiť, pretože
v posledných troch mesiacoch nepoužívali internet). V rámci EÚ existujú medzi
členskými štátmi značné rozdiely (ilustrácia 1).

Ilustrácia 1 – Percentuálny podiel aktívnej pracovnej sily bez aspoň
základných digitálnych zručností v roku 2019
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Poznámka: údaje sú založené na EÚ-28 a zahŕňajú aj tých občanov, u ktorých nebolo možné posúdiť ich
zručnosti, pretože v posledných troch mesiacoch nepoužívali internet.
Zdroj: Eurostat.
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Rámček 1
Čo sú základné digitálne zručnosti
Existujú rôzne vymedzenia digitálnych zručností alebo kompetencií a niektoré
pojmy, napríklad „digitálna gramotnosť“, „digitálna kompetencia“, „zručnosti
v oblasti IKT“ a „elektronické zručnosti“, sa často používajú ako synonymá. V máji
2018 Európska rada vymedzila, že digitálna kompetencia „zahŕňa sebaisté, kritické
a zodpovedné využívanie digitálnych technológií na vzdelávanie, prácu a účasť
na dianí v spoločnosti, ako aj interakciu s digitálnymi technológiami. Zahŕňa
informačnú a dátovú gramotnosť, komunikáciu a spoluprácu, mediálnu
gramotnosť, tvorbu digitálneho obsahu (vrátane programovania), bezpečnosť
(vrátane digitálnej pohody a kompetencií v oblasti kybernetickej bezpečnosti),
otázky súvisiace s duševným vlastníctvom, riešenie problémov a kritické myslenie”.
Pokiaľ ide o úroveň digitálnych zručností, odkazujeme najmä na európsky rámec
digitálnych kompetencií pre občanov (pozri bod 09), v ktorom sa vyžaduje,
aby základné úrovne dokázali vykonávať jednoduché úlohy vo všetkých oblastiach,
ktoré uvádza Rada.

02 Dôsledkom tejto „digitálnej priepasti“ je skutočnosť, že dospelí s nižšou úrovňou

digitálnych zručností častejšie čelia problémom pri hľadaní zamestnania;
a keď nastúpia do zamestnania, zarábajú menej ako dospelí s vyššou úrovňou
digitálnych zručností 1. Z analýzy OECD vyplýva, že dopyt po základných digitálnych
zručnostiach sa vo väčšine krajín zvýšil. Mnohí pracovníci používajú IKT pravidelne bez
primeraných zručností v oblasti IKT: v priemere viac než 40 % pracovníkov
používajúcich kancelársky softvér každý deň nemá dostatočné zručnosti na jeho
efektívne používanie 2. Vo februári 2020 Komisia vo svojom oznámení Formovanie
digitálnej budúcnosti Európy 3 zdôraznila, že viac než 90 % pracovných miest si už
vyžaduje minimálne základné digitálne zručnosti, ale potreba digitálnych zručností
presahuje rámec trhu práce.

03 Pandémia ochorenia COVID-19 ešte viac zdôraznila význam základných

digitálnych zručností pre občanov. V júni 2020 Komisia uviedla: „Kríza spôsobená
koronavírusom ukázala, aká dôležitá je prepojenosť občanov a podnikov, aby mohli
1

Does having digital skills really pay off?, Adult skills in focus, OECD, 2015.

2

Skills for a Digital Word,zasadnutie ministrov o digitálnom hospodárstve v roku 2016,
podkladový dokument, OECD, 2016, s. 6.

3

COM(2020) 67 final.
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navzájom komunikovať online. Budeme naďalej spolupracovať s členskými štátmi
s cieľom identifikovať oblasti, v ktorých treba viac investovať, aby výhody digitálnych
služieb a inovácií mohli využívať všetci Európania” 4.

04 EÚ už istý čas uznáva potrebu vybaviť občanov digitálnymi zručnosťami. Dlhodobá

stratégia EÚ na vysokej úrovni, Európa 2020, ktorá prebiehala v rokoch 2010 až 2020,
zahŕňala ako jednu z jej siedmich „hlavných iniciatív“ Digitálnu agendu pre Európu.
Tvrdilo sa v nej, že Komisia bude pracovať na „podpore internetového pripojenia a jeho
používania pre všetkých európskych občanov, najmä prostredníctvom opatrení
na podporu digitálnej gramotnosti a prístupnosti“; a digitálne zručnosti sa konkrétne
označujú ako niečo, čo musia členské štáty rozvíjať 5. Od začiatku stratégie v roku 2010
EÚ vypracovala niekoľko iniciatív, ktoré sa v rôznej miere týkajú digitálnych zručností,
ako sa uvádza v hlavnej časti tejto správy.

05 Hlavnú zodpovednosť za vzdelávacie systémy a odbornú prípravu nesú členské

štáty. Politika EÚ v týchto oblastiach je určená na podporu opatrení v členských
štátoch 6. EÚ preto zohráva úlohu aj pri pomoci členským štátom pri riešení spoločných
výziev, ako sú starnúce spoločnosti, nedostatok zručností, technologický vývoj
a hospodárska súťaž na celosvetovej úrovni.

06 V tomto rámci, ako aj prostredníctvom podpory štrukturálnych reforiem

a cielených projektov z fondov EÚ môže EÚ prijať aj usmernenia a odporúčania
a poskytovať podporu sieťam spolupráce. Keďže však iniciatívy EÚ v oblasti základných
digitálnych zručností dospelých sú zvyčajne súčasťou širších iniciatív, vo všeobecnosti
nie je možné určiť celkovú sumu finančných prostriedkov EÚ vynaložených
v konkrétnej oblasti základných digitálnych zručností dospelých.

4

Pozri tlačovú správu Komisie z 11. júna 2020, Brusel.

5

Európa 2020: Stratégia na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu,
KOM/2010/2020 v konečnom znení.

6

Zmluva o fungovaní EÚ, články 165 a 166.
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Cieľ, rozsah a prístup k preskúmaniu
07 Vzhľadom na význam základných digitálnych zručností v mnohých oblastiach

hospodárstva a vysoký počet dospelých, ktorí takéto zručnosti nemajú, je cieľom tohto
preskúmania poskytnúť prehľad a analýzu rôznych spôsobov, akými EÚ podporuje
úsilie členských štátov o zlepšenie tejto situácie – pozri ilustráciu 2. Toto preskúmanie
vychádza z predchádzajúcich správ EDA v tejto oblasti 7. Preskúmame, čo sa urobilo
od roku 2010, a uvedieme plány Komisie na nasledujúce programové obdobie 2021 –
2027. Našim cieľom je upozorniť na význam tejto otázky a stanoviť potenciálne výzvy
na vysokej úrovni pre tých, ktorí navrhujú programy a vyberajú projekty v tomto
období do začiatku roka 2021, na začiatku nového programového obdobia EÚ na roky
2021 – 2027.

08 EDA sa zúčastňuje projektovej skupiny spolupráce organizácie EUROSAI

„Pracovná sila 2030 – Výzvy a príležitosti“ 8, ktorá sa zaoberá globálnymi,
technologickými a demografickými zmenami, ktorým bude svet v budúcnosti čeliť, a ich
vplyvom na pracovnú silu. NKI začali niekoľko paralelných auditov a toto preskúmanie
bude súčasťou záverečnej správy tejto pracovnej skupiny.

7

Osobitné správy 19/2020, 22/2018, 5/2017 a 3/2015.

8

Najvyššie kontrolné inštitúcie Bulharska, Fínska, Izraela, Talianska, Poľska, Kórejskej
republiky, Severomacedónskej republiky a EDA sa zúčastňujú tejto projektovej skupiny.
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Ilustrácia 2 – Rozsah preskúmania
Úrovne ukazovateľov
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Poznámka: zelený odtieň so značkou zaškrtnutia označuje rozsah tohto preskúmania.
Zdroj: EDA.

09 V roku 2013 Komisia uverejnila európsky rámec digitálnych kompetencií

pre občanov (DigComp) 9 ako referenčný rámec s cieľom vysvetliť, čo znamená byť
„digitálne spôsobilý“. Najnovšia verzia DigComp 10 ponúka ucelený opis znalostí,
zručností a postojov, ktoré ľudia potrebujú v piatich oblastiach kompetencií:
gramotnosť v oblasti informácií a údajov; komunikácia a spolupráca; digitálny obsah
a jeho tvorba; riešenie problémov a bezpečnosť. V rámci DigComp je tiež stanovených
osem rôznych úrovní odbornej spôsobilosti, pričom sa vychádza zo štruktúry a slovníka
európskeho kvalifikačného rámca (EKR), od „základu“ po „vysoko špecializovaný“.

10 Každý rok od roku 2015 (s výnimkou roku 2018) Eurostat uverejňuje zložený

ukazovateľ na meranie digitálnych zručností v štyroch oblastiach (známy ako
ukazovateľ digitálnych zručností), ktorý zodpovedá piatim oblastiam kompetencií
rámca DigComp s výnimkou bezpečnosti (do roku 2020). Podľa údajov Eurostatu sú
ľudia zaradení do kategórií osôb so žiadnymi, nízkymi, základnými alebo vyššími

9

Ferrari, Anusca: DIGCOMP: A Framework for Developing and Understanding Digital
Competence in Europe, JRC, 2013.

10

Carretero, S.; Vuorikari, R. a Punie, Y. (2017). DigComp 2.1: The Digital Competence
Framework for Citizens with eight proficiency levels and examples of use, EUR 28558 EN,
doi:10.2760/38842.
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základnými zručnosťami (alebo ich nebolo možné posúdiť). Toto preskúmanie sa
sústreďuje na opatrenia EÚ zamerané na zlepšenie digitálnych zručností dospelých
od žiadnych zručností alebo nízkej úrovne po základnú alebo vyššiu základnú úroveň.
Takéto opatrenia sú často súčasťou širších iniciatív zameraných na základné zručnosti,
digitálne zručnosti alebo celoživotné vzdelávanie. Medzi ďalšie opatrenia v oblasti
digitálnych zručností analyzované v tejto správe patrí index digitálnej ekonomiky
a spoločnosti (DESI), medzinárodný DESI a prieskum zručností vykonaný v rámci
Programu medzinárodného hodnotenia kompetencií dospelých OECD. Tieto rôzne
ukazovatele neposkytujú rovnaké výsledky a nie sú vždy porovnateľné z dôvodu
odlišných metodických prístupov. Podrobný opis ukazovateľov a ich metodík je
uvedený v prílohe I.

11 Keďže nejde o audítorskú správu, ale o preskúmanie, informácie v tejto správe sú

založené najmä na verejne dostupných informáciách alebo materiáloch osobitne
zhromaždených na tento účel v spolupráci s Komisiou, do ktorej boli zapojené viaceré
generálne riaditeľstvá (GR): EMPL, CNECT, EAC, ESTAT a GROW (úplné názvy týchto
generálnych riaditeľstiev sú uvedené v glosári). Tieto informácie zahŕňajú verejné
dokumenty týkajúce sa základných digitálnych zručností, analýzu pridelených
prostriedkov z rozpočtu EÚ a výdavky EÚ na zlepšenie digitálnych zručností dospelých
aspoň na základnú úroveň. V prípade ESF sme analyzovali využívanie tematického cieľa
v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy pre základné digitálne zručnosti s cieľom
ukázať, ako sa v operačných programoch zaviedli iniciatívy EÚ a zamerali sa
na základné digitálne zručnosti. Preskúmali sme aj rôzne spôsoby posudzovania
a merania digitálnych zručností Európskou komisiou a OECD.
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Analýza
Súčasný stav
Potreby digitálnych zručností v EÚ

12 Rast digitalizácie na trhu práce viedol v posledných rokoch k zvýšenému dopytu

po digitálnych zručnostiach a očakáva sa, že tento dopyt bude v budúcnosti naďalej
rásť. V európskom prieskume digitálnych zručností z roku 2017 11 sa uvádza, že
„v niektorých kategóriách pracovných miest si viac ako 90 % pracovnej náplne vyžaduje
konkrétne druhy digitálnych zručností. Základné digitálne zručnosti sú najčastejšie
požadované vo všetkých povolaniach.” V tomto prieskume sa zistilo, že potreba
digitálnych zručností sa rozšírila ďaleko nad rámec tradičnej administratívnej práce
na pracovné miesta, ako sú technici a kvalifikovaní pracovníci v poľnohospodárstve.
Špecializované digitálne zručnosti sa vyžadovali v oveľa menšej miere a súviseli
s konkrétnymi sektormi. Podľa európskeho prieskumu zručností a pracovných miest
z roku 2014 12 viac než 70 % zamestnancov v EÚ uviedlo, že na vykonávanie svojich
pracovných úloh 13 potrebujú základnú (19 %) alebo strednú úroveň (52 %) zručností
v oblasti IKT. Na ilustrácii 3 je zobrazená situácia v každom členskom štáte EÚ.

11

ICT for work: Digital skills in the workplace, záverečná správa, 2017: ISBN
978-92.79.67761-8.

12

Európsky prieskum zručností a pracovných miest, Cedefop.

13

Cedefop (2016), „The great divide: Digitalisation and digital skill gaps in the EU workforce“,
#ESJsurvey Insights, No 9, Solún: Grécko.
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Ilustrácia 3 – Úroveň zručností v oblasti IKT potrebných na vykonávanie
práce
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Poznámka: úrovne digitálnych zručností boli vymedzené nasledovne: základná úroveň IKT (používanie
počítača, tabletu alebo mobilného zariadenia na posielanie e-mailov alebo prehliadanie internetu);
stredná úroveň IKT (používanie programov na spracovanie textu alebo vytváranie dokumentov a/alebo
tabuľkových hárkov) a pokročilé zručnosti v oblasti IKT (vývoj softvéru, aplikácií alebo programovanie
a využívanie počítačovej syntaxe alebo balíkov štatistickej analýzy).
Zdroj: Cedefop, European skills and jobs survey, 2014.

