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         ORGANIZAČNÝ PORIADOK  

       medzinárodnej súťaže pre študentov   

          GENERÁCIA €URO 
 

Medzinárodná súťaţ pre študentov o menovej politike Generácia €uro sa bude riadiť nasledujúcim 

Organizačným poriadkom, ktorý bol vytvorený v súlade so smernicou Ministerstva školstva SR 

číslo 13/2009-R z 25. augusta 2009 o organizovaní, riadení a finančnom zabezpečení súťaží 

žiakov škôl. 

 

 

                Článok 1  

 

  Charakteristika súťaže, poslanie súťaže a riadenie súťaže  
 

1. Medzinárodná súťaţ pre študentov Generácia €uro je súčasťou výchovno-vzdelávacieho 

procesu na stredných školách, nadväzuje na výučbu v školách, je zaloţená na princípe 

dobrovoľnej záujmovej činnosti a rozvíja vedomosti, nadanie a talent ţiakov. Príprava na súťaţ sa 
realizuje v rámci aj mimo vyučovacieho času.  

2. Vyhlasovateľom súťaţe Generácia €uro je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu 

Slovenskej republiky (ďalej len „MŠ SR“) a spoluvyhlasovateľmi sú Národná banka Slovenska 
(ďalej len „NBS“) a Európska centrálna banka (ďalej len „ECB“). 

3. Súťaţ Generácia €uro má výberový charakter. Účastníkov vyberajú stredné školy.  

4. Poslaním súťaţe Generácia €uro je priblíţiť študentom význam menovej politiky a jej väzbu na 

hospodárstvo ako celok, rozšíriť povedomie o Eurosystéme a prehĺbiť poznatky ţiakov o svete 

financií. 

5. Na celoštátnej úrovni je súťaţ riadená v zmysle tohto organizačného poriadku.  

6. Súčasťou súťaţe Generácia €uro na celoštátnej úrovni je aj školenie učiteľov odborníkmi 

z oblasti menovej politiky.  

7. Medzinárodná súťaţ Generácia €uro má internetovú stránku v anglickom jazyku 

www.generationeuro.eu a internetovú stránku v slovenskom jazyku www.generaciaeuro.sk. 

 

      Článok 2  

 

         Štruktúra súťaže, počet kôl a kategórie  

 

1. Medzinárodná súťaţ Generácia €uro bude súčasne prebiehať v krajinách eurozóny na základe 

jednotnej štruktúry so zachovaním flexibilného národného prístupu v závislosti od špecifík 

národných vzdelávacích systémov. 

2.Účastníkmi súťaţe Generácia €uro sú tímy ţiakov stredných škôl, zloţené z 5 študentov a 1 

učiteľa, ktorého úlohou je zaujať rolu koordinátora a viesť svojich študentov jednotlivými kolami 

súťaţe. 

3. Súťaţ Generácia €uro má 4 kolá:  

a) Online kvíz: Kvíz je dostupný na internetovej stránke súťaţe. Obsahuje spolu 30 otázok, po 10 

z kaţdého stupňa náročnosti (začiatočník, pokročilý, expert). Kvíz môţe absolvovať kaţdý 

študent sám, alebo tím ako celok. Študenti s najvyšším skóre budú pozvaní, aby vytvorili 

päťčlenný tím, ktorý sa zúčastní druhého kola..  

http://www.generationeuro.eu/
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b) Esej: úlohou kaţdého tímu je zhodnotiť hospodársku situáciu v eurozóne a inflačné prognózy. 

Na základe svojho hodnotenia potom rozhodnú o výške základnej úrokovej sadzby ECB. Svoje 

rozhodnutie spolu s relevantnými ekonomickými argumentmi musia zdôvodniť v eseji, ktorú 

elektronicky prostredníctvom internetovej stránky súťaţe zašlú do NBS. Zaslané eseje budú 

hodnotiť odborníci na menovú politiku z NBS. 

c) Celoštátne finále: 5 najlepších tímov z predchádzajúceho kola bude svoje rozhodnutie 

o úrokovej sadzbe a závery eseje obhajovať pred odbornou porotou, ktorá určí víťazov.  

d) Medzinárodné odovzdávanie cien: Národný víťazný tím sa zúčastní na dvojdňovom workshope 

v ECB, kde si okrem diskusie s odborníkmi prevezme aj cenu „Eurovíťaz“ z rúk prezidenta ECB. 

