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ŠTATÚT A SÚŤAŽNÝ PORIADOK SÚŤAŽE  „Mladý Európan“ platný pre rok 2023 

 
A. VYHLASOVATEĽ, ORGANIZÁTOR A PARTNERI SÚŤAŽE 
 
Článok 1 
 

18. ročník celoslovenskej súťaže „Mladý Európan“ vyhlasuje Zastúpenie Európskej komisie v SR. 
Regionálne kolá súťaže vyhlasujú jednotlivo  centrá Europe Direct na Slovensku a Európske 
informačné centrum v Bratislave. Vyhlasovateľ súťaže určuje súťažný poriadok a program súťaže 
a môže ho na základe aktuálne platných obmedzení meniť.  
  
Článok 2 
 

Organizátorom súťaže sú vyhlasovatelia súťaže uvedení v článku 1. Organizátor súťaže 
zabezpečuje koordináciu súťaže a vyhlásenie výsledkov. Dbá na transparentný a čestný priebeh 
súťaže a zodpovedá za jej organizáciu. 
 
Článok 3 
 

Záštitu nad súťažou v roku 2023 prevzal podpredseda Európskej komisie pán Maroš Šefčovič. 
Partnerom súťaže je Úrad vlády SR.   
Partnerom a hostiteľom národného kola súťaže je Prešovská univerzita v Prešove.  
 
Článok 4 
 
Zámerom organizátorov je uskutočniť súťaž prezenčnou formou. Ak to vývoj pandémie 
koronavírusu (alebo iné obmedzenia) v naplánovaných termínoch neumožní, organizátor súťaže 
zorganizuje súťaž dištančnou formou ako online podujatia, v súlade s aktuálne platnými 
obmedzeniami pre pohyb osôb, pričom prihliadne k týmto dvom scenárom:  
 
- súťažný tím reprezentujúci školu sa môže fyzicky stretnúť,  
 
- v prípade, ak nebude možné, aby tím súťažil spoločne na jednom mieste, budú členovia tímu 
súťažiť z rôznych lokalít (podľa trvalého bydliska), ale stále ako tím reprezentujúci svoju školu. 
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B. POSLANIE A CIELE SÚŤAŽE 

 
Článok 5 

Poslaním súťaže je zvýšiť povedomie participatívneho občianstva Európskej únie medzi 
študentmi stredných škôl na Slovensku. Nosnou témou sú všeobecné znalosti o histórii, 
geografii, osobnostiach a najvýznamnejších pamätihodnostiach EÚ. 
Hlavnými oblasťami tento rok sú: Európsky rok zručností 2023, podpora digitálnej gramotnosti a 
boj proti dezinformáciám, programy EÚ pre mladých ľudí a priority Európskej komisie pod 
vedením Ursuly von der Leyen. Najmä Európska zelená dohoda, Mechanizmus na podporu 
obnovy a odolnosti, Spoločná poľnohospodárska politika, stratégia Z farmy na stôl, Stratégia v 
oblasti biodiverzity.   
Taktiež Európsky parlament, Rada Európskej únie a krajiny predsedajúce Rade Európskej únie v 
roku 2023, konkrétne Švédsko a Španielsko.  
V neposlednom rade tiež zahraničné vzťahy a pôsobenie Európskej únie navonok, i vzhľadom na 
aktuálnu situáciu na Ukrajine. 
 

Medzi ďalšie priority patrí Program Slovensko 2021- 2027, využívanie finančných prostriedkov z 
Európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF), prínos EŠIF pre Slovensko a tiež ochrana 
finančných záujmov EÚ. 
 
Článok 6 
 

Cieľom súťaže je zvýšiť úroveň všeobecnej informovanosti špecifickej cieľovej skupiny občianskej 
verejnosti – študentov stredných škôl v SR o EÚ poskytnutím možnosti získať informácie 
a odpovede na otázky o inštitúciách, legislatíve, politikách, programoch Európskej únie 
a jednotlivých členských štátoch. Súťaž zároveň umožní poskytnúť spätnú väzbu inštitúciám 
Európskej únie o dosiahnutej úrovni európskeho povedomia u mladej generácie na Slovensku. 

