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Štvrtý ročník Generácie €uro na
Slovensku vyhral tím študentov
z bratislavského Gymnázia
Grösslingová 18

Foto: Národná banka Slovenska

Celoslovenským finále, ktoré sa konalo 15. apríla v ústredí Národnej banky Slovenska
v Bratislave, sa na Slovensku skončil 4. ročník medzinárodnej stredoškolskej súťaže
Eurosystému Generácia €uro. Šesť študentských tímov postúpilo do finále po dvoch
úspešných kolách – online kvíze a eseji s rozhodnutím o menovej politike.

Študenti počas finále prezentovali pred odbornou porotou svoje fiktívne rozhodnutie o menovej politike Eurosystému. Spolu s rovesníkmi z 19
krajín eurozóny si vyskúšali úlohu guvernérov
centrálnych bánk Eurosystému a stali sa tak súčasťou vzdelávacej iniciatívy Európskej centrálnej
banky a národných centrálnych bánk Eurosystému. Okrem národných súťaží ECB organizuje osobitnú súťaž pre medzinárodné stredné školy so
sídlom v eurozóne.
Prezentácia slovenského víťazného tímu v zložení Milan Valášek, Matúš Kopunec, Michal Buzaši
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a Marek Ondráš pod vedením učiteľky Ing. Marianny Vidovej bola prehľadne štruktúrovaná s uvedením všetkých ukazovateľov, ktoré ovplyvňujú
cenový vývoj v eurozóne. Študenti správne poukázali na nedostatočné fungovanie transmisného
mechanizmu a za obnovením jeho fungovania
vidia predovšetkým kvantitatívne uvoľňovanie.
Okrem štandardných a neštandardných nástrojov menovej politiky študenti vo svojich
prácach navrhovali inovatívne riešenia, ktoré by
mohli, priamo či nepriamo, vplývať na riešenie
vybraných ekonomických problémov eurozóny.
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Za tie najvážnejšie študenti považujú nezamestnanosť, situáciu v Grécku, nedostatočné úverovanie malých a stredných podnikov či vývoj
kurzu eura.
Zaujímavý návrh prezentovali študentky Obchodnej akadémie na Račianskej ulici v Bratislave,
ktoré navrhli doplniť štatút ECB o úlohu vzdelávať vedcov v menovej ekonómii vzhľadom na
neschopnosť v súčasnosti dostupných nástrojov
menovej politiky ECB plniť primárnu úlohu Eurosystému, ktorou je cenová stabilita v eurozóne.
Druhé miesto v súťaži obsadili študenti z Obchodnej akadémie v Rožňave a na treťom mieste sa umiestnili študenti z Obchodnej akadémie
v Ružomberku. Ďalšie tri miesta obsadili študenti
z Obchodnej akadémie v Leviciach, Obchodnej
akadémie na Račianskej ulici v Bratislave a Obchodnej akadémie v Košiciach. Ceny študentom
odovzdal viceguvernér NBS Ján Tóth. V príhovore vyzdvihol tradične vysokú účasť slovenských
stredných škôl na súťaži a osobitne poďakoval
učiteľom za prípravu študentov.

Súťaž ECB pre školy zaznamenala
doteraz najvyššiu účasť

Uplynulý ročník Generácie €uro sa na európskej
úrovni skončil 6. mája 2015 v novom sídle Európskej centrálnej banky vo Frankfurte nad Mohanom. Konalo sa tam európske finále – výnimočný
deň pre všetky národné víťazné tímy. Okrem toho,
že si študenti vo Frankfurte navzájom zmerali sily
v súťažiach, prevzali si diplomy z rúk prezidenta
ECB Maria Draghiho a guvernéra príslušnej národnej centrálnej banky.
„Táto súťaž nám dáva jedinečnú príležitosť viesť
priamy dialóg s tisíckami študentov z celej eurozóny.
V čase, keď sa začína upevňovať krehké hospodárske
oživenie, je pre nás mimoriadne dôležité prispievať
k zvyšovaniu ekonomického povedomia našej budúcej generácie", uviedol prezident M. Draghi.
V tomto ročníku sa do súťaže Generácia €uro zapojilo viac ako 5 500 študentov vo veku od 16 do
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19 rokov, a to zo všetkých 19 krajín eurozóny. Prvým
kolom, testom s viacerými možnosťami, prešlo viac
ako 2 000 študentov. Títo boli pozvaní do druhého kola, v ktorom bolo ich úlohou napísať esej
s predpoveďou rozhodnutia Rady guvernérov ECB
o úrokových sadzbách na marec 2015. Spolu bolo
prijatých viac ako 250 esejí. V treťom (poslednom)
kole mali vybraté najlepšie tímy pred porotou zloženou z odborníkov z centrálnych bánk predniesť
prezentáciu rozhodnutia o úrokových sadzbách na
apríl 2015 a jeho zdôvodnenie.
Prevažná väčšina víťazných tímov sa rozhodla
ponechať úrokové sadzby na nezmenenej úrovni
a v plnej miere realizovať neštandardné opatrenia
menovej politiky ECB. Víťazné tímy boli vybraté na

Foto: Európska centrálna banka
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základe správnosti vyhodnotenia hospodárskeho
prostredia a možností menovej politiky.
Ako povedal Michal Buzaši zo slovenského víťazného tímu: „Som prvák na gymnáziu a ekonomika
ma baví. Mal som čas aj chuť a nevidel som dôvod,
prečo sa do toho nepustiť. Zdalo sa mi to ako dobrá
príležitosť.” Chuť slovenských stredoškolákov vzdelávať sa v menovej politike z roka na rok neutícha,
o čom svedčí i stručná história súťaže.

