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V Poprade 4. apríla 2018

Výzva pre účasť študentov stredných škôl v 13. ročníku vedomostnej súťaže o Európskej
únii pod názvom „Mladý Európan“ v roku 2018
Vážená pani riaditeľka, vážený pán riaditeľ,
Zastúpenie Európskej komisie a sieť 9 regionálnych informačných centier Europe Direct v SR
vyhlasujú tento rok už 13. ročník celoslovenskej vedomostnej súťaže Mladý Európan. Súťaž je určená
študentom druhých a tretích ročníkov gymnázií a stredných odborných škôl z celého Slovenska.
Poslaním súťaže je zvýšiť povedomie participatívneho euroobčianstva študentov stredných škôl na
Slovensku. Nosnou témou sú všeobecné znalosti o histórii, geografii, osobnostiach a
najvýznamnejších pamätihodnostiach EÚ. Medzi hlavné priority tohto roka patria: Európsky rok
kultúrneho dedičstva 2018, 10 priorít Európskej komisie, Investičný plán pre Európu a voľby do
Európskeho parlamentu. Taktiež krajiny predsedajúce Rade Európskej únie v roku 2018, konkrétne
Bulharsko a Rakúsko. K ďalším prioritám patrí Partnerská dohoda, využívanie finančných prostriedkov z
Európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF), prínos EŠIF pre Slovensko a tiež ochrana
finančných záujmov EÚ. Ďalej je to znalosť rôznych európskych programov ako napríklad Európsky zbor
solidarity, Európa pre občanov a znalosť kľúčových inštitucionálnych sietí Európskej únie.
Záštitu nad súťažou tento rok prevzal podpredseda Európskej komisie pre energetickú úniu, pán
Maroš Šefčovič. Partnerom súťaže je Úrad vlády Slovenskej republiky.
Regionálne kolá súťaže sa uskutočnia v 13 regiónoch Slovenska. Celoslovenské kolo súťaže, ktorého sa
zúčastnia víťazné trojčlenné družstvá z regionálnych kôl, sa uskutoční 14. júna 2018 vo Vysokých
Tatrách.
Regionálne kolo súťaže Mladý Európan pre okresy Liptovský Mikuláš, Poprad, Kežmarok,
Levoča, Spišská Nová Ves a Stará Ľubovňa sa uskutoční dňa 12. apríla 2018 v popradskom hoteli
SATEL***.
Bližšie informácie o súťaži sú v štatúte súťaže a súťažnom poriadku, nájdete ich aj na našej stránke
www.europedirectpp.eu . V prípade záväzného záujmu Vašej školy o účasť vo vedomostnej súťaži
Mladý Európan v roku 2018, vyplňte, prosíme, priložený formulár prihlášky a zašlite ho
O B R A T O M:
 zoskenovaný na elektronickú adresu: europedirect@europedirectpp.eu ,
 alebo faxom na číslo 052/ 789 51 62,
 poštou na adresu:
Europe Direct Poprad
Hviezdoslavova 24
P.O. Box 36
058 01 POPRAD

V súlade so štatútom súťaže „Mladý Európan“, platným pre rok 2018 centrum Europe Direct
Poprad zaradí do regionálneho kola súťaže prvých 15 prihlásených súťažiacich družstiev, a to
v poradí podľa dátumu a času doručenia prihlášky.
Ďalšie organizačné pokyny týkajúce sa účasti strednej školy v regionálnom kole tejto už tradičnej
vedomostnej súťaži o Európskej únii na Slovensku zašleme prihláseným školám formou pozvánky.
Vaše prípadné otázky Vám radi zodpovieme elektronicky na adrese: europedirect@europedirectpp.eu
alebo telefonicky na čísle 0905 545 121.
S úctou

Ing. Peter Litavec, CSc .
riaditeľ Europe Direct Poprad
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