13 V európskom prieskume digitálnych zručností sa tiež zistilo, že sú rozdiely

v digitálnych zručnostiach pracovnej sily v 15 % pracovísk v EÚ. Rozdiely v základných
zručnostiach sa viac sústredili medzi technikmi (22 %), základnými povolaniami (21 %),
pracovníkmi v oblasti predaja (20 %) a administratívnymi pracovníkmi (17 %) 14, čo
dokazuje význam základných digitálnych zručností pre širokú škálu povolaní.

Úroveň digitálnych zručností v EÚ

14 Podľa zloženého ukazovateľa Eurostatu sa úroveň základných digitálnych

zručností v posledných rokoch postupne zvyšuje na úrovni EÚ a vo väčšine členských
štátov. Na ilustrácii 4 je znázornený vývoj digitálnych zručností 15 ekonomicky aktívnych
dospelých osôb od roku 2015 do roku 2019 vo všetkých členských štátoch. V siedmich

14

Curtarelli, Maurizio and Gualtieri, Valentina with Shater Jannati, Maryam and Donlevy,
Vicki, ICT for work: Digital skills in the workplace, záverečná správa, 2016, s. 8 a 95.
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Pozri prílohu I.

14
členských štátoch sa podiel dospelých aspoň so základnými digitálnymi zručnosťami
medzi rokmi 2015 a 2019 mierne znížil.

Ilustrácia 4 – Percentuálny podiel pracovnej sily vo veku od 25 do 64
rokov aspoň so základnými digitálnymi zručnosťami
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Poznámka: podľa Eurostatu sa v rokoch 2015 až 2019 v prípade Česka, Talianska, Lotyšska
a Luxemburska zmenila metóda zberu údajov. V prípade Švédska sú údaje za rok 2019 málo spoľahlivé.
Zdroj: Eurostat.

15 Komisia v roku 2014 zaviedla index digitálnej ekonomiky a spoločnosti (DESI),

zložený index, ktorý sumarizuje príslušné ukazovatele európskej digitálnej
výkonnosti a umožňuje sledovať pokrok členských štátov v oblasti digitálnej
konkurencieschopnosti. Jedným z piatich „rozmerov“ indexu DESI je „ľudský kapitál“.
Zohľadňujú sa tým základné aj pokročilé digitálne zručnosti, keďže obe majú zásadný
význam pre európske hospodárstvo. Na ilustrácii 5 je znázornené poradie členských
štátov z hľadiska rozmeru ľudského kapitálu indexu DESI. Úrovne základných
a pokročilých digitálnych zručností nie sú rovnaké.
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Ilustrácia 5 – Rozmer ľudského kapitálu indexu DESI z roku 2019 –
základné a pokročilé zručnosti
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Poznámka: na účely našej analýzy sme považovali kategórie indexu DESI, zručnosti používateľov
internetu a pokročilé zručnosti a rozvoj, za ekvivalent základných resp. pokročilých digitálnych zručností.
Zdroj: GR CNECT.

16 K úrovni digitálnych zručností prispieva niekoľko faktorov. Medzi ne patrí fyzická

infraštruktúra: dostupnosť počítačov a dobré internetové pripojenie. Z analýzy OECD 16
vyplýva, že hoci rodové rozdiely nie sú obzvlášť výrazné, dosiahnuté vzdelanie a vek
majú vplyv na digitálne zručnosti. Vo väčšine krajín mnohí dospelí s nízkym vzdelaním
nemali základnú odbornosť pri používaní IKT, pričom tieto zručnosti boli takmer
univerzálne u dospelých s terciárnym vzdelaním. Pokiaľ ide o vek, zručnosti osôb
nad 30 rokov vo vzorke sa postupne zhoršujú. Údaje Eurostatu potvrdzujú tieto trendy
(ilustrácia 6).

16

Výsledky publikácie: OECD (2019), Skills Matter: Additional Results from the Survey of Adult
Skills, OECD Skills Studies, OECD Publishing, Paríž.
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Ilustrácia 6 – Percentuálny podiel ľudí v EÚ aspoň so základnými
digitálnymi zručnosťami podľa veku a úrovne vzdelania
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Zdroj: Eurostat.

17 Na ilustrácii 7 sú znázornené rôzne úrovne zručností v rámci pracovnej sily

z iného pohľadu. Vyplýva z nej, že existuje jasná a rastúca priepasť v úrovni digitálnych
zručností zamestnaných a nezamestnaných. Je preto veľmi dôležité, aby nezamestnaní
neboli vynechaní z úsilia o zvýšenie úrovne digitálnych zručností s cieľom čo najviac
zvýšiť ich šancu na úspešný (opätovný) vstup na trh práce.

17

Ilustrácia 7 – Percentuálny podiel ľudí bez digitálnych zručností alebo
s nízkou úrovňou digitálnych zručností podľa ich pracovného postavenia
v EÚ
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Poznámka: tento graf nezahŕňa ľudí, ktorých digitálne zručnosti nebolo možné posúdiť.
Zdroj: Eurostat.

Celosvetové porovnanie úrovní digitálnych zručností

18 Medzinárodná verzia indexu DESI (I-DESI) umožňuje celkové posúdenie

postavenia EÚ v porovnaní s niektorých mimoeurópskymi ekonomikami 17. V indexe
I-DESI sú rozšírené výsledky DESI o krajiny mimo EÚ pomocou ukazovateľov, ktoré
merajú podobné premenné. Na rozdiel od DESI, ktorý využíva primárne zdroje, I-DESI
sa opiera o celý rad sekundárnych zdrojov dôkazov. I-DESI je menej sofistikovaný
ukazovateľ ako DESI, ale umožňuje široký prehľad o porovnaní krajín.

19 Na ilustrácii 8 je uvedené porovnanie členských štátov EÚ ako celku, ako

aj štyroch členských štátov s najlepším a najhorším postavením oproti krajinám mimo
17

Pozri I-DESI 2020: How digital is Europe compared to other major world economies?
(Začlenené krajiny: EÚ-28, Austrália, Brazília, Kanada, Čile, Čína, Island, Izrael, Japonsko,
Mexico, Nový Zéland, Nórsko, Kórejská republika, Rusko, Srbsko, Švajčiarsko, Turecko,
Spojené štáty).

18
EÚ, pokiaľ ide o základné digitálne zručnosti v období 2015 – 2018. Celkovo sú
hodnotenia členských štátov EÚ v súlade s ostatnými krajinami: priemery týchto dvoch
skupín boli v roku 2018 veľmi blízke a počas tohto obdobia bolo poradie najlepších
a najhorších štyroch členských štátov v súlade výsledkami krajín mimo EÚ s najlepším
a najhorším postavením. Podľa I-DESI niekoľko krajín – deväť z 28 členských štátov EÚ
a päť zo 17 krajín mimo EÚ – dosiahlo v roku 2018 nižšie hodnotenie ako
v predchádzajúcich rokoch.

Ilustrácia 8 – I-DESI: Medzinárodné porovnanie obyvateľstva aspoň
so základnými digitálnymi zručnosťami v rokoch 2015 – 2018
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Poznámka: ukazovateľ I-DESI pre základné digitálne zručnosti je založený na ukazovateľoch a výpočtoch
OECD. Podrobnejšie informácie sú uvedené v prílohe I. NAJLEPŠIE 4 a NAJHORŠIE 4 – t. j. krajiny
s najlepšími a najhoršími výsledkami – sa každý rok líšia. Podľa dodávateľa sa údaje za rok 2018
odhadujú na základe najlepších dostupných metód stanovenia chýbajúcich hodnôt.
Zdroj: EDA na základe súboru údajov zo správy I-DESI za rok 2020.
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20 Ďalším zdrojom údajov o úrovni digitálnych zručností krajín je Program

medzinárodného hodnotenia kompetencií dospelých OECD. Toto hodnotenie je
založené na prieskume, v ktorom sa meria spôsobilosť dospelých v kľúčových
zručnostiach v oblasti spracovania informácií – gramotnosť, matematická gramotnosť
a riešenie problémov (t. j. digitálne zručnosti) – a to, ako využívajú svoje zručnosti
doma, v práci a v širšej komunite na riešenie typov problémov, ktorým bežne čelia ako
používatelia IKT v moderných spoločnostiach. Hlavným cieľom posúdenia sú kognitívne
aspekty riešenia problémov, pričom využívanie IKT je sekundárne. Na rozdiel od DESI
posúdenie zahŕňa test, nie vlastné hodnotenie, a preto môže poskytnúť objektívnejší
výsledok. Z 21 členských štátov EÚ (alebo regiónov členských štátov), ktoré sa na ňom
zúčastnili, 17 uskutočnilo časť týkajúcu sa digitálnych zručností (ilustrácia 9).

20

Ilustrácia 9 – Spôsobilosť dospelých pri riešení problémov, percentuálny
podiel obyvateľstva
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Poznámky: prieskum bol ukončený v troch kolách: 2011 – 2012, 2013 – 2014 a 2017 (príloha I).
Cyprus, Francúzsko, Taliansko a Španielsko sa zúčastnili na testoch matematickej gramotnosti
a gramotnosti, ale rozhodli sa nezúčastniť testu na riešenie problémov.
Úroveň 1 a pod úrovňou 1 zhruba zodpovedajú základným digitálnym zručnostiam.
Zdroj: graf EDA na základe údajov OECD.

21 Výsledky prieskumu OECD sú vo všeobecnosti v súlade s DESI, z ktorých vyplýva,

že severské krajiny vo všeobecnosti dosahujú najlepšie výsledky v oblasti digitálnych
zručností a že päť krajín s najlepšími výsledkami v EÚ patrí medzi najlepšie na svete.
Podobne aj tie členské štáty, ktoré dosahujú nižšie hodnotenie v indexe DESI, sú
aj v tomto hodnotení pod priemerom OECD.
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Opatrenia EÚ do roku 2020
Strategické iniciatívy na podporu digitálnych zručností

22 EÚ už takmer dve desaťročia uznáva rozdiely v zručnostiach v oblasti IKT

. V tejto
súvislosti sa v záveroch Rady z 12. mája 2009 stanovil strategický rámec pre európsku
spoluprácu vo vzdelávaní a odbornej príprave (ET 2020) a v roku 2010 stratégia Európa
2020 20 obsahovala prvok digitálnych zručností prostredníctvom Digitálnej agendy
pre Európu (bod 04). Stratégia Európa 2020 tiež zahŕňala „Program pre nové zručnosti
a nové pracovné miesta“ na modernizovanie trhov práce a posilnenie postavenia ľudí
podporovaním rozvíjania ich zručností počas celého ich života s cieľom zvyšovať účasť
na trhu práce a lepšie zosúladiť ponuku na trhu práce s dopytom, vrátane pracovnej
mobility.
18

19

23 Od roku 2010 EÚ zaviedla niekoľko rôznych iniciatív zameraných na digitálne

zručnosti – často ako súčasť širších opatrení. Táto téma je rozsiahla a zahŕňa mnoho
zainteresovaných strán na mnohých úrovniach, napríklad veľkú časť obyvateľstva,
rôzne úrovne verejnej správy, vzdelávanie a priemysel. Výsledkom je celý rad opatrení
na úrovni EÚ, ktoré prebiehajú súbežne, a čiastočne sú vzájomne prepojené.
V tabuľke 1 je prehľad opatrení uvedených v nasledujúcich častiach spolu
s odporúčaním Rady z roku 2018 o kľúčových kompetenciách pre celoživotné
vzdelávanie (rámček 1) a najnovšou verziou rámca DigComp (bod 09). Z tabuľky tiež
vyplýva, že od roku 2016 sa viac zameriava na digitálne alebo základné zručnosti, hoci
opatrenia sa často zameriavajú skôr na iné zručnosti, úrovne zručností alebo cieľové
skupiny než na základné digitálne zručnosti dospelých.

18

Pozri eEurope 2002: Impact and Priorities A communication to the Spring European Council
in Stockholm, 23. – 24. marca 2001 (COM(2001) 140 final) alebo ministerské vyhlásenie
z 11. júna 2006, Riga, Lotyšsko.

19

Závery Rady z 12. mája 2009 o strategickom rámci pre európsku spoluprácu vo vzdelávaní
a odbornej príprave (ET 2020).

20

Oznámenie Komisie: Európa 2020 – Stratégia na zabezpečenie inteligentného, udržateľného
a inkluzívneho rastu, KOM(2010) 2020 v konečnom znení.
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Tabuľka 1 – Prebiehajúce opatrenia EÚ a ich oblasti zručností, úrovne
zručností a vekové skupiny
Opatrenie EÚ

Oblasť zručností

Úroveň zručností

Veková
skupina

Digitálna agenda
pre Európu (2010)

Sedem prioritných
oblastí vrátane
digitálnych zručností
a začlenenia.

