1. Super správa aj pre teba
Občianske združenie Central European Security Alliance chystá veľkú vec.
Už čoskoro spustí projekt s názvom „Mladí Európania/Yongsters in Europe – YEs 2019“, ktorý
bude zameraný na mladých ľudí do 18 rokov, primárne na študentov stredných škôl.
Preto, ak si študent a zaujímaš sa o dianie okolo seba, prípadne máš pocit, že v škole si sa
nedozvedel niečo dôležité o pozícii Slovenskej republiky v Európskej únii, nevieš, ako sa
prijímajú rozhodnutia a čo to vlastne znamená byť členom Európskej únie, určite nás sleduj
ďalej a dozvieš sa viac.
Nezúfaj ani vtedy, ak máš viac rokov. Realizácia projektu a organizácia veľkého podujatia si
vyžaduje mnoho príprav a určite sa zíde aj tvoja pomoc. Preto ak máš záujem spolupracovať
s nami, napíš na cesa@umb.sk a my sa ti ozveme späť.

2. Študenti stredných škôl pozor!
Registrácia na Akadémiu „Mladí Európania/Youngsters in Europe – YEs 2019“ je už spustená
a počet účastníkov je limitovaný. Ak sa zaujímaš o témy spojené s Európskou úniou, alebo
máš nejaké nejasnosti ohľadom jej fungovania a chceš sa o nich pozhovárať s odborníkmi z
praxe či priamo s europoslancom, tento projekt je ako stvorený pre teba. Našim cieľom je
vyškoliť 20 stredoškolákov, ktorí po absolvovaní Akadémie budú získané informácie šíriť ďalej
medzi svojich rovesníkov.
Projekt „YEs“ je rozdelený do dvoch častí. Prvou z nich je účasť na jednodňovej Akadémii,
ktorá sa uskutoční na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja
Bela v Banskej Bystrici. Študenti Akadémie absolvujú prednášky, počas ktorých sa s nimi
podelia so svojimi poznatkami o Európskej únii zaujímaví hostia. Študenti tak budú mať
jedinečnú príležitosť obohatiť svoje vedomosti o fungovaní Európskej únie a diskutovať s
odborníkmi, ktorí nemajú zvládnutú len teóriu, ale predovšetkým majú skúsenosti s prácou v
európskych štruktúrach. Druhá časť projektu je už na samotných účastníkoch Akadémie.
Stredoškoláci, ktorí budú na Akadémii vyškolení budú mať za úlohu usporiadať na svojej
strednej škole resp. vo svojej triede workshop, v rámci ktorého sa so svojimi spolužiakmi
podelia o poznatky, ktoré na Akadémii získali.
Akadémia sa uskutoční 15.11.2019 na FPVaMV v Banskej Bystrici. Spiatočný cestovný lístok,
občerstvenie a obed počas Akadémie je plne hradené zo strany organizátora.
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Neváhaj preto a prihlás sa aj so svojim kamošom ešte dnes cez registračný formulár do
31.10.2019, pretože počet miest konferencie je limitovaný. V prípade úspešnej registrácie
budeme každého záujemcu obratom kontaktovať s bližšími informáciami a podrobným
programom.
Registračný formulár
V prípade ďalších otázok nás neváhajte kontaktovať na našej emailovej adrese alebo sledujte
našu web stránku cesa.sk

3. Nezabudni sa prihlásiť a zavolať aj kamoša! Ostáva posledný deň
Prečo sa prihlásiť? Tu je hneď niekoľko dôvodov:
1. spoznáš nových ľudí v tvojom veku a s podobnými záujmami,
2. zažiješ deň mimo školy a budeš sa učiť neformálnym spôsobom,
3. určite sa dozvieš množstvo dôležitých informácií o fungovaní Európskej únie,
4. budeš sa môcť pozhovárať so zaujímavými hosťami,
5. obzory ti rozšíria aj aktívni vysokoškoláci, s ktorými sa môžeš baviť o svojej budúcnosti,
6. dostaneš niekoľko kníh a brožúr, ktoré ti pomôžu lepšie chápať EÚ,
7. budeš stáť pri budovaní komunity mladých ľudí, ktorým nie je ľahostajné smerovanie SR
Tak neváhaj a prihlás sa na Akadémiu YEs 2019 a zaži neopakovateľný deň so zaujímavými
ľuďmi.

4. Na koho sa môžete tešiť? Na hosťa z ministerstva...
Akadémia YEs 2019 sa blíži a zoznam hostí, ktorí Vám budú prednášať je už taktiež hotový.
Na koho sa teda môžete tešiť? S kým sa budete môcť zhovárať a urobiť si s ním fotografiu na
pamiatku, ktorú kážete kamošom v triede?
Na prvý panel Akadémie prijal pozvanie Martin Cimerman, ktorý nám objasní, prečo sme
vlastne súčasťou Európskej únie a čo to pre Slovensko znamená. Martin Cimerman je
absolventom Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela
v Banskej Bystrici v odbore Medzinárodné vzťahy, pričom 2 roky strávil štúdiom v zahraničí,
konkrétne na Université de Reims Champagne Ardennes. Štyri roky pracoval v Národnej rade
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Slovenskej republiky a v súčasnosti pôsobí na Ministerstve zahraničných vecí a európskych
záležitostí Slovenskej republiky.

5. Na koho sa môžete tešiť? Na europoslanca...
Významným hosťom Akadémie bude Michal Wiezik, ktorý objasní prácu v európskych
inštitúciách a porozpráva o tom, čo tam vlastne europoslanec robí. Určite ste sa nejeden krát
spýtali, ako vyzerá bežný pracovný deň slovenského europoslanca. Čo všetko má na starosti,
aké sú jeho kompetencie a aká je jeho hlavná úloha? Koľko ľudí vlastne pracuje
v europarlamente a je táto práca pre nás všetkých dôležitá?
Michal Wiezik sa narodil v Martine a vyštudoval odbor ochrana prírody a ekológia krajiny na
Technickej univerzite vo Zvolene. Je vedec, vysokoškolský učiteľ a ekológ. V roku 2019 ho
zvolili za poslanca Európskeho parlamentu za koalíciu Progresívne Slovensko a SPOLU. Prišiel
zo SPOLU Miroslava Beblavého. Presadzuje fungujúcu ochranu prírody, podporu života
a racionálny manažment prostredia a spoločnosti.

