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V Poprade  8. apríla 2021 

 

Pozvanie pre stredné školy na prihlásenie sa do 16. ročníka vedomostnej súťaže 

o Európskej únii pod názvom „Mladý Európan“ v roku 2021 
 

Vážená pani riaditeľka, vážený pán riaditeľ, 

 

Zastúpenie Európskej komisie a 10 regionálnych informačných centier Europe Direct vyhlásili dňom 

07. marca 2021 už 16. ročník celoslovenskej vedomostnej súťaže Mladý Európan. Súťaž je určená 

pre trojčlenné súťažné tímy študentov 2. a/alebo 3. a /alebo 4. ročníkov gymnázií a stredných 

odborných škôl z celého Slovenska. Záštitu nad súťažou v roku 2021 prevzal podpredseda Európskej 

komisie pán Maroš Šefčovič. Partnerom súťaže je Úrad vlády SR. Súťaž podporila aj Univerzita 

Mateja Bela v Banskej Bystrici. 

 

S ohľadom na aktuálne  obmedzenia pre organizovanie podujatí tohto druhu v prezenčnej forme, 

bol štatút a súťažný poriadok tejto už tradičnej vedomostnej súťaže o Európskej únii rozšírený aj o 

jej realizáciu v online priestore,  

 

- a to pre preferovaný prípad, že budú môcť všetci traja členovia družstva reprezentujúci Vašu 

strednú školu súťažiť ako tím spolu v jednej miestnosti, napr. v škole (uplatnenie možnosti 1 učiteľ + 

max. 4 študenti), 

 

- alebo každý z troch študentov sa  bude súťaže zúčastňovať ako člen súťažného tímu v 

individuálnom priestore, napr. doma. 

 

Poslaním súťaže je zvýšiť povedomie participatívneho euroobčianstva študentov stredných škôl na 

Slovensku. Hlavnými oblasťami v tomto roku sú: 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 a opatrenia EÚ v 

reakcii na koronavírus. Taktiež Európsky parlament, Rada Európskej únie a krajiny predsedajúce 

Rade Európskej únie v roku 2021, konkrétne Portugalsko a Slovinsko. 

Medzi ďalšie hlavné priority patrí Partnerská dohoda, využívanie finančných prostriedkov z Európskych 

štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF), prínos EŠIF pre Slovensko, a tiež ochrana finančných 

záujmov EÚ. 

 

Regionálne kolá súťaže sa uskutočnia v 13 regiónoch Slovenska výhradne v online priestore, a to v II. 

polovici mesiaca apríla 2021 z dôvodu aktuálne platných obmedzení pre organizovanie podujatí tohto 

druhu v prezenčnej forme vyvolaných koronakrízou. Celoslovenské kolo súťaže, ktorého sa zúčastnia 

víťazné trojčlenné družstvá z regionálnych kôl, sa uskutoční dňa 16. júna 2021 v Banskej Bystrici, a to 

buď prezenčnou formou, alebo v online priestore v závislosti od aktuálne platných nariadení na 

ochranu zdravia počas koronakrízy. 

 

Regionálne kolo súťaže pre okresy Liptovský Mikuláš, Poprad, Levoča, Spišská Nová Ves, 

Kežmarok a Stará Ľubovňa sa uskutoční  dňa 27. apríla 2021 v online priestore v čase od 09:00 

hod. do 12:00 hod.   

Bližšie informácie o súťaži sú uvedené v priloženom štatúte súťaže a v súťažnom poriadku, a ďalej v 

Dodatku k štatútu a súťažnému poriadku súťaže „Mladý Európan“ pre rok 2021. Oba materiály budú 

zverejnené aj na našej stránke www.europedirectpp.eu v rubrike „Mlady Európan“.  

N     I    T    R     A  

REGIONÁLNE    PORADENSKÉ

A   INFORMAČNÉ   CENTRUM

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

REGIONÁLNE PORADENSKÉ 

A INFORMAČNÉ CENTRUM 

P    O    P    R    A    D 
 

REGIONÁLNE PORADENSKÉ

A INFORMAČNÉ CENTRUM

P    O    P    R    A    D

 

REGIONÁLNE PORADENSKÉ

A INFORMAČNÉ CENTRUM

P    O    P    R    A    D

 

REGIONÁLNE PORADENSKÉ

A INFORMAČNÉ CENTRUM

P    O    P    R    A    D

  

REGIONÁLNE PORADENSKÉ

A INFORMAČNÉ CENTRUM

P    O    P    R    A    D

 

REGIONÁLNE PORADENSKÉ

A INFORMAČNÉ CENTRUM

P    O    P    R    A    D

 

REGIONÁLNE PORADENSKÉ

A INFORMAČNÉ CENTRUM

P    O    P    R    A    D

 

N     I    T    R     A  

REGIONÁLNE    PORADENSKÉ

A   INFORMAČNÉ   CENTRUM

 