Všetky typy
úrovní

Veková
skupina
16 – 74 rokov

Rámec digitálnych
kompetencií
pre občanov (2013)

Digitálne zručnosti

Všetky úroveň
zručností

Všetky vekové
skupiny

Stratégia digitálneho
jednotného trhu
(2015)

Konkrétne
spomenuté digitálne
zručnosti a odborné
znalosti, ktoré sa
však vzťahujú
aj na iné oblasti

Všetky typy
úrovní,
ale základné
zručnosti
konkrétne
uvedené

Všetky vekové
skupiny

Iniciatíva digitalizácie
európskeho priemyslu
(2016)

Zameranie
na digitalizáciu

Všetky typy
úrovní

Všetky vekové
skupiny

Cesty zvyšovania
úrovne zručností:

Všetky oblasti
zručností

Základná úroveň1

Dospelí2

Digitálne zručnosti
a koalícia práce (2016)

Digitálne zručnosti

Všetky úroveň
zručností

Mladí ľudia
a dospelí

Odporúčanie Rady
o kľúčových
kompetenciách
pre celoživotné
vzdelávanie (2018)

Osem kompetencií
vrátane digitálnej
kompetencie

Zameranie
na základné
zručnosti

Všetky vekové
skupiny

Cieľom je poskytnúť dospelým príležitosť dosiahnuť úroveň 3 alebo 4 EKR (úroveň stredoškolského
štúdia).

1

2

Nie sú oprávnené na podporu v rámci záruky pre mladých ľudí.

Zdroj: EDA.

2010 – 2015: Žiadne opatrenia osobitne zamerané na základné digitálne zručnosti
dospelých

24 Jedným z cieľov rámca ET 2020 bolo posilniť tvorivosť a inovácie na všetkých

úrovniach vzdelávania a odbornej prípravy. Týkal sa toho, aby všetci občania nadobudli
všeobecné zručnosti, akou je digitálna kompetencia. V spoločnej správe Rady a Komisie

23
z roku 2015 o vykonávaní rámca ET 2020 21 sa uvádza, že rámec by mal lepšie
podporovať dlhodobé výzvy vrátane digitálnej éry.

25 Cieľom Digitálnej agendy pre Európu

bolo v prvom rade urýchlenie zavedenia
vysokorýchlostného internetu a čerpanie výhod, ktoré prináša jednotný digitálny trh
pre domácnosti a podniky. Jeho celkovými cieľmi boli: zintenzívnenie pravidelného
používania internetu zo 60 % na 75 % do roku 2015 a zo 41 % na 60 % v skupine
znevýhodnených osôb; a do roku 2015 znížiť počet obyvateľov, ktorí nikdy nepoužili
internet, o polovicu (na 15 %). Oba ciele boli splnené. V Digitálnej agende pre Európu
sa tiež uznal deficit v digitálnej gramotnosti a digitálna gramotnosť a kompetencie boli
navrhnuté ako priorita nariadenia o Európskom sociálnom fonde (2014 – 2020)
a navrhlo sa do roku 2012 vyvinúť nástroje na identifikáciu a uznanie kompetencií
používateľov a užívateľov IKT.
22

26 Program pre nové zručnosti a nové pracovné miesta

mal štyri kľúčové politické
priority vrátane jednej, ktorá sa zameriavala na komplexné celoživotné vzdelávanie.
Jeho cieľom bolo do roku 2012 predložiť návrh celoeurópskeho prístupu a nástrojov
na podporu členských štátov pri integrácii spôsobilostí v oblasti IKT a digitálnej
gramotnosti do hlavných politík celoživotného vzdelávania. V kľúčových opatreniach
programu nebol uvedený osobitný odkaz na základné digitálne zručnosti.
23

Komisia uznala zvýšený dopyt na trhu práce a zvýšila dôraz na základné digitálne
zručnosti

27 V nadväznosti na hodnotenie pokroku dosiahnutého v rámci stratégie Európa

2020 24 Komisia v roku 2015 uverejnila stratégiu pre jednotný digitálny trh 25. V tejto
21

Úradný vestník EÚ C417 z 15.12.2015.

22

Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu
a sociálnemu výboru a Výboru regiónov: Digitálna agenda pre Európu; COM(2010) 245 final.

23

Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu
a sociálnemu výboru a Výboru regiónov – Program pre nové zručnosti a nové pracovné
miesta: Európsky príspevok k plnej zamestnanosti; COM(2010) 682 final.

24

Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu
a sociálnemu výboru a Výboru regiónov: Zhodnotenie vykonávania stratégie Európa 2020
na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu“ – COM(2014) 130 final.

25

Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu
a sociálnemu výboru a Výboru regiónov: Stratégia pre jednotný digitálny trh v Európe,
COM(2015) 192 final.

24
stratégii sa zdôraznilo, že zodpovednosť za učebné osnovy nesú v prvom rade členské
štáty, ale že „Komisia bude riešiť digitálne zručnosti a znalosti ako kľúčový prvok
svojich budúcich iniciatív zameraných na zručnosti a odbornú prípravu“. Takisto sa
v nej uznalo, že napriek zlepšeniu v podiele obyvateľstva, ktoré má základné digitálne
zručnosti, sa ešte musí prejsť dlhá cesta k dosiahnutiu potrebnej úrovne obyvateľstva
s takýmito zručnosťami (body 01 a 14).

28 V iniciatíve Digitalizácia európskeho priemyslu

sa v roku 2016 uviedlo,
že digitálne zručnosti majú rozhodujúci význam pre dosiahnutie jednotného
digitálneho trhu, ale zdôraznilo sa, že rastie aj dopyt po ďalších doplnkových
zručnostiach, ako sú podnikateľské, vedúce a inžinierske zručnosti. Jedným z kľúčových
opatrení iniciatívy Digitalizácia európskeho priemyslu na ďalší rozvoj týchto zručností
bolo nadviazať na veľkú koalíciu pre digitálne pracovné miesta, skoršiu iniciatívu, ktorá
sa začala v roku 2013.
26

29 V nadväznosti na iniciatívu Digitalizácia európskeho priemyslu sa v novom

programe v oblasti zručností z roku 2016 27 uznala potreba, aby všetci občania mali
aspoň základné zručnosti vrátane digitálnych zručností, a stanovili sa konkrétne
opatrenia na zvýšenie digitálnych zručností v Európe. Kľúčovými opatreniami nového
programu v oblasti zručností zameranými na základné digitálne zručnosti boli iniciatíva
Cesty zvyšovania úrovne zručností a Koalícia pre digitálne zručnosti a pracovné miesta.
Komisia zároveň pokračovala v spolupráci so zainteresovanými stranami na vývoji
nástrojov na posudzovanie a potvrdzovanie spôsobilostí s cieľom pomôcť verejným
a súkromným subjektom zlepšiť služby v oblasti poradenstva, odbornej prípravy
a mentorstva, ktoré ponúkajú.

30 Iniciatíva Cesty zvyšovania úrovne zručností je zameraná na dospelých s nízkou

úrovňou zručností a jej cieľom je pomôcť im získať minimálnu úroveň gramotnosti,
matematickej gramotnosti a digitálnych zručností. Tento program možno podporiť
z fondov EÚ vrátane ESF, Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) a programu
Erasmus+, hoci na základné digitálne zručnosti neboli osobitne vyčlenené žiadne
26

Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu
a sociálnemu výboru a Výboru regiónov: Digitalizácia európskeho priemyslu – Využiť výhody
jednotného digitálneho trhu v plnej miere; COM(2016) 180 final.

27

Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu
a sociálnemu výboru a Výboru regiónov: Nový program v oblasti zručností pre Európu;
COM(2016) 381 final a Uznesenie Rady o novom programe v oblasti zručností pre inkluzívnu
a konkurencieschopnú Európu.
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finančné prostriedky. V správe o vykonávaní z februára 2019 28 sa zistilo, že viaceré
členské štáty stanovili digitálne zručnosti ako prioritu a využívali ESF na podporu
opatrení. V správe sa však taktiež uviedlo, že počet opatrení nezodpovedal rozsahu
tejto výzvy, pretože opatrenia sa týkali len niekoľkých tisíc ľudí z cieľovej populácie
dospelých s nízkou úrovňou zručností, ktorých bolo približne 61 miliónov. Okrem toho,
napriek rastúcemu dôrazu na digitálne zručnosti sa opatrenia spolufinancované EÚ
zameriavali skôr na odborné zručnosti a zamestnanosť než na digitálne zručnosti, hoci
tieto zručnosti môžu byť dobre začlenené do odbornej prípravy v oblasti zručností.
Rada 29 v nadväznosti na túto správu vyjadrila svoju nepretržitú podporu iniciatívy Cesty
zvyšovania úrovne zručností a vyzvala Komisiu, aby podporila jej vykonávanie
prostredníctvom cielených výziev na predkladanie návrhov.

31 Koalícia pre digitálne zručnosti a pracovné miesta (koalícia) spája členské štáty,

spoločnosti, sociálnych partnerov, neziskové organizácie a poskytovateľov vzdelávania
s cieľom riešiť chýbajúce digitálne zručnosti v štyroch oblastiach: digitálne zručnosti
pre všetkých, digitálne zručnosti pre pracovnú silu, digitálne zručnosti pre odborníkov
v oblasti IKT a digitálne zručnosti vo vzdelávaní. Okrem cieľa podpory rozvoja
ucelených národných stratégií členských štátov v oblasti digitálnych zručností
do polovice roka 2017 mala koalícia nasledujúce ciele, ktoré sa mali dosiahnuť do roku
2020:
o

vyškoliť 1 milión mladých nezamestnaných ľudí na voľné pracovné miesta
v digitálnej oblasti,

o

podporovať zvyšovanie úrovne zručností a rekvalifikáciu pracovnej sily a najmä
prijímať konkrétne opatrenia na podporu malých a stredných podnikov (MSP),

o

modernizovať vzdelávanie a odbornú prípravu s cieľom poskytnúť všetkým
študentom a učiteľom príležitosť využívať digitálne nástroje a materiály pri výučbe
a učení sa,

o

presmerovať a využívať dostupné finančné prostriedky na podporu digitálnych
zručností a na zvyšovanie povedomia o význame digitálnych zručností.

28

Pracovný dokument útvarov Komisie: Odporúčanie Rady s názvom Cesty zvyšovania úrovne
zručností: nové príležitosti pre dospelých – zhodnotenie vykonávacích opatrení,
SWD(2019) 89 final.

29

Závery Rady o plnení odporúčania Rady s názvom „Cesty zvyšovania úrovne zručností: nové
príležitosti pre dospelých (2019/C 189/04).
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32 Podľa Komisie takmer všetky členské štáty mali do júna 2019 národnú stratégiu

pre digitálne zručnosti a 25 členských štátov vytvorilo národné koalície do polovice
roka 2020. Začiatkom roka 2021 mala koalícia približne 550 členov, ktorí v období
od decembra 2016 do júla 2018 ponúkli takmer 11 miliónom Európanov všetkých
vekových skupín (približne polovica boli žiaci základných a stredných škôl) príležitosť
zlepšiť si svoje digitálne zručnosti 30. Prehľad pokroku v oblasti národných stratégií
a činností národných koalícií pre štyri cieľové skupiny 31 je uvedený v prílohe II.
Neexistujú však žiadne údaje o rozsahu takýchto činností zameraných na základné
digitálne zručnosti dospelých. Komisia monitoruje záväzky členov koalície
prostredníctvom osobitného nástroja 32, ale nemá systém na monitorovanie
konkrétnych cieľov koalície.
Monitorovanie digitálnych zručností v rámci európskeho semestra

33 Komisia monitoruje úroveň digitálnych zručností v členských štátoch EÚ aj v rámci

európskeho semestra. Z tabuľky 2 vyplýva, že od roku 2017 sa odkazy a odporúčania
týkajúce sa digitálnych zručností vo všeobecnosti zvýšili. V roku 2020 sa spomenuli
zručnosti pri všetkých členských štátoch a deväť z nich dostalo odporúčania týkajúce sa
digitálnych zručností 33; ani jedno odporúčanie sa však osobitne netýkalo základných
digitálnych zručností. V rámčeku 2 sa uvádza reakcia jedného členského štátu
na nedávne odporúčanie v rámci európskeho semestra.

30

Pozri webovú stránku EÚ o koalícii a pre digitálne zručnosti a pracovné miesta.

31

Pozri prehľady o národných koalíciách pre digitálne zručnosti a pracovné miesta (situácia
k 30. októbru 2020).

32

Prehľad záväzkov koalície.

33

Rakúsko, Cyprus, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Maďarsko, Luxembursko, Portugalsko a Spojené
kráľovstvo.
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Tabuľka 2 – Počet členských štátov, ktoré dostali odporúčania
pre jednotlivé krajiny v rámci európskeho semestra
Odporúčania pre jednotlivé krajiny

2017

2018

2019

2020

Členské štáty, pri ktorých boli
spomenuté zručnosti

27

27

28

28

Členské štáty, ktoré dostali
odporúčania týkajúce sa zručností

5

9

18

10

Členské štáty, ktoré dostali
odporúčania týkajúce sa digitálnych
zručností

0

3

6

9

Zdroj: EDA na základe publikácií EÚ o európskom semestri.

Rámček 2
Odpoveď Fínska na odporúčanie v rámci európskeho semestra
Fínsko dosahuje vysoké výsledky v ukazovateľoch DESI aj OECD týkajúcich sa
základných digitálnych zručností. Nemá stratégiu osobitne zameranú na základné
digitálne zručnosti, ale rozhodlo sa zaujať holistickejší prístup.
V roku 2018 zreformovalo svoj systém odborného vzdelávania a prípravy
a vytvorilo spoločnú dráhu odborného vzdelávania a prípravy, ktorá je dostupná
pre mladých ľudí a dospelých bez ohľadu na ich vek a predchádzajúce vzdelávanie.
Na základe odporúčania v rámci európskeho semestra 34 z roku 2019 „posilniť
zručnosti a aktívne začleňovanie, najmä v podobe primeraných a dobre
integrovaných služieb pre nezamestnaných a neaktívnych“ fínska vláda pripravuje
reformu rámca kontinuálneho vzdelávania s cieľom mať viac občanov
so stredoškolským a terciárnym vzdelaním.

