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So spolužiakmi sme sa rozhodli zapojiť do súťaže 
Generácia €uro – veď ekonómia nás baví a nemá-
me čo stratiť – hovorili sme si. Vyplnili sme online 
kvíz, napísali spoločne esej, v ktorej sme stanovili 
základnú úrokovú sadzbu pre hlavné refinančné 
operácie a zdôvodnili naše rozhodnutie, a nasle-
dovalo čakanie na výsledky druhého kola. Po pár 
týždňoch sa náš tím z Gymnázia Jura Hronca v Bra-
tislave v zložení Lukáš Chalupka, Martin Opatov-
ský, Marco Bodnár, Michal Števove a Jakub Kondek 
pod vedením našej pani profesorky Ing. Blanky 
Kolníkovej dozvedel dobrú správu – sme vo finále 
medzi piatimi najlepšími tímami. Poslednou úlo-
hou bolo prezentovať naše rozhodnutie priamo 
v národnej banke pred odbornou porotou. Konku-
rencia tímov bola, súdiac podľa kvality prezentácií 
veľká, a tak sme dúfali v tretie miesto – to by bolo 
vynikajúce. A potom to prišlo. Porota vyhlásila po-
stupne piate, štvrté i tretie miesto a my sme pred 
ňou ešte nestáli. Radosť, akú sme mali, keď ozná-
mili meno tímu umiestneného na druhom mieste, 
pričom náš tím to nebol, je neopísateľná. 

A tak v stredu 20. júna odlietame do Frankfurtu, 
kde sa má uskutočniť záverečný slávnostný cere-
moniál v Európskej centrálnej banke.

Víťazi súťaže Generácia €uro 
vo Frankfurte nad Mohanom

Streda 20. júna, pol piatej ráno. Ponáhľam sa, takmer utekám po uliciach Petržalky, ktorá je 
v takúto skorú hodinu neuveriteľne prázdna, aby som stihol prísť načas na miesto, kde ma 
vyzdvihne mikrobus Národnej banky Slovenska. V hlave sa mi mihajú všetky tie momenty, 
ktoré predchádzali tomuto dňu...

Program bol bohatý, počas troch dní na nás ča-
kala ECB, jednodňový výlet do Europa parku, naj-
väčšieho zábavného parku v Nemecku, a návšte-
va frankfurtskej burzy, pričom nejeden z nás túžil 
aspoň trochu si obzrieť i samotné mesto. 

Najväčšie letisko Nemecka nás privítalo uprša-
ným počasím. Našou prvou zastávkou bol hotel, 
v ktorom sme sa, tak ako sa na správnych ekonó-
mov patrí, prezliekli do oblekov a ponáhľali sa do 
budovy, z ktorej sa riadi menová politika 17 krajín 
eurozóny. Pri odovzdávaní diplomov nám zabla-
hoželal sám prezident ECB Mario Draghi a guver-
nér NBS Jozef Makúch, no a potom nasledovali 
menej formálne aktivity, pri ktorých sme sa mohli 
bližšie spoznať s našimi európskymi kolegami 
– výhercami z ostatných zúčastnených krajín. Deň 
ubehol rýchlo a večer sme sa už ako malí chlapci 
tešili na návštevu zábavného parku a premýšľali 
o tom, čo všetko vyskúšame.

Na druhý deň sme sa po dlhej dvaapolhodino-
vej únavnej ceste autobusom konečne ocitli pred 
bránami parku. Koľko radosti a šťastia bolo vid-
no nielen v našich očiach, ale v očiach všetkých 
cestujúcich dvoch autobusov! I keď je to už pár 
rokov, kedy sme sa naposledy hrali s autíčkami či 
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vojačikmi, utvrdili sme sa v tom, že takéto parky 
nie sú len pre deti. Učarovali nám horské dráhy, 
a tak sme mali o zábavu na celý deň postarané. 
Spomienky na adrenalínové jazdy nám ešte dlho 
prechádzali hlavou.

Tretí deň bol posledným dňom nášho výletu. 
Trochu nás hnevalo, že sa to všetko už končí, no 
zároveň sme si mohli povedať, že to bol naozaj 
vydarený výlet. Doobeda sme navštívili ešte frank-
furtskú burzu. Opäť sme sa preniesli do sveta fi-
nancií a rozšírili si svoje vedomosti a najmä, mohli 
sme na vlastné oči vidieť, nielen niekde čítať, ako 
to na burze naozaj chodí. Poprechádzali sme sa 
ulicami v centre mesta a plný zážitkov odišli na 
letisko, kde nám neostávalo nič iné, len sa s Ne-
meckom rozlúčiť. Auf wiedersehen!

Jakub Kondek 
Gymnázium Jura Hronca


