
 

 

Názov projektu: Vzdelávajme a zabávajme sa v Európskej únii 
Kódové označenie projektu: MVZP-SK PRES/2016/129 
Obdobie realizácie projektu: od 01. 06. 2016 do 31. 12. 2016 
Výška dotácie: 
Dotácia sa poskytuje príjemcovi vo výške 5 000 EUR. Dotácia sa poskytu-
je príjemcovi na realizáciu projektu, ktorý bol predložený na základe vý-
zvy na predkladanie žiadostí o dotácie na rok 2016 Medzinárodné vzťahy 
a zahraničná politika SR zameraná na predsedníctvo SR v Rade EÚ   
MVZP-SK PRES/2016. 
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Denne sa stretávame v rozhlase, televízii, na stránkach tlače, ale aj 
v bežnej komunikácii s pojmom Európska únia, čo by sme mohli voľne 
charakterizovať ako integrovaná alebo zjednotená Európa. Pred jej vzni-
kom boli európske dejiny plné vojen a násilia. Ničivé dôsledky vojenských 
konfliktov sa premietli predovšetkým v prvej svetovej vojne (1914-1918), 
no znásobené boli v druhej svetovej vojne (1939-1945), ktorej priebeh bol 
spojený s utrpením vojakov a civilistov nielen v Európe, ale aj na celom 
svete. Po deštrukcii národných ekonomík spôsobených touto vojnou bolo 
všetkým rozumným ľuďom zrejmé, že myšlienka trvalého mieru je nevy-
hnutná.  

Úvahy zjednotenia v Európe majú dávnu históriu a za vývoj, ktorý 
nás priviedol k Európskej únii, vďačíme mnohým skvelým osobnostiam. 
Jedným z prvých, kto pochopil nevyhnutnosť európskej spolupráce ako 
nástroj predchádzania vojnovým konfliktom, bol  Winston Churchill 
(počas 2. svetovej vojny bol predsedom britskej vlády). Propagoval potre-
bu Európanov vytvoriť Spojené štáty európske. S prevratným podnetom 
prišiel Francúz Jean Monnet, a to vytvoriť spoločnú kontrolu ťažby uhlia 
a výroby ocele (bez uhlia a ocele sa nedá viesť vojna). Vypracoval návrh 
na zloženie Európskeho spoločenstva uhlia a ocele. Jeho myšlienky mohol 
uskutočniť Robert Schuman, ktorý ako francúzsky minister zahraničných 
vecí  9. mája 1950 vyzval na založenie európskeho spoločenstva s cieľom 
trvalo zabezpečiť mier v Európe. Z tejto iniciatívy vzniklo Európske spolo-
čenstvo uhlia a ocele (ESUO), ktoré začalo pôsobiť v roku 1952. Bolo pr-
vým z troch európskych spoločenstiev, za ktorým v roku 1958 (na základe 
Rímskych zmlúv schválených v roku 1957) nasledovalo Európske hospo-
dárske spoločenstvo (EHS) a Európske spoločenstvo pre atómovú energiu 
(Euratom).  

a jej história  
EURÓPSKA ÚNIA 
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Na záver chceme vysloviť poďakovanie poslancovi európskeho 
parlamentu pánovi Ivanovi Štefancovi, ktorý prijal naše pozvanie. Ďakuje-
me aj županovi pánovi Jurajovi Blanárovi, podpredsedovi ŽSK pánovi  
Jozefovi Štrbovi za možnosť zrealizovať toto podujatie na Úrade ŽSK,          
i pracovníkom Úradu ŽSK za odbornú pomoc, spoluprácu a všetkým hos-
ťom, ktorí sa prišli podeliť o svoje odborné skúsenosti so žiackou verejnos-
ťou. 

Naše poďakovanie patrí tiež MZV a EZ SR za prejavenú dôveru 
a možnosť zrealizovať tento jedinečný projekt. Sme veľmi vďační i nášmu 
projektovému manažérovi Martinovi Firákovi za jeho nevyčerpateľnú 
ochotu, pomoc pri úspešnej implementácii projektu, ale aj všetkým ostat-
ným zúčastneným. ĎAKUJEME  

príklady z dobrej praxe  
EURÓPSKA ÚNIA  
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Dňa 2. decembra 2016 sa na Úrade Žilinského samosprávneho kraja  
v Žiline písali riadky histórie. V rámci podujatia s názvom Krok za krokom 
k poznávaniu Európskej únie prostredníctvom dobrých príkladov z praxe sa tu 
zišli členovia Krajského stredoškolského parlamentu Žilinského samosprávneho 
kraja. Cieľom akcie bolo vyvrátiť mýty o EÚ, poukázať na pozitíva členstva SR 
v EÚ, prínos eurofondov a priblížiť účastníkom príklady priamo z praxe. 

Top tohto podujatia bola návšteva poslanca európskeho parlamentu pána 
Ivana Štefanca. 

Stretnutie slávnostne otvoril a všetkých v mene župana pána Juraja  
Blanára privítal na pôde Úradu ŽSK podpredseda Žilinského samosprávneho 
kraja pán Jozef Štrba. Podľa jeho slov sa človek v každom veku učí a mal by sa 
usilovať o rozvoj prostredia, v ktorom pôsobí. Slovenské predsedníctvo v Rade 
EÚ je pre SR veľkou výzvou, prispeje k pozitívnej prezentácii a k rozvoju SR 
i celej EÚ.  

Projekt Vzdelávajme a zabávajme sa v Európskej únii  predstavil Martin 
Sládek (predseda Žiackej školskej rady Spojenej školy v Kysuckom Novom 
Meste a člen Regionálneho stredoškolského parlamentu regiónu Kysúc). 

Potom slovo odovzdal ctenému hosťovi  - poslancovi európskeho parla-
mentu Ivanovi Štefancovi. Podľa jeho slov Európska únia je jedinečný projekt, 
projekt mierového spolunažívania. A pre Slovensko je predsedníctvo v Rade EÚ 
skutočne veľkou výzvou, lebo zraky celej Európy, celého sveta sú v tomto čase 
upreté na Slovensko.  

Po skutočne obohacujúcom vystúpení pána europoslanca rečnícky pult 
na chvíľku patril žiakom, prezentujúcim využívanie eurofondov v rámci projek-
tovej činnosti škôl združených v Krajskom stredoškolskom parlamente Žilinské-
ho samosprávneho kraja. 

Ďalším hosťom bol riaditeľ odboru európskych projektov a regionálneho 
rozvoja Úradu Žilinského samosprávneho kraja  Ing. Michal Patúš. Prezentácie 
odborníkov z praxe uzatvoril pán Ľudovít Šrenkel, projektový manažér Podni-
kateľského poradenského centra v Bratislave.  

. 

príklady z dobrej praxe  
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 Zmluvou podpísanou v Maastrichte 7. februára 1992 sa tieto spolo-
čenstvá zlúčili do Európskej únie (EÚ). Platnosť nadobudla 1. novembra 
1993.  Z politického hľadiska je 9. máj 1950 dňom zrodu Európskej únie  
(päť rokov po skončení druhej svetovej vojny). Dnes sa z pôvodnej šestky 
(Belgicko, Francúzsko, Holandsko, Luxembursko, Nemecko a Taliansko) 
stala dvadsaťosmička (Dánsko, Írsko a Spojené kráľovstvo - 1973; Grécko 
- 1981; Portugalsko, Španielsko - 1986; Fínsko, Rakúsko, Švédsko - 1995; 
Cyprus, Česká republika, Estónsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, 
Poľsko, Slovensko, Slovinsko - 2004; Bulharsko, Rumunsko - 2007; Chor-
vátsko - 2013). Od roku 1999 existuje spoločná európska mena – euro, naj-
skôr ako virtuálna mena a od roku 2002 sa používa aj v bežnom hotovos-
tnom styku ako zákonné platidlo. Symbolom eura je €. Podoba eurobanko-
viek je spoločná pre všetky členské štáty eurozóny. Európania sa dohodli 
na štyroch základných slobodách, ktoré sa vzťahujú na všetkých občanov 
Únie, a to: slobodný pohyb osôb, tovaru, kapitálu a služieb. 