Hlavnými zdrojmi financovania digitálnych zručností boli programy
Erasmus+ a ESF

34 EÚ nevyčlenila osobitné finančné prostriedky na iniciatívy uvedené

v predchádzajúcej časti, ktoré boli začlenené do existujúcich tokov financovania.
Komisia nešpecifikuje účelovo viazané financovanie osobitne pre základné digitálne
34

Odporúčanie na odporúčanie Rady, ktoré sa týka národného programu reforiem Fínska
na rok 2019 a ktorým sa predkladá stanovisko Rady k programu stability Fínska na rok 2019,
COM(2019) 526 final.
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zručnosti v súlade so svojím cieľom podporovať systémy výučby a odbornej prípravy,
ktoré sa zameriavajú na rôzne cieľové skupiny a kompetencie vrátane digitálnych
zručností, napríklad odborná príprava súvisiaca s prácou, tvorivosť a kritické myslenie.
Podľa Komisie množstvo cieľov programov znamená, že ak by sa vyčlenili osobitné
sumy, nebolo by to dostatočne flexibilné na prispôsobenie programov miestnym
potrebám.

35 Analyzovali sme finančné prostriedky použité na základné digitálne zručnosti

v kontexte vzdelávania a odbornej prípravy dospelých. Hlavnými zdrojmi financovania
sú program Erasmus+ (ktorý na úrovni EÚ riadi Komisia a jej Výkonná agentúra
pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru); a ESF v rámci zdieľaného riadenia.
Pokiaľ ide o program COSME, podrobnejšie informácie sú uvedené v rámčeku 3.

Rámček 3
COSME – program pre MSP
COSME je priamo riadený program EÚ pre MSP s rozpočtom 2,3 mld. EUR
na obdobie rokov 2014 – 2020. MSP sú kľúčovou súčasťou hospodárstiev EÚ:
deväť z každých 10 podnikov je MSP a MSP vytvárajú dve z troch pracovných miest
v Európe. Program COSME nemá žiadne projekty zamerané osobitne na základné
digitálne zručnosti; jeho projekty sa zameriavajú na digitálne zručnosti
pre odborníkov, ktorí sa špecializujú na IKT.

36 V rámci programu Erasmus+ sa poskytuje podpora na opatrenia v oblastiach

vzdelávania a odbornej prípravy, mládeže a športu, pričom jeho celkový rozpočet
na obdobie 2014 – 2020 predstavuje 16,45 mld. EUR. Poskytuje príležitosti vzdelávacej
mobility pre študentov, školiteľov a učiteľov a zameriava sa na zlepšenie kvality
vzdelávania a podporu inovácií prostredníctvom spolupráce a podpory reformy
politiky. Z jeho rozpočtu bolo 17 % vyčlenených na odborné vzdelávanie a prípravu
a 3,9 % na vzdelávanie dospelých 35. V právnych predpisoch programu Erasmus+ sa
konkrétne neuvádzajú digitálne zručnosti, ale stanovuje sa potreba zlepšiť úroveň
kľúčových kompetencií a zručností „s osobitným zreteľom na ich relevantnosť pre trh
práce a ich príspevok k súdržnej spoločnosti, najmä prostredníctvom väčších príležitostí
pre vzdelávaciu mobilitu a prostredníctvom posilnenej spolupráce medzi oblasťou

35

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1288/2013 z 11. decembra 2013, ktorým
sa zriaďuje „Erasmus+“: program Únie pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport,
článok 18.
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vzdelávania a odbornej prípravy a svetom práce“ 36. Vo všetkých ročných pracovných
programoch za posledných 7 rokov sa uvádza odkaz na digitálne zručnosti.

37 Vo výročných správach o vykonávaní a v správe v polovici trvania sa však

konkrétne neuvádzajú digitálne zručnosti (základné alebo pokročilé), keďže
pre digitálne zručnosti neexistuje osobitný ukazovateľ výstupov/výsledkov. Najbližším
ukazovateľom hodnotenia programu v oblasti digitálnych zručností je „Percentuálny
podiel účastníkov potvrdzujúcich, že si zvýšili svoje kľúčové kompetencie” 37. Ide
o subjektívne opatrenie, pretože informácie „vychádzajú hlavne zo subjektívnych
názorov účastníkov”38 prostredníctvom rozhovorov a prieskumov. Podľa hodnotenia
programu Erasmus+ v polovici trvania 89 % všetkých študentov OVP vyjadrilo
presvedčenie, že si zlepšili svoje odborné zručnosti 39.

38 V rámci programu Erasmus+ ku koncu roka 2019 existuje približne 16 000

projektov týkajúcich sa IKT – nových technológií – digitálnych kompetencií vrátane
približne 4 300 projektov v oblasti vzdelávania dospelých a odborného vzdelávania
a prípravy 40. Väčšina týchto projektov prispieva k získavaniu mnohých rôznych
zručností vrátane základných digitálnych zručností pre všetky vekové skupiny.
Napríklad projekt týkajúci sa nových technológií vo výučbe cudzích jazykov nerieši
problém nízkych digitálnych zručností, ale zavádza digitálne metódy vo výučbe. Z našej
analýzy vyplynulo, že 133 z týchto projektov sa týkalo výlučne digitálnych zručností
a len 18 projektov bolo obmedzených na nadobúdanie základných digitálnych zručností
dospelých. Ďalšie projekty zahŕňali napríklad získavanie špecializovaných zručností
v oblasti IKT alebo nové metódy vzdelávania, ako sú online vzdelávacie platformy.
To znamená, že v prípade projektov Erasmus+, ktoré podporujú len digitálne
kompetencie, približne 14 % rieši nadobúdanie základných digitálnych zručností
dospelým obyvateľstvom. V prípade všetkých projektov podporovaných z programu
Erasmus+ je tento podiel nižší ako 0,1 %. V rámčeku 4 sú uvedené dva rôzne spôsoby
podpory základných digitálnych zručností.

36

Nariadenie č. 1288/2013, článok 5 ods. 1 písm. a).

37

Príloha I k nariadeniu 1288/2013 „Ukazovatele hodnotenia programu“.

38

Osobitná správa č. 22/2018 Mobilita v rámci programu Erasmus+: milióny účastníkov
a mnohotvárna európska pridaná hodnota, no meranie výkonnosti treba ďalej zlepšovať,
bod 74.

39

Pracovný dokument útvarov Komisie: Hodnotenie programu Erasmus+ (2014 – 2020)
v polovici trvania, SWD(2018) 40 final, s. 138, Prehľad výsledkov.

40

Webová stránka Európskej komisie o výsledkoch projektov programu Erasmus+.
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Rámček 4
Projekty programu Erasmus+ na zlepšenie základných digitálnych
zručností
TICTac+55 41
Techniky kombinovaného vzdelávania pre ľudí nad 55 rokov zahŕňajú odbornú
prípravu učiteľov, ktorí chcú čo najviac povzbudiť svojich starších študentov
a posilniť ich postavenie, aby mohli riešiť výzvy súvisiace s IKT. Robí sa to
prostredníctvom podpory využívania IKT, ale kritickým spôsobom a zohľadňujúc
životné situácie a potreby študentov. Na dosiahnutie týchto cieľov boli
naplánované výmenné programy učiteľov do viacerých krajín EÚ (Fínsko,
Holandsko, Slovensko, Maďarsko, Spojené kráľovstvo a Estónsko). Témy zahŕňajú:
zariadenia pre každodenné životné zručnosti, IKT podporovali inovačnú a kreatívnu
odbornú prípravu a zavádzanie webových aplikácií na zlepšenie jazykových kurzov.

IDEAL – začlenenie digitálneho vzdelávania do gramotnosti
dospelých 42
IDEAL je strategické partnerstvo medzi Fínskom, Belgickom, Írskom, Talianskom,
Holandskom a Nórskom, ktoré zahŕňa päť poskytovateľov vzdelávania dospelých
a jednu mimovládnu organizáciu. Projekt bol zameraný na zlepšenie digitálnych
zručností pedagógov dospelých, ktorí pracujú so znevýhodnenými skupinami,
s cieľom zlepšiť zamestnateľnosť, odborné vzdelávanie a komunitné vzdelávanie
nízkokvalifikovaných dospelých študentov.
Projektový tím IDEAL preskúmal, aké zručnosti sú potrebné v rôznych kontextoch
a ako by sa mohli rozvíjať kompetencie učiteľov prostredníctvom výmeny
poznatkov, skúseností a osvedčených postupov. Vďaka projektu sa učitelia
a školitelia stali kvalifikovanejšími a sebaistejšími pri začleňovaní inovačných
digitálnych metód do svojej každodennej výučby vrátane multimediálnej aplikácie,
používania videa, virtuálneho vzdelávacieho prostredia, sociálnych médií a hier.

41

Webová stránka projektu TICTac+55 programu Erasmus+: Techniky kombinovaného
vzdelávania pre ľudí nad 55 rokov.

42

Webové sídlo projektu IDEAL programu Erasmus+ – začlenenie digitálneho vzdelávania
do gramotnosti dospelých.
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39 ESF podporuje opatrenia súvisiace s celým radom cieľov vrátane zamestnanosti

a lepšieho vzdelávania a odbornej prípravy. V právnych predpisoch na roky 2014 –
2020 sa digitálne zručnosti 43 uvádzajú ako oblasť, v ktorej by ESF mohol prispieť
prostredníctvom svojich investičných priorít vrátane tých, ktoré súvisia s celoživotným
vzdelávaním a odborným vzdelávaním a prípravou. Z ilustrácie 10 vyplýva, že tieto
priority predstavujú 4. a 5. najväčší prídel v rámci ESF vo výške 14,6 mld. EUR.

Ilustrácia 10 – Plánované prídely z ESF na rôzne oblasti intervencie
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Ďalších 12 kódov
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pracovnej sily
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vzdelávaniu
Prispôsobenie
pracovníkov, podnikov
a podnikateľov zmenám

Podpora vzdelávania
v rannom detstve,
primárneho
a sekundárneho
vzdelávania

Udržateľná
integrácia mladých
ľudí na trhu práce
Posilnenie odborného
vzdelávania a odbornej
prípravy

Zlepšovanie rovnocenného
prístupu k celoživotnému
vzdelávaniu

Zdroj: Výpočty EDA na základe otvorenej dátovej platformy EŠIF.

40 V rámci fondov zdieľaného riadenia, akým je ESF, majú členské štáty diskrečnú

právomoc pri prideľovaní finančných prostriedkov v rámci partnerských dohôd
a operačných programov (programov). Pri príprave týchto dokumentov Komisia
prostredníctvom svojich pozičných dokumentov z roku 2012 naznačila, že viaceré
krajiny by mali zvážiť uprednostňovanie digitálnych zručností — tabuľka 3.

43

Článok 3 ods. 2 písm. b) nariadenia č. 1304/2013.
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Tabuľka 3 – Priority v oblasti digitálnych zručností v pozičných
dokumentoch Komisie z roku 2012
Tematické ciele, v rámci ktorých sa uvádzajú
digitálne zručnosti

Členské štáty

Zlepšenie prístupu k IKT a zlepšenie ich
využívania a kvality

BG, CZ, EE, ES, HR, IT, LV, PT

Podpora udržateľnej a kvalitnej zamestnanosti
a mobility pracovnej sily

AT, DE

Investovanie do vzdelania, školení a odbornej
prípravy pre zručnosti a celoživotného
vzdelávania

HU, RO, SE, SI

Žiadna zmienka o digitálnych zručnostiach /
kompetenciách

BE, CY, DK, EL, FR, FI, IE, LT; LU,
MT, NL, PL, SK, UK

Zdroj: EDA na základe pozičných dokumentov Komisie z roku 2012.

41 Na základe našej analýzy pridelených prostriedkov členským štátom sme zistili,

že zo 187 programov ESF v 28 členských štátoch sa v 29 programoch v 10 členských
štátoch plánovala odborná príprava v oblasti vzdelávania dospelých alebo odborného
vzdelávania a prípravy v oblasti IKT (tabuľka 4). Celková suma plánovaných
rozpočtových prostriedkov pridelených 28 členským štátom v rámci tematického cieľa
ESF v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy je menej než 0,6 % celkových pridelených
prostriedkov z ESF na obdobie 2014 – 2020.
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Tabuľka 4 – Programy ESF na podporu vzdelávania dospelých v oblasti
digitálnych zručností v členských štátoch

Členský štát

Plánovaná suma
na odbornú
prípravu
dospelých
v oblasti IKT
(mil. EUR)

Pridelená podpora
EÚ na operácie
vybrané riadiacim
orgánom
(mil. EUR)

Celkové výdavky
vykázané
príjemcami
riadiacemu
orgánu, oznámené
Komisii (mil. EUR)

Poľsko

154,7

201,3

148,4

Slovensko

132,5

5,8

3,7

Taliansko

58,7

26,5

31,5

Estónsko

55,5

30,7

18,1

Maďarsko

51,6

134,8

41,6

Fínsko

16,9

5,9

7,5

Španielsko*

5,0

25,2

13,7

Luxembursko

0,3

1,2

0,8

Francúzsko

neuvádza sa
v programoch

1,5

3,0

Spojené kráľovstvo

neuvádza sa
v programoch

5,5

4,6

438,4

272,8

Spolu

475,3*

Poznámky: Všetky údaje k 31. decembru 2019. Celková suma nezahŕňa údaje za Francúzsko a Spojené
kráľovstvo v súvislosti s „plánovanou sumou“, ale zahŕňa tieto dve krajiny v „Pridelených sumách“.
* Za španielsky program, 2014ES05SFOP016 – Extremadura, nie sú k dispozícii informácie za rok 2019,
preto sú do celkovej sumy zahrnuté len súhrnné údaje do roku 2018.
Zdroj: platforma otvorených údajov o EŠIF.

