V dňoch 2. a 3. októbra 2014 sa uskutočnili úvodné školenia určené učiteľom a študentom gymnázií a stredných odborných škôl k stredoškolskej
súťaži Eurosystému Generácia €uro. Na školeniach,
ktoré sa konali v priestoroch Národnej banky Slovenska v Bratislave, Banskej Bystrici a v Košiciach,
sa zúčastnilo vyše 200 učiteľov a študentov z 52
škôl z celého Slovenska. Na školeniach prednášali generálna riaditeľka odboru ekonomických
a menových analýz NBS Renáta Konečná, riaditeľ
odboru výskumu NBS Martin Šuster a expert analytik medzinárodnej ekonomiky Rastislav Čársky.
Cieľom školenia bolo poskytnúť školám praktické
i odborné informácie potrebné na úspešné zvládnutie jednotlivých kôl súťaže, a to najmä pri vypracovaní eseje s rozhodnutím o stanovení výšky
základnej úrokovej sadzby Eurosystému.
Súťaž sa oficiálne začala 1. októbra 2014. Od
tohto dátumu sa môžu študenti zaregistrovať do
prvého kvízového kola prostredníctvom internetovej stránky www.generaciaeuro.sk.

Informácie o projekte Generácia €uro

Projekt Generácia €uro dáva študentom príležitosť
dozvedieť sa, ako funguje menová politika v eurozóne a aký má vplyv na ekonomiku ako celok. Je
to príspevok Európskej centrálnej banky a národných centrálnych bánk k finančnému vzdelávaniu.
Súťaž je zaregistrovaná Ministerstvom školstva SR
a jej organizačný poriadok je zverejnený na internetovej stránke ministerstva.
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Prvého októbra 2014 sa začal
štvrtý ročník medzinárodnej súťaže
Eurosystému Generácia €uro

Cieľovou skupinou súťaže sú tímy 16- až 20-ročných študentov eurozóny, ktorých baví ekonómia
a ktorí by sa chceli dozvedieť viac o menovej politike. V rámci súťaže majú možnosť nahliadnuť do
zákulisia rokovaní Rady guvernérov Európskej centrálnej banky a prijímania dôležitých rozhodnutí
o úrokových sadzbách. Na finalistov súťaže čakajú
hodnotné ceny, ktoré pre nich pripraví Národná
banka Slovenska. Národní víťazi z 11 krajín eurozóny,
v ktorých sa súťaž organizuje na národnej úrovni, si
prevezmú diplomy z rúk prezidenta Európskej centrálnej banky vo Frankfurte nad Mohanom a stretnú
sa s guvernérmi národných centrálnych bánk.

V Bratislave sa na školení
zúčastnilo takmer100 učiteľov
a žiakov. Prednášal riaditeľ
odboru výskumu NBS Martin
Šuster.
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