EÚ je jedinečné spoločenstvo demokratických štátov, ktoré sa dob-
rovoľne spojili s cieľom realizovať proces európskej integrácie vo všet-
kých jej dimenziách. Je spoločenstvom hodnôt, práva a solidarity. 

 

a jej história  
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Vstup Slovenska do EÚ patrí k najvýznamnejším medzníkom v sa-
mostatných dejinách. Členstvo v EÚ prinieslo Slovensku mnohé pozitívne 
zmeny, ale aj viaceré povinnosti. V roku 2004 sa Slovenská republika stala 
plnoprávnym členom EÚ, čím sa zavŕšil vyše 10-ročný proces integrácie. 
Pre Slovensko sa otvorili nové príležitosti v oblasti hospodárstva, voľného 
pohybu tovaru, služieb, kapitálu a voľného pohybu občanov. Na jednot-
nom vnútornom trhu EÚ sme získali možnosť pracovať, podnikať, cesto-
vať a žiť v iných členských štátoch EÚ. Zároveň sa zvýšil slovenský export 
do krajín EÚ. Zlepšili sa podnikateľské príležitosti, informovanosť, práva 
spotrebiteľa a vznikol priestor na prílev priamych zahraničných investícií. 
Vstupom do EÚ sa, v súlade so spoločnými európskymi pravidlami, zmenil 
aj slovenský právny poriadok.  

Zásadnú zmenu prinieslo zavedenie eura v roku 2009. Spoloč-
ná mena zvyšuje celkovú ekonomickú stabilitu a vytvára priaznivé  pod-
mienky pre dlhodobé podnikateľské rozhodnutia. Byť členom EÚ znamená 
tiež právo plnohodnotne ovplyvňovať rozhodovacie procesy spoločenstva, 
najmä prostredníctvom Rady EÚ. Na druhej strane SR presunula viaceré 
právomoci na inštitúcie EÚ. Vzdala sa niektorých kompetencií, 
napr. v oblasti obchodnej politiky, poľnohospodárskej politiky či ekologic-
kých a technických noriem. 

Ďalším míľnikom členstva bol vstup do schengenského priestoru         
v roku 2007. Výrazne sa tým zjednodušil cezhraničný styk - 94 %  hraníc 
SR dnes tvoria vnútorné hranice EÚ. Vďaka členstvu v EÚ je Slovensko 
súčasťou spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky. 

Slovensko získalo aj nové možnosti skvalitňovania vzdelávania 
a odbornej prípravy mladých ľudí prostredníctvom programov, ako Come-
nius, Socrates či Erasmus+. Najviditeľnejším prínosom členstva je mož-
nosť financovania projektov z európskych zdrojov.  

v EÚ 
SLOVENSKO 
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Podnetným sa stali prezentácie zástupcov Žilinskej univerzity 
v Žiline z Fakulty riadenia a informatiky pánov Michala Varmusa 
a Martina Latku. Veľmi „trefne“ zarezonovali na chute mladých, keď im 
predstavili, ako je napr. možné využiť počítačové hry a splniť si počas štú-
dia „american dream“.  

Ďalším milým prekvapením v rámci programu boli vysoko erudo-
vané, ale veľmi prístupnou formou sprostredkované informácie 
z existencie a fungovania na trhu práce spoločnosti Schaeffler Kysuce,  
s.r.o. v podaní jej riaditeľa pána Milana Jurkyho.  

Poslednou časťou v mozaike vzdelávacieho dopoludnia sa stala od-
borná prednáška pána Mariána Koprdu, ktorý predstavil IKT klaster Z@ict  
a firmu Scheidt & Bachmann s.r.o. v Žiline. 

A nakoniec bodka za celým podujatím zostala v rukách riaditeľovi 
školy pánovi Milanovi Valkovi. Aj z jeho tváre sa dali vyčítať pozitívne 
pocity. Veď stretnutie splnilo svoj zámer, obohatilo nielen rozum,          
ale aj srdce.  

a predsedníctvo SR v Rade EÚ 
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Pod záštitou predsedu Žilinského samosprávneho kraja a poslanca 
NR SR pána Juraja Blanára sa dňa 4. novembra 2016 priestory Spojenej 
školy v Kysuckom Novom Meste stali miestom realizácie podujatia, ktoré 
vrchovate naplnilo očakávania. Komenského zásada: škola hrou prispôso-
bená daným podmienkam nestratila na význame ani v dobe IKT, a tak sme 
mohli ukázať potenciál našich žiakov, možnosti jeho ďalšieho využitia, 
rozšírenia či uplatnenia v budúcom zamestnaní. 

 Privítanie hostí pri vchode chlebom a soľou, ľudová hudba, báseň 
i záverečná pieseň (V dolinách) v podaní našich žiakov emotívne zapôsobi-
li na všetkých účastníkov. Vyvolali v srdci a potom aj v mysli mnohé myš-
lienky, ale hlavne umocnili tú, ktorá sa stala leitmotívom celého stretnutia: 
Je to Slovensko, čarovné, hrdé, mám ho rád! 

Potom už dostali svoj priestor pozvaní hostia. Na začiatku všetkých 
oboznámil riaditeľ školy pán Milan Valek v skratke s históriou školy, jej 
najvýznamnejšími udalosťami, úspešnými projektmi. Jeho slová doplnil 
Martin Sládek, žiak 2. ročníka odboru elektrotechnika. Svojou prezentá-
ciou a sprievodným slovom pomohol najmä hosťom vytvoriť si predstavu 
o študijnom programe a možnostiach využitia v Spojenej škole 
v Kysuckom Novom Meste.  
Dominantným hosťom podujatia bol poslanec  Európskeho parlamentu pán 
Vladimír Maňka. Jeho vystúpenie zanechalo veľmi pozitívny dojem. Ne-
bola to tzv. akademická prednáška s množstvom faktov či rýchlo zabúdajú-
cich číselných údajov. Pán Maňka začal príjemným vstupom- krátkym vi-
deom o každoročných letných táboroch pre deti so sociálnym znevýhodne-
ním. Zaujímavé bolo sledovať odpovede na otázky prítomných. Svojimi 
argumentáciami vypĺňal nekončiace sa „biele miesta“ v študentovej mysli 
pri chápaní existujúcich pomerov sveta.  

a predsedníctvo SR v Rade EÚ 
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ROZLIŠUJEME 
 
Rada Európy /nejde o orgán EÚ/ 
 
je organizáciou európskych štátov založenou na medzivládnom princípe. 
Existuje oddelene od všetkých ostatných európskych integračných 
štruktúr. Bola založená v máji 1949 v Londýne a jej sídlom sa stal fran-
cúzsky Štrasburg.  
Rada Európy bola založená s cieľom chrániť ľudské práva, parlamentnú 
demokraciu a právny štát, rozvíjať cezhraničné dohody na štandardizáciu 
sociálnych a právnych záležitostí a zvyšovať povedomie európskej identity 
založenej na spoločných hodnotách. Členmi Rady Európy je v súčasnosti 
47 štátov. Slovenská republika sa stala členským štátom Rady Európy    
30. júna 1993.   
 
 
Rada EÚ  /orgán EÚ/ 
 
je spolu s Európskym parlamentom hlavným rozhodovacím orgánom EÚ. 
Zastupuje vlády členských štátov. Zasadajú v nej ministri všetkých krajín 
EÚ, ktorí prijímajú zákony a koordinujú politiky. Rada spoločne s Európ-
skym parlamentom prijíma rozpočet EÚ. 
 