42 Z tabuľky 4 na základe výročných správ členských štátov predložených Komisii

vyplýva, že do konca roka 2019 desať členských štátov, ktoré plánovali využiť ESF
na digitálne zručnosti v rámci tematického cieľa vzdelávania a odbornej prípravy,
spoločne viazalo 92 % finančných prostriedkov na projekty a vynaložilo 57 %
prostriedkov (pozri podrobnosti v prílohe III). Medzi členskými štátmi existujú značné
rozdiely: v niektorých programoch zatiaľ nevznikli žiadne náklady, zatiaľ čo v rámci
iných sa už vybrali projekty na podporu s nákladmi výrazne vyššími, ako sa plánovalo.
Celkovo tieto členské štáty vyčlenili 439 mil. EUR z ESF na podporu získavania
digitálnych zručností prostredníctvom celoživotného vzdelávania a odborného
vzdelávania a prípravy, čo zodpovedá 0,5 % celkových pridelených prostriedkov z ESF
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na obdobie 2014 – 2020. ESF by mohol prispieť k nadobúdaniu digitálnych zručností
prostredníctvom iných tematických cieľov, ako sú ciele súvisiace so zamestnanosťou,
sociálnym začlenením alebo budovaním inštitucionálnych kapacít, čím by sa celková
podpora zvýšila na približne 2 % celkových prostriedkov pridelených z ESF.

Vplyv opatrení Komisie na zmiernenie dopadu ochorenia COVID-19
na programovanie v rokoch 2014 – 2020 (operačné programy Erasmus,
ESF) týkajúce sa digitálnych zručností

43 V reakcii na krízu spôsobenú ochorením COVID-19 poskytuje Investičná iniciatíva

v reakcii na koronavírus (CRII) a nariadenia CRII Plus členským štátom flexibilitu
pri využívaní existujúcich nevyužitých zdrojov a možnosť presmerovať ich tam, kde sú
najviac potrebné. Na konci novembra 2020 požiadalo 22 členských štátov (a Spojené
kráľovstvo) o 151 zmien svojich programov ESF, využijúc flexibilitu, ktorú ponúkajú CRII
a CRII Plus. V niektorých prípadoch išlo o presun finančných prostriedkov z projektov
v oblasti digitálnych zručností.

44 Navrhovaný balík pomoci pri obnove v rámci politiky súdržnosti a pri obnove

území v Európe (REACT-EU) 44 zahŕňa dodatočné finančné prostriedky vo výške
47,5 mld. EUR, ktoré budú k dispozícii na programové obdobie 2014 – 2020 pre fondy
politiky súdržnosti vrátane ESF. V prípade ESF by opatrenia financované z REACT-EU
mohli zahŕňať digitálne zručnosti.

45 V rámci programu Erasmus+ sa tiež uverejnili mimoriadne výzvy na podporu

pripravenosti na digitálne vzdelávanie, pričom sa vyčlenilo 100 mil. EUR na podporu
projektov v oblasti školského vzdelávania, odborného vzdelávania a prípravy
a vysokoškolského vzdelávania. Termín na podanie prihlášky na tieto výzvy bol
29. október 2020 a výsledky neboli v čase dokončenia tohto preskúmania k dispozícii.
Keďže sa však výzvy netýkali vzdelávania dospelých, podľa Komisie je
nepravdepodobné, že sa budú realizovať nejaké projekty na podporu základných
digitálnych zručností dospelých.

44

Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ)
č. 1303/2013, pokiaľ ide o mimoriadne dodatočné zdroje a vykonávacie opatrenia v rámci
cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti na poskytovanie pomoci na podporu nápravy
dôsledkov krízy v kontexte pandémie COVID-19 a na prípravu zelenej, digitálnej a odolnej
obnovy hospodárstva (REACT-EU), COM(2020) 451 final.
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Návrhy EÚ do budúcnosti (2021 – 2027)
Európsky program v oblasti zručností

46 V Európskom programe v oblasti zručností

sa stanovujú vyčísliteľné ciele
v oblasti zvyšovania úrovne zručností (zlepšovanie existujúcich zručností)
a rekvalifikácie (odborná príprava v oblasti nových zručností), ktoré sa majú dosiahnuť
v priebehu nasledujúcich 5 rokov. Ide o prvý návrh, ktorý obsahuje osobitný cieľ zvýšiť
podiel občanov aspoň so základnými digitálnymi zručnosťami: z 56 % v roku 2019
na 70 % v roku 2025. Program neobsahuje míľniky na dosiahnutie tohto cieľa.
45

47 Komisia odhaduje, že na splnenie cieľov programu je potrebných 48 mld. EUR

ročne z verejného a súkromného sektora. V programe sa uvádza deväť fondov EÚ ako
možné zdroje financovania na roky 2021 – 2027. Hlavnými fondmi sú nástroj
na obnovu a odolnosť s celkovým navrhovaným rozpočtom vo výške 673,3 mld. EUR,
ESF+ s navrhovaným rozpočtom vo výške 87,9 mld. EUR a program Erasmus
s navrhovaným rozpočtom vo výške 23,4 mld. EUR.

Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti

48 Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti poskytne 673,3 mld. EUR vo forme

úverov a grantov na podporu reforiem a investícií realizovaných členskými štátmi.
Vyžaduje sa, aby členské štáty vypracovali národné plány podpory obnovy a odolnosti,
v ktorých sa stanoví súdržný balík reforiem a verejných investičných projektov.
V týchto plánoch by sa mali riešiť výzvy identifikované v rámci európskeho semestra,
najmä odporúčania pre jednotlivé krajiny prijaté Radou, ktoré zahŕňajú digitálne
zručnosti (bod 33 a tabuľku 2). V tejto súvislosti Komisia vyzýva členské štáty,
aby do svojich plánov podpory obnovy a odolnosti zahrnuli investície a reformy
zamerané na digitálne zručnosti a vzdelávanie a odbornú prípravu pre všetky vekové
kategórie s cieľom dosiahnuť jej cieľ 70 % do roku 2025 (bod 46) 46.

45

Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu
a sociálnemu výboru a Výboru regiónov: Európsky program v oblasti zručností
pre udržateľnú konkurencieschopnosť, sociálnu spravodlivosť a odolnosť, COM(2020) 274
final.

46

Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu
a sociálnemu výboru, Výboru regiónov a Európskej investičnej banke: Ročná stratégia
udržateľného rastu na rok 2021, COM(2020) 575 final.
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49 Rada zastáva názor

, že najmenej 20 % (144,8 mld. EUR) by sa malo vynaložiť
na „digitálnu transformáciu“, ktorá zahŕňa digitálne zručnosti na všetkých úrovniach.
V tejto súvislosti sa v záveroch Rady z 2. októbra 2020 48 osobitne odkazuje
na zlepšovanie digitálnych zručností vo vzdelávacích systémoch.
47

Európsky sociálny fond plus (ESF+)

50 Ciele ESF+

zahŕňajú digitálne zručnosti – hoci nie nevyhnutne základné digitálne
zručnosti. Jeho cieľom je tiež prispieť k relevantným aspektom iných kľúčových iniciatív
a činností EÚ, najmä k programu v oblasti zručností pre Európu a cestám zvyšovania
úrovne zručností. Jeho plánovaný rozpočet na obdobie 2021 – 2027 predstavuje
87,9 mld. EUR, ale na „digitálne zručnosti“ nie sú vyčlenené osobitné rozpočtové
prostriedky.
49

51 V správach o jednotlivých krajinách

v rámci európskeho semestra v roku 2019
Komisia predstavila predbežné stanoviská k prioritným investičným oblastiam
a rámcovým podmienkam účinného vykonávania politiky súdržnosti na roky
2021 – 2027. To poskytlo základ pre dialóg medzi členskými štátmi a Komisiou
o programovaní fondov politiky súdržnosti (vrátane ESF+). Komisia sa domnieva,
že 23 z 27 členských štátov by sa malo zaoberať digitálnymi zručnosťami vo svojich
programoch.
50

Nový program Erasmus na roky 2021 – 2027

52 Komisia navrhla nový program Erasmus na obdobie 2021 – 2027

, ktorý zahŕňa
základné aj pokročilé digitálne zručnosti a ktorý v podstate pokračuje v programe
z predchádzajúceho obdobia. Nový program bude podporovať aj odborné vzdelávanie
51

47

Pozri poznámku 11538/20 Generálneho sekretariátu Rady zo 7. októbra 2020.

48

Pozri poznámku EUCO 13/20 z 2. októbra 2020.

49

Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Európskom sociálnom fonde plus (ESF+),
COM(2018) 382 final.

50

2019: Európsky semester: Správy o jednotlivých krajinách, príloha D.

51

Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje „Erasmus“: program
Únie pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport, a ktorým sa zrušuje nariadenie
(EÚ) č. 1288/2013, COM(2018) 367 final.
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a prípravu, digitálnu gramotnosť, vzdelávanie dospelých a digitálne zručnosti, hoci
s osobitným dôrazom na pokročilé digitálne zručnosti.

Akčný plán digitálneho vzdelávania

53 V septembri 2020 Komisia navrhla nový akčný plán digitálneho vzdelávania

na roky 2021 – 2027 52. V akčnom pláne sa medzi jeho hlavnými zásadami uvádza,
že digitálna gramotnosť je nevyhnutná pre život a že základné digitálne zručnosti by sa
mali stať súčasťou kľúčových prenosných zručností, ktoré by mal mať každý. V súlade
s týmito hlavnými zásadami sa v ňom navrhuje celý rad opatrení, napríklad využívanie
programu Erasmus na podporu plánov digitálnej transformácie vzdelávacích inštitúcií,
vypracovanie európskeho osvedčenia o digitálnych zručnostiach uznávaného
a akceptovaného vládami, zamestnávateľmi a inými zainteresovanými stranami v celej
Európe a návrh odporúčania Rady týkajúceho sa zlepšenia poskytovania digitálnych
zručností vo vzdelávaní a odbornej príprave.

Odporúčanie Rady na posilnenie záruky pre mladých ľudí

54 Záruka EÚ pre mladých ľudí je záväzok všetkých členských štátov zabezpečiť,

aby všetci mladí ľudia vo veku do 25 rokov dostali kvalitnú ponuku zamestnania,
ďalšieho vzdelávania, učňovskej prípravy alebo stáže do štyroch mesiacov po strate
zamestnania alebo ukončení formálneho vzdelávania. V novembri 2020 Rada posilnila
svoje odporúčanie z roku 2013 tým, že okrem iného zvýšila vekovú skupinu tak,
aby zahŕňala všetkých mladých ľudí vo veku do 30 rokov. Rada tiež odporučila,
aby členské štáty využívali rámec DigComp (bod 09) na posúdenie digitálnych zručností
všetkých mladých ľudí, ktorí nie sú zamestnaní, ani nie sú v procese vzdelávania alebo
odbornej prípravy a ktorí sa zaregistrujú v rámci záruky pre mladých ľudí, aby sa
všetkým mladým ľuďom, ktorí ju potrebujú, ponúkla osobitná odborná príprava
na zlepšenie ich digitálnych zručností 53.

52

Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu
a sociálnemu výboru a Výboru regiónov: Akčný plán digitálneho vzdelávania 2021 – 2027
Prispôsobenie vzdelávania a odbornej prípravy digitálnemu veku, COM(2020) 624 final.

53

Odporúčanie Rady z 30. Októbra 2020 o moste k pracovným miestam – posilnení záruky
pre mladých ľudí, a ktorým sa nahrádza odporúčanie Rady z 22. apríla 2013 o zavedení
záruky pre mladých ľudí (2020/C 372/01).

38

Aktualizácia ukazovateľa digitálnych zručností

55 Komisia zavedie revidovanú metodiku pre ukazovateľ digitálnych zručností. Tento

ukazovateľ sa upraví pridaním piatej oblasti kompetencie „Bezpečnosť“ k štyrom
existujúcim oblastiam súčasného prostredia IKT. Touto revíziou bude zložený
ukazovateľ digitálnych zručností Eurostatu zosúladený s aktualizáciou odporúčania
Rady z roku 2018 o „rámci kľúčových kompetencií pre celoživotné vzdelávanie“ a tento
ukazovateľ bude lepšie odrážať aj rámec digitálnych kompetencií od roku 2021.
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Záverečné poznámky
Hlavné zistenia v preskúmaní

56 Základné digitálne zručnosti pracovnej sily sú čoraz dôležitejšie a často sa

vyžadujú v mnohých povolaniach. Dospelí, ktorí nemajú tieto základné zručnosti, budú
čeliť problémom v práci, ako aj v súkromnom živote. Ide o problém, ktorému čelia
najmä starší, menej vzdelaní a nezamestnaní dospelí (body 12 – 17, ilustrácia 4,
ilustrácia 7).