6. Prečo robíme tento projekt? O čom to celé je?
Mladým ľuďom EÚ ponúka množstvo výhod. Možnosti štúdia po celej EÚ, bezproblémové
cestovanie či práca v zahraničí sú len úlomok z toho, čo predstavuje. „Čo ďalšie mi EÚ
ponúka?“ a „Aký má na mňa vplyv členstvo SR v EÚ?“
Našim cieľom je povzbudiť diskusie o aktuálnych európskych témach a prispieť k budovaniu
silnejšej komunity mladých, proeurópsky zmýšľajúcich ľudí. S odborníkmi budeme počas
jednodňového semináru hľadať odpovedať na otázky, čo pre mladých ľudí robí EÚ, aká je SR
v EÚ a aké má priority a ciele. Spoločne budeme diskutovať na tému, či sa vďaka EÚ cítime
bezpečnejšie, a čo si možno predstaviť pod pojmom „mladý Európan“.
Projektom Mladí Európania/Youngsters in Europe – YEs 2019 chce CESA pomôcť pri
upevňovaní komunity mladých ľudí, ktorým nie je ľahostajná SR, ani jej záväzky a
medzinárodné postavenie. Veríme, že z jednodňovej akadémie môže do pár rokov vzniknúť
týždňový program, počas ktorého sa študenti dozvedia viac o fungovaní zahraničnej politiky,
ale aj o fungovaní EÚ. Vznikne väčší priestor pre zdieľanie svojich skúseností, či sebarozvoj,
ktorý bude spočívať v intenzívnejších workshopoch, zameraných nielen na informácie, ale aj
na rozvíjanie soft skills.
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Tak čo, ideš s nami do toho?

7. Na koho sa môžete tešiť? Na politickú poradkyňu...
O Európskej únii sa toho povedalo a napísalo už veľa. Z novín, diskusií, televízie aj internetu
sa na nás denne valia správy rôzneho charakteru a niekedy môže byť ťažké rozoznať, čo je
pravda a čo má od nej ďaleko. Preto je dôležité pýtať sa a overovať si informácie. Na
Akadémii YEs 2019 budete mať jedinečnú príležitosť pozhovárať sa s Karolínou Koščovou
Stach, ktorá bude hovoriť na tému Mýty a pravdy o EÚ.
Karolína Koščová Stach absolvovala magisterské štúdium na Masarykovej univerzite v Brne,
kde študovala v odbore Európske štúdia. Po ukončení štúdia pôsobila v Amnesty
international, kde sa venovala problematike etnických menšín v Českej republike a na
Slovensku. Následne pracovala ako výskumná asistentka pre poslanca Národnej rady
Slovenskej republiky a od roku 2014 pôsobí ako politická poradkyňa slovenských
europoslancov v Európskom parlamente. Okrem európskej agendy sa venuje písaniu
komentárov a analýz, menšinovej a sociálnej politike.

8. Na koho sa môžete tešiť? Na vysokoškolského učiteľa v úlohe
moderátora...
Workshopy s našimi skvelými rečníkmi nebudú prebiehať obyčajnou formou prednášky, na
ktoré ste zvyknutí v školských laviciach. Naša akadémia bude moderovaná, aby ste mali
priestor na otázky a dostalo sa vám odpovede. K dispozícii bude aj sli.do, vďaka ktorému
môžete klásť otázky aj bez toho, aby ste mali stres pred ostatnými.
Moderátor podujatia, Vladimír Müller, je absolventom študijného programu Medzinárodné
vzťahy na FPVaMV UMB v Banskej Bystrici. Vo svojej vedecko-výskumnej činnosti sa
zameriava na problematiku medzinárodnej ekonomickej integrácie, globalizácie a na oblasť
obchodnej politiky EÚ. Počas štúdia absolvoval odborné stáže na Ministerstve zahraničných
vecí a európskych záležitostí SR, na Veľvyslanectve SR v Haagu a na Stálom zastúpení SR pri
EÚ v Bruseli (oddelenie obchodnej politiky). Je autorom niekoľkých odborných článkov a
pravidelne sa zúčastňuje vedeckých konferencií a iných podujatí.
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9. Stihol si sa registrovať? Výborne, tešíme sa na teba
Prihlasovanie na Akadémiu je už oficiálne uzavreté a všetkým záujemcom sa chceme aj touto
cestou poďakovať. Vybraným účastníkom gratulujeme a tešíme sa na Vás v Banskej Bystrici.
Dátum konferencie: 15.11.2019
Miesto konania: Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela,
Banská Bystrica
Začiatok konferencie: 10:00
Miestnosť: Prednášková miestnosť P4
Obed a občerstvenie budú zaobstarané v Národnom dome a v prednáškovej miestnosti, kde
sa bude Akadémia odohrávať.
Ako prídete do Banskej Bystrice? Kde nájdete našu fakultu?
Adresa: Kuzmányho 220/1, 974 01 Banská Bystrica
 Ak vystúpite na železničnej stanici tak pred hlavným vchodom stojí MHD pôjdete č. 1
alebo č. 34 vystúpite na zastávke Národná.
 Ak pôjdete autobusom tak budete musieť prejsť cez pasáž Terminálu na vlakovú
stanicu kde sú spomínané MHD.

10.Pozri si program Akadémie YEs 2019!
Program Akadémie YEs 2019:
9:30 – 10:00
10:00 – 11:00
11:00 – 11:15
11:15 - 12:15
12:30 - 13:30
13:45 – 14:45
15:00

registrácia
I. panel „Prečo sme v EÚ a čo to pre Slovensko znamená?”
coffee break
II. panel „Práca v európskych inštitúciách. Čo tam vlastne robíme?”
obed (Národný dom)
III. panel „Mýty a pravdy o EÚ”
neformálny coffee break, kde Vám radi vysvetlíme, ako postupovať pri
príprave a organizácii študentských workshopov, na čo sa zamerať a
ako zaujať svojich spolužiakov pri prezentácii poznatkov, ktoré ste u
nás získali. Ak potrebujete počkať na spoj naspäť domov, môžete
počkať s nami na fakulte, pokecať s nami alebo s hosťami o témach,
ktoré Vás ešte zaujímajú a nemali ste čas ich prebrať.

