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Na Úrade TSK sa stretli mladí študenti až zo štyroch krajín; zo Slovenska, Portugalska, 

Bulharska a Estónska 

Počas týždňového stretnutia si študenti štyroch národností vymenia nielen poznatky z oblasti kultúry 

a mládežníckych parlamentov, ale tiež navštívia atraktívne miesta v Trenčianskom kraji.  

V rámci medzinárodného projektu SPACE pre žiacke školské rady, ktorý organizuje Krajské 

centrum voľného času – Regionálne centrum mládeže v Trenčíne v spolupráci s Trenčianskym 

samosprávnym krajom (TSK) a partnermi z Portugalska, Bulharska a Estónska, sa stretli na Úrade 

TSK desiatky študentov. Všetkých spája jedna skutočnosť, a síce, že sa spolupodieľajú na 

fungovaní žiackych rád vo svojich školách. „Myšlienka projektu vznikla na základe impulzov zo 

strany študentov, ktorí chceli spoznať fungovanie mládežníckych parlamentov v zahraničí. Doposiaľ 

sme si so študentmi prešli rozdiely medzi jednotlivými kultúrami a prostredníctvom teambuildingov 

sa zúčastnení navzájom väčšmi spoznali. Tiež si začínajú zvykať, že počas celého dňa 

komunikujeme v anglickom jazyku,“ informovala koordinátorka pre prácu s mládežou TSK  Silvia 

Štefániková. V najbližších dňoch študentov čakajú diskusie o rozdieloch v žiackych radách, 

o aktivitách, ktoré usporadúvajú, či o motivácii, ktorú využívajú. „Študenti spoza hraníc sú nadšení 

z našej prírody, a preto sme mierne upravili pôvodný program. Štvrtkovú aktivitu, v rámci ktorej budú 

spoznávať slovenskú kultúru, sme prepojili s turistickým výletom v blízkosti Trenčianskych Teplíc,“ 

dodala Štefániková.  

Na prezentácii spojenej s diskusiou sa zúčastnila aj vedúca Oddelenia školstva, mládeže a športu 

Úradu TSK Eva Žernovičová. „Medzi hlavné priority TSK patrí školstvo a oblasť vzdelávania. Nejde 

len o formálne vzdelávanie, ale tiež o neformálne a teda prácu s mládežou. Dnešné stretnutie je na 

medzinárodnej úrovni a je veľmi cenným pomocníkom pre kreovanie študentských parlamentov 

nielen na Slovensku, ale vo všetkých krajinách, ktoré tu majú svojich zástupcov. Študenti si 

odovzdávajú skúsenosti a tiež nadväzujú nové kamarátstva. Verím, že získané skúsenosti budú 

prínosom v ich ďalšej práci,“ vyslovila Žernovičová.  
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