57 Hoci hlavnú zodpovednosť za rozvoj zručností nesú členské štáty, EÚ túto výzvu

už dlho uznáva a prijala niekoľko krokov na podporu členských štátov pri riešení
nedostatočnej úrovne základných digitálnych zručností. Robí to prostredníctvom
usmernení a odporúčaní a poskytovaním podpory sieťam spolupráce. V tejto súvislosti
Komisia vymedzila medzinárodne uznávaný rámec digitálnych kompetencií, podporila
rozvoj vnútroštátnych stratégií v oblasti digitálnych zručností a pomohla pri vytváraní
vnútroštátnych koalícií pre digitálne zručnosti a pracovné miesta takmer vo všetkých
členských štátoch EÚ. Podľa ukazovateľov, ktoré používa Komisia, sa však napriek
neustálemu nárastu rozsahu a objemu opatrení EÚ za posledných 5 rokov úroveň
základných digitálnych zručností v členských štátoch výrazne nezlepšila (body 05, 06,
09, 14, ilustrácia 4 a ilustrácia 6).

58 V rámci členských štátov a medzi nimi existujú značné rozdiely v úrovni zručností.

Úroveň zručností členských štátov je v súlade s úrovňou zručností krajín mimo EÚ,
pre ktoré existujú porovnateľné údaje: členské štáty EÚ s najlepšími výsledkami patria
medzi poprednú skupinu krajín na celosvetovej úrovni, ale členské štáty na opačnej
strane stupnice nie sú na tom lepšie ako krajiny mimo EÚ s najnižšou úrovňou.
V prípade tejto skupiny členských štátov sa situácia v období rokov 2015 až 2018
postupne zhoršovala, čo naznačuje, že digitálne rozdiely nie sú problémom len medzi
spoločnosťami v rámci členského štátu, ale aj medzi krajinami s vysokou a nízkou
úrovňou v tejto oblasti (body 18 – 21, ilustrácia 8 a ilustrácia 9).

59 Od roku 2010 EÚ zaviedla niekoľko rôznych iniciatív zameraných na digitálne

zručnosti – často ako súčasť širších opatrení. Táto téma je rozsiahla a zahŕňa mnoho
zainteresovaných strán na mnohých úrovniach, ako je veľká časť obyvateľstva, rôzne
úrovne verejnej správy, vzdelávanie a priemysel. Výsledkom je celý rad opatrení
na úrovni EÚ, ktoré prebiehajú súbežne a čiastočne sú vzájomne prepojené (bod 23
a tabuľka 1).
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60 Hoci sa v Digitálnej agende pre Európu navrhla digitálna gramotnosť a spôsobilosť

ako priorita pre ESF v rokoch 2014 – 2020, projekty zamerané konkrétne na odbornú
prípravu v oblasti IKT v členských štátoch predstavovali približne 2 % financovania
z ESF. Komisia dospela k záveru, že opatrenia zamerané osobitne na zvyšovanie úrovne
zručností dospelých boli nedostatočné. Podobne financovanie projektov v rámci
programu Erasmus+ zamerané na základné digitálne zručnosti dospelých odrážalo len
malé percento celkového financovania (body 25, 30, a 34 – 41).

61 Na obdobie po roku 2020 si EÚ stanovila jasný cieľ, že percentuálny podiel

občanov aspoň so základnými digitálnymi zručnosťami by mal do roku 2025 dosiahnuť
70 % v porovnaní s východiskovou úrovňou 56 % v roku 2019. Podľa Komisie si to bude
vyžadovať ročné investície vo výške 48 mld. EUR, ktoré musia pochádzať
zo súkromných zdrojov, ako aj z vnútroštátnych a medzinárodných verejných zdrojov.
Vzhľadom na tento cieľ EÚ vytvorila niekoľko iniciatív a vyčlenila finančné prostriedky
EÚ zamerané na základné digitálne zručnosti pre dospelých (body 46 – 55).

Výzvy do budúcnosti

62 S cieľom dosiahnuť ciele stanovené pre nadchádzajúce programové obdobie EÚ

sme identifikovali niektoré kľúčové výzvy:

63 Dôležitou súčasťou rovnice je primerané financovanie zvyšovania digitálnych

zručností. Politické ciele sa s väčšou pravdepodobnosťou dosiahnu, ak sa identifikujú
zdroje a sumy financovania, aj keď len orientačne. Hoci sa v európskom programe
v oblasti zručností uvádzajú rôzne fondy EÚ, ktoré by mohli podporiť vykonávanie,
nešpecifikujú sa v ňom príslušné sumy.

64 V európskom programe v oblasti zručností sa nevymedzili míľniky na dosiahnutie
celkového cieľa, ani napríklad minimálna úroveň, ktorú by mali dosiahnuť všetky
krajiny. Takéto konkrétne ciele a míľniky by pomohli napríklad pri monitorovaní
vykonávania politiky s cieľom znížiť digitálnu priepasť medzi krajinami s vysokou
a nízkou výkonnosťou.

65 Pokiaľ ide o monitorovanie, zložený ukazovateľ Eurostatu je užitočným nástrojom

na posúdenie úrovne digitálnych zručností občanov EÚ a bude slúžiť
aj na monitorovanie pokroku pri dosahovaní cieľa 70 % ľudí aspoň so základnými
digitálnymi zručnosťami do roku 2025. Aktualizácia ukazovateľa a rozšírenie jeho
rozsahu tak, aby zahŕňal prvok „bezpečnosť“ od roku 2021, užitočne zosúlaďuje tento
ukazovateľ s rámcom DigComp, ale zmení jeho hodnoty. Komisia prijíma opatrenia
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na zníženie tohto vplyvu, ale zmena výpočtu ukazovateľa môže stále ovplyvniť
dosiahnuteľnosť cieľa na rok 2025.

66 Pokiaľ ide o monitorovanie, pre Komisiu bolo ťažké identifikovať projekty

financované EÚ, ktoré mali prispieť k zvyšovaniu úrovne digitálnych zručností
dospelých aspoň na základnú úroveň v období rokov 2014 – 2020, a posúdiť, do akej
miery mohli prispieť k dosiahnutiu tohto cieľa. V období 2021 – 2027 by schopnosť
monitorovať takéto projekty pomohla EÚ posúdiť, či boli opatrenia úspešné alebo nie.

Toto preskúmanie prijala komora II, ktorej predsedá Iliana Ivanova, členka Dvora
audítorov, v Luxemburgu dňa 20. januára 2021.
Za Dvor audítorov

Klaus-Heiner Lehne
predseda

42

Glosár, akronymy a skratky
Cedefop: Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania
Celoživotné vzdelávanie: všetky vzdelávacie aktivity uskutočnené za život s cieľom
zdokonaliť znalosti, zručnosti a spôsobilosti.
COSME: Program EÚ pre konkurencieschopnosť malých a stredných podnikov
COVID-19: ochorenie spôsobené koronavírusom
DESI: index digitálnej ekonomiky a spoločnosti
DigComp: európsky rámec digitálnych kompetencií pre občanov
DSI: ukazovateľ digitálnych zručností
DSJC: koalícia pre digitálne zručnosti a pracovné miesta
Erasmus+: program EÚ na podporu vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu
v Európe najmä poskytnutím príležitosti vysokoškolským študentom študovať
a získavať skúsenosti v zahraničí.
Európske štrukturálne a investičné fondy (EŠIF): päť hlavných fondov EÚ, ktoré
spoločne podporujú hospodársky rozvoj v EÚ: Európsky fond regionálneho rozvoja,
Európsky sociálny fond, Kohézny fond, Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj
vidieka a Európsky námorný a rybársky fond.
Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR): fond EÚ, ktorý posilňuje hospodársku
a sociálnu súdržnosť v EÚ financovaním investícií, ktoré znižujú nerovnováhu medzi
regiónmi.
Európsky sociálny fond (ESF): fond EÚ na vytváranie vzdelávacích a pracovných
príležitostí a zlepšovanie situácie ľudí ohrozených chudobou.
Európsky sociálny fond + (ESF+): nástupca Európskeho sociálneho fondu v období
2021 – 2027.
EUROSAI: Európska organizácia najvyšších kontrolných inštitúcií – jedna z regionálnych
skupín Medzinárodnej organizácie najvyšších kontrolných inštitúcií (INTOSAI), ktorá
zahŕňa NKI 49 európskych štátov a Európsky dvor audítorov.
GR CNECT: Generálne riaditeľstvo pre komunikačné siete, obsah a technológie
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GR EAC: Generálne riaditeľstvo pre vzdelávanie, mládež, šport a kultúru
GR EMPL: Generálne riaditeľstvo pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie
GR ESTAT: Generálne riaditeľstvo Eurostat (Európska štatistika)
GR GROW: Generálne riaditeľstvo pre vnútorný trh, priemysel, podnikanie a MSP
I-DESI: medzinárodný index digitálnej ekonomiky a spoločnosti
IKT: informačné a komunikačné technológie
Investičná iniciatíva v reakcii na koronavírus (CRII): balík opatrení na umožnenie
flexibilného využívania európskych štrukturálnych a investičných fondov v reakcii
na výskyt ochorenia COVID-19.
Malý a stredný podnik (MSP): definícia veľkosti, ktorá sa vzťahuje na spoločnosti a iné
organizácie, na základe počtu zamestnancov a určitých finančných kritérií. Malé
podniky majú menej ako 50 zamestnancov a obrat alebo celková súvaha neprevyšuje
10 mil. EUR. Stredné podniky zamestnávajú menej ako 250 zamestnancov a majú obrat
do 50 mil. EUR alebo celkovú súvahu do 43 mil. EUR.
Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti: fond EÚ na zmiernenie hospodárskeho
a sociálneho vplyvu ochorenia COVID-19 a na zvýšenie udržateľnosti, odolnosti
a pripravenosti hospodárstiev a spoločností členských štátov na zelenú a digitálnu
transformáciu.
Odborné vzdelávanie a príprava: vzdelávanie a príprava s cieľom vybaviť ľudí
vedomosťami a zručnosťami, ktoré sú požadované na trhu práce.
OECD: Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj
Operačný program: základný rámec na vykonávanie projektov súdržnosti
financovaných EÚ v stanovenom období, ktorý odráža priority a ciele stanovené
v partnerských dohodách medzi Komisiou a jednotlivými členskými štátmi.
PIAAC: Program medzinárodného hodnotenia kompetencií dospelých
Pomoc pri obnove v rámci politiky súdržnosti a pri obnove území v Európe (REACT
EU): nástroj poskytujúci dodatočné financovanie na pokračovanie a rozšírenie
investičných iniciatív v reakcii na koronavírus (CRII a CRII+).
Pozičný dokument: dokument, v ktorom je stanovený rámec na dialóg medzi Komisiou
a členským štátom o príprave partnerskej dohody a operačných programov.
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Pracovná sila: každý, kto pracuje, alebo si aktívne hľadá prácu v priamej výrobe
tovarov a služieb.
Strategický rámec pre európsku spoluprácu vo vzdelávaní a odbornej príprave (ET
2020): fórum pre členské štáty na prerokovanie politiky v oblasti vzdelávania, výmenu
osvedčených postupov a učenie sa jeden od druhého.
Učenie / vzdelávanie dospelých: vzdelávacie činnosti po ukončení počiatočného
vzdelávania, súčasť politiky celoživotného vzdelávania EÚ.
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Prílohy
Príloha I – Meranie digitálnych zručností
Odkazujeme na štyri zdroje informácií o úrovniach digitálnych zručností:
1)

Ukazovateľ digitálnych zručností Eurostatu (DSI) bol vypracovaný v spolupráci
so Spoločným výskumným centrom a GR CNECT a prvýkrát bol uverejnený v roku
2015. Tento ukazovateľ je založený na rámci digitálnych kompetencií, ktorý je
všeobecne akceptovaným a vedecky rozvinutým rámcom kompetencií
pre digitálne zručnosti. Ukazovateľ je založený na vybraných činnostiach
súvisiacich s používaním internetu alebo softvéru jednotlivcami vo veku 16 – 74
rokov v štyroch špecifických oblastiach (zručnosti v oblasti informácií,
komunikácie, riešenia problémov a softvéru). Uverejňujú sa štyri úrovne: žiadne
zručnosti, nízke zručnosti, základné a vyššie základné zručnosti. Úrovne
digitálnych zručností ľudí, ktorí nepoužívali internet za posledné tri mesiace,
nebolo možné posúdiť (kategória rýchlo klesá).
Ukazovateľ digitálnych zručností je k dispozícii za roky 2015, 2016, 2017 a 2019.
Vychádza z prieskumu EÚ o používaní IKT v domácnostiach a jednotlivcami. Údaje
zbierajú národné štatistické inštitúty v každom členskom štáte a zasielajú
Eurostatu na validáciu a agregáciu. Eurostat sprístupňuje tento ukazovateľ
na svojom webovom sídle v niekoľkých členeniach (podľa veku, pohlavia,
vzdelania, príjmového kvartilu a hospodárskej činnosti).

2)

Index digitálnej ekonomiky a spoločnosti (DESI) je zložený index, ktorý
sumarizuje príslušné ukazovatele európskej digitálnej výkonnosti a sleduje vývoj
členských štátov v oblasti digitálnej konkurencieschopnosti. Rozmer ľudského
kapitálu indexu DESI meria digitálne zručnosti zohľadnením zručností používateľov
internetu (na základe ukazovateľa digitálnych zručností Eurostatu, ako je uvedené
vyššie) a pokročilých zručností v oblasti IKT (vypočítaných na základe počtu
zamestnaných odborníkov na IKT a absolventov IKT).

