
 

Pre študentov
Spoj  sily so svojimi spolužiakmi a učiteľom a 
skús prejsť všetkými tromi kolami súťaže! Bliž-
šie informácie o termínoch, jednotlivých ko-
lách súťaže, kontaktných osobách a cenách, 
ktoré možno vyhrať, sú na stránke súťaže Ge-
nerácia €uro (www.generaciaeuro.sk) a na Fa-
cebooku. 

Pre všetkých „euroexpertov“
Kvíz si môže vyskúšať každý! Ďalšie informácie 
o  eure i o súťaži sú na internetovej stránke 
súťaže. 

Pre učiteľov 
Cieľom súťaže je rozšíriť povedomie študentov 
stredných škôl o otázkach menovej politiky. 
Viac informácií o súťaži môžete získať  v Národ-
nej banke Slovenska alebo na internetovej 
stránke súťaže Generácia €uro. Ďakujeme za 
váš záujem a spoluprácu v rámci tejto súťaže. 

Kontaktné údaje: 
Tlačové a edičné oddelenie NBS 
Tel: 02/5787 2147, 
E-mail: sutaz@nbs.sk
www.generaciaeuro.sk
www.facebook.com/generaciaeuro

Poznáš správnu odpoveď? Over si svoje znalosti

1.  Čo je hlavnou úlohou Eurosystému? 
 ● a) definovať a vykonávať menovú politiku Európskej únie
 ● b) definovať a vykonávať menovú politiku eurozóny
 ● c) definovať a vykonávať hospodársku politiku Európskej únie

2.  O čom rozhoduje Rada guvernérov ECB každých šesť týždňov?
 ● a) o úrokových sadzbách
 ● b) o výmenných kurzoch
 ● c) o povinných rezervách bánk

3.  Kde sa nachádza sídlo Európskej centrálnej banky? 
 ● a) v Bruseli
 ● b) v Paríži
 ● c) vo Frankfurte nad Mohanom

Riešenia: 1.b), 2.a), 3.c)
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Jednotlivé kolá súťaže

1  Prvým kolom je online kvíz (rozdelený na 
tri úrovne podľa náročnosti) o ECB, Eurosys-
téme, menovej politike a súvisiacich otázkach. 
Tímy s najlepším skóre postupujú do druhého 
kola. 

2  V druhom  kole je úlohou tímu stanoviť 
úrokovú sadzbu a svoje rozhodnutie zdôvod-
niť v krátkej eseji. V tomto kole majú súťažiaci 
prístup k niektorým údajom a informáciám, 
ktoré hodnotí aj Rada guvernérov ECB. 

3  Tímy,  ktoré postúpia do tretieho kola, 
budú mať za úlohu predniesť prezentáciu, v 
ktorej zdôvodnia svoje rozhodnutie a predlo-
žia svoje argumenty odbornej porote. 

Ako študent strednej školy patríš medzi 
prvých, ktorí vyrastajú s eurom! 

asi si pamätáš na slovenské koruny a možno 
tvoji rodičia a starší príbuzní na ne ešte občas 
spomínajú. Pravdepodobne už však poznáš 
výhody, ktoré prinieslo euro, na-
príklad to, že ceny sa zvyšujú 
len pomaly a že sa dá v mno-
hých európskych krajinách 
platiť rovnakými peniazmi.

... čo však vieš o základnej úroko-
vej sadzbe, o menovej politike a o inštitúcii 
zodpovednej za udržiavanie cenovej stabi-
lity v eurozóne?

Súťaž pre študentov Generácia €uro je tímová 
súťaž, ktorá má tri kolá a končí sa odovzdáva-

ním cien v jednotlivých krajinách. 
Po ňom nasleduje odovzdáva-

nie cien na európskej úrovni, 
ktoré sa uskutoční v Európ-
skej centrálnej banke (ECB) 

vo Frankfurte nad Mohanom 
v Nemecku. Cieľom súťaže je 

oboznámiť študentov stredných 
škôl (vo veku od 16 do 19 rokov) v eurozóne s 
konceptom cenovej stability, s menovou poli-
tikou a úrokovými sadzbami. 
Úlohou študentov bude vyriešiť online kvíz, 
rozhodnúť o výške úrokovej sadzby, napísať 
esej s odôvodnením tohto rozhodnutia a nako-
niec rozhodnutie  vysvetliť v rámci tímovej pre-
zentácie.

4  Každý víťazný národný tím získa cenu od 
svojej národnej centrálnej banky. Víťazné tímy  
z jednotlivých krajín sa následne budú môcť 
stretnúť na odovzdávaní cien na európskej 
úrovni vo Frankfurte, kde si prevezmú ceny od 
prezidenta ECB. 
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