
  Počet podujatí (online/offline) vrámci programu 

Počet podujatí (online/offline) vrámci programu 57/5 

Typ podujatia (napr. online diskusia, prednáška, prezentácia, kvíz a pod.) online meeting, 
online podujatie, 
online webinár, 
online diskusia, 
konferenčná 
súťaž, video, 
IGTV, kvíz, 
prezentácia, live 
podujatie, 
pracovný 
meeting, online 
webinár, 
dotazník, anketa, 
diskusné fórum, 
rozhlasová 
relácia, 
prednáška, 
piknik, brigáda 

Približný počet účastníkov na podujatiach 276 (online 
diskusia), 140 
(online meeting), 
28 (live 
podujatie), 12 
(online webinár), 
90 (diskusné 
fórum), 12 
(pracovný 
meeting), 71 
(konferenčná 
súťaž), 425 (kvíz), 
80 (dotazník), 
160 (anketa), 190 
(rozhlasová 
relácia), 30 
(piknik), 105 
(prednáška), 20 
(brigáda)  

Mená europoslancov, ak sa zúčastnili podujatí Monika Beňová, 
Markéta 
Gregorová, 
Michal Šimečka, 
Vladimír Bilčík, 
Miriam Lexmann, 



 

Stručný popis (2-3 vety) podujatí : 

 

Prehľad aktivít v rámci programu  

Ambasádorské školy Európskeho parlamentu 

 

FB stránka: Ambasádorské školy Európskeho parlamentu – Obchodná akadémia Michalovce    

@epasoami, uverejnených 184 príspevkov 

Instagram: #epasoami, uverejnených 180 príspevkov 

Info Point EPAS 

 

 

Ivan Štefanec, 
Martin Hojsík, 
Robert Hajšel, 
Michal Wiezik, 
Miroslav Číž, 
Lucia Ďuriš 
Nicholsonová, 
Eugen Jurzyca, 
Peter Pollák, 
eurokomisári 
Maroš Šefčovič a 
Věra Jourová 

  Sociálne siete FB, IG, Twitter, youtube a web 

Počet postov na  sociálnych sieťach: 364 

Facebook 184 

Instagram 180 

  
Iba pri prvom reporte: linky na sociálne siete a web kde boli posty vytvorené  



Informačný kanál školy 

  

Senior ambasádori – Mgr. Andrea Korinková, Mgr. Alena Hreščáková 

Junior ambasádori – II.B – Marcinová, Paulinová, Cibereová 

                                     III.B – Čarná, Fedorová, Kočerhová, Fedurcová, Hirková, Gaľašová, Dremmel  

• 14.6.2021 Svetový deň darcov krvi 

Pripravili sme príspevky na sociálnych sieťach k Svetovému dňu darcov krvi. 

   



• 12.6.2021 Svetový deň proti detskej práci 

Pripravili sme príspevky na sociálnych sieťach k Svetovému dňu proti detskej práci. 

 

• 11.6.2021 Svetový deň hudby 

Pripravili sme príspevok na sociálnych sieťach k Svetovému dňu hudby a v školskom rozhlase 

odvysielali hudobnú reláciu. 

• 11.6.2021 Medzinárodný deň kvetov 

Pripravili sme príspevok na sociálnych sieťach k Medzinárodnému dňu kvetov (21. jún).  

• 9.6.2021 Medzinárodný deň piknikov 

Pripravili sme príspevok na sociálnych sieťach k Svetovému dňu piknikov. Junior ambasádori 

zorganizovali piknik pre svojich spolužiakov a učiteľov v areáli našej školy. 



  

 

  

 

• 8.6.2021 Deň najlepších priateľov 

Pripravili sme foto príspevok na sociálnych sieťach k Dňu najlepších priateľov. V školskom rozhlase 

sme odvysielali príspevok k tomuto dňu. 



  

• 8.6.2021 Svetový deň oceánov 

Pripravili sme príspevky na sociálnych sieťach k Svetovému dňu oceánov. 