3)

Medzinárodný DESI rozširuje index DESI na 18 krajín mimo EÚ s cieľom umožniť
širšie porovnanie digitálnej výkonnosti. Keďže podkladové údaje indexu DESI
od Eurostatu nie sú v prípade niektorých krajín k dispozícii, pre rozmer ľudského
kapitálu sa použili rôzne ukazovatele. Na meranie aspoň základných zručností sa
použil ukazovateľ „jednotlivci, ktorí používali softvér na spracovanie textu
za posledných 12 mesiacov“ na základe štatistík OECD o informačných
a komunikačných technológiách z roku 2019. Metodika I-DESI je preto menej
zložitá a sofistikovaná ako metodika DESI.
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4)

Program medzinárodného hodnotenia kompetencií dospelých (PIAAC) je
programom OECD na hodnotenie a analýzu zručností dospelých. Hlavným
prieskumom uskutočneným v rámci PIAAC je prieskum zručností dospelých.
V tomto prieskume sa meria spôsobilosť dospelých v kľúčových zručnostiach
v oblasti spracovania informácií – gramotnosť, matematická gramotnosť a riešenie
problémov – a zbierajú sa informácie a údaje o tom, ako dospelí využívajú svoje
zručnosti doma, v práci a v širšej komunite. Na základe merania spôsobilosti
dospelej osoby pri riešení problémov v prostredí bohatom na technológie sa
prieskum snaží zahrnúť viac než len čisto pomocné zručnosti súvisiace
s poznatkami a využívaním digitálnych technológií. Hlavným cieľom posúdenia sú
kognitívne aspekty riešenia problémov, pričom využívanie IKT je sekundárne.
Tento prieskum je tiež testom, a nie sebahodnotením, ako je to v prípade
prieskumu Eurostatu. PIAAC bol dokončený v troch kolách v 32 krajinách OECD
a troch subjektoch na nižšej ako celoštátnej úrovni OECD, ktoré zahŕňali Flámsko
(Belgicko), Anglicko (Spojené kráľovstvo) a Severné Írsko (Spojené kráľovstvo).

Úrovne spôsobilosti sa hodnotia nasledovne:
o

Pod úrovňou 1 (priemer OECD 14,6 %): Úlohy sú založené na presne vymedzených
problémoch zahŕňajúcich použitie len jednej funkcie v rámci všeobecného
rozhrania.

o

Úroveň 1 (priemer OECD 28,3 %): Na tejto úrovni si úlohy zvyčajne vyžadujú
používanie široko dostupných a známych technologických aplikácií, ako je
e-mailový softvér alebo webový prehliadač. Problém možno vyriešiť bez ohľadu
na to, či respondent pozná a používa špecifické nástroje a funkcie (napr. funkciu
triedenia). Úlohy zahŕňajú niekoľko krokov a minimálny počet operátorov.

o

Úroveň 2 (priemer OECD: 24,7 %): Na tejto úrovni si úlohy zvyčajne vyžadujú
použitie generických aj špecifickejších technologických aplikácií. Úloha môže
zahŕňať viacero krokov a operácií. Úloha si môže vyžadovať vyhodnotenie
relevantnosti súboru položiek na vylúčenie rozptyľujúcich prvkov. Môže byť
potrebná určitá integrácia a abstraktné uvažovanie.

o

Úroveň 3 (priemer OECD 5,1 %): Na tejto úrovni si úlohy zvyčajne vyžadujú
použitie generických aj špecifickejších technologických aplikácií. Na dosiahnutie
pokroku k riešeniu je potrebné použiť nástroje (napr. funkciu triedenia). Úloha
môže zahŕňať viacero krokov a operácií. Požiadavky na monitorovanie sú zvyčajne
vysoké. Pravdepodobne sa vyskytnú neočakávané výsledky a slepé uličky. Úloha si
môže vyžadovať vyhodnotenie relevantnosti a spoľahlivosti informácií
na vylúčenie rozptyľujúcich prvkov.
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Hlavné rozdiely medzi zloženým ukazovateľom Eurostatu, DESI a PIAAC OECD sú
uvedené v tabuľke 5.

Tabuľka 5 – Porovnanie merania digitálnych zručností
Rozmer

ESTAT (DESI)

OECD PIAAC

Definícia digitálnych
zručností

Na základe DigComp

Kombinácia zručností v oblasti
IKT a kognitívnych prvkov
(riešenie problémov)

Úrovne spôsobilosti

Žiadne
zručnosti/základné
zručnosti/vyššie
základné zručnosti

Úroveň 1 – 3, pod úrovňou 1

Spôsob zisťovania

Sebahodnotenie
prostredníctvom
IKT/prieskum

Počítačový test, začína
podkladovým dotazníkom
a základným testom IKT

Porovnateľnosť v čase
a zemepisnej oblasti

Áno

Nie, iba 1 cyklus

Cieľ

Porovnanie, podpora
politiky EÚ

Základ pre vnútroštátne
stratégie v oblasti zručností,
porovnanie

Včasnosť

2015 – 2017, 2019

Raz v roku 2011 alebo 2014
alebo 2017

Pokrytie

Všetky členské štáty

V rokoch 2011 – 2012: Rakúsko,
Belgicko (Flámsko), Česká
republika, Dánsko, Estónsko,
Fínsko, Francúzsko, Nemecko,
Írsko, Taliansko, Holandsko,
Poľsko, Slovenská republika,
Španielsko, Švédsko, Spojené
kráľovstvo (Anglicko a Severné
Írsko). V rokoch 2014 – 2015:
Grécko, Litva, Slovinsko
V roku 2017 Maďarsko.
Mnoho ďalších členov OECD

Vek zahrnutého
obyvateľstva

16 – 74

16 – 65

Zdroj: EDA na základe informácií Eurostatu, GR CNECT a OECD.

48

Príloha II – Národné koalície pre digitálne zručnosti a pracovné miesta
Krajina

Rakúsko

Belgicko

Bulharsko

Chorvátsko

Cyprus

Národné
Stratégia
koalície
v polovici pre digitálne
roku
zručnosti
2019
a pracovné
miesta

Áno

Nie

Nie

Nie

Áno

Podiel činností podľa cieľových skupín
(ako %)
Hlavné ciele

Všetci
občania

Vzdelávanie

Odborníci
v oblasti
IKT

Pracovná
sila

Áno

Rakúska aliancia pre digitálne zručnosti a povolania vznikla v júni 2020. Ide o dôležitú súčasť
digitálneho akčného plánu, ktorý sa v súčasnosti vypracúva na vnútroštátnej úrovni.
V kapitole o vzdelávaní, ako aj v prierezovej otázke odolnosti voči krízam sú zistenia z fázy
odstavenia v dôsledku ochorenia COVID-19, pokiaľ ide o digitalizáciu, v súčasnosti primárne
zahrnuté a zohľadnené v pláne práce aliancie na roky 2020/21. Ako prvá časť aliancie začala
monitorovacia rada DigComp v marci svoju činnosť ako orgán na zabezpečenie kvality
na pridelenie modelu digitálnej kompetencie pre Rakúsko.

Áno

Belgická národná koalícia je aktívna komunita organizácií, mimovládnych organizácií,
vzdelávacích a zamestnávateľských inštitúcií, sociálnych partnerov. Má jeden jasný cieľ:
inkluzívnym spôsobom zlepšiť, aby Belgičania ovládali digitálne zručnosti pre súčasné
a budúce pracovné miesta.

35 %

25 %

30 %

10 %

Áno

Hlavným cieľom Digitálnej národnej aliancie (DNA) je prilákať viac ľudí na nové technológie,
účinne využívať potenciál digitálnych technológií pre všetkých občanov a podporovať rozvoj
odvetvia IKT v Bulharsku. DNA spolupracuje a zjednocuje prácu podnikov, univerzít a vlády
v Bulharsku a pomáha dosahovať priority stanovené v Digitálnej agende Európy.

10 %

60 %

10 %

20 %

Áno

Cieľom chorvátskej národnej koalície pre digitálne zručnosti a pracovné miesta je využiť
rastúci potenciál odvetvia IKT v Chorvátsku s cieľom viesť rast zamestnanosti v Chorvátsku
a významne prispievať k chorvátskemu hospodárstvu. Cieľom koalície je dosiahnuť tento účel
tým, že získa viac kvalifikovaných odborníkov v oblasti IKT vyškolených v Chorvátsku, ktorí sa
presťahujú do Chorvátska s cieľom riešiť rozdiely v zručnostiach.

10 %

25 %

55 %

10 %

Áno

Grow Digital CY, cyperská národná koalícia sa zameriava na podporu šírenia a zlepšovania
digitálnych zručností s cieľom riešiť nesúlad medzi nízkym počtom odborníkov v oblasti IKT
a vyšším počtom voľných pracovných miest. Zainteresované strany navrhli opatrenia
zamerané na zabezpečenie primeranej a nepretržitej ponuky vysoko kvalitných absolventov
podľa potrieb trhu práce.

10 %

70 %

10 %

10 %

K dispozícii nie sú žiadne informácie
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Krajina

Česká republika

Dánsko

Národné
Stratégia
koalície
v polovici pre digitálne
roku
zručnosti
a pracovné
2019
miesta

Áno

Áno

Vzdelávanie

Odborníci
v oblasti
IKT

Pracovná
sila

Áno

DigiKoalice prispieva k zvyšovaniu digitálnej gramotnosti všetkých občanov Českej republiky
prostredníctvom podpory digitálnych zručností vo vzdelávaní a digitálnych zručností na trhu
práce. To zase pomáha českému hospodárstvu zvyšovať jeho konkurencieschopnosť.
DigiKoalice dosahuje tento viacúčelový cieľ symbiotickým prepojením spolupracujúcich
organizácií, zainteresovaných strán a ich činností.

20 %

40 %

20 %

20 %

Áno

Dánska národná koalícia vymedzuje spoločné ciele, vyzýva príslušné strany, aby sa pripojili
a spoločne vypracovali akčný plán na preklenutie rozdielov v zručnostiach. Hoci Dánsko patrí
medzi najdigitalizovanejšie národy, z výskumu vyplýva, že viac ako milión dánskych občanov
vo veku 16 až 65 rokov nemá digitálne zručnosti. V odvetví IKT má aj Dánsko kritický
nedostatok zručností, ktorý sa zdá byť do budúcnosti čoraz väčší.

60 %

10 %

5%

25 %

Estónska národná koalícia sa usiluje preklenúť rozdiely v digitálnych zručnostiach zameraním
sa na programy, ktoré dokážu vyškoliť veľkú časť obyvateľstva v oblasti digitálnych zručností.
Koalícia zahŕňa tvorcov politík, poskytovateľov elektronických služieb a spoločnosti
poskytujúce odbornú prípravu v oblasti IT. Vyvinula samofinancované a rozsiahle iniciatívy
v oblasti odbornej prípravy, ktorých cieľom je zmenšiť rozdiely v digitálnych zručnostiach.
Účelom týchto činností je znížiť počet ľudí v Estónsku, ktorí nepoužívajú počítače alebo
internet, na 5 %.

80 %

10 %

Francúzska národná koalícia spája miestnych a vnútroštátnych aktérov pôsobiacich
v digitálnej oblasti. Ide o silné partnerstvo, v ktorom zainteresované strany spolupracujú
s cieľom znížiť rozdiely v digitálnych zručnostiach vo Francúzsku podľa pragmatického plánu.
Prispievajú tiež k identifikácii, rozvoju a šíreniu osvedčených postupov.

10 %

10 %

30 %

50 %

Prioritami gréckej národnej koalície sú podpora digitálnej transformácie verejných agentúr,
podpora digitálnych zručností vo vzdelávaní prostredníctvom kódovania a podpora
bezpečnosti internetu. Okrem toho je horizontálnou prioritou podpora digitálnych zručností
a kariéry v oblasti IT pre ženy a dievčatá.

30 %

34 %

2%

34 %

Áno

Áno

Fínsko

Áno

Nie

Francúzsko

Áno

Áno

Nemecko

Áno

Nie

Áno

Hlavné ciele

Všetci
občania

Estónsko

Grécko

Podiel činností podľa cieľových skupín
(ako %)

Áno

10 %

50

Krajina

Maďarsko

Írsko

Taliansko

Národné
Stratégia
koalície
v polovici pre digitálne
roku
zručnosti
a pracovné
2019
miesta

Áno

Áno

Áno

Podiel činností podľa cieľových skupín
(ako %)
Hlavné ciele

Všetci
občania

Vzdelávanie

Odborníci
v oblasti
IKT

Pracovná
sila

Áno

Spolupráca medzi rôznymi členmi maďarskej národnej koalície sa začala niekoľko rokov pred
jej oficiálnym spustením v decembri 2016. Koalícia bola zriadená na uľahčenie rokovaní
zainteresovaných strán s cieľom nájsť riešenia problému nedostatku digitálne kvalifikovaných
ľudí na maďarskom trhu práce a podporiť vládu pri vypracúvaní a vykonávaní primeraných
stratégií.

5%

35 %

30 %

30 %

Áno

Írska koalícia pre digitálne zručnosti a pracovné miesta je partnerstvo viacerých
zainteresovaných strán zamerané na riešenie rozdielov v digitálnych zručnostiach.
Zástupcovia akademickej obce, všetkých sektorov vzdelávania, priemyslu, verejných služieb
a neziskového sektora sa spojili s cieľom zabezpečiť, aby sa Írsko pripojilo k európskemu
úsiliu o podporu trvalého a celkového zlepšovania digitalizácie.

25 %

25 %

30 %

20 %

Áno

Cieľom talianskej koalície je preklenúť rôzne formy sociálnych a kultúrnych rozdielov
v digitálnych zručnostiach talianskeho obyvateľstva, podporovať digitálnu inklúziu
a podporovať rozvoj zručností pre budúce povolania. Koalícia bude predovšetkým zavádzať
opatrenia na podporu digitálnych zručností všetkých občanov tým, že im poskytne nástroje
na vzdelávanie a sebarozvoj (súbory sebahodnotenia, elektronické knihy, online kurzy)
a pomôže ľuďom aktívne a zodpovedne využívať nové služby a nástroje digitálneho
občianstva.