Jednotlivé panely budú prebiehať formou prednášok spojených s diskusiou. Je potrebné, aby
si študenti pripravili otázky o tom, čo ich najviac zaujíma v oblasti fungovania Európskej
únie.
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11. Projekt sa uskutočňuje vďaka podpore Ministerstva zahraničných vecí
a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Prečo sa Akadémia koná najmä vďaka podpore Ministerstva a o akú podporu ide?
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR je orgánom štátnej správy
Slovenska pre oblasť zahraničnej politiky a snaží sa podporiť verejnú diskusiu na témy
medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky.
K rozprúdeniu diskusie je preto dôležitý aj mimovládny sektor a akademická obec, ktoré
môžu žiadať o poskytnutie dotácie na zaujímavé projekty. Z tohto dôvodu sme ako občianske
združenie mali možnosť podať žiadosť o poskytnutie grantu, ktoré ciele a účel posúdilo
Ministerstvo a finančný príspevok na YEs 2019 sme získali. Vďaka nemu sa môže konať
Akadémia a ty máš šancu stretnúť zaujímavých hostí a pozhovárať sa s nimi na témy, ktoré sa
týkajú Európskej únie.

12. Pomoc Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity
Mateja Bela
Ako nám pomáha Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov? Ide o významné
akademické pracovisko, ktoré pripravuje odborníkov pre oblasť medzinárodných vzťahov,
verejnej politiky a štátnej správy. Absolventi fakulty reprezentujú Slovensko aj v inštitúciách
Európskej únie a v oblasti medzinárodných vzťahov.
Vyučujúci aj vedenie fakulty majú pozitívny prístup ku každej zaujímavej študentskej
iniciatíve a podporujú nové projekty a nápady študentov. Vďaka tomuto prístupu sa nám
s fakultou výborne spolupracovalo či už pri vybavení priestorov, ale aj s pomocou
s moderovaním podujatia.

13. Spolupráca s Radou mládeže Banskobystrického kraja
Našou jasnou voľbou pri šírení informácie o konaní Akadémie v rámci projektu YEs 2019 bola
Rada mládeže Banskobystrického kraja, ktorá združuje mládežnícke organizácie s cieľom
vytvoriť lepšie podmienky a prostredie pre ich fungovanie. Nakoľko spája mladých ľudí
z Banskobystrického kraja, pozná žiakov a študentov na stredných školách, spolupráca bola
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veľmi úspešná. Dôležitým faktorom bol aj fakt, že Rada mládeže má bohaté skúsenosti
s organizáciou aktivít rôzneho charakteru za pomoci neformálneho vzdelávania.
Mladí aktivisti a ľudia v mládežníckych organizáciách by mali vyvíjať úsilie, aby nadväzovali
spoluprácu a pomáhali si vo svojich iniciatívach, pretože vďaka tomu sa ich myšlienky budú
rýchlejšie šíriť a mládež bude mať silnejší hlas.

14. Na Zastúpení Európskej komisie sa dozviete najviac relevantných
informácií
Aj na Slovensku vieš byť blízko k EÚ a zistiť si všetko potrebné z prvej ruky, pretože existuje
inštitúcia, ktorá širokej verejnosti sprostredkováva informácie týkajúce sa EÚ. Všetky dôležité
údaje podáva nielen verejnosti, ale aj vláde a ďalším orgánom a zainteresovaným subjektom
Európska komisia, ktorá je na Slovensku zastúpená prostredníctvom miestnej kancelárie so
sídlom v Bratislave.
Zastúpenie Európskej komisie je preto pochopiteľne jedným z našich partnerov projektu
a vďaka ním dostaneš počas Akadémie množstvo kvalitného materiálu, ktoré využiješ ako na
vlastné účely, tak aj pri workshopoch na tvojej škole, kde svojich spolužiakov môžeš ohúriť
množstvom zaujímavých faktov, ktoré ich určite neunudia.

15. Náš odborný garant SSPI
CESA je mladým združením, ktorého nové nápady boli posilnené skúsenosťami odborného
garanta projektu, ktorým je Slovenský inštitút pre bezpečnostnú politiku, ktorý spája
expertov v oblasti bezpečnostnej a obrannej politiky z vládnych, mimovládnych, ale aj
súkromných a akademických inštitúcií. Má bohaté skúsenosti s prípravou a realizáciou
mnohých odborných podujatí venovaných mladým ľuďom, či pedagógom. Je zakladateľom
portálu venovaného kybernetickej bezpečnosti s názvom CyberSec.sk a prišla s nápadom na
portál Antipropaganda, ktorý sa zameriava na odhaľovanie mýtov o zahraničnej
a bezpečnostnej politike.
V danej oblasti sú už zabehnutou organizáciou, ktorej rady a usmernenia boli pre realizáciu
projektu veľmi dôležitými, rovnako ako skúsenosti s prácou s mladými ľuďmi, ktoré sa stali
počas Akadémie užitočným nástrojom pre efektívnu komunikáciu a prácu so žiakmi
a študentmi.
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16. Ako sa pripraviť na Akadémiu?
Už o pár dní ťa čaká Akadémia YEs, ktorú pre teba pripravuje, spolu s partnermi, občianske
združenie Central European Security Alliance. Dúfame, že sa na tešíš na deň strávený s nami,
pretože my sme už pripravení a nižšie sme ti spísali pár vecí, na ktoré by si nemal zabudnúť,
aby si nebol v strese.
1. pozorne si prečítaj program, aby si nezmeškal začiatok workshopov,
2. uisti sa, že sa vieš dostať do Banskej Bystrice a aj späť domov (daj nám vedieť, ak budeš
meškať),
3. prečítaj si ešte raz pokyny a v prípade, že budeš mať problém dostaviť sa cez mesto na
fakultu, zavolaj na telefónne číslo, ktoré máš priložené v maili,
4. dones so sebou svoju zvedavosť, my ti dáme odpovede na otázky a tiež pero a papier na
ich zapísanie,
5. ak máš záujem, v autobuse alebo vo vlaku si môžeš spísať otázky na našich hostí, uľahčí ti
to komunikáciu a nebudeš v strese,
6. nezabudni so sebou priniesť podpísaný „Súhlas so spracovaním osobných údajov“, ktorý
sme ti poslali v maili (ak si ešte nemal 18 rokov, musí byť podpísaný tvojim zákonným
zástupcom).