 



• 5.6.2021 Svetový deň životného prostredia 

Pripravili sme príspevok na sociálnych sieťach k Svetovému dňu životného prostredia. Zúčastnili sme 

sa na prednáške s názvom KLIMATICKÁ ZMENA. Prednášku zorganizovala Agentúra na 

podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o. v spolupráci s KSK. Junior ambasádori sa spolu 

s ostatnými študentmi našej školy zapojili do úpravy exteriéru našej školy. 

 

 

• 28.5.2021 Medzinárodný deň akcií pre zdravie žien 

Pripravili sme príspevok na sociálnych sieťach k Medzinárodnému dňu akcií pre zdravie žien.  

• 26.5.2021 Európsky deň susedov 

Pripravili sme príspevky na sociálnych sieťach k Európskemu dňu susedov a odvysielali príspevok 

v školskom rozhlase. 

 

 

• 24.5.2021 Európsky deň národných parkov 



Pripravili sme video príspevok na sociálnych sieťach k Európskemu dňu národných parkov. Pripravili 

a zverejnili sme kvíz o národných parkoch na sociálnych sieťach a na stránke našej školy. 

 

• 23.5.2021 Svetový deň korytnačiek 

Pripravili sme príspevok na sociálnych sieťach k Svetovému dňu korytnačiek. 

• 20.5.2021 Svetový deň včiel 

Pripravili sme príspevok na sociálnych sieťach k Svetovému dňu včiel 

• 15.5.2021 Svetový deň atletiky 

Pripravili sme príspevok na sociálnych sieťach k Svetovému dňu atletiky. 

 



• 12.5.2021 Mysli kriticky s EÚ o EÚ (150 min.) 

Zapojili sme sa do online diskusie Mysli kriticky s EÚ so EÚ. Diskusia bola zameraná na tému 

kritického myslenia u mladých ľudí. Prednášku viedla Ivana Ivanová, metodička a lektorka SDA, 

certifikovaná trénerka International Debate and Educational Association a Michal Pečeňa, skúsený 

český lektor debaty a argumentácie, tréner českého národného tímu na Majstrovstvách sveta v 

debatovaní (2016 - 2017) a tréner slovenského národného tímu na Majstrovstvách sveta v 

debatovaní (2018 - 2021). Okrem toho mali študenti možnosť diskutovať na konkrétne témy s 

europoslankyňami Monikou Beňovou /Slovensko/ a Markétou Gregorovou /Česko/. 

 

 

• 11.5.2029 EPAS meeting OAMI a Colégio de Ermesindeu, Porto, Portugalsko (90 min.) 

Pri príležitosti Dňa Európy sme sa spojili s ambasádorskou školou Colégio de Ermesindeu, Porto z 

Portugalska.  



Diskutovali sme o našich krajinách, kultúrnom dedičstve, aktivitách v rámci programu EPAS, 

školskom systéme i bežnom živote študentov. Do diskusie sa zapojilo 40 študentov. 

Aj keď žijeme v odlišných krajinách, máme rozdielnu kultúru, tradície a jazyky, mnoho vecí nás spája. 

 

 

 

• 10.5.2021 Pracovný online meeting ambasádorov  (120 min.) 

Príprava na online stretnutie s ambasádorskou školou Colégio de Ermesindeu, Porto z Portugalska. 

Plánovanie stretnutia, štúdium materiálov, rozdelenie úloh. 

• 9.5.2021 Deň Európy 

Sledovali sme inauguračné podujatie, ktorým sa odštartovala Konferencia o budúcnosti Európy v 

Európskom parlamente na Deň Európy v Štrasburgu. 

Sledovali sme online prenos z Európskeho parlamentu – Kancelárie na Slovensku. 

• 9.5.2021 Deň matiek 

Pripravili sme príspevok na sociálnych sieťach ku Dňu matiek. 

• 8.5.2021 Deň víťazstva nad fašizmom 

Pripravili sme príspevok na sociálnych sieťach k 76. výročiu ukončenia najväčšieho ozbrojeného 

konfliktu v dejinách ľudstva, druhej svetovej vojny, ako Deň víťazstva nad fašizmom. 