C. PODMIENKY ÚČASTI 
 
Článok 7  
 

Súťažiaci: 

Súťaže sa na regionálnej úrovni zúčastní v každom regióne maximálne 15 trojčlenných družstiev 
(jedna škola môže byť zastúpená maximálne jedným družstvom) reprezentujúcich jednotlivé 
školy. Súťažné družstvá sú zložené zo študentov 2. a/alebo 3. a /alebo 4. ročníkov gymnázií a 
stredných odborných škôl regiónu. Do regionálneho kola sa stredná škola prihlási vyplnením 
elektronickej prihlášky (cez EU Survey) dostupnej prostredníctvom elektronického odkazu 
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uvedeného v pozvánke na súťaž, ktorá bola škole doručená vyhlasovateľom regionálneho kola, 
alebo zverejnená na webovej stránke vyhlasovateľa regionálneho kola súťaže. V prípade 
vyššieho počtu záujemcov bude do súťaže zaradených prvých 15 prihlásených stredných škôl 
podľa termínu doručenia prihlášok vyhlasovateľovi regionálneho kola súťaže. Pri zistení 
nepravdivých informácií je organizátor súťaže oprávnený vylúčiť danú školu zo súťaže. Súťaže sa 
nemôžu zúčastniť študenti, ktorí sa do tejto súťaže zapojili už v minulosti. 
 
Podmienkou účasti tímu na regionálnom kole súťaže je odovzdanie stručného projektu o krajine 
aktuálne predsedajúcej Rade Európskej únie, teda o Švédsku, alebo o Španielsku, krajine ktorá 
bude predsedníckou krajinou v druhej polovici roka 2023. 
Tento projekt môžu študenti vypracovať ako súčasť školského kola súťaže, ktoré by 
predchádzalo vyslaniu tímu reprezentujúceho školu na regionálnom kole. 
Je potrebné, aby uvedený projekt bol odoslaný organizátorovi príslušného regionálneho kola 
najneskôr týždeň pred konaním súťaže. Presný termín stanovuje vyhlasovateľ daného 
regionálneho kola súťaže. 
 
Do celoslovenského kola súťaže postúpia prihlásení víťazi jednotlivých regionálnych kôl 
organizovaných informačnými centrami Europe Direct Slovensko  a Európskym informačným 
centrom v Bratislave. T. j. z každého regionálneho kola postúpi jedno víťazné trojčlenné družstvo 
s pedagogickým sprievodom. Účasť pedagogického dozoru je povinná, inak bude družstvo 
vylúčené z ďalšieho pokračovania v súťaži.  Za prihlášku do celoslovenského kola súťaže sa 
považuje písomná prihláška zo strany organizátorov regionálnych kôl súťaže, doručená 
vyhlasovateľovi celoslovenského kola súťaže osobne, poštou, alebo elektronickou poštou. 
 
 
D. PRIEBEH A HODNOTENIE  SÚŤAŽE 
 
Článok 8  
 
I. Porota: 

a. Regionálna úroveň 
Porotu súťaže menuje vyhlasovateľ súťaže. Porota je minimálne 3 členná: 2 delegovaní členovia 
organizátora súťaže a 1 člen ako hosť z vybraného centra Europe Direct, ktoré je členom siete 
Europe Direct v SR, prípadne zo Zastúpenia EK v SR. Vyhlasovateľ súťaže má právo doplniť 
porotu o ďalších členov. 

 
 
 
b. Národná úroveň 
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Porotu súťaže menuje vyhlasovateľ súťaže. Porota je 12-členná: tvoria ju  delegovaní členovia, a 
to po jednom z  centier Europe Direct Slovensko a z Európskeho informačného centra 
v Bratislave. Porota prezentuje svoje rozhodnutia prostredníctvom predsedu poroty, ktorý je 
volený všetkými jej členmi hlasovaním. 
 
Rozhodnutia poroty sú konečné. Voči rozhodnutiam poroty nie je možné podať odvolanie ani 
využiť iný opravný prostriedok. 
 

II. Priebeh súťaže: 

A. Regionálna úroveň 

Projekt o predsedníckych krajinách: Podmienkou účasti tímu na regionálnom kole súťaže je 
odovzdanie projektu o krajine aktuálne predsedajúcej Rade Európskej únie, teda o Švédsku 
alebo o Španielsku, krajine, ktorá bude predsedníckou krajinou v druhej polovici roka 2023.  

Presná podoba,  či forma projektu nie je stanovená. Dávame tým priestor na vlastné uchopenie 
témy a vyjadrenie sa prostredníctvom riešení, blízkych jednotlivým tímom (môže sa jednať 
o textovú formu, powerpointovú prezentáciu, video či iné). Projekt by mal z pohľadu študentov 
predstaviť vybranú členskú krajinu, jej históriu, geografiu či kultúru a zároveň zachytiť jej 
pôsobenie z perspektívy člena Európskej únie.  

Ak by sa jednalo napr. o textovú formu, tak rozsah textu by mal obsahovať minimálne dve A4 
strany. Projekt je potrebné odovzdať organizátorovi regionálneho kola najneskôr 1 týždeň pred 
začiatkom súťaže. Presný termín odovzdania stanovuje vyhlasovateľ regionálneho kola, teda 
príslušné centrum Europe Direct alebo Európske informačné centrum. Spôsob doručenia môže 
byť elektronicky, poštou či osobne.  

