
„Budúcnosť Slovenska je v rukách nás – študentov“ 

 

▪ KOŠICE – BRATISLAVA 20. NOVEMBRA 2017 

 

Ako účastník podujatia „Slovensko diskutuje o EÚ“ (6. novembra 2017 v Košiciach) som 

bol pozvaný – spolu s kolegami z diskusie – do bratislavského Rádia Aktual na rozhovor s pani 

Zuzanou Martinákovou. Pri tejto príležitosti sme navštívili aj Ministerstvo zahraničných vecí 

(MZV) SR a Národnú radu (NR) SR. 

Po príchode do Bratislavy sme ako prvé navštívili ministerstvo. Táto návšteva bola veľmi 

zaujímavá, keďže som ešte nikdy predtým nemal možnosť vidieť ho zvnútra. Absolvovali sme 

menšiu prehliadku ministerstva a kto mal záujem, mohol sa zúčastniť na nakrúcaní videa pre 

potreby ministerstva. Zvýšil sa nám čas aj na menšiu diskusiu s ľuďmi z kancelárie pána 

štátneho tajomníka Ivana Korčoka. Bolo vysoko informatívne vypočuť si zaujímavosti o ich 

práci a práci štátneho tajomníka na MZV. Dozvedeli sme sa aj o ponukách stáží, ktoré pre nás 

zneli zaujímavo. 

Následne sme sa presunuli do rádia, kde nás čakala diskusia so Z. Martinákovou. Rozhovor 

sa začal tým, ako vnímame my – dnešní študenti – 17. november. Zhodli sme sa, že si ceníme 

najmä slobodu a možnosti, ktoré sme získali. Následne každý v skratke informoval o svojom 

príspevku z Košíc – mojou témou bola bezpečnosť a terorizmus v EÚ. Túto otázku vidím ako 

jednu z kľúčových v rámci prítomnosti a budúcnosti Európskej únie. Ku koncu diskusie sme 

sa rozprávali o mladých ľuďoch na Slovensku a o tom, ako vidíme svoju budúcnosť. 

Pre mňa je budúcnosť na Slovensku v rukách nás – študentov. Ak budú pri moci šikovní, 

poctiví a pracovití ľudia, má Slovensko – nazdávam sa – šancu na skvelú budúcnosť. 

Rozhlasová diskusia trvala hodinu a ubehla veľmi rýchlo a príjemne. Po nej sme mali na 

programe prehliadku NR SR. Stretli sme sa s pánom Tomášom Rakonczayom, ktorý pracuje 

ako asistent poslanca NR SR Martina Klusa. Prehliadka národnej rady nám dala veľa nových 

informácií o histórii Slovenska a jeho vývoji z hľadiska politiky. Navyše, aj T. Rakonczay nám 

ponúkol možnosť stáže, konkrétne u pána poslanca M. Klusa, čo nás takisto zaujalo. 

Celú akciu hodnotím veľmi pozitívne. Dala mi veľa nových skúseností, ktoré by som inak 

nezískal. Som vďačný univerzite a fakulte za túto možnosť a rozhodne dúfam, že to nebola 

posledná takáto skúsenosť. Takisto verím, že sme univerzitu – a ja aj jej filozofickú fakultu – 

dobre reprezentovali. 

Určite odporúčam aj ostatným študentom zúčastniť sa v budúcnosti na podobných 

podujatiach – diskusia v Košiciach aj cesta do hlavného mesta mi totiž dali veľa nových 

kontaktov a príležitostí pre moju budúcnosť. 

 

Linky na vystúpenie v rádiu: 

 

▪ https://soundcloud.com/user-333575142/sets/talkshow-zuzany-martinakovej-6 

 

▪ https://www.facebook.com/radioaktual/videos/927535780746124/ 
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