17. Si vysokoškolák?
Si študent vysokej školy na Slovensku? Uvažuješ ale o tom, že by si časť svojho štúdia strávil
na zahraničnej vysokej škole? EÚ ti pomôže.
Ak si sa rozhodol pre štúdium v zahraničí, nie je nič lepšie ako využiť program Erasmus.
Bližšie informácie o možnostiach štúdia v zahraničí v rámci programu Erasmus ti poskytne
priamo tvoja univerzita.
Ako študent programu Erasmus nemusíš platiť školné a kredity, ktoré si získal na zahraničnej
vysokej škole, sa ti započítajú do študijných výsledkov na tvojej univerzite. Výhodou je
v neposlednom rade grant, ktorý cez program Erasmus dostaneš, a ktorý ti vie sčasti alebo
úplne pokryť náklady na život v zahraničí.
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Ako občan EÚ máš PRÁVO študovať v ktorejkoľvek krajine EÚ za rovnakých podmienok ako
domáci. Aj keď uznávanie zahraničných diplomov ešte nie automatické, tento proces sa EÚ
snaží zjednodušiť. Už dnes existujú vo všetkých krajinách EÚ centrá, ktorých úlohou je
hodnotiť porovnateľnosť diplomov.

18.Máš už po výške?
Európska únia ti podáva pomocnú ruku aj po skončení vysokej školy! Chceš sa ďalej
vzdelávať? Získať nové skúseností a medzinárodné kontakty?
Ak si práve doštudoval a chcel by si získať praktické skúsenosti v inej krajine, inštitúcie
Európskej únie ti ponúkajú možnosť stáže a získania nových vedomostí o tvorbe politiky EÚ.
Okrem toho, že sa niečo nové naučíš a obohatíš svoj životopis, máš možnosť vybudovať si
medzinárodnú sieť kontaktov a samozrejme priateľov.
K programom Európskej únie, ktoré ti takéto stáže ponúkajú patrí napríklad ErasmusIntern,
ktorá ti pomôže vyhľadať stáž v zahraničí alebo platforma Drop´pin@EURES, ktorá ti naopak
vie pomôcť pri tvojich prvých krokoch na trhu práce. Na tejto platforme nájdeš aktuálnu
ponuku stáží, učňovskej alebo odbornej prípravy. Ak chceš vyhľadať podobné príležitosti
v celej Európe, poslúžia ti tiež zdroje ako Eurodesk alebo Európsky portál pre mládež.
Pre podporu vzdelávania prijala Európska únia viacero opatrení, medzi ktoré patrí napríklad
stratégia EÚ pre mládež na roky 2019 – 2027.

19.Mal si už 18 rokov?
Poznáš iniciatívu DicoverEU? Myslíme si, že veľa mladých ľudí o tomto projekte ešte
nepočulo, je preto čas to zmeniť.
Máš 18 rokov a páčilo by sa ti cestovať po celej Európe zadarmo? Európska únia ti takú
možnosť ponúka. V roku 2018 spustila Európska únia program bezplatných cestovných
lístkov pod názvom DiscoverEU, ktorý sa zameriava na mladých ľudí na prahu dospelosti.
Bezplatný lístok platí nie len na vlakovú dopravu, ale aj iné druhy s cieľom zapojiť do projektu
čo najviac mladých ľudí z rôznych častí Európskej únie.
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Aké sú však podmienky? Stačí ak máš 18 rokov a si štátnym príslušníkom jedného z 28
členských štátov EÚ. Do programu sa môžeš zapojiť ako jednotlivec alebo ako skupina
kamošov (najviac piati), pričom cestovať môžete až mesiac. Čo je lepšie ako možnosť
zadarmo cestovať spolu s kamošmi a spoznávať krásy európskych štátov?
Ak teda chceš zažiť nové dobrodružstvá, nájsť si nových priateľov a spoznávať rozmanitosť
Európy a jej kultúrneho bohatstva neexituje nič lepšie ako sa do projektu zapojiť. Aktuálne
informácie nájdeš na stránke Európskeho portálu pre mládež.

20. Vedel si, že...
Poznáš všetky fakty a zaujímavosti o Európskej únii?
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.

EÚ je politická a hospodárska únia, ktorá má spoločné inštitúcie a parlament EÚ. Členské
štáty EÚ zdieľajú spoločné záujmy a spoločné hodnoty.
„Prvú“ Európsku úniu založilo šesť krajín v roku 1958, hoci sa v tom čase nenazývala
„Európska únia“.
Motto Európskej únie je „Zjednotení v rozmanitosti“ a bolo prvýkrát použité v roku 2000.
Hymnou EÚ je melódia, ktorú v roku 1823 zložil nemecký skladateľ Ludwig van
Beethoven.
Deň Európy sa oslavuje 9. mája.
V Európskej únii sa používa 24 úradných jazykov, pričom najbežnejšie používané sú
angličtina, francúzština a nemčina. Ak prebiehajú diskusie, zasadnutia a konferencie
Európskeho parlamentu, úradné prepisy a dokumenty sa preložia do všetkých týchto
jazykov.
Rozlohou najväčšia krajina EÚ je Francúzsko, zatiaľ čo krajinou s najväčším počtom
obyvateľov je Nemecko.
Naopak najmenšou krajinou EÚ podľa rozlohy a počtu obyvateľov je Malta.
Viac ako 50% celkovej svetovej výroby čokolády predávajú a konzumujú Európania.
Je domovom druhej najaktívnejšej sopky na svete, konkrétne ide o horu Etnu v Taliansku.
Ide o stratovulkán, ktorý sa nachádza na východnom pobreží Sicílie.
11. EÚ je najväčším dovozcom žabích stehien. Každoročne z Ázie dováža viac ako 10 000
ton žabích stehien. Zaujímavým faktom je, že ide najmä o anglickú pochúťku, pretože
správy o existencii tejto špeciality v Spojenom kráľovstve sa datujú niekedy v období
medzi 7500 pred n.l. a rokom 6250 pred n.l. Až v 12. storočí Francúzi formálne
zaradili žaby do jednej z európskych kuchýň.
12. Francúzsko dvakrát zamietlo britskú žiadosť o členstvo v EÚ.
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Samozrejme, ani my nevieme všetko, a preto ak vieš nejakú zaujímavú vec, ktorá sa tu
nespomína, pokojne nám napíš na FB alebo na mail cesa@umb.sk

