
   

 

                                                     

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Rada mládeže 

Trenčianskeho kraja a JEF Trenčín (Mladí priatelia Európy)  

 

Vás pozývajú 

na  

konferenciu  

„Mladí Európania – európske 

občianstvo“ 
 

pri príležitosti Európskeho roka občianstva 

 

pod záštitou doc. Ing. Jozefa Habánika, PhD. rektora Trenčianskej 

univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne 

 

dňa 23.apríla 2013  od 9,30 do 13:30 

v priestoroch Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne 

(aula B 101 – budova B) 

 

Okrem toho že sme Slováci, sme aj Európania. Aké práva a aké 

benefity vyplývajú z európskeho občianstva? Prečo sa oplatí byť 

aktívnym občanom? Príďte diskutovať! 

 

Cieľom podujatia je priniesť mládeži komplexný obraz o 

problematike EU občianstva z rôznych uhlov pohľadu od expertov, 

poskytnúť overené informácie a fakty od tých, ktorí sa problematike 

profesionálne venujú, umožniť verejnosti diskutovať s hosťami na 

tému, ktorá sa ich bytostne dotýka. Chceme oboznámiť študentov o 

mládežníckej participácii a politike na rôznych úrovniach a poskytnúť 

im všeobecné informácie o voľbách do VÚC a Európskeho 

parlamentu, ako aj o ponukách, ktoré ponúkajú inštitúcie EU. 

 

Rečníci konferencie: 

Doc. Ing. Pavol Hrivík, CSc., rcds: Európske občianstvo, európska 

integrácia 

Doc. PaedDr. Jozef Božik, PhD.: Mládežnícka participácia a 

politika na regionálnej úrovni 

Juraj Antal, MA: Možnosti participácie mládeže v politike 21. 

Storočia (zamerané na nadnárodnú úroveň – EDS) 

Mgr. Ondrej Gallo: RMS a možnosti participácie na národnej úrovni 

Ing. Silvia Štefániková: KomPrax - možnosť pre mladých ľudí si 

zvýšiť svoje šance sa zamestnať po škole;  

Mládež v akcii - grantový program s rôznymi možnosťami 

medzinárodnej mobility, interkultúrneho vzdelávania, 

Mgr. Mária Pavlačková: Praktik - praktické zručnosti cez 

neformálne zážitkové vzdelávanie v práci s mládežou 

 

Program: 

09,30 – 10,00 – Prezentácia účastníkov, uvítanie účastníkov 

konferencie 

10,00 – 12:00 – Prezentácie rečníkov, diskusia 

12,00 – 12,30 – Prestávka 

12,30 – 13,30 – Prezentácia rečníkov, diskusia, záver podujatia 

 
Kontakt: 
Martin Labudík, 0948 202 101, martin.labudik@rmtnk.sk 

Radka Pinčáková, 0908 039 617, pincakova@jefslovakia.eu 


