
Esejistická 
súťaž! 

Táto publikácia je spolufinancovaná Európskou komisiou, reprezentuje výlučne názor Rady mládeže Slovenska. Európska komisia nezodpovedá za obsah a názory prezentované v tejto publikácii.   

MINISTERSTVO ŠKOLSTVA,
VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU 
SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

Do 31.júla 2016 pošli esej v rozsahu 1000 – 2500 slov,  
ktorá odpovie na jednu alebo viacero z nasledujúcich otázok: 

1. Aké zmeny okolo seba vnímaš ako dôležité? Čo na spoločenských zmenách oceňuješ?  
Je niečo, čo ťa na spoločenských zmenách znepokojuje?

2. Aké schopnosti a zručnosti sú pre Teba a ostatných mladých ľudí potrebné, aby ste mohli spokojne žiť v tejto krajine? Čo by si potreboval/a 
na to, aby si mohol/a uplatniť a rozvíjať svoje schopnosti a svoj talent?

3. Myslíš si, že by sa ľudia z odlišných etnických, sociálnych, kultúrnych a náboženských skupín mali stretávať a priateliť? Prečo áno? Prečo nie?
4. Čo by ti pomohlo, aby si si vybudoval/a priateľské vzťahy s ľuďmi z odlišných etnických, náboženských, kultúrnych a sociálnych skupín?
5. Čo je podľa teba potrebné spraviť, aby nikto nebol diskriminovaný a vylúčený zo spoločnosti, a aby mali všetci rovnaké príležitosti?

Ceny: 1. až 3. miesto: Obed s poslancami NR SR, 4. miesto: Poukaz na školenie PDCS podľa vlastného výberu v hodnote 80€,  
5. miesto: Poukaz na školenie PDCS podľa vlastného výberu v hodnote 50€, 6. až 10. miesto: Poukaz na knihy v hodnote 25€,  
11. až 20. miesto: Propagačné materiály Štruktúrovaný dialóg (plátená taška, tričko, perá, odznaky, …)

Eseje posielaj na adresu cibik@mladez.sk. Viac o Štruktúrovanom dialógu na www.strukturovanydialog.sk. 
Okrem esejistickej súťaže môžeš vyplniť aj online dotazník na www.strukturovanydialog.sk.

Zapoj sa!
• Vyjadríš svoj názor na najdôležitejšie témy dneška
• Tvoj hlas neprepadne, ale stane sa podkladom pre Európsku komisiu a jej rozhodovanie 
• Staneš sa súčasťou najväčšieho európskeho projektu na zapojenie mladých ľudí do politiky
• Zoznámiš sa s poslancami Národnej rady SR a zistíš, ako to v politike chodí

Zapoj sa do Štruktúrovaného dialógu, 
napíš esej na jednu z konzultačných 
otázok a vyhraj obed s poslancami 

Národnej rady.