21. Ako sa páčilo účastníkom Akadémie YEs?
Účastníci Akadémie YEs 2019 vyjadrili svoju motiváciu prihlásiť sa, ale aj pocity z priebehu
Akadémie ako v dotazníkoch, tak aj prostredníctvom videí a s ich súhlasom zverejňujeme
niektoré myšlienky, ktoré môžu byť zaujímavé aj pre ďalších mladých ľudí, zvažujúcich účasť
na ďalšom ročníku projektu.
Prečo si sa prihlásil/a? Prečo si si vybral/a práve projekt YEs?
 „Mne sa páčila možnosť porozprávať sa, spýtať sa a informovať sa zo spoľahlivých
zdrojov, zistiť čo sú naozaj pravdivé veci a čo nie.“
 „Veľmi ma oslovila táto koncepcia. Prišla mi ako zaujímavá príležitosť dozvedieť sa
niečo viac, aj od ľudí, ktorí priamo pracujú v európskych inštitúciách.“
Aké sú podľa teba plusy a mínusy členstva v EÚ? Čo sú slabosti EÚ a čo jej prednosti?
 „Sú tu super možnosti cestovania, obchodu, študenti majú veľmi veľa príležitostí.“
 „Je veľmi ťažké zhrnúť nevýhody. Náš obchod a naše výrobky by mohli ísť lepšie bez
tej EÚ.“
 „Najväčšie plus, najmä pre študentov, je možnosť cestovania a študovania v rámci EÚ
bez nejakých špeciálnych povolení a nevýhodou je možno nejaké nariadenie,
ktorému sa občas musíme ako členský štát podriadiť, aj keď s ním nie celkom
súhlasíme.“
 „EÚ chráni demokraciu na Slovensku. Je takou pákou na to, aby sme žili v právnom
štáte, boli dodržiavané ľudské práva a tak ďalej. Dáva istotu. Za nevýhodu považujem
to, že EÚ má niekedy až príliš slabé kompetencie, hlavne čo sa týka nastavovania
pravidiel a ich následného vymáhania – EÚ poskytuje veľké množstvo prostriedkov,
lenže tie väčšinou vytvárajú priestor na veľkú korupciu, pretože EÚ nemá dostatočné
kompetencie.“
Ako sa ti páčilo na Akadémii? Čo ti priniesol tento projekt?
 „Veľmi sa mi páčilo. Ľudia sú tu veľmi príjemní, aj z organizácie, aj diskutujúci. Otázky
sú super a mladí ľudia sú veľmi aktívni, čo som nečakala, lebo väčšinou sú všetci ticho
a boja sa zdvihnúť ruku.“
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„Tento projekt je veľmi špecifický tým, že mám možnosť priamo sa pýtať zástupcov,
ktorí sú alebo pracujú v EÚ inštitúciách a je to jedinečná príležitosť pýtať sa na ich
názory.“
„Je dobré stretnúť sa s odborníkmi. Najviac sa mi páčilo, že tu boli ľudia, ktorí sa
nehrali na pána v obleku, ktorý iba obhajuje to, čo robí, ale odpovedal aj na otázky,
ktoré niekto berie ako podpásovky.“