53 %

22 %

25 %

32 %

27 %

23 %

18 %

50 %

10 %

20 %

20 %

Lotyšsko

Áno

Áno

Lotyšská národná koalícia, zriadená v marci 2013, poskytuje rôznym zainteresovaným
stranám priestor na diskusiu a dosahovanie cieľov rozvoja digitálnych zručností pre Lotyšsko
a na spoluprácu na spoločných iniciatívach. Od začiatku partneri realizujú rozsiahle projekty
odbornej prípravy v oblasti digitálnych zručností pre MSP, pracovnú silu, odborníkov v oblasti
IKT, mladých ľudí a všetkých občanov. Aktívne tiež propaguje digitálne služby.

Litva

Áno

Áno

Litovská národná digitálna koalícia podporuje digitálne zručnosti pre život a prácu, podporuje
celoživotné vzdelávanie pre všetkých, najmä mladých ľudí, s cieľom posilniť celkový digitálny
potenciál.
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Krajina

Luxembursko

Malta

Holandsko

Poľsko

Portugalsko

Národné
Stratégia
koalície
v polovici pre digitálne
roku
zručnosti
a pracovné
2019
miesta

Áno

Áno

Áno

Áno

Áno

Podiel činností podľa cieľových skupín
(ako %)
Hlavné ciele

Všetci
občania

Vzdelávanie

Odborníci
v oblasti
IKT

Pracovná
sila

Áno

Digital Luxembourg, Chambre de Commerce a Chambre des Métiers obnovili národnú
koalíciu v septembri 2019. Koalícia spája súkromné a verejné zainteresované strany s cieľom
vytvoriť národný program a koordinovať konkrétne opatrenia na urýchlenie digitálnych
zručností v regióne. V súvislosti s krízou spôsobenou ochorením COVID-19 sa koalícia
zamerala na nové perspektívy digitálnych zručností s cieľom čeliť pandémii COVID-19, najmä
v súvislosti s prácou na diaľku; potreba odbornej prípravy a rekvalifikácie a vplyv na trh
práce. Prostredníctvom svojho webového sídla chcú byť ústredným bodom iniciatív v oblasti
digitálnych zručností/zamestnaní.

Áno

eSkills Malta Foundation je koalícia zložená zo zástupcov vlády, priemyslu a vzdelávania,
ktorej cieľom je poskytovať poradenstvo o súčasných a budúcich politikách v oblasti
digitálnych zručností, prispievať k rozširovaniu vzdelávacích programov v oblasti IKT, viesť
program rozvoja v odbore IKT, viesť kampane a podporovať maltský potenciál elektronických
zručností.

20 %

30 %

30 %

20 %

Áno

Holandská koalícia sa zameriava na rozvoj hnutia v Holandsku zameraného na digitálne
zručnosti a ich vedúce postavenie v záujme začlenenia, inovácie a hospodárskych prínosov.
Základom tohto cieľa je rýchle tempo digitálneho vývoja, ktorý si vyžaduje doplnkové
digitálne zručnosti. Holandská koalícia sa zameriava na zabezpečenie pripravenosti občanov
na všetkých úrovniach na digitálnu transformáciu a zabezpečenie toho, aby sa
programovanie a digitálne zručnosti stali základným prvkom učebných osnov.

15 %

50 %

20 %

15 %

Áno

Cieľom širokej aliancie digitálnych zručností je podporiť rozvoj Poľska využitím plného
potenciálu dostupných moderných informačných technológií, ktoré výrazne menia všetky
aspekty spoločnosti a hospodárstva. Koalícia to sleduje šírením digitálneho vzdelávania
a udržateľného rozvoja digitálnych zručností prispôsobených dynamicky sa meniacemu trhu
práce.

15 %

50 %

20 %

15 %

Áno

INCoDe.2030 sa zameriava na zvyšovanie digitálnych kompetencií všetkých portugalských
občanov s cieľom lepšie reagovať na výzvy digitálnej spoločnosti. Zahŕňa široké spektrum
zainteresovaných strán s cieľom dosiahnuť do roku 2030 digitálne vyspelé Portugalsko.
INCoDe.2030 očakáva, že do roku 2030 bude mať každá portugalská domácnosť prístup
na internet a počet častých používateľov internetu sa zvýši na 90 %.

25 %

25 %

25 %

25 %

K dispozícii nie sú žiadne informácie
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Krajina

Rumunsko

Slovensko

Slovinsko

Španielsko

Švédsko

Národné
Stratégia
koalície
v polovici pre digitálne
roku
zručnosti
a pracovné
2019
miesta

Áno

Áno

Áno

Áno

Áno

Podiel činností podľa cieľových skupín
(ako %)
Hlavné ciele

Všetci
občania

Vzdelávanie

Odborníci
v oblasti
IKT

Pracovná
sila

Áno

Rumunská národná koalícia (Skills4IT) je otvorená platforma, ktorá zahŕňa rôzne
zainteresované strany: tvorcov politík, spoločnosti pôsobiace v oblasti IKT, združenia,
poskytovateľov odbornej prípravy a mimovládne organizácie zapojené do digitálnej
transformácie. Činnosti sa zameriavajú na zavádzanie programovania a kurzov IT v školách,
organizovanie kurzov kybernetickej bezpečnosti a vzdelávacích podujatí. Koalícia tiež
poskytuje odbornú prípravu na zlepšenie digitálnych zručností pracovnej sily.

15 %

40 %

30 %

15 %

Áno

Slovenská národná koalícia (Digitálna koalícia) spája partnerov z vládneho, súkromného,
neziskového a akademického sektora s cieľom pripraviť Slovákov všetkých vekových
kategórií na prácu a život v rozvíjajúcom sa digitálnom hospodárstve. Činnosti koalície
doteraz oslovili viac než 30 000 ľudí.

10 %

30 %

30 %

30 %

Áno

Slovinskú národnú digitálnu koalíciu vytvorili v roku 2016 zainteresované strany z rôznych
odvetví. Digitálna koalícia je otvorené národné fórum, ktoré spája všetky zainteresované
strany. Môžu sa zapojiť do činnosti koalície bez ohľadu na to, či sú podporovateľmi alebo
kritikmi nových príležitostí a zmien, ktoré prináša digitálna transformácia.

25 %

30 %

20 %

25 %

Áno

Španielska národná koalícia združuje približne 200 zainteresovaných strán, ako sú IT
spoločnosti, vzdelávacie inštitúcie a inštitúcie odbornej prípravy, odborové zväzy, nadácie,
združenia a vládne organizácie. Koalícia aktívne formuje diskusiu o rozvoji fondu digitálnych
talentov v Španielsku a podporuje zamestnateľnosť vďaka digitálnym zručnostiam.

10 %

35 %

35 %

20 %

Áno

Celkový účel koalície je dvojaký: Po prvé, zviditeľniť činnosti súvisiace s digitálnymi
zručnosťami, ktoré jednotliví členovia koalície už vykonávajú alebo plánujú uskutočniť,
a vzájomne posilniť účinky týchto činností. A po druhé, zorganizovať spoločné podujatie
zamerané na rodovú rovnosť. Najdôležitejšou hnacou silou cieľov koalície je stratégia
švédskej vlády v oblasti digitálnej politiky, ktorá bola predstavená v máji 2017.

20 %

30 %

30 %

20 %

Zdroj: EDA na základe prehľadov o národných koalíciách pre digitálne zručnosti a pracovné miesta.
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Príloha III – Finančné informácie o zavádzaní programov ESF
pre jednotlivé členské štáty ku koncu roka 2019
Finančné údaje vykazované členskými štátmi sú vymedzené v článku 112 nariadenia
o spoločných ustanoveniach (EÚ) č. 1303/2013:
„1. Členský štát zasiela Komisii na monitorovacie účely do 31. januára, 31. júla
a 31. októbra elektronickou poštou pre každý operačný program a podľa prioritnej osi:
a) celkové a verejné oprávnené náklady na operácie a počet operácií vybratých
na podporu;
b) celkové oprávnené náklady oznámené príjemcami riadiacemu orgánu.
Tieto údaje zasielajú členské štáty prostredníctvom SFC2014 (platforma
pre elektronickú výmenu informácií o zdieľanom riadení fondu medzi členskými štátmi
a Európskou komisiou) a neskôr sa uverejňujú aj na platforme otvorených údajov EŠIF.
Tieto tabuľky obsahujú kategorizáciu súm plánovaných a realizovaných za všetky
programy ESF. Správnosť údajov zabezpečujú členské štáty.
EDA vypočítal sumy v tabuľke 4 za intervenčné oblasti 117 – Zlepšovanie
rovnocenného prístupu k celoživotnému vzdelávaniu a 118 – Posilnenie odborného
vzdelávania a odbornej prípravy; ktoré sú investičnými prioritami ESF 10iii a 10iv.
Z týchto súm sme filtrovali sekundárnu tému 05 Zlepšenie prístupnosti, využívania
a kvality informačných a komunikačných technológií. Sekundárne témy sú určené
na zachytenie informácií o výdavkoch ESF, ktoré prispievajú k prierezovým
sekundárnym témam a cieľom, ako je v našom prípade zlepšenie prístupnosti,
využívania a kvality informačných a komunikačných technológií. Konečný súbor údajov
by mal v ideálnom prípade predstavovať sumy vynaložené na vzdelávanie na získanie
digitálnych zručností.

Tím EDA
Toto preskúmanie EDA s názvom Základné digitálne zručnosti pre dospelých poskytuje
prehľad a analýzu rôznych spôsobov, akými EÚ podporuje úsilie členských štátov znížiť
počet ľudí na trhu práce, ktorí nemajú aspoň základné digitálne zručnosti.
Toto preskúmanie prijala audítorská komora II Investície na podporu súdržnosti, rastu
a začlenenia, ktorej predsedá členka EDA Iliana Ivanova. Audit viedla členka EDA Iliana
Ivanova a podporu jej poskytol vedúci kabinetu Mihail Stefanov a James Verity, atašé
kabinetu; Niels-Erik Brokopp, hlavný manažér; Dieter Böckem, vedúci úlohy;
Agota Krenusz, zástupkyňa vedúceho úlohy; Jussi Bright, Katarzyna Solarek
a Michele Zagordo, audítori.

Iliana Ivanova
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AUTORSKÉ PRÁVA
© Európska únia, 2021.
Politika týkajúca sa opakovaného použitia materiálov Európskeho dvora audítorov
(EDA) je stanovená v rozhodnutí Európskeho dvora audítorov č. 6/2019 o politike
otvoreného prístupu a opakovanom použití dokumentov.
Pokiaľ sa nestanovuje inak (napr. v osobitnom upozornení o autorských právach),
obsah materiálov EDA vo vlastníctve EÚ podlieha licencii Creative Commons
Attribution 4.0 International (CC BY 4.0). To znamená, že opakované použitie je
povolené pod podmienkou, že sa náležite uvedie zdroj a označia prípadné zmeny.
Používateľ nesmie skresliť pôvodný význam či myšlienku dokumentov. EDA nenesie
zodpovednosť za žiadne dôsledky opakovaného použitia.
V prípade, že konkrétny materiál zobrazuje alebo opisuje identifikovateľné súkromné
osoby, napr. fotografie zamestnancov EDA, alebo ak obsahuje prácu tretej strany,
používateľ je povinný získať dodatočné povolenie. Ak je súhlas udelený, ruší a nahrádza
sa ním uvedené všeobecné povolenie a jasne sa vymedzí každé prípadné obmedzenie
týkajúce sa použitia.
V prípade použitia či šírenia obsahu materiálov, ktoré EÚ nevlastní, je potrebné žiadať
povolenie priamo od držiteľov autorských práv.
Politika EDA týkajúca sa opakovaného použitia materiálov sa nevzťahuje na softvér
ani dokumenty, ktoré podliehajú právam priemyselného vlastníctva, ako sú patenty,
ochranné známky, zapísané dizajny, logá a názvy, a používateľovi sa na ne licencia
neposkytuje.
V súbore webových sídiel inštitúcií Európskej únie v rámci domény europa.eu sa
uvádzajú odkazy na sídla tretích strán. Keďže sú mimo kontroly EDA, odporúčame Vám
oboznámiť sa s ich politikami ochrany osobných údajov a autorských práv.
Použitie loga Európskeho dvora audítorov
Logo Európskeho dvora audítorov sa nesmie použiť bez predchádzajúceho súhlasu
Európskeho dvora audítorov.

V dnešnom svete je primeraná úroveň digitálnych
zručností čoraz dôležitejšia v práci i mimo nej.
V roku 2019 mnoho dospelých v EÚ nemalo
základné digitálne zručnosti, čo poukazuje na
„digitálnu priepasť“ medzi dospelými s týmito
zručnosťami a bez nich. V posledných rokoch
došlo k malému pokroku v zmenšovaní týchto
rozdielov.
V tomto preskúmaní skúmame, čo EÚ urobila
na zlepšenie tejto situácie a čo naplánovala na
obdobie 2021 – 2027. Hoci EÚ zlepšila usmernenia
a podporu, ktorú poskytuje členským štátom,
bolo pomerne málo projektov financovaných
EÚ, ktoré sa zameriavali na základné digitálne
zručnosti dospelých. Na základe našej analýzy
poukazujeme na hlavné výzvy, ktorým EÚ čelí
pri riešení rozdielov v digitálnych zručnostiach
v budúcnosti.
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