
EURÓPA V ŠKOLE 
 
57. ročník medzinárodného projektu/súťaže prebiehajúceho pod záštitou: 

 

• Rady Európy, 

• Európskeho parlamentu, 

• Európskej komisie, 

• Ministerstva školstva Slovenskej republiky. 
 

Medzinárodný projekt EURÓPA V ŠKOLE, ktorý je spojený so súťažnou časťou, vstupuje v Európe v školskom 
roku 2009/2010 do 57. ročníka svojej histórie. V Slovenskej republike ho otvárame už sedemnásty rok (šíri sa 
nepretržite od roku 1992). Tisíckam žiakov, študentov a pedagógov v Slovenskej republike, ktorí projekt 
dôverne poznajú, ho osobitne predstavovať netreba. Pre tých, ktorí sa k nemu rozhodnú pripojiť v tomto 
ročníku, ho predstavíme aspoň krátko. 
 
Projekt/súťaž EURÓPA V ŠKOLE je na Slovensku registrovaný a podporovaný Ministerstvom školstva SR, ktoré je 
jeho hlavným garantom. Tak ako v ostatných asociovaných krajinách, aj u nás sú aktivity v rámci projektu 
kvalifikované ako doplnkové formy implementácie európskej dimenzie do procesu výchovy a vzdelávania, jeho 
súťažná časť – ako tvorivá činnosť detí a mládeže. Projekt je zverejnený v POP MŠ SR pre školský rok 
2009/2010.  
 
EURÓPA V ŠKOLE je unikátna práve tým, že v desiatkach krajín Európy, v prostredí  rôznych typov a stupňov 
škôl, resp. zariadení, ktoré sa venujú voľnému času mládeže, ponúka každoročne možnosť približne pol miliónu 
mladých Európanov zapojiť sa súčasne do šírenia myšlienok európskej spolupráce a vzájomného porozumenia 
medzi národmi Európy. Práca nad spoločným mottom v širokej škále možností – prostredníctvom 
individuálnych, či kolektívnych prác, tradičnými – literárnymi, výtvarnými, či inými multimediálnymi prejavmi, 
dáva  možnosť skutočne každému vyjadriť sa k aktuálnym témam dneška. Literárne práce môžu byť spracované 
v slovenskom alebo inom materinskom jazyku alebo v cudzích jazykoch.  
 
Mladšie vekové kategórie (6 – 15 rokov) v súťažnej časti projektu súťažia o možnosť získať cenu a diplom na 
obvodnej alebo celoštátnej úrovni. Staršia veková kategória (15 – 19 rokov) súťaží okrem   možnosti získať cenu 
a diplom na krajskej alebo celoštátnej úrovni aj o možnosť získať pobyt v niektorom z  Európskych 
mládežníckych táborov Európa v škole, ktoré sú organizované v 10 štátoch Európy.  
 
Motto 57. ročníka projektu medzinárodného projektu/súťaže EURÓPA V ŠKOLE už tradične odráža priority 
Rady Európy, Európskej komisie a  Európskeho parlamentu. Z vyhlásenia EÚ (portál Európa): 
 
„Európska únia patrí k najbohatším oblastiam sveta, no napriek tomu má 17 % Európanov natoľko obmedzené 

prostriedky, že si nemôžu dovoliť základné potraviny, ktoré potrebujú. Skoncovať s chudobou a sociálnym 

vylúčením nemožno mávnutím čarovného prútika. Aj preto platí nasledovné: tento boj bez vás nedokážeme 

vyhrať. Dozrel čas na to, aby sme obnovili náš sľub, ktorým sme sa zaviazali k solidarite, sociálnej spravodlivosti 

a väčšej sociálnej inklúzii. Nastal čas vyhlásiť rok 2010 za Európsky rok proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu. 

Kľúčovou hodnotou Európskej únie je solidarita, obzvlášť dôležitá teraz v čase krízy. Slovo únia to vlastne 

vystihuje. Všetci čelíme hospodárskej kríze, no práve solidarita predstavuje záchrannú sieť pre každého jedného 

z nás. Európa dokáže byť silná len vtedy, ak bude využívať potenciál každého jedného človeka.“ 

 
Motto 57. ročníka projektu/súťaže EURÓPA V ŠKOLE v školskom roku 2009/2010 

Môže existovať ostrov blahobytu v  mori chudoby? 
Sme na jednej lodi. 