22. Ako bolo na Akadémii? 1. časť
Central European Security Alliance, s finančnou podporou Ministerstva zahraničných vecí
a európskych záležitostí Slovenskej republiky, v spolupráci s Fakultou politických vied
a medzinárodných vzťahov, Zastúpením Európskej komisie na Slovensku, Radou mládeže
Banskobystrického kraja a odbornou garanciou Slovak Security Policy Institute, uskutočnilo –
dňa 15. novembra 2019 – Akadémiu pre mladých ľudí v rámci projektu Mladí Európania/
Youngsters in Europe. Touto cestou by sme chceli ešte raz poďakovať všetkým partnerom,
rečníkom, moderátorovi a účastníkom poďakovať a priniesť všetkým krátky záznam
z každého panelu.
Podujatie uviedla prezidentka združenia Kristína Rusnáková, ktorá hostí privítala a
predstavila partnerov a sponzorov. Celé podujatie moderoval Vladimír Müller, ktorý úvodom
poznamenal, že nejde o propagandu EÚ, ale o interaktívnu formu prednášky, ktorá je
slobodným miestom pre kladenie rôznych otázok, k čomu možno využiť aj sli.do.
Prvý hosť – Martin Cimerman – začal svoj workshop tým, že EÚ predstavuje dôležitú
a rešpektovanú inštitúciu a má prestíž na svetovej úrovni. „V priestore Európy sa prehnalo
mnoho ríš, mnoho vojen, mnoho nepokojov a neznášanlivosti medzi krajinami. EÚ je
inštitúcia, ktorá je vyvrcholením snáh filozofov, panovníkov, politikov a štátnikov už od čias
stredoveku.“ V súčasnej podobe EÚ zodpovedá projektu, ktorý zaznamenal významný posun
v ekonomike, politike, ale aj stabilizácii demokracie a umožnila zachovať mier v Európe. EÚ,
v podobe akú poznáme dnes, sa výrazne reformovala v roku 2009 podpísaním Lisabonskej
zmluvy a v súčasnosti sa SR aktívne podieľa na aktivitách EÚ. Pre p. Cimermana je
najdôležitejším aspektom nášho angažovania sa Predsedníctvo SR v Rade EÚ.
Po úvodnej reči a pútavého vysvetlenia fungovania EÚ, nasledovala otázka študenta, či sa po
referende vo Veľkej Británii nezačne EÚ rozpadať. Podľa p. Cimermana využila Veľká Británia
tému EÚ na vnútropolitický boj, no viedla ho bez toho, aby existoval dialóg o tom, čo sa
stane potom, keď členský štát opustí EÚ a ako sa bude postupovať. Išlo o veľmi
nepremyslený politický ťah.
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Ďalšou zaujímavou otázkou z publika bolo, prečo SR nie je v inom ekonomickom zoskupení,
ale práve v EÚ. Tu je potrebné zobrať do úvahy históriu. V medzivojnovom období sme vždy
boli partnermi európskych krajín, predovšetkým smerom na západ. Taktiež hrá rolu aj
náboženstvo. Potrebujeme, samozrejme, keďže sme malá krajina aj nejaký ochranný štít
a teda okrem ekonomických výhod potrebujeme aj výhody EÚ, ktoré spočívajú v obrane
krajiny. Nemôžeme byť ako Švajčiarsko, lebo ich geopolitická situácia je úplne iná a môžu si
dovoliť neutralitu, na čom sa historicky dohodli všetky okolité regionálne mocnosti, a tak je
neutralita tolerovaná. Vďaka tejto otázke sa začalo živo diskutovať o výhodách a nevýhodách
EÚ. P. Cimerman menoval nevýhody – ako drahšie ceny za potraviny a malá
konkurencieschopnosť v poľnohospodárskom priemysle. Poľsko uspelo pri negociáciách a ich
poľnohospodárstvo zohráva významnú úlohu v rámci celého európskeho priestoru. Druhou
nevýhodou, ktorú komentoval bola malá transparentnosť pri eurofondoch a
teda poskytnutie veľkého priestoru pre korupciu. Treťou menovanou nevýhodou bolo
strácanie suverenity v prospech nadnárodných inštitúcii. Pre p. Cimermana však najväčšou
nevýhodou ostáva neschopnosť EÚ predať sa a interpretovať samú seba ako inštitúciu, čo sa
prejavuje vznikom rôznych protieurópskych nálad. Výhodou ale na druhej strane je to, že sa
vieme ako EÚ spájať a spoločne presadiť lepšie podmienky s budúcimi partnermi.
Prečo však v poslednej dobe prevládajú hlavne tie negatíva? To bola jedna z ďalších otázok,
na ktorú p. Cimerman reagoval odpoveďou, že ide najmä o neinformovanosť Európanov, z
ktorej ťažia najmä nové politické strany a schválne vyvolávajú u nich pocit zbytočnosti EÚ,
pretože nikto nevie čo sa v Bruseli deje. Je preto kľúčové, aby elity v Bruseli a elity na
domácej pôde hovorili o tom, čo sa odohráva a prečo je dôležité byť súčasťou EÚ.
Nasledovala otázka, čo by znamenal vstup Ukrajiny do EÚ a nasledovný vzťah s Ruskom
v kontexte SR. Podľa p. Cimermana nie je vstup Ukrajiny do EÚ možný, pretože Ukrajina
nemá pod správou celú krajinu kvôli okupácii niektorých regiónov, a tak si EÚ nedokáže
presadiť podmienky, ktoré stanovuje. EÚ teda v prvom rade musí vyriešiť konflikt s Ruskom
a to je základ pre to, aby sa vôbec mohlo uvažovať, či Ukrajina môže mať bližší vzťah s EÚ.

23. Ako bolo na Akadémii? 2. časť
Hosťom druhého panela bol europoslanec Michal Wiezik a celú diskusiu je možné nájsť na
oficiálnej FB stránke Central European Security Alliance rovnako, ako záznam z ostatných
dvoch panelov.
Úvodom p. Wiezik študentom priblížil, ako vyzerá bežný deň europoslanca a upozornil na to,
že europoslanca nemôže nikto nútiť, aby vykonával aktivity, ktoré však on sám pokladá za
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kľúčové. Prvou položenou otázkou bolo, koľko je pravdy v tvrdení, že europoslanec nemá
príležitosť presadiť národný záujem, čo vysvetlil tak, že vládny záujem je niečo iné, ako
záujem národný, lebo napríklad to, čo je v záujme vlády, nemusí byť v záujme štátu.
Spomínal, že „diktát Bruselu“ je nezmysel, pretože inštitúcie prijímajú zákony veľmi
komplexne a do celého procesu majú čo povedať aj vlády jednotlivých krajín. Poznamenal
tiež, že ako europoslanec nahlásil na komisiu Slovenskú republiku za porušovanie zákonov
v súvislosti s vyrubovaním lesov, pretože tak narúša ochranu prírody a z jeho pohľadu je
neprijateľné, ako sa správame k prírode.
P. Wiezik reagoval aj na otázku, ako sa pôsobí vo výbore. Podľa jeho slov to u nich funguje
veľmi dichotomicky a veľa ľudí je za environmentálnu ochranu, no sú tam takí, čo ju regulujú.
V niektorých zákonoch chýbajú vedecké poznatky, a preto sú niektoré z nich neefektívne,
lebo nevedia zohľadniť vedecké skutočnosti, no práve odborná prax a znalosti danej
problematiky sú kľúčové. Dodal, že do roku 2050 by mala byť Európa uhlíkovo neutrálna, no
aktuálne ešte nevie, ako sa k tomu dopracovať. Tiež vyjadril, že tvorí 1/751 v parlamente, no
stále sa dá získavať spojencov pre svoje návrhy. Snaží sa ochrániť lesy a prírodu a zatiaľ tvrdí,
že je úspešný.
Akú rolu EÚ zohráva v geoinžinierstve? To nie je v Európe nijakým spôsobom významné, skôr
sa hovorí o bioenergetike a spaľovaní biomasy. Geoinžinierstvo nie je vec, ktorá sa rieši, skôr
sa rieši uhlíková daň. Problémom ale je, že zavedením dane sa oslabí ekonomika a zmenší
konkurencieschopnosť.
P. Wiezik sa vyjadroval aj k otázke, ako pôsobí národnosť v Europarlamente. Podľa neho sa
na národnosť nekladie veľmi dôraz, lebo všetko sa riadi skrz frakcie, kde sú zastúpené všetky
národy, ktoré hľadajú konsenzus a snažia sa docieliť ciele ako frakcia, nie za jednotlivé štáty.
Zaujímavou otázkou na záver bolo spoločné fungovanie Slovákov, nakoľko sú tam dvaja
členovia z ĽSNS. Slováci sa k nim nehlásia a nie sú prizývaní ani na slovenský večer, rovnako
sa k nim nechce hlásiť ani žiadna frakcia, pretože majú nálepku fašistov a z pragmatického
hľadiska sú tak poslanci z ĽSNS bezvýznamní.