• 6.5.2021 Deň Európy 

Zapojili sme sa do celodenného online podujatia Deň Európy 2021 – spolu prepojení. Súčasťou 

programu boli live vstupy z Košíc a Bratislavy, interaktívne prvky ako súťaže, foto-búdka a kvízy, 

kultúrne vystúpenia, rozhovory s europoslancami a eurokomisármi na rôzne témy, ale i videá 

z regiónov, premiéra novej časti relácie Ťažký týždeň s Jánom Gorduličom a predstavenie projektu 

Zvoľ si info.  Pripravili sme príspevok na sociálnych sieťach z tohto podujatia. 



 

 

 

• 4.5.2021 Seminár pre učiteľov programu EPAS (120 min.) 

Senior ambasádori sa zúčastnili na seminári programu EPAS pre učiteľov. Súčasťou seminára bolo 

predstavenie učebných materiálov, upresnenie hodnotenia programu, prednáška o kritickom 

myslení a diskusia s poslancom Európskeho parlamentu Ing. Ivanom Štefancom, MBA, PhD. 

  

• 2.5.2021 17. výročie vstupu Slovenska do EÚ 

Pripravili sme príspevok pri príležitosti 17. výročia vstupu Slovenska do EÚ. 

• 2.5.2021 Pracovný online meeting ambasádorov (70 min.) 

Návrh a plánovanie aktivít, diskusia, rozdelenie úloh. 



 

• 29.4.2021 Európsky deň solidarity a spolupráce medzi generáciami 

Pripravili sme príspevok na sociálnych sieťach k Európskemu dňu solidarity a spolupráce medzi 

generáciami. 

  

 

• 23.- 24.4.2021 Junior Internet 

Účasť nášho junior ambasádora Petra Dremmela na online finále 16. ročníka jedinečnej konferenčnej 

súťaže JUNIOR INTERNET, ktorú vyhlásila Asociácia pre mládež, vedu a techniku na Slovensku 

AMAVET. Do tohtoročnej súťaže bolo prihlásených 261 online projektov. Na základe hodnotenia v I. 

kole súťaže postúpilo do celoslovenského finále 61 projektov v súťažných kategóriách JuniorWEB, 

JuniorDESIGN, JuniorAPP, JuniorBLOG, JuniorLEARN a JuniorTEXT. 

Peter získal 3. miesto v celoslovenskom finále súťaže JUNIOR INTERNET v kategórii JuniorTEXT. 

 

Téma pre kategóriu JuniorTEXT, ktorú vyhlásil AMAVET v spolupráci so Zastúpením Európskej 

komisie na Slovensku, bola: Akú podobu by mala mať veda, ktorá bude hnacím motorom Slovenska i 

celej EÚ? 

 

Nad súťažou prijal záštitu Ivan Kotuliak, dekan Fakulty informatiky a informačných technológií STU v 

Bratislave a Ladislav Miko, vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku. 



 

 

• 22.4.2021 Girl’s Day 2021 

Naše junior ambasádorky sa zúčastnili na podujatí Girl’s Day 2021 v rámci Medzinárodného dňa 

dievčat v IKT #girlsday2021. Týmto podujatím Európsky parlament podporuje a povzbudzuje 

dievčatá, aby si vybrali štúdium vedy a techniky. 

 

https://www.instagram.com/explore/tags/girlsday2021/


 

• 21.4.2021 EPAS meeting OAMI a CZŠ sv. Michala (100 min.) 

Zorganizovali sme online stretnutie so žiakmi Cirkevnej ZŠ sv. Michala v Michalovciach a odovzdali im 

naše poznatky, ktoré sme získali počas programu EPAS. Našim hosťom sme predstavili program 

Ambasádorské školy EP a porozprávali o fungovaní Európskej únie, o európskych inštitúciách a 

význame EÚ v každodennom živote.  

 

 

• 19.4.2021 Pracovný online meeting ambasádorov  (120 min.) 

Príprava na online stretnutie so žiakmi CZŠ sv. Michala v Michalovciach, plánovanie, štúdium 

materiálov, rozdelenie úloh. 

• 18.4.2021 Európsky deň za práva pacientov 

Pripravili sme príspevok s video odkazom ja.na.sis pre pacientov bojujúcich s vážnou chorobou, zložili 

a naspievali sme hudobný odkaz na povzbudenie pacientov – pieseň Nestrácaj nádej. 