 
Európska rada /orgán EÚ/ 
 
Európsku radu tvoria hlavy štátov alebo predsedovia vlád členských štátov 
EÚ spolu s jej predsedom  (Donald Tusk) a predsedom Európskej komisie 
(Jean Claude Juncker). Vymedzuje všeobecné politické smerovanie a prio-
rity EÚ, avšak neprijíma právne predpisy.  
  

v 21. storočí  
RADA EURÓPY 
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Obdobie od 1. júla 2016 do 31. decembra 2016 sa do dejín histórie 
našej vlasti zapíše ako čas, kedy Slovensko viedlo jednu z troch hlavných 
inštitúcií Radu EÚ, ktorá zastupuje členské krajiny Únie. Na šesť mesiacov 
sa naša krajina stala „tvárou aj hlasom“ európskej dvadsaťosmičky.  

Za dvanásť rokov členstva SR v EÚ je naša domovina predsedajú-
cou krajinou po prvýkrát.  

Slovenské predsedníctvo je v poradí všetkých doterajších predsed-
níctiev  118. 

Predsedníctvo v Rade EÚ je záväzok, a zároveň právo vyplývajúce 
z členstva v EÚ. Poradie štátov vykonávajúcich rotujúce predsedníctvo sa 
mení každého pol roka.  

Existuje tzv. predsednícke trio. Tvorí ho krajina, ktorá aktuálne 
predsedá EÚ (Slovensko), štát, ktorý jej naposledy predsedal (Holandsko) 
a štát, ktorý jej bude najbližšie predsedať (Malta). 

 
Najviditeľnejšou značkou predsedníckej krajiny v Rade EÚ je logo. 

Naše logo je príťažlivé, ľahko zapamätateľné 
a nesie pozitívnu emóciu. Autorom je mladý 
výtvarník a dizajnér Jakub Dušička. Obsahu-
je špecifické slovenské prvky – diakritické 
znamienka a farby slovenskej trikolóry. Pís-
mo použité v logu patrí do písmovej rodiny 

Deva Ideal, ktorej autorom je tiež slovenský dizajnér. Logo hravým spôso-
bom približuje Slovensko ako mladú, dynamickú krajinu a jeho obmenou 
vznikajú rôzne výrazy tváre.   

v Rade EÚ 
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Na vyhotovenie grafického návrhu brožúry bola vyhlásená súťaž 
pre žiakov našej školy. Do súťaže boli vybraní desiati žiaci, pričom  rozho-
dujúcim kritériom výberu bol čas prihlásenia.  

Žiaci pracovali na tvorbe návrhov samostatne v domácom prostredí, 
aby sa nemohli navzájom ovplyvňovať, a bola tak zabezpečená anonymita 
návrhu až do jeho predloženia v deň súťaže.  

K dispozícii mali informácie, ktoré má brožúra obsahovať a v prí-
pade potreby mohli individuálne konzultovať svoje nejasnosti s vyučujúci-
mi odborných predmetov a koordinátorkou projektu.  

V deň súťaže žiaci prezentovali svoje návrhy pred komisiou, ktorú 
tvorili pedagogickí zamestnanci školy, zástupkyňa nepedagogických za-
mestnancov školy a žiak štvrtého ročníka odboru  informačné a sieťové 
technológie. Autorka víťazného grafického návrhu Simona Kubalová si         
z rúk riaditeľa  Ing. Milana Valka prevzala diplom a vecnú odmenu. 

  

grafický návrh 
BROŽÚRA 
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Za dverami ďalšej miestnosti už hrala hudba a tancoval sa írsky ta-
nec. Žiaci všetkých návštevníkov ozdobili štvorlístkom, tzv. clover, sym-
bolom Írska a pozvali na voňavé írske raňajky. Ochutnávala sa i whisky, 
no nápadne všetkým pripomínala kofolu.  

Po zelenajúcom sa Írsku kúsok Vianoc priniesli žiaci, ktorí nám 
predstavili krajinu Santa Klausa. Samozrejme, Santa v tradičnom kostýme 
nechýbal a prezradil o Fínsku veľa zaujímavostí. Všetci si pozreli ľadový 
hokej, vyskúšali rybolov, oddýchli si v saune a ochutnali salmiakki, slaný 
pelendrek, ktorého netradičná chuť viacerým pokrivila tvár.  

V prehliadke sa pokračovalo v Maďarsku, z ktorého rozvoniavalo 
najviac aromatického jedla. Ochutnával sa maďarský guláš, granadír, klo-
básky a feferónky. Žiaci sa taktiež naučili niekoľko slov v maďarčine 
a poobzerali si maďarské mince.  

V každej krajine sa návštevníci cítili dobre, no doma je predsa len 
doma. Práve preto prehliadku ukončili návštevou nášho Slovenska. Chle-
bom a soľou všetkých privítal imitátor Jánošíka, od srdca si zaspievali       
ľudové piesne, pochutnali si na haluškách, kapustnici a kysnutých kolá-
čoch.  

Výborný pocit z dobre odvedenej práce a zaujímavo prežitého dňa 
sme si v škole užívali ešte dlho po ukončení podujatia.  

Európskej únie 
DEŇ ČLENSKÝCH KRAJÍN 
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Európsky parlament 
Slovensko má v Európskom parlamente 13 poslancov.  
 
Rada EÚ 
Na zasadnutiach Rady sa pravidelne zúčastňujú zástupcovia slovenskej 
vlády v závislosti od prerokúvanej oblasti politiky. 
 
Európska komisia 
Komisárom nominovaným za Slovensko do Európskej komisie je Maroš 
Šefčovič, podpredseda pre energetickú úniu. 

Európsky hospodársky a sociálny výbor 
Slovensko má v Európskom hospodárskom a sociálnom výbore 9 zástup-
cov.  

Výbor regiónov 
Slovensko má vo Výbore regiónov 9 zástupcov.  

Stále zastúpenie SR pri EÚ 
Aj Slovensko komunikuje s inštitúciami EÚ prostredníctvom svojho stále-
ho zastúpenia v Bruseli. Jeho hlavnou úlohou, ako „veľvyslanectva Slo-
venska pri EÚ“, je zabezpečiť, aby sa záujmy a politiky krajiny čo najúčin-
nejšie presadzovali v EÚ. 

a v jej štruktúrach 
SLOVÁCI V EÚ 
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Ivan ŠTEFANEC, poslanec Európskeho parlamentu, 1. júla 2016 

Pred sto rokmi náš národ bojoval o holú existenciu. Dnes sme samostatní,   
a dokonca budeme pol roka spolurozhodovať o tom, kam bude smerovať    
Európa. Predsedníctvo preberáme v najťažšej 
chvíli, po britskom referende a uprostred de-
bát o tom, ako zlepšiť fungovanie Európskej 
únie tak, aby bola bližšie k občanom. Viem, 
že naši úradníci a diplomati v Bruseli,          
aj v Bratislave sú na svoje úlohy skutočne 
perfektne pripravení. Verím, že spoločne do-
kážeme dať celej Európe signál, že mier        
a ekonomická prosperita môže existovať len 
v skutočne zomknutej a spolupracujúcej Európe.  

 

Martin SLÁDEK, člen Regionálneho stredoškolského parlamentu Kysúc 

Projekt „Vzdelávajme a zabávajme 
sa v Európskej únii“ reflektuje na 
aktuálnu tému, ktorou je prebieha-
júce predsedníctvo SR v Rade EÚ. 
Prostredníctvom tohto projektu 
som mohol krok za krokom postup-
ne odhaľovať Európsku úniu. Mal 
som príležitosť zapojiť sa do rôz-
nych zaujímavých aktivít, zábavnou, dynamickou a kreatívnou formou si 
rozšíriť vedomosti o EÚ, získať nových priateľov a nadobudnúť nové zruč-
nosti a sebavedomie. 

príspevky 
VYJADRI SA! 
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18. október 2016 sa v Spojenej škole v Kysuckom Novom Meste 
niesol v duchu spoznávania  Európskej únie.    

Žiaci druhého ročníka si pod vedením vyučujúcich slovenského ja-
zyka a cudzích jazykov pripravili pre ostatných spolužiakov zaujímavé 
prezentácie.  