N     I    T    R     A  

REGIONÁLNE    PORADENSKÉ

A   INFORMAČNÉ   CENTRUM

 

N     I    T    R     A  

REGIONÁLNE    PORADENSKÉ

A   INFORMAČNÉ   CENTRUM

 

N     I    T    R     A  

REGIONÁLNE    PORADENSKÉ

A   INFORMAČNÉ   CENTRUM

 

http://www.europedirectpp.eu/


 

 

Strana 2 z 3 

 

Pri výbere členov študentského trojčlenného tímu Vašej strednej školy pre účasť v regionálnom kole tejto 

už tradičnej vedomostnej súťaže o Európskej únii zohľadnite, prosím, skutočnosť, že súťaže sa nemôže 

opätovne zúčastniť študent, ktorý sa jej už raz zúčastnil v minulých rokoch štúdia. 

 

Podmienkou účasti tímu na regionálnom kole súťaže bude odovzdanie stručného projektu o krajine 

aktuálne predsedajúcej Rade Európskej únie, alebo o  krajine ktorá bude predsedníckou krajinou v druhej 

polovici roka 2021. Tento projekt môžu študenti vypracovať napr. ako súčasť školského kola súťaže, ktoré 

by predchádzalo vyslaniu tímu reprezentujúceho školu na regionálnom kole, a to či už prezenčnou alebo 

dištančnou formou 

 

Podmienkou účasti tímu na regionálnom kole súťaže je odovzdanie stručného projektu o krajine 

aktuálne predsedajúcej Rade Európskej únie, teda o Portugalsku, alebo o Slovinsku, krajine ktorá 

bude predsedníckou krajinou v druhej polovici roka 2021. Tento projekt môžu študenti vypracovať 

napr. ako súčasť školského kola súťaže, ktoré by predchádzalo vyslaniu tímu reprezentujúceho školu na 

regionálnom kole. Odporúčame zaslanie projektu 1 týždeň pred konaním príslušného regionálneho 

kola súťaže. Presný termín stanovuje vyhlasovateľ príslušného regionálneho kola súťaže. 

 

Keďže bude tento projekt v tlačenej verzii hodnotený v rámci regionálneho kola súťaže Mladý Európan 

2021, budeme si, kvôli času potrebnému na jeho ohodnotenie, veľmi vážiť jeho osobné doručenie alebo 

zaslanie poštou na adresu Europe Direct Poprad, P.O. Box 36, Hviezdoslavova 24, 058 01 Poprad 

najneskôr do dňa 20. apríla 2021.  

 

Vaše prípadné otázky Vám radi zodpovieme elektronicky na adrese: europedirect@europedirectpp.eu  

alebo telefonicky na čísle 0905 545 121. 

 

ELEKTRONICKÉ PRIHLÁSENIE SÚŤAŽNÉHO TÍMU VAŠEJ ŠKOLY DO SÚŤAŽE ME 2021 

prosíme uskutočniť najneskôr do dňa 16. apríla 2021. 

 

V prípade záväzného záujmu Vašej školy o účasť v regionálnom kole vedomostnej súťaže Mladý 

Európan v roku 2021, postupujte, prosíme, nasledovne: 

 

1. Kliknite na prihlasovací portál: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/MEPoprad21    

 

2. Povoľte cookies kliknutím na ľavé okno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Vyplňte, prosíme, elektronický formulár prihlášky a odošlite ho O B R A T O M. 
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4. Vytlačte si, prosíme, Váš vyplnený elektronický formulár prihlášky. 

 

 

 

 

 

 

Vaše prípadné otázky Vám radi zodpovieme elektronicky na adrese: europedirect@europedirectpp.eu  

alebo telefonicky na čísle 0905 545 121. 

 

V súlade so štatútom súťaže „Mladý Európan“, platným pre rok 2021 centrum Europe Direct 

Poprad zaradí do regionálneho kola súťaže prvých 15 prihlásených súťažiacich družstiev, a to 

v poradí podľa termínu doručenia prihlášky. 

 

Ďalšie organizačné pokyny týkajúce sa účasti strednej školy v regionálnom kole tejto už tradičnej 

vedomostnej súťaži o Európskej únii na Slovensku zašleme vzápätí prihláseným školám formou 

pozvánky.  

 

Tešiac sa na prihlášku Vašej školy na regionálne kolo vedomostnej súťaže Mladý Európan v roku 2021 

ostávam 

 

S úctou 

 

 

 

 

 

 

Ing. Peter Litavec, CSc . 

riaditeľ Europe Direct Poprad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prílohy: - Štatút a súťažný poriadok súťaže „Mladý Európan“ pre rok 2021 

 - Dodatok k štatútu a súťažnému poriadku súťaže „Mladý Európan“ pre rok 2021 
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