 

• 15.4.2021 spolocne.eu (90 min.) 

Zúčastnili sme sa na Digitálnom webinári „Práca a kariéra v EÚ inštitúciách“. 

Otvorenie a úvodné slovo - Robert Sermek, riaditeľ Kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku 



Výberový proces v EÚ inštitúciách: Základné predstavenie a tipy ako uspieť - Petra Bořkovcová, Staff 

file manager na oddelení Talent Selection Európskeho parlamentu 

Kariérny rozvoj v EÚ inštitúciách: Čo znamená pracovať pre európsku inštitúciu - Lucia Kleštincová, 

Policy Advisor v Európskej komisii, kariérna coachka a autorka podcastu Lights on Europe 

 

• 12.4.2021 Pracovný online meeting ambasádorov  (90 min.) 

Návrh a plánovanie aktivít, diskusia, rozdelenie úloh. 

• 7.4.2021 #dennikjuniorambasadora 

 

Pripravili sme video príspevok na sociálnych sieťach, v ktorom sme predstavili náš ambasádorský tím 

a našu školu. 

 
 

• 2.4.2021 Európsky deň za práva migrantov 

Vytvorili sme video príspevok k Európskemu dňu akcií za práva migrantov na sociálnych sieťach. 

https://luciaklestincova.eu/podcast/


 

 

• 25.3.2021 Online meeting Slovakia & South Korea  (90 min.) 

Po druhýkrát sme sa spojili so študentmi z Dasan High School zo Soulu v Južnej Kórei. Študenti 

prezentovali svoje krajiny, kultúru a tradície, diskutovali o svojich záľubách, škole, ale aj o globálnych 

témach ako rodová rovnosť či ochrana životného prostredia. Predstavili sme im aj program EPAS a 

porozprávali o našich aktivitách, takže o Ambasádorských školách EP už vedia aj v ďalekej Kórei. 

 

 

 



• 24.3.2021 Online rozhovory EP (100 min.) 

Zorganizovali sme online podujatie Online rozhovory EP v spolupráci s Európskym parlamentom 

v Bruseli. Po prezentácii o fungovaní Európskej únie a Európskom parlamente sme diskutovali 

s pánom europoslancom Martinom Hojsíkom priamo z Bruselu. 

Do diskusie sa pripojilo 115 študentov a učiteľov Obchodnej akadémie. 

 
 

 

 
 

• 22.3.2021 Svetový deň vody 

Vytvorili sme video príspevky k Svetovému dňu vody na sociálnych sieťach. 

• 21.3.2021 Pracovný online meeting ambasádorov  (120 min.) 

Príprava na online diskusiu Online rozhovory EP, príprava na online meeting s Južnou Kóreou, 

plánovanie, štúdium materiálov, rozdelenie úloh. 

• 21.3.2021 Medzinárodný deň lesov 

Vytvorili sme príspevky na sociálnych sieťach a uverejnili dotazník na Instagrame. 



 

• 15.3.2021 Online diskusia „Fake news – ako sa zorientovať medzi dezinformáciami 

a pravdou?“  (120 min.) 

Diskusné fórum zorganizovala Kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku za účasti viacerých 

zaujímavých hostí: 

• Robert SERMEK, riaditeľ Kancelárie EP na Slovensku 

• Lucia NICHOLSONOVÁ, poslankyňa EP (EKR) 

• Vladimír BILČÍK, poslanec EP (EPP) 

• Katarína KLINGOVÁ, senior analytička GLOBSEC 

• Peter JANČÁRIK, podpredseda OZ Konšpirátori.sk 

• Kristína BLAŽEKOVÁ a Jakub JUSKO, OZ Zvoľ si info 

• Dominika HAJDU, analytička GLOBSEC 

• Vladimír Šnídl, Denník N 

 

Do diskusie sa pripojilo 78 študentov a učiteľov Obchodnej akadémie. 