Putovanie po Európskej únii začalo návštevou jej zakladajúcich 
krajín. Na prvej zástavke mohli návštevníci spoznať Nemecko. Mali mož-
nosť vidieť tradičný bavorský kroj, prostredníctvom prezentácie spoznali 
pamätihodnosti tejto krajiny, slávne osobnosti a známe automobilky. 
Ochutnávalo sa pivo v podobe bielej viney, medvedíky HARIBO a najmä 
preslávená Currywurst. Súčasťou prezentácie krajiny bol aj kvíz. Za správ-
ne odpovede boli študenti odmenení vecnými cenami, ktoré venovala spo-
ločnosť SCHAEFFLER SLOVENSKO, s.r.o. Touto cestou sa chceme   
poďakovať spoločnosti a zvlášť pani Ing. Gabriele Kadlečíkovej za vzá-
jomnú spoluprácu. 

Po konzervatívnom Nemecku všetkých ohromil temperament Fran-
cúzska a Talianska. Vo Francúzsku sa ochutnávali croissanty, camembert, 
bagety s francúzskym maslom a džemom i tradičné palacinky, ktoré Fran-
cúzi nazývajú crepes. Ohromila nás verná napodobenina Víťazného oblúka 
a imitátori Napoleona, Coco Chanel, Márie Antoinetty či Jany z Arku 
v dobových kostýmoch. Turistické atrakcie žiaci spoznávali na obrázkoch 
v prezentácii.  

Tretia zastávka patrila krásnemu Taliansku, kde žiakov oboznámil 
s najvýznamnejšími pamiatkami, známymi výrobkami a pochúťkami imitá-
tor Mareka Hamšíka. Všetkým chutila najmä obľúbená pizza a degustovalo 
sa víno, teda ríbezľový džús. V kvíze sa opäť súťažilo o lákavé odmeny.  

Európskej únie 
DEŇ ČLENSKÝCH KRAJÍN 
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Žiaci Spojenej školy v Kysuckom Novom Meste strávili dva zmys-
luplné dni spoznávaním Európskej únie. Pátrať po jej zaujímavostiach za-
čali 27. septembra 2016. Svoje zistenia a poznatky mali kreatívne znázor-
niť na vlastnoručne vyrobených záložkách.  

Prvý deň sa niesol v znamení pasteliek, lepidiel, nožníc, ale aj štú-
dia rôznych publikácií, článkov a príspevkov o EÚ. Motívy, ktoré ožili    
na ich záložkách, museli totiž žiaci i odôvodniť a na druhý deň predstaviť 
ostatným spolužiakom a päťčlennej porote. Porota pozorne počúvala 
a vybrala víťaza. Najoriginálnejšiu záložku vytvorila Daniela Dupkalová, 
ktorá bola ocenená hlavnou cenou. Keďže originálni a tvoriví boli viacerí 
žiaci, porota vytvorila aj 4 špeciálne kategórie. Najoriginálnejší nápad mal 
Matúš Mlích, najhlbšie posolstvo vyjadril záložkou Matej Bzdilík, význam 
spoločnej meny pre EÚ najlepšie vystihol Martin Sládek a možnosti EÚ 
pre mladých predstavil Vladimír Kubek.  

Ceny víťazom odovzdal Ing. Milan Valek, riaditeľ Spojenej školy 
a predseda občianskeho združenia Moderná odborná škola.  

Veríme, že myšlienka predsedníctva SR v Rade EÚ podnieti ešte 
mnohé zaujímavé a podobne vydarené projekty. Je predsa dôležité poznať 
spoločnosť, do ktorej patríme.  

 

.  

EÚ a predsedníctvo SR v Rade EÚ 
ZÁLOŽKY 
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EURES znamená Európske služby zamestnanosti (European Em-
ployment Services), alebo Európsky portál pre pracovnú mobilitu. Od vstu-
pu SR do EÚ, teda od 1. mája 2004, začala aj na Slovensku fungovať sieť 
EURES. EURES je sieťou spolupráce, ktorá bola navrhnutá tak, aby uľah-
čila voľný pohyb zamestnancov v rámci 28 krajín a Švajčiarska, Islandu, 
Lichtenštajnska a Nórska. Ide o projekt Európskej komisie, ktorá ho orga-
nizuje od roku 1993 v spolupráci s partnerskými verejnými službami za-
mestnanosti. Služby EURES sú zadarmo, financuje ich EÚ. Na národnej 
webovej stránke http://www.eures.sk/ nájdete databázu voľných pracov-
ných miest do krajín EÚ/EHP a Švajčiarska i informácie o pripravovaných 
podujatiach a výberových pohovoroch. Získate tam aj dôležité informácie 
o životných a pracovných podmienkach, štúdiu a sociálnom zabezpečení 
v krajinách EÚ/EHP. Môžete si zaregistrovať svoj životopis a oboznámiť 
sa s ponukami voľných pracovných miest prostredníctvom SMS notifiká-
cie. Ak potrebujete individuálne poradiť, môžete klásť otázky EURES po-
radcom aj prostredníctvom sekcie „Pýtajte sa EURES poradcu“. V sekcii 
pre zamestnávateľov nájdete uvedené podmienky zamestnávania cudzích 
štátnych príslušníkov, pravidlá spolupráce so sieťou EURES a postup      
pri nábore pracovníkov. Na stránke sú dostupné kontakty na EURES po-
radcov a asistentov v SR a EÚ. 

Program Erasmus+2014-2020 
Erasmus+ je sedemročný program EÚ zameraný na vysokoškolské 

a odborné vzdelávanie, mládež a šport, na posilnenie zručností mladých 
ľudí, zamestnateľnosti a podporu modernizácie vzdelávania. Erasmus+   
poskytne financovanie aj pedagógom, pracovníkom s mládežou a na par-
tnerstvá medzi univerzitami, podnikmi a neziskovými organizáciami. Nový 
program Erasmus+ zlučuje všetky doterajšie programy EÚ. 

pre absolventov 
INFORMÁCIE 
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MZV a EZ SR 
 http://www.mzv.sk/europske-zalezitosti 
 

Európsky parlament - Európa: 
 http://www.europarl.europa.eu/portal/sk 
 

Informačná kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku: 
 http://www.europskyparlament.sk/ 
 

Pomoc a poradenstvo pre občanov EU a ich rodinných príslušníkov: 
 http://europa.eu/youreurope/citizens/index_sk.htm 
 

História Európskej únie 
 https://europa.eu/european-union/about-eu/history_sk 
 

Informačný portál o európskych diskusiách: 
 http://ec.europa.eu/citizens-dialogues/index_sk.htm 
 

Európske a národné stránky pre mládež o vzdelávaní, práci, cestovaní a 
mnohých iných témach: 

 https://europa.eu/youth/EU_sk 
 

Informačné centrá EÚ v celej Európe: 
      Otázky môžete položiť telefonicky alebo            

prostredníctvom e-mailu.  
 Môžete tiež navštíviť aj centrum nachádza-

júce sa vo vašom najbližšom okolí. 
      http://europa.eu/europedirect/index_sk.htm 
 

na internete 
EURÓPA 
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Projekt je realizovaný s finančnou podporou    
Ministerstva zahraničných vecí a európskych   
záležitostí SR v rámci predsedníctva SR v Rade 
EÚ prostredníctvom dotačného programu v oblas-

ti medzinárodných    vzťahov a zahraničnej politiky.  
Prijímateľ: Moderná odborná škola, občianske združenie, predseda        
Ing. Milan Valek, riaditeľ Spojenej školy v Kysuckom Novom Meste. 

 
Prostredníctvom tohto projektu mladá generácia krok za krokom 

odhaľovala Európsku úniu – "Európska únia mi nie je cudzia, je moja        
i tvoja, naša" - toto krédo podporené projektovými aktivitami viedlo k po-
chopeniu, že Európska únia skrýva v sebe neskutočne vzácny potenciál 
nevyhnutný pre plnohodnotný život človeka v modernom svete. 