História súťaže Generácia €uro
na Slovensku
Pilotný projekt 2010
Národná banka Slovenska sa do pilotného ročníka
zapojila spolu s ECB a centrálnymi bankami Talianska, Belgicka a Nemecka v roku 2010. Na Slovensku medzi sebou súťažili štyri tímy z bratislavských
stredných škôl, konkrétne z Gymnázia Jura Hronca, Gymnázia na Vazovovej ulici, Obchodnej akadémie na Račianskej ulici a Obchodnej akadémie
na Nevädzovej ulici.
Prvé miesto získal tím z Obchodnej akadémie na
Račianskej ulici v Bratislave pod vedením profesorky Heleny Sedláčkovej v zložení Kristína Beluczová, Denisa Danišová, Martina Donáthová, Kristína
Galovičová, Romana Magyarová, Hana Petrášová,
Jana Reichelová.
1. ročník 2011/2012
V prvom ročníku súťaže študenti súťažili v prvom
kole ako jednotlivci a v ďalších dvoch kolách ako
tímy.
Prvé kolo na Slovensku absolvovalo 357 študentov. V rámci eurozóny sme tak dosiahli druhý
najvyšší počet absolvovaných kvízov po Španielsku a toto miesto si udržujeme dodnes. Celkovo
182 študentov dosiahlo v kvíze 100- a 97-percentnú úspešnosť, na základe čoho boli pozvaní do
druhého kola. Svoju esej o menovej politike zaslalo odbornej porote NBS 26 študentských tímov.

24

ročník 23, 5/2015

d

n

e

t

y

Päť najlepších tímov postúpilo do 3. finálového
kola, ktoré spočívalo v prezentácii vlastného rozhodnutia o menovej politike.
Prvé miesto získal tím Gymnázia Jura Hronca
v Bratislave v zložení Lukáš Chalupka, Jakub Kondek,
Martin Opatovský, Michal Števove a Marco Bodnár
pod vedením profesorky Blanky Kolníkovej.
2. ročník 2012/2013
V pravidlách súťaže nastala zmena, na základe
ktorej si študenti na rozdiel od predchádzajúceho
ročníka registrovali svoje tímy už v prvom kole.
Prvé kolo absolvovalo 110 tímov, 43 tímov bolo
pozvaných do druhého kola, 26 tímov vypracovalo esej a 5 tímov postúpilo do tretieho kola, čiže
do celoslovenského finále.
Na prvom mieste sa umiestnil tím z bratislavského Gymnázia Grösslingová 18 pod vedením
Mgr. Viery Babišovej v zložení Ondrej Garaj, Albert
Flak, Filip Klein, Šimon Tran a Jakub Polák.
3. ročník 2013/2014
Prvé kolo absolvovalo 120 tímov, z ktorých 55 najúspešnejších postúpilo do druhého kola. Esej vypracovalo 34 tímov a 5 najlepších tímov postúpilo
do celoslovenského finále.
Z prvého miesta sa tešil tím z Gymnázia J. M. Hurbana v Čadci pod vedením profesorky Evy Moskáľovej v zložení Peter Bytčánek, Alena Pajerová, Kristína
Matláková, Lucia Mráziková a Veronika Kubašková.
4. ročník 2014/2015
Prvé kolo absolvovalo 104 tímov z celého Slovenska. Do druhého kola postúpilo 49 najúspešnejších tímov, z ktorých 23 odovzdalo esej o menovej politike. Do finále postúpilo 6 tímov.
Na prvom mieste sa po druhýkrát umiestnil
tím z bratislavského Gymnázia Grösslingová 18,
tento raz pod vedením profesorky Ing. Marianny
Vidovej v zložení Milan Valášek, Matúš Kopunec,
Michal Buzaši a Marek Ondráš.

Informácia o medzinárodnej stredoškolskej súťaži Generácia €uro
Cieľom projektu Generácia €uro je zvýšiť povedomie o Európskej centrálnej banke a Eurosystéme vysvetlením ich úloh a aktivít. Je to
príspevok ECB a národných centrálnych bánk
k finančnému vzdelávaniu.
Štvrtý ročník súťaže sa začal 1. októbra 2014.
Tímy študentov stredných škôl z celého Slovenska sa mohli do súťaže registrovať prostredníctvom internetovej stránky www.generaciaeuro.
sk. V rámci súťaže mali študenti možnosť nahliadnuť do zákulisia rokovaní Rady guvernérov
Európskej centrálnej banky a prijímania dôležitých rozhodnutí o úrokových sadzbách. Všetky
tímy, ktoré postúpili do 3. finálového kola, získali
hodnotné ceny od Národnej banky Slovenska.
Súťaž pre študentov Generácia €uro pozostáva z troch kôl. Prvým je on-line kvíz, v ktorom sa

odpovedá na otázky týkajúce sa ECB a Eurosystému, úlohy peňazí, cenovej stability a menovej
politiky. Kvíz má tri úrovne náročnosti. V rámci 2.
kola súťažné tímy vypracúvajú esej, v ktorej navrhujú a zdôvodňujú fiktívne rozhodnutie o menovej politike Eurosystému. Tretie finálové kolo
pozostáva z prezentácie rozhodnutia o menovej
politike Eurosystému a jeho zdôvodnenia pred
odbornou porotou v Národnej banke Slovenska.
Obhajoba rozhodnutia je založená na aktívnom
zapájaní študentov a na diskusii s porotou, pričom sa hodnotí sa prezentované rozhodnutie
o menovej politike, argumentácia, koncept,
dodržanie časového limitu prezentácie, úroveň
a kvalita prezentácie a komunikačné schopnosti.
Podrobnejšie informácie o súťaži sú k dispozícii aj na stránke www.generaciaeuro.sk.
Ľubomíra Schlosserová