Uvedený projekt bude v regionálnom kole hodnotený.  

Súťaž je trojkolová: 1.kolo, 2.kolo a finále. Každé zo súťažiacich družstiev sa zúčastní všetkých 
troch kôl. Získaný počet bodov za všetky tri kolá sa každému družstvu sčíta. Víťazom sa stáva 
družstvo s najvyšším počtom získaných bodov zo všetkých troch kôl a projektu. Toto družstvo 
zároveň postupuje na celoslovenské kolo súťaže. 

Prvé kolo súťaže predstavuje písomný vedomostný test o Európskej únii s počtom 50 otázok  
s rôznou bodovou hodnotou (20 jedno-, 20 dvoj- a 10 trojbodových) určených pre každé 
súťažiace družstvo z vybraných oblastí EÚ: inštitúcie, história, geografia, politika, ekonomika a 
viacjazyčnosť. Hodnotiacim kritériom je počet správnych odpovedí ohodnotených príslušnou 
bodovou hodnotou. Časový limit pre toto kolo je 20 minút. 

Druhé kolo je jazykovou súťažou v správnom vyplnení jazykovej krížovky a určenia jej tajničky. 
Krížovku tvoria jazykové výrazy alebo ich spojenia vybrané zo skupiny 24 úradných jazykov EÚ. 
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Hodnotiacim kritériom je počet správne umiestnených jazykových výrazov alebo ich spojení 
vybraných z disponibilnej jazykovej pomôcky a vložených do jazykovej krížovky s tajničkou v čo 
najkratšom čase.  

Tretie kolo súťaže je zamerané na správne zodpovedanie otázok doplnených obrázkami. Otázky 
majú rôznu bodovú hodnotou (3 troj-, 3 štvor- a 3 päťbodové) a sú z 3 oblastí: osobnosti, 
dominanty, zaujímavosti členských krajín EÚ. Hodnotiacim kritériom je počet správnych 
odpovedí ohodnotených príslušnou bodovou hodnotou. Časový limit na zobrazenie obrázku 
bude 15 sekúnd. Každé súťažiace družstvo bude odpovedať na všetky položené otázky.  

 
 
B. Národná úroveň 
 

Súťaž je trojkolová: 1.kolo,  2.kolo  a  3. kolo. Všetci účastníci celoslovenského kola súťaže sa 
zúčastnia všetkých troch kôl.  

Prvé kolo súťaže prestavuje písomný vedomostný test o Európskej únii s počtom 50 otázok  
s rôznou bodovou hodnotou (20 jedno-, 20 dvoj- a 10 trojbodových) určených pre každé 
súťažiace družstvo z vybraných oblastí EÚ: inštitúcie, história, geografia, politika, ekonomika 
a viacjazyčnosť. Hodnotiacim kritériom je počet správnych odpovedí ohodnotených príslušnou 
bodovou hodnotou. Časový limit pre toto kolo je 20 minút. 

Druhé kolo súťaže je zamerané na správne zodpovedanie otázok doplnených obrázkami. Otázky 
majú rôznu bodovú hodnotou (tri troj-, tri štvor- a tri päťbodové) a sú zo štyroch oblastí: 
história, geografia, zaujímavosti a osobnosti členských krajín EÚ. Hodnotiacim kritériom je počet 
správnych odpovedí ohodnotených príslušnou bodovou hodnotou. Časový limit na zobrazenie 
obrázku bude 15 sekúnd. Každé súťažiace družstvo bude odpovedať na všetky položené otázky.  

Tretie kolo súťaže bude pozostávať z prezentácií jednotlivých tímov na jednu z nasledujúcich 
tém: podpora digitálnej gramotnosti a boj proti dezinformáciám, Európska únia a Ukrajina, 
Európska zelená dohoda, zmena klímy, zmena biodiverzity, Natura 2000, iniciatíva EÚ Z farmy na 
stôl, Európska únia a mladí, Ako mi pomohla EÚ: konkrétne príklady využívania finančných 
prostriedkov z Európskych štrukturálnych a investičných fondov. Každý tím si vopred pripraví 
prezentáciu, ktorú následne predstaví. Maximálna dĺžka prezentovania projektu je 5 minút. Po 
tejto dobe bude prezentácia zastavená. Presná forma či štruktúra prezentácie nie je stanovená. 
Dávame tým priestor na vlastné uchopenie témy a vyjadrenie pohľadu a názorov účastníkov 
súťaže prostredníctvom kreatívnych riešení jednotlivých tímov. 