 

Mladí ľudia sú nositeľmi aktivity a energie, ktorá sa realizuje v ich 
činnosti. Preto sme v rámci projektu vytvárali priestor na ich zapojenie sa 
do zaujímavých "európskych" aktivít, ktoré im umožnili učiť sa nové veci, 
spoznať nových priateľov a nadobudnúť zručnosti a sebavedomie zábav-
nou, dynamickou a kreatívnou formou.

 

Aktivity projektu: 
1. Produkcia popularizačno-vzdelávacej brožúry 
2. Deň členských krajín Európskej únie 
3. Súťaž o najkrajšiu záložku s tematikou EÚ, predsedníctva SR 

v Rade EÚ 
4. Európska únia a predsedníctvo SR v Rade EÚ 
5. Krok za  krokom k poznávaniu  Európskej  únie  prostredníc-

tvom dobrých príkladov z praxe. 

Vzdelávajme a zabávajme sa v EÚ 
PROJEKT 
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Spojená škola v Kysuckom Novom Meste bola zriadená v roku 
1951 pod názvom Vyššia priemyselná škola strojnícka. Jej vznik bol reak-
ciou na nedostatok kvalifikovaných odborníkov potrebných pre úspešne sa 
rozvíjajúcu industrializáciu predovšetkým strojárenského charakteru          
v regióne. 

V roku 1957 zmenila názov na Stredná priemyselná škola. Zmenou 
legislatívy v roku 2008 škola opätovne upravila svoj názov na Spojená 
škola. Tvoria ju dve organizačné zložky, a to Stredná priemyselná škola       
a Obchodná akadémia. 

Rozhodnutím Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory          
z 12. 02. 2016 sa stala Centrom odborného vzdelávania a prípravy pre    
informačné technológie a priemyselnú informatiku.  

Škola úzko spolupracuje s významnými zamestnávateľmi v regióne 
v oblasti strojárskeho a elektrotechnického priemyslu, bankami, úradmi 
štátnej správy i Žilinskou univerzitou v Žiline.  

 
 
 

Spojená škola v KNM 
MODERNÁ ODBORNÁ ŠKOLA 
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Moderná odborná škola vznikla pri Spojenej škole v Kysuckom 
Novom Meste. Združenie je založené na podporu a pomoc pri organizova-
ní výchovno-vzdelávacieho procesu, na podporu športu detí, mládeže a ob-
čanov zdravotne postihnutých na našej škole, na podporu mimoškolskej 
činnosti žiakov a pomoc pri obstarávaní a modernizácii učebných pomô-
cok. Predsedom tohto občianskeho združenia je riaditeľ školy Ing. Milan 
Valek. Moderná odborná škola svojou činnosťou podporuje skvalitňovanie 
výchovno-vzdelávacieho procesu na našej škole. Vytvára možnosť, aby sa 
naši žiaci učili pomocou najnovších moderných učebných pomôcok, zúčas-
tňovali sa rôznych odborných súťaží a získavali vedomosti potrebné         
pre ich ďalšie úspešné sa zapojenie do pracovného procesu. Občianske 
združenie podporuje rozvojové projekty na skvalitnenie výchovno         
-vzdelávacej činnosti, slúži i na spolufinancovanie projektov podporených   
z Európskej únie.  

 

občianske združenie 
MODERNÁ ODBORNÁ ŠKOLA 
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.  

EÚ a predsedníctvo SR v Rade EÚ 
ZÁLOŽKY 
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EURES znamená Európske služby zamestnanosti (European Em-
ployment Services), alebo Európsky portál pre pracovnú mobilitu. Od vstu-
pu SR do EÚ, teda od 1. mája 2004, začala aj na Slovensku fungovať sieť 
EURES. EURES je sieťou spolupráce, ktorá bola navrhnutá tak, aby uľah-
čila voľný pohyb zamestnancov v rámci 28 krajín a Švajčiarska, Islandu, 
Lichtenštajnska a Nórska. Ide o projekt Európskej komisie, ktorá ho orga-
nizuje od roku 1993 v spolupráci s partnerskými verejnými službami za-
mestnanosti. Služby EURES sú zadarmo, financuje ich EÚ. Na národnej 
webovej stránke http://www.eures.sk/ nájdete databázu voľných pracov-
ných miest do krajín EÚ/EHP a Švajčiarska i informácie o pripravovaných 
podujatiach a výberových pohovoroch. Získate tam aj dôležité informácie 
o životných a pracovných podmienkach, štúdiu a sociálnom zabezpečení 
v krajinách EÚ/EHP. Môžete si zaregistrovať svoj životopis a oboznámiť 
sa s ponukami voľných pracovných miest prostredníctvom SMS notifiká-
cie. Ak potrebujete individuálne poradiť, môžete klásť otázky EURES po-
radcom aj prostredníctvom sekcie „Pýtajte sa EURES poradcu“. V sekcii 
pre zamestnávateľov nájdete uvedené podmienky zamestnávania cudzích 
štátnych príslušníkov, pravidlá spolupráce so sieťou EURES a postup      
pri nábore pracovníkov. Na stránke sú dostupné kontakty na EURES po-
radcov a asistentov v SR a EÚ. 

Program Erasmus+2014-2020 
Erasmus+ je sedemročný program EÚ zameraný na vysokoškolské 

a odborné vzdelávanie, mládež a šport, na posilnenie zručností mladých 
ľudí, zamestnateľnosti a podporu modernizácie vzdelávania. Erasmus+   
poskytne financovanie aj pedagógom, pracovníkom s mládežou a na par-
tnerstvá medzi univerzitami, podnikmi a neziskovými organizáciami. Nový 
program Erasmus+ zlučuje všetky doterajšie programy EÚ. 

pre absolventov 
INFORMÁCIE 
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Ivan ŠTEFANEC, poslanec Európskeho parlamentu, 1. júla 2016 

Pred sto rokmi náš národ bojoval o holú existenciu. Dnes sme samostatní,   
a dokonca budeme pol roka spolurozhodovať o tom, kam bude smerovať    
Európa. Predsedníctvo preberáme v najťažšej 
chvíli, po britskom referende a uprostred de-
bát o tom, ako zlepšiť fungovanie Európskej 
únie tak, aby bola bližšie k občanom. Viem, 
že naši úradníci a diplomati v Bruseli,          
aj v Bratislave sú na svoje úlohy skutočne 
perfektne pripravení. Verím, že spoločne do-
kážeme dať celej Európe signál, že mier        
a ekonomická prosperita môže existovať len 
v skutočne zomknutej a spolupracujúcej Európe.  

 

Martin SLÁDEK, člen Regionálneho stredoškolského parlamentu Kysúc 

Projekt „Vzdelávajme a zabávajme 
sa v Európskej únii“ reflektuje na 
aktuálnu tému, ktorou je prebieha-
júce predsedníctvo SR v Rade EÚ. 
Prostredníctvom tohto projektu 
som mohol krok za krokom postup-
ne odhaľovať Európsku úniu. Mal 
som príležitosť zapojiť sa do rôz-
nych zaujímavých aktivít, zábavnou, dynamickou a kreatívnou formou si 
rozšíriť vedomosti o EÚ, získať nových priateľov a nadobudnúť nové zruč-
nosti a sebavedomie. 

príspevky 
VYJADRI SA! 

7 

 

 

18. október 2016 sa v Spojenej škole v Kysuckom Novom Meste 
niesol v duchu spoznávania  Európskej únie.    

Žiaci druhého ročníka si pod vedením vyučujúcich slovenského ja-
zyka a cudzích jazykov pripravili pre ostatných spolužiakov zaujímavé 
prezentácie.  