24. Ako bolo na Akadémii? 3. časť
Posledný panel Akadémie viedla Karolína Koščová Stach, ktorá pracuje v Bruseli ako
asistentka europoslanca a okrem tejto práce píše články o EÚ, kde vysvetľuje ako sa prijímajú
zákony, aké procedúry tomu predchádzajú. Práca v parlamente si vyžaduje veľký prehľad,
a preto vo svojej práci musí vedieť, čo sa deje. Zdôraznila, že nie je odborník na všetko, ale
musí vedieť aspoň základy z každej problematiky. Pomáha písať poslancovi zákony a prejavy,
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sprevádza ho na stretnutiach, a tak je jej práca viac odborná a nerobí administratívu.
Pracovné dni sú veľmi dlhé, skoro 12 hodín, pričom práca v Štrasburgu je najťažšia, pretože
vtedy sa sumarizuje mesiac. Z tohto dôvodu existujú aj tie dlhé voľná vo februári, či tri
týždne v auguste.
Prvou otázkou bolo, čo je potrebné robiť pre to, aby sme sa dostali na pozíciu
v Europarlamente, k čomu sa nemala p. Koščová Stach problém vyjadriť. Je potrebné mať
záujem o dianie vo svete a čítať správy ako kvalitné domáce, tak aj zahraničné. Dosť dôležité
je ovládať jazyky, angličtina je absolútne minimum a čím viac jazykov vieme tým lepšie.
Pracovnou konkurenciou sú ľudia, čo ovládajú jazyky a treba okrem angličtiny ovládať
perfektne aj druhý cudzí jazyk. Treba využívať maximum zo školy ako napríklad program
Erasmus+. Keď ide o štipendium treba sa zúčastniť taktiež aj stáže. To je prvý krok
k úspešnému životu.
Či sa môže stať, že europoslanec nerobí nič a či môže byť za to penalizovaný? Odpoveď je
taká, že europoslanec môže nevykonávať činnosť alebo naopak môže aktívne vystupovať. Sú
rôzne merače aktivít, ako pozmeňovacie návrhy, otázky na komisárov, návrhy zákona,
diskusie a podobne. No hovorí to iba o kvantite, nie kvalite.
Ďalšou otázkou bolo, ako si vybrať politickú stranu, ktorá kandiduje v eurovoľbách. Podľa p.
Koščovej Stach je predovšetkým potrebné pozrieť si program a pozadie daných strán a zistiť,
aké sú ich postoje k EÚ. To berie ako prvú fázu. Druhý stupeň je pozrieť si veci, ktoré nás
zaujímajú v bežnom živote. Tretím krokom je to, či daný kandidát má realistické myšlienky
a či je možné vôbec splniť to, čo sľubuje.
Aké sú teda mýty o Európskej únii? Existuje veľké množstvo kampaní, ktoré informovali ľudí
o fungovaní EÚ, ktorej členom je SR už dlhé obdobie a občania stále nevedia, ako celý
„kolos“ funguje. Kvôli tej nevedomosti je ľahšie ovplyvniť ľudí a z toho čerpajú euroskeptické
strany. Slovenský informačný okruh funguje na preberaní správ zo zahraničia, z ktorých
niektoré šíria rôzne polopravdy. Diskutovalo sa napr. o dvojakej kvalite potravín, o mýte
zákazu chovu ošípaných a zákazu zabíjačiek. Táto téma bola ukončená otázkou, či existuje
mýtus, pri ktorom je EÚ naopak vykreslená pozitívne a vie vyriešiť niečo, čo ani nemá
v kompetencii. Odpoveďou na to bola vražda Jána Kuciaka a jeho snúbenice, kedy si veľa ľudí
myslelo, že EÚ môže nejako zasiahnuť. Faktom ale je, že do procesu môže zasiahnuť len
Europol, ktorý rozšifroval Threemu.
Študentov tiež zaujímalo ako spoznať kvalitné médium a kvalitný zdroj. V tomto smere je
potrebné obracať sa na primárne zdroje, zdroje z prvej ruky a nie pretlmočené zdroje, ktoré
sú niekým sprostredkované. Predovšetkým treba mať kritické myslenie a neveriť všetkému,
čo prečítame. V rámci EÚ tiež existujú inštitúcie, ktoré vyvracajú hoaxy o EÚ, ale tie sú
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finančne podvyživené. Snažia sa však vyvracať nepravdy už v zárodku, čo sa im viac-menej
darí, a nakoľko je to vo vlastnom záujme EÚ, je v pláne rozšíriť tieto inštitúcie.

