
Mládežnícka delegátka pri Rade Európy - profil 

Za rok 2018 sa členka Platformy ambasádorov a ambasádoriek európskej demokratickej kultúry,           

Michaela Knošková, vtedy študentka Bilingválneho gymnázia Milana Hodžu v Sučanoch         

a predsedníčka občianskeho združania Pomáhame druhým, zúčastnila zasadnutia Kongresu lokálnych         

a regionálnych samospráv pri Rade Európy. Od októbra 2014 vyzýva Kongres mladých ľudí z rôznych               

prostredí - mládežníckych aktivistov, pracovníkov s mládežou, študentov a mladých politikov - aby sa              

zúčastnili na zasadnutiach Rady Európy, aby sa vyjadrili v diskusiách a aby si s členmi Kongresu                

vymenili otázky týkajúce sa programu.  

Od roku 2016 sa od mládežníckych delegátov vyžaduje, aby boli neoddeliteľnou súčasťou zasadnutí,             

no zároveň boli aktívni na miestnej a regionálnej úrovni. Pre rok 2018 sa práve Michaela Knošková                

stala mládežníckym delegátom za Slovenskú republiku, a tak dostala možnosť účastniť sa 34. a 35.               

zasadnutia Kongresu. 

Počas celého zasadnutia mohla aktívne prispievať do debaty, verejne vystupovať a vyjadrovať názor             

jej a všetkých ostatných európskych mládežníckych delegátov. Dostala šancu prezentovať názor           

mládežníckych delegátov na tému teritoriálnej solidarity v Európe, ktorú využila a pripravila si             

intervenciu.  

„Osobne musím povedať, že diplomatická a objektívna intervencia, ktorá zahŕňa názory všetkých            

mládežníckych delegátov, bola pre mňa výzvou. Rozprávala som o regiónoch, ktoré sa snažia             

osamostatniť, alebo žiadajú viac autonómie v “Chamber of Regions” pred národnými delegáciami 47             

rôznych Európskych krajín, ktoré sa naozaj zaujímajú o mladých ľudí a ich potreby v 21. storočí. Bolo                 

to pre mňa naozaj výzvou, no zároveň obrovskou cťou byť súčasťou tejto debaty,“ uviedla Michaela              

Knošková. 

Okrem mládežníckych delegátov sa zasadnutia zúčastňujú aj národné delegácie. Slovenskú delegáciu           

počas 35. zasadnutia reprezentoval starosta obce Cífer, Maroš Sagan, a poslankyňa Bratislavského            

samosprávneho kraja, Zuzana Schwartzová. Celá slovenská delegácia spolu s mládežníckou          

delegátkou mali možnosť niekoľkokrát sa stretnúť a diskutovať na témy participácie mládeže či role              

Slovenska na medzinárodnej scéne.  

„Ľudia navôkol boli naozaj skvelí, veľmi inteligentní a názorovo vyspelí, nebáli sa postaviť za veci,               

ktorým veria. Nie len ostatní mládežnícki delegáti, ale i členovia slovenskej národnej delegácie, ktorí              

sa kongresu zúčastnili. Na moje prekvapenie sa slovenská delegácia pred zasadnutím nestretáva a             

nemá veľký záujem presadzovať svoje názory na pôde kongresu, ale aj tak sa snaží vystúpiť a aktívne                 

sa zúčastňovať celého programu. Pevne verím, že počas nasledujúcich rokov sa situácia            

zmení,“ pridala študentka. 



Ako dodala, vďaka podujatiu mala možnosť sa s nimi niekoľkokrát stretnúť a viesť dialóg o zapájaní                

mladých ľudí do rozhodovacieho procesu. Spoločným cieľom zostáva, aby sa v budúcnosti mladí             

aktívni Slováci mohli zúčastňovať zasadnutí a mali priestor verejne vyjadrovať svoj názor. 

Aktuálne v roku 2020 Slovensko dokonca nemá mládežníckeho delegáta, ktorý by zastupovalo           

slovenskú mládež v Rade Európy. Okrem tejto mládežníckej pozície sa však za posledné roky otvorilo              

niekoľko iných pozicií, kde môžu mladí zo Slovenska zastupovať názory mládeže a spolupodieľať sa             

na smerovaní medzinárodnych organizácií. Rola mládežníckeho delegáta pri Rade Európy bude           

pravdepodobne prebiehať aj v budúcich rokoch či už v online alebo face-to-face forme.  