Putovanie po Európskej únii začalo návštevou jej zakladajúcich 
krajín. Na prvej zástavke mohli návštevníci spoznať Nemecko. Mali mož-
nosť vidieť tradičný bavorský kroj, prostredníctvom prezentácie spoznali 
pamätihodnosti tejto krajiny, slávne osobnosti a známe automobilky. 
Ochutnávalo sa pivo v podobe bielej viney, medvedíky HARIBO a najmä 
preslávená Currywurst. Súčasťou prezentácie krajiny bol aj kvíz. Za správ-
ne odpovede boli študenti odmenení vecnými cenami, ktoré venovala spo-
ločnosť SCHAEFFLER SLOVENSKO, s.r.o. Touto cestou sa chceme   
poďakovať spoločnosti a zvlášť pani Ing. Gabriele Kadlečíkovej za vzá-
jomnú spoluprácu. 

Po konzervatívnom Nemecku všetkých ohromil temperament Fran-
cúzska a Talianska. Vo Francúzsku sa ochutnávali croissanty, camembert, 
bagety s francúzskym maslom a džemom i tradičné palacinky, ktoré Fran-
cúzi nazývajú crepes. Ohromila nás verná napodobenina Víťazného oblúka 
a imitátori Napoleona, Coco Chanel, Márie Antoinetty či Jany z Arku 
v dobových kostýmoch. Turistické atrakcie žiaci spoznávali na obrázkoch 
v prezentácii.  

Tretia zastávka patrila krásnemu Taliansku, kde žiakov oboznámil 
s najvýznamnejšími pamiatkami, známymi výrobkami a pochúťkami imitá-
tor Mareka Hamšíka. Všetkým chutila najmä obľúbená pizza a degustovalo 
sa víno, teda ríbezľový džús. V kvíze sa opäť súťažilo o lákavé odmeny.  

Európskej únie 
DEŇ ČLENSKÝCH KRAJÍN 
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Za dverami ďalšej miestnosti už hrala hudba a tancoval sa írsky ta-
nec. Žiaci všetkých návštevníkov ozdobili štvorlístkom, tzv. clover, sym-
bolom Írska a pozvali na voňavé írske raňajky. Ochutnávala sa i whisky, 
no nápadne všetkým pripomínala kofolu.  

Po zelenajúcom sa Írsku kúsok Vianoc priniesli žiaci, ktorí nám 
predstavili krajinu Santa Klausa. Samozrejme, Santa v tradičnom kostýme 
nechýbal a prezradil o Fínsku veľa zaujímavostí. Všetci si pozreli ľadový 
hokej, vyskúšali rybolov, oddýchli si v saune a ochutnali salmiakki, slaný 
pelendrek, ktorého netradičná chuť viacerým pokrivila tvár.  

V prehliadke sa pokračovalo v Maďarsku, z ktorého rozvoniavalo 
najviac aromatického jedla. Ochutnával sa maďarský guláš, granadír, klo-
básky a feferónky. Žiaci sa taktiež naučili niekoľko slov v maďarčine 
a poobzerali si maďarské mince.  

V každej krajine sa návštevníci cítili dobre, no doma je predsa len 
doma. Práve preto prehliadku ukončili návštevou nášho Slovenska. Chle-
bom a soľou všetkých privítal imitátor Jánošíka, od srdca si zaspievali       
ľudové piesne, pochutnali si na haluškách, kapustnici a kysnutých kolá-
čoch.  

Výborný pocit z dobre odvedenej práce a zaujímavo prežitého dňa 
sme si v škole užívali ešte dlho po ukončení podujatia.  

Európskej únie 
DEŇ ČLENSKÝCH KRAJÍN 
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Európsky parlament 
Slovensko má v Európskom parlamente 13 poslancov.  
 
Rada EÚ 
Na zasadnutiach Rady sa pravidelne zúčastňujú zástupcovia slovenskej 
vlády v závislosti od prerokúvanej oblasti politiky. 
 
Európska komisia 
Komisárom nominovaným za Slovensko do Európskej komisie je Maroš 
Šefčovič, podpredseda pre energetickú úniu. 

Európsky hospodársky a sociálny výbor 
Slovensko má v Európskom hospodárskom a sociálnom výbore 9 zástup-
cov.  

Výbor regiónov 
Slovensko má vo Výbore regiónov 9 zástupcov.  

Stále zastúpenie SR pri EÚ 
Aj Slovensko komunikuje s inštitúciami EÚ prostredníctvom svojho stále-
ho zastúpenia v Bruseli. Jeho hlavnou úlohou, ako „veľvyslanectva Slo-
venska pri EÚ“, je zabezpečiť, aby sa záujmy a politiky krajiny čo najúčin-
nejšie presadzovali v EÚ. 

a v jej štruktúrach 
SLOVÁCI V EÚ 
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Obdobie od 1. júla 2016 do 31. decembra 2016 sa do dejín histórie 
našej vlasti zapíše ako čas, kedy Slovensko viedlo jednu z troch hlavných 
inštitúcií Radu EÚ, ktorá zastupuje členské krajiny Únie. Na šesť mesiacov 
sa naša krajina stala „tvárou aj hlasom“ európskej dvadsaťosmičky.  

Za dvanásť rokov členstva SR v EÚ je naša domovina predsedajú-
cou krajinou po prvýkrát.  

Slovenské predsedníctvo je v poradí všetkých doterajších predsed-
níctiev  118. 

Predsedníctvo v Rade EÚ je záväzok, a zároveň právo vyplývajúce 
z členstva v EÚ. Poradie štátov vykonávajúcich rotujúce predsedníctvo sa 
mení každého pol roka.  

Existuje tzv. predsednícke trio. Tvorí ho krajina, ktorá aktuálne 
predsedá EÚ (Slovensko), štát, ktorý jej naposledy predsedal (Holandsko) 
a štát, ktorý jej bude najbližšie predsedať (Malta). 

 
Najviditeľnejšou značkou predsedníckej krajiny v Rade EÚ je logo. 

Naše logo je príťažlivé, ľahko zapamätateľné 
a nesie pozitívnu emóciu. Autorom je mladý 
výtvarník a dizajnér Jakub Dušička. Obsahu-
je špecifické slovenské prvky – diakritické 
znamienka a farby slovenskej trikolóry. Pís-
mo použité v logu patrí do písmovej rodiny 

Deva Ideal, ktorej autorom je tiež slovenský dizajnér. Logo hravým spôso-
bom približuje Slovensko ako mladú, dynamickú krajinu a jeho obmenou 
vznikajú rôzne výrazy tváre.   

v Rade EÚ 
PREDSEDNÍCTVO 
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Na vyhotovenie grafického návrhu brožúry bola vyhlásená súťaž 
pre žiakov našej školy. Do súťaže boli vybraní desiati žiaci, pričom  rozho-
dujúcim kritériom výberu bol čas prihlásenia.  

Žiaci pracovali na tvorbe návrhov samostatne v domácom prostredí, 
aby sa nemohli navzájom ovplyvňovať, a bola tak zabezpečená anonymita 
návrhu až do jeho predloženia v deň súťaže.  

K dispozícii mali informácie, ktoré má brožúra obsahovať a v prí-
pade potreby mohli individuálne konzultovať svoje nejasnosti s vyučujúci-
mi odborných predmetov a koordinátorkou projektu.  

V deň súťaže žiaci prezentovali svoje návrhy pred komisiou, ktorú 
tvorili pedagogickí zamestnanci školy, zástupkyňa nepedagogických za-
mestnancov školy a žiak štvrtého ročníka odboru  informačné a sieťové 
technológie. Autorka víťazného grafického návrhu Simona Kubalová si         
z rúk riaditeľa  Ing. Milana Valka prevzala diplom a vecnú odmenu. 

  

grafický návrh 
BROŽÚRA 

16 



 

 

Pod záštitou predsedu Žilinského samosprávneho kraja a poslanca 
NR SR pána Juraja Blanára sa dňa 4. novembra 2016 priestory Spojenej 
školy v Kysuckom Novom Meste stali miestom realizácie podujatia, ktoré 
vrchovate naplnilo očakávania. Komenského zásada: škola hrou prispôso-
bená daným podmienkam nestratila na význame ani v dobe IKT, a tak sme 
mohli ukázať potenciál našich žiakov, možnosti jeho ďalšieho využitia, 
rozšírenia či uplatnenia v budúcom zamestnaní. 