 
 

 

 
• 15.3.2021 Európsky deň spotrebiteľov 

Vytvorili sme príspevky na sociálnych sieťach k ED spotrebiteľov. V diskusii sme hovorili o právach 

a dôležitosti spotrebiteľov, spotrebiteľskej politike a význame zvýšenia informovanosti a vzdelania o 

zodpovednej spotrebe. 



 
 

• 14.3.2021 Súťaž JUNIOR INTERNET 2021 

Zapojili sme sa do súťaže Junior Internet 2021, ktorú organizovalo Zastúpenie Európskej komisie na 

Slovensku. Témou eseje tohto ročníka súťažnej kategórie JuniorTEXT bol výskum a inovácia. Esej 

s názvom Absolútny komfort napísal Peter Dremmel.  

• 12.3.2021 Online fórum „Ako ďalej, zelená Európa?“ (80 min.) 

Zúčastnili sme sa diskusného fóra o Európskej zelenej dohode a biodiverzite, ktoré zorganizovalo 

Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku.   



 

 

• 11.3.2021 Online diskusia k Európskemu dňu na pamiatku obetí terorizmu (60 min.) 

Zorganizovali sme online diskusiu s Mgr. Jánom Váradym a diskutovali o témach extrémizmu,  

tolerancie, inakosti  či patriotizmu, všeslovanskej vzájomnosti a  kresťanstva. Do diskusie sa zapojilo 

25 účastníkov.  

Vytvorili sme video príspevok a dotazník k ED na pamiatku obetí terorizmu. Dotazník sme 

vyhodnotili, odpovedalo 41 opýtaných. 



 

 

 

• 9.3.2021 Online diskusiu "SILA ŽIEN: O ženách na čele boja proti pandémii Covid-19" (80 

min.) 

Zúčastnili sme sa online diskusie „Sila žien“, ktorú zorganizovala Kancelária Európskeho parlamentu 

na Slovensku. Na podujatí vystúpili: 

• Monika Beňová, poslankyňa Európskeho parlamentu (Skupina progresívnej aliancie socialistov a 

demokratov) 

• Lucia Ďuriš Nicholsonová, poslankyňa Európskeho parlamentu (Európsku konzervatívci a 

reformisti) 

• Miriama Letovanec, analytička a odborníčka na tvorbu verejných politík, ŽEMY 

Diskusiu moderovala Veronika Cifrová Ostrihoňová 



  

 
 

• 8.3.2021 Pracovný online meeting ambasádorov (100 min.)  

Príprava na online diskusiu k Európskemu dňu na pamiatku obetí terorizmu, plánovanie, štúdium 

materiálov, rozdelenie úloh. 

• 25.2.2021 Digitálny webinár „Spoznaj svoju Úniu!“ (90 min.)  

 

Zúčastnili sme sa na inšpiratívnom digitálnom webinári "Spoznaj svoju Úniu!", ktorý zorganizovali 

dobrovoľníci platformy spoločne.eu a Kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku.  

Webinár prehĺbil naše znalosti o fungovaní Európskej únie a Európskeho parlamentu, naučil nás, ako 

byť vždy informovaní o aktuálnom dianí v európskych záležitostiach a ako byť viac aktívni v šírení 

európskych myšlienok na Slovensku.  



 

 
 

 

• 23.2.2021 Online diskusia s europoslancami (80 min.) 

Junior a senior ambasádori Obchodnej akadémie zorganizovali v spolupráci s Kanceláriou 

Európskeho parlamentu a agentúrou Neuropea online diskusiu s europoslancami Ivanom Štefancom 

a Robertom Hajšelom. Diskutovali sme o aktuálnej situácii v EÚ, najmä o klimatickej kríze, šírení 

dezinformácií a o rozpočte EÚ. 

Do diskusie sa zapojilo 86 účastníkov - hostia, ambasádori, pedagógovia, študenti a naši priatelia. 



  

  

• 22.2.2021 Pracovný online meeting ambasádorov (80 min.)  

Príprava na online diskusiu s europoslancami, plánovanie, štúdium materiálov, rozdelenie úloh. 

• 22.2.2021 Dotazník ku Európskemu dňu obetí zločinu 

Vyhodnotenie online dotazníka uverejneného na FB a Instagrame epasoami, do ktorého sa zapojilo 

39 účastníkov. 

