Poďakovanie od účastníkov rokovania v Bruseli 21.-23.11.2016
Vďaka odborovej organizácii som mala možnosť absolvovať pobyt v Bruseli v období
21.-23. novembra 2016. Zúčastnili sme sa rokovaní Európskeho Hospodárskeho a sociálneho
výboru (EESC), kde bolo úžasné sledovať prácu ľudí aj samotné zasadanie, kde sa
prerokovávali veci. Program bol skvelý a vyčerpávajúci. Najviac ma zaujala diskusia o Brexite.
Úžasná bola návšteva Európskeho parlamentu a parlamentária. Vďaka predsedovi SOZ ZaSS
Antonovi Szalayovi som mala aj príležitosť stretnúť sa so Slovenkami, ktoré pracujú pre Výbor
a páčili sa mi spoločné debaty pri večerách a obedoch. Bolo veľmi príjemné, že si pre nás
urobila časový priestor predsedkyňa Skupiny zamestnancov II. Gabriele Bischof a aj sám
prezident výboru Georges Dassis. Oceňujem pohostinnosť a priateľský prístup ľudí, ktorí sa
o nás počas celého pobytu starali. V neposlednom rade ďakujem za starostlivosť Mirovi
Hajnošovi, zástupcovi KOZ SR, ktorý nám urobil prehliadku mesta. Celú návštevu Bruselu
hodnotím veľmi pozitívne a aj vďaka tejto skvelej akcii určite sa do Bruselu ešte vrátim, aj keď
by to bolo len súkromne.
Ďakujem aj svojej odborovej organizácii za túto príležitosť.
Tamara VOKAĹOVÁ, 29 rokov,
ZO UNLP Košice

V dňoch 21-23.11.2016 som sa zúčastnil na rokovaniach Európskeho hospodárskeho
a sociálneho výboru (EHSV) v Bruseli. Mňa i ostatných slovenských mladých odborárov
privítali slovenskí a českí zástupcovia, ktorí tam pracujú. EHSV je poradným orgánom
Európskej únie a tiež vydáva stanoviská, o ktoré Európska únia požiada. Ich stanoviská majú
síce iba odporúčací charakter, avšak EÚ ich väčšinou akceptuje. Veľkým prínosom pre nás
mladých odborárov bolo to, že sme mohli priamo vidieť ako EHSV funguje, zúčastniť sa na
rokovaniach a dokonca aj diskutovať o niektorým problematikách. Mali sme napríklad veľmi
zaujímavú diskusiu o Brexite. No nebolo to iba o práci, našiel sa aj čas pozrieť si trošku Brusel.
Je to veľmi zaujímavé mesto, ktoré má svoje čaro. Boli sme pozrieť aj symboliku mesta cikajúceho chlapca a samozrejme sme ochutnali belgické pivá, ktoré sú naozaj veľmi dobré.
Som veľmi rád že som sa mohol zúčastniť takejto akcie, ktoré sú pre nás mladých odborárov
veľmi užitočne a zaujímavé.
Ďakujem SOZ ZaSS za túto skvelú príležitosť.
Peter HODÁS, 33 rokov,
ZO Národný onkologický ústav, Bratislava

Rada by som poďakovala za možnosť zúčastniť sa skvelej akcie pre mladých odborárov
v Bruseli. Zúčastnili sme sa zasadnutia Odbornej sekcie pre zamestnanosť, sociálne veci
a občianstvo Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru kde sme sa veľa nového
dozvedeli a spoznali sme fungovanie inštitúcie a kopec skvelých ľudí. Veľká vďaka patrí aj
členom Predstavenstva KOZ SR, ktorí nás privítali a venovali sa nám a hlavne Evke
Šanovcovej a Christine Thymelis, ktoré nás sprevádzali počas celej akcie. Veľká vďaka patrí aj
Miroslavovi Hajnošovi, ktorý pre nás pripravil skvelý program.
Táto akcia mi veľa dala a hlavne zmenila môj pohľad na vec, preto dúfam, že
nadobudnuté informácie budem môcť čoskoro využiť aj u nás.

Lucia PAVLÁSKOVÁ, 23 rokov,
ZO UNLP Košice

V dňoch 21.-23.11.2016 sme sa zúčastnili úžasnej návštevy Bruselu. Musím povedať,
že tieto dní boli veľmi obohacujúce. Získali sme veľké množstvo nových informácií o štruktúre
a fungovaní EHSV o úlohe EHSV v procese tvorby politiky EÚ, kde riešia rôzne problémy.
Navštívili sme rokovacie sály, Európsky parlament a spoznali sme aj kúsok mesta. To ale nie
je všetko spoznala som skvelých ľudí, ktorých by som bez tohto projektu nikdy nestretla.
Musím sa všetkým pekne poďakovať za príjemné chvíle, skvelú zábavu a predovšetkým
za veľmi inšpiratívne rozhovory so slovenskými aj zahraničnými pracovníkmi.

Lucia MIŠKOVÁ, 23 rokov,
ZO UNLP Košice

Chcem sa veľmi pekne poďakovať za nádherné chvíle strávené v Bruseli. Osobitne
Miroslavovi Hajnošovi, zástupcovi za KOZ SR, ktorý nás celú dobu sprevádzal a pripravoval
program, predsedovi SOZ ZaSS Antonovi Szalayovi za oslovenie, predstaviteľom
Konfederácie odborových zväzov a všetkým, ktorí sa zúčastnili na tom aby nám nič nechýbalo
a aby sme strávili nezabudnuteľné chvíle v živote. Som v odboroch veľmi krátko, ale o to viac
ma to pochytilo. Všade nás prijali veľmi úctivo a čo mňa najviac prekvapilo - pýtali sa na naše
názory: Názory Nás Mladých. Verím že sa opäť stretneme na nejakej spoločnej odborárskej
akcii a zažijeme opäť nádherné chvíle.
S pozdravom
Petra HALADEJOVÁ, 23 rokov,
ZO UNLP Prešov