 Privítanie hostí pri vchode chlebom a soľou, ľudová hudba, báseň 
i záverečná pieseň (V dolinách) v podaní našich žiakov emotívne zapôsobi-
li na všetkých účastníkov. Vyvolali v srdci a potom aj v mysli mnohé myš-
lienky, ale hlavne umocnili tú, ktorá sa stala leitmotívom celého stretnutia: 
Je to Slovensko, čarovné, hrdé, mám ho rád! 

Potom už dostali svoj priestor pozvaní hostia. Na začiatku všetkých 
oboznámil riaditeľ školy pán Milan Valek v skratke s históriou školy, jej 
najvýznamnejšími udalosťami, úspešnými projektmi. Jeho slová doplnil 
Martin Sládek, žiak 2. ročníka odboru elektrotechnika. Svojou prezentá-
ciou a sprievodným slovom pomohol najmä hosťom vytvoriť si predstavu 
o študijnom programe a možnostiach využitia v Spojenej škole 
v Kysuckom Novom Meste.  
Dominantným hosťom podujatia bol poslanec  Európskeho parlamentu pán 
Vladimír Maňka. Jeho vystúpenie zanechalo veľmi pozitívny dojem. Ne-
bola to tzv. akademická prednáška s množstvom faktov či rýchlo zabúdajú-
cich číselných údajov. Pán Maňka začal príjemným vstupom- krátkym vi-
deom o každoročných letných táboroch pre deti so sociálnym znevýhodne-
ním. Zaujímavé bolo sledovať odpovede na otázky prítomných. Svojimi 
argumentáciami vypĺňal nekončiace sa „biele miesta“ v študentovej mysli 
pri chápaní existujúcich pomerov sveta.  

a predsedníctvo SR v Rade EÚ 
EURÓPSKA ÚNIA  
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ROZLIŠUJEME 
 
Rada Európy /nejde o orgán EÚ/ 
 
je organizáciou európskych štátov založenou na medzivládnom princípe. 
Existuje oddelene od všetkých ostatných európskych integračných 
štruktúr. Bola založená v máji 1949 v Londýne a jej sídlom sa stal fran-
cúzsky Štrasburg.  
Rada Európy bola založená s cieľom chrániť ľudské práva, parlamentnú 
demokraciu a právny štát, rozvíjať cezhraničné dohody na štandardizáciu 
sociálnych a právnych záležitostí a zvyšovať povedomie európskej identity 
založenej na spoločných hodnotách. Členmi Rady Európy je v súčasnosti 
47 štátov. Slovenská republika sa stala členským štátom Rady Európy    
30. júna 1993.   
 
 
Rada EÚ  /orgán EÚ/ 
 
je spolu s Európskym parlamentom hlavným rozhodovacím orgánom EÚ. 
Zastupuje vlády členských štátov. Zasadajú v nej ministri všetkých krajín 
EÚ, ktorí prijímajú zákony a koordinujú politiky. Rada spoločne s Európ-
skym parlamentom prijíma rozpočet EÚ. 
 
 
Európska rada /orgán EÚ/ 
 
Európsku radu tvoria hlavy štátov alebo predsedovia vlád členských štátov 
EÚ spolu s jej predsedom  (Donald Tusk) a predsedom Európskej komisie 
(Jean Claude Juncker). Vymedzuje všeobecné politické smerovanie a prio-
rity EÚ, avšak neprijíma právne predpisy.  
  

v 21. storočí  
RADA EURÓPY 
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Vstup Slovenska do EÚ patrí k najvýznamnejším medzníkom v sa-
mostatných dejinách. Členstvo v EÚ prinieslo Slovensku mnohé pozitívne 
zmeny, ale aj viaceré povinnosti. V roku 2004 sa Slovenská republika stala 
plnoprávnym členom EÚ, čím sa zavŕšil vyše 10-ročný proces integrácie. 
Pre Slovensko sa otvorili nové príležitosti v oblasti hospodárstva, voľného 
pohybu tovaru, služieb, kapitálu a voľného pohybu občanov. Na jednot-
nom vnútornom trhu EÚ sme získali možnosť pracovať, podnikať, cesto-
vať a žiť v iných členských štátoch EÚ. Zároveň sa zvýšil slovenský export 
do krajín EÚ. Zlepšili sa podnikateľské príležitosti, informovanosť, práva 
spotrebiteľa a vznikol priestor na prílev priamych zahraničných investícií. 
Vstupom do EÚ sa, v súlade so spoločnými európskymi pravidlami, zmenil 
aj slovenský právny poriadok.  

Zásadnú zmenu prinieslo zavedenie eura v roku 2009. Spoloč-
ná mena zvyšuje celkovú ekonomickú stabilitu a vytvára priaznivé  pod-
mienky pre dlhodobé podnikateľské rozhodnutia. Byť členom EÚ znamená 
tiež právo plnohodnotne ovplyvňovať rozhodovacie procesy spoločenstva, 
najmä prostredníctvom Rady EÚ. Na druhej strane SR presunula viaceré 
právomoci na inštitúcie EÚ. Vzdala sa niektorých kompetencií, 
napr. v oblasti obchodnej politiky, poľnohospodárskej politiky či ekologic-
kých a technických noriem. 

Ďalším míľnikom členstva bol vstup do schengenského priestoru         
v roku 2007. Výrazne sa tým zjednodušil cezhraničný styk - 94 %  hraníc 
SR dnes tvoria vnútorné hranice EÚ. Vďaka členstvu v EÚ je Slovensko 
súčasťou spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky. 

Slovensko získalo aj nové možnosti skvalitňovania vzdelávania 
a odbornej prípravy mladých ľudí prostredníctvom programov, ako Come-
nius, Socrates či Erasmus+. Najviditeľnejším prínosom členstva je mož-
nosť financovania projektov z európskych zdrojov.  

v EÚ 
SLOVENSKO 
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Podnetným sa stali prezentácie zástupcov Žilinskej univerzity 
v Žiline z Fakulty riadenia a informatiky pánov Michala Varmusa 
a Martina Latku. Veľmi „trefne“ zarezonovali na chute mladých, keď im 
predstavili, ako je napr. možné využiť počítačové hry a splniť si počas štú-
dia „american dream“.  

Ďalším milým prekvapením v rámci programu boli vysoko erudo-
vané, ale veľmi prístupnou formou sprostredkované informácie 
z existencie a fungovania na trhu práce spoločnosti Schaeffler Kysuce,  
s.r.o. v podaní jej riaditeľa pána Milana Jurkyho.  

Poslednou časťou v mozaike vzdelávacieho dopoludnia sa stala od-
borná prednáška pána Mariána Koprdu, ktorý predstavil IKT klaster Z@ict  
a firmu Scheidt & Bachmann s.r.o. v Žiline. 

A nakoniec bodka za celým podujatím zostala v rukách riaditeľovi 
školy pánovi Milanovi Valkovi. Aj z jeho tváre sa dali vyčítať pozitívne 
pocity. Veď stretnutie splnilo svoj zámer, obohatilo nielen rozum,          
ale aj srdce.  

a predsedníctvo SR v Rade EÚ 
EURÓPSKA ÚNIA  
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Dňa 2. decembra 2016 sa na Úrade Žilinského samosprávneho kraja  
v Žiline písali riadky histórie. V rámci podujatia s názvom Krok za krokom 
k poznávaniu Európskej únie prostredníctvom dobrých príkladov z praxe sa tu 
zišli členovia Krajského stredoškolského parlamentu Žilinského samosprávneho 
kraja. Cieľom akcie bolo vyvrátiť mýty o EÚ, poukázať na pozitíva členstva SR 
v EÚ, prínos eurofondov a priblížiť účastníkom príklady priamo z praxe. 

Top tohto podujatia bola návšteva poslanca európskeho parlamentu pána 
Ivana Štefanca. 