 

 



• 8.2.2021 Európsky deň obetí zločinu – online diskusia (1 hod. 45 min.) 

Online diskusia s hosťom, JUDr. Gabrielom Hreščákom, právnikom a bývalým vyšetrovateľom, ktorý 

sa špecializoval na trestné právo a advokáciu. 

 

 

• 8.2.2021 Svetový deň pre bezpečnejší internet 

Video príspevky o kyberšikane na FB a Instagrame. 

 

• 6.2.2021 Svetový deň bez mobilu 

Anketa k Svetovému dňu bez mobilu na Edupage, FB a Instagrame epasoami , do ktorej sa zapojilo 

160 študentov, rodičov a priateľov našej školy. 



 

• 3.2.2021 Pracovný online meeting ambasádorov (90 min.)  

Európsky parlament v Štrasburgu, jeho fungovanie a tvorba európskych právnych predpisov. 

 

• 27.1.2021 Európsky parlament naživo (75 min.) 

Sledovali sme naživo zasadnutie Výboru Európskeho parlamentu pre občianske slobody, 

spravodlivosť a vnútorné veci (LIBE) k prípadu smrti slovenského občana Jozefa Chovanca v Belgicku. 



 

 

• 20.1.2021 Epas meeting Slovakia – Belgium (1 hod. 45 min.) 

Ako funguje Európska únia? Online diskusia junior a senior ambasádorov Obchodnej akadémie 

Michalovce s hosťom Lukášom Draveckým, M.A., College of Europe, Bruggy, Belgicko. 



 

 



 

• 19.1.2021 Pracovný online meeting ambasádorov (60 min.)  

Príprava na online diskusiu s L. Draveckým, plánovanie, štúdium materiálov, rozdelenie úloh. 

• 14.1.2021 spolocne.eu (60 min.)  

Účasť na online podujatí pre dobrovoľníkov organizovanom Kanceláriou Európskeho parlamentu. 

  



 

• 13.1.2021 Pracovný online meeting ambasádorov (70 min.) 

Návrh a plánovanie aktivít, diskusia, rozdelenie úloh. 

• 11.1.2021 Pracovný online meeting ambasádorov (1 hod. 50 min.) 

Návrh a plánovanie aktivít, diskusia, rozdelenie úloh. 

 

• 18.12.2020 Kvíz o Európskej únii 

Vedomostný kvíz o Európskej únii uverejnený na Edupage, FB a Instagrame epasoami. 



 

• 18.12.2020 Medzinárodný deň migrantov  (60 min.) 

Počas online diskusie sme si s junior ambasádormi  pozreli dva odporúčané dokumentárne filmy 

s tematikou migrácie a diskutovali sme o pocitoch, ktoré v nich tieto filmy vyvolali, názoroch 

verejnosti na problém migrácie a ich vlastnom pohľade na problematiku. Vysvetlili sme si rozdiel 

medzi pojmami migrant, azylant, cudzinec a utečenec,  zahraničná a vnútorná migrácia, dobrovoľná 

a nútená migrácia.   

• 10.12.2020 Deň ľudských práv (60 min.) 

Online diskusia s junior ambasádormi, počas ktorej sme diskutovali o dodržiavaní ľudských práv 

v našej krajine a vo svete. 

 

 

• 9.12. 2020 Medzinárodný deň boja proti korupcii (60 min.) 

Počas online diskusie sme s junior ambasádormi diskutovali o korupcii, jej prejavoch, prijímaní 

úplatkov, podvádzaní, klamaní a podplácaní. Preštudovali sme si rôzne štatistiky korupcie na 

Slovensku. Junior ambasádori sa podelili so svojimi vlastnými skúsenosťami s korupčným správaním. 



   

• 8.12.2020 Sacharovova cena 2020 (60 min.) 

Online diskusia „SACHAROVOVA CENA 2020: Európsky parlament a ľudské práva“, ktorú pri 

príležitosti odovzdávania Sacharovovej ceny za slobodu myslenia zorganizoval Európsky parlament – 

Kancelária na Slovensku. 

 

 

 

 

 