4. Časový harmonogram súťaţe je zverejnený na internetovej stránke súťaţe a zaslaný stredným 

školám na Slovensku. 

5. Účastníci súťaţe Generácia €uro získajú nasledovné ocenenia 

- Diplomy za účasť a upomienkové predmety (všetci účastníci finálového kola). 

- Hodnotné vecné ceny za umiestnenie sa na 1., 2. a 3. mieste. 

- Národný víťazný tím sa spolu s učiteľom zúčastní na workshope v ECB, vo Frankfurte nad 

Mohanom (Nemecko) a získa cenu „Eurovíťaz“. 

 

 

             Článok 3  

 

   Odborné a organizačné zabezpečenie súťaže  
 

1. Súťaţ Generáciu €uro riadi odborná porota zloţená z odborníkov NBS na menovú politiku 

a komunikáciu. 

2. Organizátorom súťaţe Generácia €uro je Národná banka Slovenska a Európska centrálna 

banka. 

 

Adresy na organizátora: 

Národná banka Slovenska 

Odbor kancelárie guvernéra 

tlačové a edičné oddelenie 

Imricha Karvaša 1 

813 25 Bratislava 

Slovensko 

Tel.: +421 2 5787 2162 

E-mail: sutaz@nbs.sk 

lubomira.schlosserova@nbs.sk  

 

Európska centrálna banka 

Directorate Communications 

Press and Information Division 

Kaiserstrasse 29 

603 11 Frankfurt am Main 

Germany 

Tel.: +49 69 1344 6181 

E-mail: info@ecb.europa.eu  

 

 

mailto:sutaz@nbs.sk
mailto:lubomira.schlosserova@nbs.sk
mailto:info@ecb.europa.eu
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      Článok 4  

         

     Hodnotenie vedomostí žiakov porotou 

 

1. Základné kritériá hodnotenia účastníkov súťaţe Generácia €uro sú rovnaké pre všetky krajiny 

eurozóny a sú zverejnené na internetovej stránke súťaţe a v príručke pre učiteľov. 

2. Doplňujúce kritéria hodnotenia účastníkov súťaţe Generácia €uro na návrh členov poroty 

stanoví predseda poroty a účastníkov súťaţe s nimi vopred oboznámi.  

3. Na návrh členov poroty môţe jej predseda udeliť aj mimoriadnu cenu.  

 

 

      Článok 5  

 

   Bezpečnosť a ochrana zdravia účastníkov súťaží  
 

1. Za dodrţiavanie bezpečnosti účastníkov v mieste konania celoštátneho kola súťaţe Generácia 

€uro zodpovedá organizátor a pedagógovia, poverení riaditeľmi škôl.  

2. Za bezpečnosť počas cesty na miesto a z miesta konania súťaţe zodpovedajú pedagógovia 

alebo iné poverené osoby, vyslané riaditeľmi škôl. Účastníci súťaţe Generácia €uro nad 18 rokov 

zodpovedajú sami za seba.  

3. Ţiaci, ktorí nedosiahli vek 18 rokov, potrebujú písomný súhlas rodiča, čo bude uvedené aj v 

propozíciách súťaţe. Tento súhlas rodičov vyţiada riaditeľstvo školy od jednotlivých súťaţiacich.  

4. Organizátori súťaţe Generácia €uro sú povinní zabezpečiť počas súťaţe a s ňou súvisiacimi 

podujatiami dodrţiavanie príslušných bezpečnostných predpisov.  

 

      Článok 6  

 

     Financovanie súťaže  
 

1. Finančne súťaţ Generácia €uro zastrešuje NBS a ECB. 

 

      Článok 7  

 

   Registrácia a účinnosť organizačného poriadku  
 

1. Tento Organizačný poriadok je zaregistrovaný na MŠ SR pod číslom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

a nadobudne účinnosť od 1. septembra 2011.  

 

 

 

 

V Bratislave, dňa 14. júla 2011 