Stretnutie slávnostne otvoril a všetkých v mene župana pána Juraja  
Blanára privítal na pôde Úradu ŽSK podpredseda Žilinského samosprávneho 
kraja pán Jozef Štrba. Podľa jeho slov sa človek v každom veku učí a mal by sa 
usilovať o rozvoj prostredia, v ktorom pôsobí. Slovenské predsedníctvo v Rade 
EÚ je pre SR veľkou výzvou, prispeje k pozitívnej prezentácii a k rozvoju SR 
i celej EÚ.  

Projekt Vzdelávajme a zabávajme sa v Európskej únii  predstavil Martin 
Sládek (predseda Žiackej školskej rady Spojenej školy v Kysuckom Novom 
Meste a člen Regionálneho stredoškolského parlamentu regiónu Kysúc). 

Potom slovo odovzdal ctenému hosťovi  - poslancovi európskeho parla-
mentu Ivanovi Štefancovi. Podľa jeho slov Európska únia je jedinečný projekt, 
projekt mierového spolunažívania. A pre Slovensko je predsedníctvo v Rade EÚ 
skutočne veľkou výzvou, lebo zraky celej Európy, celého sveta sú v tomto čase 
upreté na Slovensko.  

Po skutočne obohacujúcom vystúpení pána europoslanca rečnícky pult 
na chvíľku patril žiakom, prezentujúcim využívanie eurofondov v rámci projek-
tovej činnosti škôl združených v Krajskom stredoškolskom parlamente Žilinské-
ho samosprávneho kraja. 

Ďalším hosťom bol riaditeľ odboru európskych projektov a regionálneho 
rozvoja Úradu Žilinského samosprávneho kraja  Ing. Michal Patúš. Prezentácie 
odborníkov z praxe uzatvoril pán Ľudovít Šrenkel, projektový manažér Podni-
kateľského poradenského centra v Bratislave.  

. 
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 Zmluvou podpísanou v Maastrichte 7. februára 1992 sa tieto spolo-
čenstvá zlúčili do Európskej únie (EÚ). Platnosť nadobudla 1. novembra 
1993.  Z politického hľadiska je 9. máj 1950 dňom zrodu Európskej únie  
(päť rokov po skončení druhej svetovej vojny). Dnes sa z pôvodnej šestky 
(Belgicko, Francúzsko, Holandsko, Luxembursko, Nemecko a Taliansko) 
stala dvadsaťosmička (Dánsko, Írsko a Spojené kráľovstvo - 1973; Grécko 
- 1981; Portugalsko, Španielsko - 1986; Fínsko, Rakúsko, Švédsko - 1995; 
Cyprus, Česká republika, Estónsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, 
Poľsko, Slovensko, Slovinsko - 2004; Bulharsko, Rumunsko - 2007; Chor-
vátsko - 2013). Od roku 1999 existuje spoločná európska mena – euro, naj-
skôr ako virtuálna mena a od roku 2002 sa používa aj v bežnom hotovos-
tnom styku ako zákonné platidlo. Symbolom eura je €. Podoba eurobanko-
viek je spoločná pre všetky členské štáty eurozóny. Európania sa dohodli 
na štyroch základných slobodách, ktoré sa vzťahujú na všetkých občanov 
Únie, a to: slobodný pohyb osôb, tovaru, kapitálu a služieb. 

EÚ je jedinečné spoločenstvo demokratických štátov, ktoré sa dob-
rovoľne spojili s cieľom realizovať proces európskej integrácie vo všet-
kých jej dimenziách. Je spoločenstvom hodnôt, práva a solidarity. 
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Denne sa stretávame v rozhlase, televízii, na stránkach tlače, ale aj 
v bežnej komunikácii s pojmom Európska únia, čo by sme mohli voľne 
charakterizovať ako integrovaná alebo zjednotená Európa. Pred jej vzni-
kom boli európske dejiny plné vojen a násilia. Ničivé dôsledky vojenských 
konfliktov sa premietli predovšetkým v prvej svetovej vojne (1914-1918), 
no znásobené boli v druhej svetovej vojne (1939-1945), ktorej priebeh bol 
spojený s utrpením vojakov a civilistov nielen v Európe, ale aj na celom 
svete. Po deštrukcii národných ekonomík spôsobených touto vojnou bolo 
všetkým rozumným ľuďom zrejmé, že myšlienka trvalého mieru je nevy-
hnutná.  

Úvahy zjednotenia v Európe majú dávnu históriu a za vývoj, ktorý 
nás priviedol k Európskej únii, vďačíme mnohým skvelým osobnostiam. 
Jedným z prvých, kto pochopil nevyhnutnosť európskej spolupráce ako 
nástroj predchádzania vojnovým konfliktom, bol  Winston Churchill 
(počas 2. svetovej vojny bol predsedom britskej vlády). Propagoval potre-
bu Európanov vytvoriť Spojené štáty európske. S prevratným podnetom 
prišiel Francúz Jean Monnet, a to vytvoriť spoločnú kontrolu ťažby uhlia 
a výroby ocele (bez uhlia a ocele sa nedá viesť vojna). Vypracoval návrh 
na zloženie Európskeho spoločenstva uhlia a ocele. Jeho myšlienky mohol 
uskutočniť Robert Schuman, ktorý ako francúzsky minister zahraničných 
vecí  9. mája 1950 vyzval na založenie európskeho spoločenstva s cieľom 
trvalo zabezpečiť mier v Európe. Z tejto iniciatívy vzniklo Európske spolo-
čenstvo uhlia a ocele (ESUO), ktoré začalo pôsobiť v roku 1952. Bolo pr-
vým z troch európskych spoločenstiev, za ktorým v roku 1958 (na základe 
Rímskych zmlúv schválených v roku 1957) nasledovalo Európske hospo-
dárske spoločenstvo (EHS) a Európske spoločenstvo pre atómovú energiu 
(Euratom).  
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Na záver chceme vysloviť poďakovanie poslancovi európskeho 
parlamentu pánovi Ivanovi Štefancovi, ktorý prijal naše pozvanie. Ďakuje-
me aj županovi pánovi Jurajovi Blanárovi, podpredsedovi ŽSK pánovi  
Jozefovi Štrbovi za možnosť zrealizovať toto podujatie na Úrade ŽSK,          
i pracovníkom Úradu ŽSK za odbornú pomoc, spoluprácu a všetkým hos-
ťom, ktorí sa prišli podeliť o svoje odborné skúsenosti so žiackou verejnos-
ťou. 

Naše poďakovanie patrí tiež MZV a EZ SR za prejavenú dôveru 
a možnosť zrealizovať tento jedinečný projekt. Sme veľmi vďační i nášmu 
projektovému manažérovi Martinovi Firákovi za jeho nevyčerpateľnú 
ochotu, pomoc pri úspešnej implementácii projektu, ale aj všetkým ostat-
ným zúčastneným. ĎAKUJEME  
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Názov projektu: Vzdelávajme a zabávajme sa v Európskej únii 
Kódové označenie projektu: MVZP-SK PRES/2016/129 
Obdobie realizácie projektu: od 01. 06. 2016 do 31. 12. 2016 
Výška dotácie: 
Dotácia sa poskytuje príjemcovi vo výške 5 000 EUR. Dotácia sa poskytu-
je príjemcovi na realizáciu projektu, ktorý bol predložený na základe vý-
zvy na predkladanie žiadostí o dotácie na rok 2016 Medzinárodné vzťahy 
a zahraničná politika SR zameraná na predsedníctvo SR v Rade EÚ   
MVZP-SK PRES/2016. 
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Kysucké Nové Mesto 2016

Realizované s finančnou podporou Ministerstva 
zahraničných vecí a európskych záležitostí SR     
v rámci predsedníctva  SR v Rade EÚ prostred-
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rodných vzťahov a zahraničnej politiky. Za obsah tohto dokumentu je vý-
lučne zodpovedný Moderná odborná škola, občianske združenie, predseda      
Ing. Milan Valek, riaditeľ Spojenej školy v Kysuckom Novom Meste. 
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