Motto je príspevkom projektu k Európskemu roku boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu. 
 
 
 
 



Projekt/súťaž  je na celoeurópskej úrovni koordinovaný Koordinačným výborom EUROPE AT SCHOOL so sídlom 
v Bonne. V podmienkach SR je koordinovaný Slovenským sekretariátom EURÓPA V ŠKOLE so sídlom v IUVENTE, 
Bratislava. Gestormi projektu na  úrovni obvodov a krajov sú Krajské školské úrady, ktoré menujú obvodných 
a krajských koordinátorov (obvodných pre kategórie 6 – 15 rokov a krajských pre kategórie 15 – 19 rokov). 
Zoznam obvodných a krajských koordinátorov zverejníme na internetovej stránke IUVENTY.  

Tak ako každý rok, obraciame sa predovšetkým na vás, širokú pedagogickú verejnosť, činnú vo všetkých typoch 
a stupňoch škôl, v školských kluboch a iných školských zariadeniach, v centrách voľného času a pod. 
so žiadosťou o obsahovú a organizačnú podporu projektu EURÓPA V ŠKOLE a o motiváciu detí a mládeže 
k účasti v jeho súťažnej časti. Veríme, že sa nám s vašou pomocou podarí zachovať organizačnú kontinuitu 
projektu/súťaže EURÓPA V ŠKOLE.  

Chceme opakovane zdôrazniť, že konečným cieľom projektu nie je organizovanie exkluzívnej súťaže 
umeleckých výkonov. Dôraz kladieme predovšetkým na prienik proeurópskych a tvorivých myšlienok do 
celoročných aktivít v procese výchovy a vzdelávania. Tieto aspekty by mali byť preferované aj pri posudzovaní 
súťažných výstupov žiakov a študentov.  

Podrobnosti projektu a pravidlá súťaže sú uvedené v jeho Organizačnom poriadku. Informácie o témach pre 
jednotlivé vekové kategórie v slovenskom jazyku, o podmienkach účasti, o termínoch a miestach, kde treba 
zasielať súťažné príspevky projektu EURÓPA V ŠKOLE, sú k dispozícii od októbra na webových stránkach 
IUVENTY a olympiád, na všetkých Krajských školských úradoch alebo priamo na Slovenskom sekretariáte 
Európa v škole.  

Štatistika je dôležitá pre nás všetkých. Význam proeurópskej výchovy a vzdelávania mládeže v SR je dôvodom, 
pre ktorý sa každoročne zaujímame o počet zapojených škôl a o počty mladých ľudí, participujúcich v projekte 
a jeho súťažnej časti. Výsledky každoročne oznamujeme Ministerstvu školstva SR a Koordinačnému výboru 
Európa v škole v Bonne, ktorý zverejňuje celoeurópsku štatistiku. Dovoľujeme si vás požiadať, aby ste 
informovali svojich koordinátorov (pri zasielaní prác do obvodného či krajského kola) o počte zapojených žiakov 
a študentov z vašej školy alebo iného školského zariadenia. Pomôžete tým zviditeľniť vašu školu či iné 
zariadenie a zhromaždiť relevantné údaje nevyhnutné pre naše potreby.  

V minulom školskom roku sa do rôznych aktivít projektu Európa v škole zapojilo spolu 12 386 žiakov, študentov 
a školských kolektívov zo 618 škôl – všetkých typov a stupňov, zo školských zariadení a centier voľného času na 
väčšine územia Slovenskej republiky.   

Celoslovenská porota hodnotila spolu 1 349 prác, ktoré postúpili z okresných resp. krajských kôl a navrhla na 
ocenenie cenou a diplomom Ministerstva školstva SR a Slovenského výboru Európa v škole spolu 61 prác žiakov 
a študentov, 5 projektov žiackych kolektívov a troch pedagógov. Z uvedeného počtu bolo 12 študentov 
stredných škôl navrhnutých na vycestovanie do Európskych mládežníckych táborov Európa v škole. Čestnými 
uznaniami bolo ocenených ďalších 68 individuálnych prác a  4 práce žiackych kolektívov.  

Veríme, že aj témy tohto ročníka budú pre Vás príťažlivé a zaujímavé. 

V mene prípravného výboru  vám želám veľa tvorivých nápadov a teším sa na spoluprácu.  
 
 
 

PhDr. Nataša Ondrušková, CSc. 
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        viceprezidentka Európskeho výboru EURÓPA V ŠKOLE 
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