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EVROPSKÝ REPORTÉR 
 Aktuálně, spolehlivě, nezávisle. 

 

 

 Zahájení modelového zasedání ve fotografiích  Co je dnes na programu? 

Ve čtvrtek 23. ledna dojde na 

bratislavském modelovém zasedání 

k zahájení hlavní části programu. Ze 

středoškoláků se stanou ministryně 

a ministři a europoslankyně a 

europoslanci. 

Ještě předtím ale představí Ludmila 

Johnová a Igor Blahušiak z Odboru 

komunikace o evropských záležitostech 

Úřadu vlády ČR obě agendy, o kterých 

budou mladí účastníci jednat, tak, aby 

objasnili všechny případné nejasnosti. 

Poté se studenti rozdělí do institucí a 

začnou s jednáními. Již nyní je možné 

předpokládat, že nás čekají líté souboje 

mezi jednotlivými názorovými proudy. 

Rozhodně bude velmi zajímavé dění 

v bratislavském Mercure Bratislava 

Centrum Hotel sledovat.     

Jan Jakovljevič 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redakce 



 Účastníci dúfajú, že sa im podarí dospieť ku kompromisu 

Prvý deň sa niesol v dobrej a uvoľnenej atmosfére. Zástupcovia viacerých krajín a politických frakcií 

boli pozitívne naladení, viedli neformálne rozhovory o rokovaniach, ktoré ich čakajú nasledujúce 

dni. Účastníci tak strávili prvý deň rokovaní v očakávaní zaujímavej diskusie, zároveň chválili aj 

miestnu kuchyňu – zástupcovia strany Zelených ocenili najmä veganskú stravu.  

Medzi účastníkmi panovala zhoda o podobe priebehu rokovaní, dúfali, že sa im podarí dospieť ku 

kompromisu a navrhované smernice sa im podarí prijať. Ako zdôraznila Adéla Dvořáková zastupujúca 

Španielsko: „Rokovania budú najmä o spolupráci, či sa dokážeme v kľude dohodnúť. Veríme, že nás čakajú 

skvelé rokovania, čo prinesú výsledky.“  

Kultivované a argumentačne nabité rokovania očakáva aj Viliam Péli, ktorý zastupuje Rakúsko: „Sme radi, 

že sa môžeme zúčastniť rokovania na vyššej úrovni. Očakávame preto, že politické strany i zástupcovia 

jednotlivých krajín vnesú do debaty etiketu, dokážu počúvať druhých ľudí a konštruktívne diskutovať.“ 

Jakub Stojan zastupujúci politickú skupinu Zelení súhlasí a dodáva: „Dôležité je získať skúsenosti. Počas 

jednania človek nevie čo očakávať, aké pozície zaujmú ostatné strany. Preto je potrebné mať schopnosť 

argumentovať a dôjsť ku kompromisom. Asertivita je to slovo, ktoré je pre takéto rokovania kľúčové.“ 

Účastníci neočakávajú výrazné konflikty ohľadom finálnej podoby smerníc. Každopádne, sú si vedomí, že 

niektoré body môžu byť sporné alebo problematické. Podľa zástupcu Rakúska, Viliama Péliho môžu viaceré 

protichodné návrhy zaznieť najmä pri rokovaní o smernici ohľadom transparentných a predvídateľných 

podmienkach na pracovnom trhu. Monika Matoušová z politickej skupiny Zelení sa pridáva, takisto vidí 

problematický bod v navrhovanej smernici: „Radi by sme zakázali pracovné zmluvy na nula hodín. 

Predložený návrh tieto zmluvy nerieši, preto by sme to radi doplnili. Je ale otázne, ako sa k tomuto nášmu 

návrhu postavia ostatné strany a krajiny.“ Juraj Halo z politickej skupiny Renew Europe súhlasí, že práve 

nové návrhy môžu byť kameňom úrazu pri rokovaniach: „Problém sa môže objaviť, keď sa bude do návrhu 

pridávať nejaké nové návrhy a zoznam nových opatrení sa bude rozširovať. Na tom sa nemusíme zhodnúť.“ 

Veronika Oravcová 

Bratislavské modelové zasedání bylo zahájeno 

Ve středu 22. ledna bylo zahájeno modelové zasedání institucí EU v bratislavském Mercure 

Bratislava Centrum Hotel. Na samotném začátku akce se účastníci navzájem seznámili při ice-

breakingové aktivitě, a poté měli možnost setkat se se zajímavými hosty. 

Jedním z nich byl i Matthias Barner z Konrad Adenauer Stiftung. Ten vnímá Evropu jako úspěch, jelikož 

zažíváme dlouhé období míru. Netvrdí, že žijeme v ráji, avšak žijeme v jedné z nejlepších částí světa. „Máme 

dva hlavní úkoly. Musíme se stát více kompetitivními, atraktivními, inovativními. Druhou věcí je to, že 

bychom se měli snažit rozvinout znalosti a povědomí o EU. Bez těchto znalostí se nemůžeme zapojit do 

jakékoli pořádné diskuse o EU,“ uvedl Barner. 

Dále zde vystoupil i Ladislav Miko ze Zastoupení Evropské komise na Slovensku, který projekt ocenil a řekl, 

že mladí účastníci si zde osvojí důležité zkušenosti, které pak mohou předávat vrstevníkům. Dalším 

z panelistů byl miláček publika Igor Blahušiak z Odboru komunikace o evropských záležitostech Úřadu 

vlády ČR, jenž popsal trendy vývoje podpory EU na Slovensku a v České republice. Na něj navázala Ludmila 

Johnová z téže instituce, která představila síť Eurocenter. 

Následně vystoupil Pavol Kukučka ze Zastoupení Evropské komise v ČR, který studenty motivoval k tomu, 

aby se nebáli být viděni a nebáli se oprášit pojem „eurohujer“ a neskrývali svou podporu EU. Jako poslední 

vystoupila Michaela Doležalová z České rady dětí a mládeže, která hovořila o strukturovaném dialogu. 

Zdůraznila také to, že tato aktivita má i přesah do reálného života, kdy jsou názory mladých opravdu 

reflektovány v reálné politice (např. Youth Goals – pozn. red.).                  Jan Jakovljevič 