25. Worskhopy našich účastníkov
Ako sa cítili v úlohe „učiteľa“?
1. Išlo o netradičný spôsob sprostredkovania zaujímavých informácii s využitím Peer-toPeer metódy, teda úlohu prednášajúcich na seba vzali študenti vyššieho ročníka.
2. Neučili sme, my sme sa so svojimi spolužiakmi rozprávali a hovorili im zážitky
z Akadémie.
3. Bolo to super, určite to chceme zažiť znova, pretože sme mali možnosť odovzdať
informácie ďalej a aspoň niektorí naši spolužiaci boli naozaj zvedaví.
4. Našťastie sme boli dvaja, pretože sám by som asi nevedel hodinu hovoriť o tom
všetkom, čo sme počuli a ešte k tomu odpovedať na všetky otázky od spolužiakov.
5. Bola s nami aj učiteľka, takže workshop bol kratší kvôli hodine. Ale pomáhala nám,
keď sme niečo nevedeli.
Aký bol celkový dojem z workshopu?
1. Podľa ohlasov študentov a aj vyučujúceho bol workshop dobre naplánovaný – na
rozdiel od bežných hodín, ktoré štandardne prebiehajú prednáškovou/výkladovou
formou.
2. Dôraz bol kladený najmä na dialóg, diskusiu a veľký časový blok bol určený na
kladenie otázok. Toto sa osvedčilo ako dobrý spôsob už na prvej časti Akadémie,
ktorá bola jedinečnou práve v možnosti konfrontovať zvedavých stredoškolákov
a odborné autority z prostredia orgánov EÚ či Ministerstva zahraničných vecí.
3. Účastníkom workshopu sa páčila nezaujatosť. Nikto ich nepresviedčal o tom, že má
členstvo v EÚ len pozitíva. Celkovo nám Akadémia umožnila vytvoriť si svoj názor. Aj
my sme sa dozvedeli množstvo informácií. Veľa vecí sme ani len netušili. Sme radi, že
sme sa akadémie mohli zúčastniť a určite by sme sa zúčastnili aj nabudúce.
4. Celkovo bol workshop obojstranne veľmi pozitívne prijatý, bola to veľmi cenná
skúsenosť aj pre organizátorov – vyskúšať si úlohu učiteľov, moderátorov,
prednášajúcich. Dá sa povedať že to bola aj výzva – pripraviť sa na celé spektrum
otázok. Tu boli opäť veľmi nápomocné materiály z Akadémie, ktoré v jasnej
a prehľadnej podobe pokrývali tie najčastejšie otázky.
5. Bolo vidno, že workshop zaujal aj spolužiakov, pretože sa stále niečo pýtali, podľa
mňa sa menej hanbili, možno si aj viac dovoľovali, keďže sme na otázky odpovedali
my – ich kamaráti. Ale aspoň sa rozprúdila diskusia a stihli sme prebrať všetko, čo na
Akadémii.
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Aké zaujímavé otázky padli počas workshopu?
1. Pri organizácii nastali aj technické problémy, nepodarilo sa napríklad spojazdniť
anonymné kladenie otázok cez portál sli.do. Napriek tomu však o otázky nebola
núdza, medzi najčastejšie sa dajú zaradiť otázky na Brexit a jeho dopad na Európsku
úniu, ale najmä na Slovensko. Na podobné otázky sa najviac osvedčilo reagovať na 2
časti - vysvetlenie základných faktov a informácii a následná diskusia o názoroch
účastníkov na danú situáciu. Spočiatku panovali obavy, že to bude nezaujímavé,
avšak prebehla živá a plodná diskusia, v ktorej študenti tretieho ročníka konfrontovali
svoje pohľady a názory na Brexit. Prednášajúci diskusiu moderovali objasňovaním
a dopĺňaním faktov, aby prebiehala vo vecnej rovine. Túto diskusiu kladne hodnotili
aj samotní účastníci po workshope, nakoľko forma, ktorou boli informácie podané,
bola veľmi interaktívna a pútavá – informácie boli dávané do súvislostí, nešlo len
o jednosmerné vymenovanie faktov, pri ktorých by študenti krčili plecami „A na čo mi
to bude?“
2. Prekvapivý bol záujem študentov o politiku. I keď nie všetci mali predstavu o tom,
ako európske inštitúcie fungujú, boli vďační za organizáciu workshopu a viacero
otázok smerovalo k tomu, kde hľadať ďalšie informácie a či je dobrý nápad používať
na informovanie sa sociálne siete. Pre organizátorov bol tento záujem pozitívnym
signálom a zároveň ukážkou toho, aké je dôležité oslovovať mladých ľudí modernou
formou – workshopmi, podcastmi, zaujímavým obsahom na sociálnych sieťach
Instagram a Facebook... skrátka nespoliehať sa len na printové médiá či eurofondové
reklamy v televízii. Toto bola aj jedna z výhrad voči inštitúciám EÚ, že nerobia dosť na
propagáciu svojich aktivít, a zároveň to ukázalo potrebu väčšieho počtu podobných
iniciatív.
3. Študentov najviac zaujali mýty a fakty o EÚ. Bolo pre nich šokujúce, koľko hoaxov
o EÚ existuje. Dozvedeli sa nové informácie o fungovaní celej EÚ. Predtým ani
netušili, aká je náročná práca v parlamente. Viacerí prejavili záujem o politickú
kariéru vďaka workshopu.
4. U nás sa najviac hovorilo o možnostiach štúdia a cestovania. Spolužiakov zaujali
možnosti cestovania vlakom zadarmo po Európe a otázky boli kladené skôr pozitívne.
5. Ani sme nevedeli, že existuje toľko hoaxov o EÚ medzi našimi rovesníkmi. Na väčšinu
sme vedeli reagovať, pretože sa rozoberali aj na Akadémii, pravdepodobne mali
všetky informácie od rodičov, pretože sa u nás bavilo o dvojakej kvalite potravín aj
o rôznych zákazoch, ktoré nám vraj EÚ vnucuje.
Ako pomohli materiály a prezentácia od organizátorov?
1. Organizátori a organizátorky YEs 2019 boli veľmi nápomocní, vďaka im patrí najmä za
ústretovú komunikáciu, pomoc pri technických detailoch a organizačné know-how.
2. Bez materiálov a prezentácie, ktoré sme dostali od organizátorov by sme nevedeli,
ako postupovať pri workshope a určite by sa stalo, že na niečo zabudneme.
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3. Organizátorky nám rýchlo odpovedali nielen pred Akadémiou, ale komunikovali
s nami často aj pred workshopmi, kedy sme sa pripravovali a potrebovali poradiť, či
už s tým, ako to vybaviť alebo ako sa dôkladne pripraviť.
4. Distribúcia informácií bola naozaj super a dobre premyslená.
5. Ďakujeme za možnosť zúčastniť sa Akadémie a prezentovať nadobudnuté vedomosti
u nás v škole. Veľa sme sa toho dozvedeli vďaka hosťom, ale aj samotným
organizátorom, ktorí nám ďalej pomáhali.
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