
 

Your Europe Your Say! 2018 
 

Anna Fridrichová, Michaela Kalašová, Mária Pluhárová a PaedDr. Ing. Tatiana 

Škodová, PhD. reprezentovali Slovensko na medzinárodnom podujatí Your Europe Your Say! 

2018, ktoré organizuje Európsky hospodársky a sociálny výbor v Bruseli. 

15. a 16. marca 2018 sa v priestoroch EHSV, ktorý bol zriadený v roku 1957 Rímskou 

zmluvou, stretlo 99 študentiek a študentov a 34 učiteliek a učiteľov zo všetkých 28 členských 

štátov EÚ a piatich kandidátskych krajín (Albánska, Macedónska, Čiernej Hory, Srbska 

a Turecka). Pred podujatím jednotlivé školy v ich domovských krajinách navštívili členovia 

EHSV, aby im pomohli s prípravou na podujatie. Tohtoročná téma bola inšpirovaná tým, že 

rok 2018 je rokom európskeho kultúrneho dedičstva: „Zjednotení v diverzite: mladšia 

budúcnosť pre európsku kultúru – vie si európska mládež zobrať európsku kultúru k srdcu?“.  

Podujatie slávnostne otvoril Luis Planas, generálny tajomník EHSV a Gonçalo Lobo Xavier, 

viceprezident EHSV, ktorý zdôraznil vzájomný úžitok z toho, že mladí Európania sú 

v inštitúcii, ktorá zastupuje občiansku spoločnosť. Mali sme možnosť zoznámiť sa 

a diskutovať s mnohými ľuďmi z rôznych krajín. Navštívili sme aj výstavu Animate Europe. 

Naša delegácia sa stretla s pani Mgr. Ing. Jarmilou Dubravskou, PhD., slovenskou zástupkyňou 

v EHSV a Ing. Bc. Zuzanou Brzobohatou, bývalou europoslankyňou a zástupkyňou Českej 

republiky v EHSV, pri rozhovoroch s nimi sme mali pocit akoby sme sa už dlhé roky a poznali, 

strávili sme spolu veľmi zaujímavý neskorý večer. Spoločnosť nám robila aj delegácia z Českej 

republiky. 

16. marca účastníkov privítal prezident EHSV pán Georges Dassis, ktorý prítomným 

pripomenul, že európsky projekt má svoje korene v aténskej demokracii a že máme možnosť 

vychutnávať si jeho ovocie už viac ako 60 rokov v mieri, stabilite, zlepšených životných 

a pracovných podmienkach, je však veľmi krehký a musíme sa naučiť viac si ho vážiť. Potom 

generálna tajomníčka Europa Nostra pani Sneška Quaedvlieg-Mihailović predniesla vášnivú 

reč o tom, že je nesprávne hovoriť, že Brusel je srdcom Európy, pretože „Európa je všade, 

v srdciach nás všetkých.“ Dodala, že kultúrne dedičstvo je lokálne a národné, európsku 

dimenziu možno však nájsť všade. Presvedčili sme sa o tom aj my, mohli sme sa aktívne 

zúčastniť projektu o hľadaní rodinných príslušníkov v rôznych krajinách a o tom, ako ľudia 

v 19. a 20. storočí migrovali za prácou. Na projekte sme pokračovali aj po návrate domov. 

Sneška zdôraznila, že investovanie do vzdelávania o Európe a pre Európu je najlepšou 



investíciou, ktorú môžeme urobiť a vyzvala učiteľov, aby dávali „viac Európy“, do všetkého, 

čo učia. Napokon 25-ročná grécko-belgická herečka a víťazka ceny Berlin Shooting Stars 

award 2016 Daphne Patakia hovorila o svojich skúsenostiach ako herečka a pravá Európanka, 

zároveň zdôraznila dôležitosť umenia pri spájaní ľudí. Hovorila aj o úlohe rôznych kultúr 

v kreatívnom procese. Rečníci plynulo prechádzali z angličtiny do francúzštiny a naopak, čo 

bolo pre nás úžasné. Gonçalo Lobo Xavier, viceprezident EHSV, chválil pred celou sálou naše 

dievčatá, ktoré, ako povedal „priniesli so svojimi čelenkami z pestrofarebných kvetov do 

Bruselu jar“. 

Nasledovali workshopy, kde mladí účastníci debatovali, pripravovali návrhy podľa zadanej 

témy. Vo finálnej plenárnej časti, ktorej predsedal Gonçalo Lobo Xavier, boli jednotlivé návrhy 

prezentované. Účastníci museli odpovedať na mnohé otázky. Jednou z hlavných 

prezentujúcich bola Miška, ktorej úžasnú angličtinu a odborný prejav osobne pochválil pán 

Brendan Burns zo Škótska, prezident sekcie NAT. Nasledoval kultúrny program. Hviezdami 

večera sa stali Majka a Anka, ktoré spievali slovenskú ľudovú pesničku v obrovskej sále bez 

mikrofónov, publikum stíchlo a všetci s obrovským záujmom počúvali. V sobotu sme 

navštívili House of European History, na ktorý by sme však potrebovali aspoň týždeň, rozlúčili 

sme sa s Bruselom a odleteli domov. 

 

 

 

Písalo sa o nás aj v Deutsche Welle: 

http://www.dw.com/en/eu-youth-parliament-being-heard-for-the-first-time/a-

43031674?maca=en-Twitter-sharing 

 

http://www.dw.com/de/eu-jugendparlament-zum-ersten-mal-geh%C3%B6r-finden/a-

43020671 
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