
EUROSCOLA 2015 

Komu je súťaž určená: 

Do súťaže sa môžu zapojiť všetky stredné školy na Slovensku. Súťaž je určená 

študentom vo veku 16-18 rokov (škola môže podľa svojich priorít určiť, či to budú všetci 

študenti od 16-18 rokov alebo len študenti niektorého ročníka). 

 

Trvanie súťaže: 

od 2. septembra 2014 do 19. novembra 2014 

 

Ako sa zapojiť do súťaže: 

Zapojiť sa do súťaže je možné tak, že študenti školy usporiadajú podujatie, ktorého 

cieľom bude diskusia o Európskej únii, jej možnom smerovaní, úspechoch i 

problémoch,  o možnostiach a perspektívach mladých ľudí v EÚ. Dôležité je, aby to bola 

oblasť, ktorú môžu ovplyvniť rozhodnutia Európskeho parlamentu. (Pripomíname, že 

niektoré politiky sú vo výlučných kompetenciách členských štátov☺.) 

 

Druh usporiadaného podujatia závisí iba od výberu školy a nie je nijako obmedzený, musí 

však obsahovať prvok diskusie. Môže to byť napr. prezentácia spojená s diskusiou, prednáška 

v spojení s diskusiou, workshop a iné.. Na podujatie môžu školy pozvať ako prednášajúcich aj 

externých hostí, napr. poslancov Európskeho parlamentu, zástupcov regionálnej samosprávy, 

štátnej správy, univerzít, odborníkov na danú tému a pod. 

 

Z usporiadaného podujatia škola vyhotoví písomnú správu (dokumentáciu je potrebné dodať 

v tlačenej podobe, nie na CD/DVD.) Správa má obsahovať aspoň program, správu o diskusii, 

závery a prezenčnú listinu/prezenčné listiny, pokiaľ bolo podujatí viac. Správu môžu 

vyhotoviť aj študenti, ale je potrebné, aby bola podpísaná aj pedagógom. 

 

 

Okruhy možných tém:   

 Európska únia - to sme my tu a teraz 

 EÚ/EP a digitálna agenda 

 Čo/Koľko by nás stálo, keby nebola vznikla Európska únia? 

 Nízka účasť vo voľbách do EP na Slovensku 

 Európsky rok rozvoja 2015 

 



Kto vyhrá účasť na pracovnom dni Euroscola v Štrasburgu: 

Po stanovení termínov škôl na pracovných dňoch v Štrasburgu sú kontaktné informácie 

poskytnuté  organizátorom pracovného dňa (zamestnanci EP Štrasburg), ktorí potom priamo 

kontaktujú jednotlivé školy a informujú ich o podrobnostiach programu a pod. Preto je 

dôležité Prihlášku vyplniť čitateľne a s kontaktom na príslušného pedagóga. 

Výber účastníkov: 

Pracovného dňa Euroscola v Európskom parlamente v Štrasburgu sa môže zúčastniť z každej 

školy skupina maximálne 24 študentov a 2 pedagógov.  

Škola vyberie 24 účastníkov na základe testov poskytnutých Informačnou kanceláriou EP 

spomedzi študentov, ktorí sa zúčastnili podujatia a sú podpísaní na prezenčnej listine. Testy sú 

v anglickom, nemeckom alebo francúzskom jazyku a obsahujú otázky o Európskej únii, 

Európskom parlamente a iných inštitúciách EÚ. 

Škola si sama zabezpečí dopravu a ubytovanie: 

Škola si dopravu, ubytovanie aj iné cestovné náležitosti zabezpečuje sama. V deň svojej 

návštevy v Štrasburgu škola dostane priamo v Európskom parlamente paušálny finančný 

príspevok na úhradu nákladov na cestu a ubytovanie, pričom výška príspevku na osobu závisí 

od vzdialenosti školy od Štrasburgu a je určená Európskym parlamentom. Z tohto príspevku 

si škola uhradí svoje náklady.  

 

Informačná kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku škole nezabezpečí ani 

nefinancuje dopravu do Štrasburgu, ani ubytovanie, rovnako ani iné cestovné náležitosti 

(napr. poistenie). 

 

 

 