 
 
Článok 9  
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Hodnotenie súťaže 

A. Regionálna úroveň 

Za projekt o predsedníckych krajinách môže tím získať maximálne 20 bodov. Hodnotené budú 
kvalita, originalita a inovatívnosť odovzdaného projektu. Je potrebné dodržiavať akademickú 
etiku (napr. uvádzanie zdrojov informácií, bibliografických odkazov na "klasické" i elektronické 
zdroje využité v práci atď.). 

1. V prvom kole môže súťažiace družstvo za správne odpovede získať maximálne 90 bodov.  

2. V druhom kole môže súťažiace družstvo získať 1 bod za každý správne umiestnený 
jazykový výraz alebo slovné spojenie vybrané z jazykovej pomôcky. Časový limit je daný 
momentom, keď prvé zo súťažiacich družstiev vyplní celú jazykovú krížovku správne 
vrátane určenia jej tajničky. Súťažiace družstvá, ktoré nezostavili úplnú jazykovú krížovku 
s tajničkou, získavajú počet bodov zodpovedajúci správne umiestnenému počtu 
jazykových výrazov alebo ich spojení.  

3. V treťom kole – finále - súťažiace družstvo môže získať maximálne 108 bodov. V prípade 
rovnosti bodov súťažiacich družstiev po treťom kole súťaže, rozhodnú o ich finálnom 
umiestnení správne odpovede na položené prémiové otázky.  

4. Po skončení súťaže porota zverejní poradie všetkých súťažiacich družstiev podľa 
dosiahnutého počtu bodov.  

B. Národná úroveň 

1.   V prvom kole môže súťažiace družstvo za správne odpovede získať maximálne 90 bodov. 

2.  V druhom kole môže súťažiace družstvo za správne odpovede získať maximálne 144 
bodov. 

3.  V treťom kole súťažiace družstvo môže získať maximálne 30 bodov. Porota bude 
hodnotiť obsahovú a akademickú stránku prezentácií. Taktiež i prezentačné zručnosti 
tímu ako celku. Ďalej bude hodnotené kreatívne uchopenie témy, využitie rôznych 
digitálnych technológií, či náročnosť jednotlivých riešení. Hodnotenia jednotlivých 
porotcov budú spriemerované a porota určí svoje hodnotenie ako celok. V prípade 
rovnosti bodov súťažiacich družstiev po treťom kole súťaže, rozhodnú o ich finálnom 
umiestnení správne odpovede na položené prémiové otázky.  

Článok 10 

Ceny v súťaži 

A. Regionálna úroveň 
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Súťažné družstvá umiestnené na prvom, druhom a treťom mieste získajú zaujímavé ceny. Všetky 
ostatné zúčastnené družstvá dostanú upomienkové predmety. Víťazné družstvo postupuje do 
celoslovenskej súťaže organizovanej na národnej úrovni, do ktorej ho prihlasuje organizátor 
regionálneho kola súťaže.  
 
B. Národná úroveň 
 
Súťažné družstvá umiestnené na prvom, druhom a treťom mieste získajú hodnotné vecné ceny. 
Tím umiestený na prvom mieste sa spolu s pedagógom zúčastní na informačno-študijnej 
návšteve inštitúcií Európskej únie v Bruseli. Všetky zúčastnené družstvá dostanú upomienkové 
predmety.  
 
 
E. ČASOVÝ HARMONOGRAM SÚŤAŽE 
 
Článok 11 
 
Časový harmonogram 
 
Regionálna úroveň: 
Vyhlásenie súťaže: 20. marec 2023 
Uzávierka prijímania prihlášok: 6. apríl 2023 
Dátum konania súťaže: 12. apríla – 28. apríla 2023 
Vyhlásenie výsledkov súťaže:  12. apríla – 28. apríla 2023 
  
Národná úroveň: 
Vyhlásenie súťaže: 9. mája 2023 
Dátum konania súťaže: 14. - 15. júna 2023 
Vyhlásenie výsledkov súťaže: 15. júna 2023 
 
 
 
 
 
 
 
 
Článok 12 
Tento doplnený a upravený štatút a súťažný poriadok platí pre realizáciu súťaže „Mladý 
Európan“ v roku 2023 v prípade, ak bude možné súťaž uskutočniť prezenčnou formou. V prípade 



                  Štatút a súťažný poriadok súťaže Mladý Európan 2023                 

 

 

 

Strana 8 z 8 

 

platnosti protipandemických opatrení bude súťaž na základe rozhodnutia organizátora 
zorganizovaná elektronickou formou. Súťažný poriadok pre túto organizačnú podobu súťaže je 
uvedený v dodatku k Štatútu a súťažnému poriadku súťaže „Mladý Európan“ pre rok 2023, 
tvoriacemu samostatný dokument. 
 
V Bratislave, dňa 1. marca 2023 
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