Štatút
5. ročníka súťaže o najlepšiu esej na tému rozvojovej spolupráce
Akademický rok 2013/2014
Vyhlasovateľ a organizátor súťaže
Článok 1
Súťaž o najlepšiu esej na tému rozvojovej spolupráce vyhlasuje a organizuje Nadácia
Pontis (ďalej len „organizátor“). Organizátor súťaže môže každý rok pred vyhlásením
nového ročníka súťaže doplniť alebo zmeniť štatút súťaže.
Článok 2
Organizátor súťaže zabezpečuje koordináciu celej súťaže a dbá na transparentný a čestný
priebeh súťaže.
Článok 3
Súťaž je organizovaná v rámci projektu Nadácie Pontis Globálna univerzita II: Podpora
diskurzu rozvojového vzdelávania na vysokých školách, ktorý finančne podporila
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu (SAMRS) z prostriedkov
SlovakAid.
Poslanie a ciele súťaže
Článok 4
Poslaním súťaže je osloviť študentov a motivovať ich k hlbšiemu skúmaniu problémov
rozvojovej spolupráce a rozvojového vzdelávania, podrobnejšej analýze rozvojovej
politiky, ekonomiky alebo kultúry.
Článok 5
Cieľom súťaže je osloviť slovenských študentov vysokých škôl a univerzít študujúcich na
Slovensku a v zahraničí, motivovať ich k záujmu o rozvojovú spoluprácu, posilniť ich
odbornosť v tomto smere, vzbudiť v nich záujem o tému rozvojovej pomoci a zviditeľniť
tak túto dôležitú tému medzi budúcimi silami tejto krajiny. Súťaž je jedným zo spôsobov
ako môžu študenti aktívnejšie prispieť k formovaniu rozvojovej spolupráce Slovenska.
Prihlásenie do súťaže
Článok 6
Do súťaže sa môžu prihlásiť:
i.
študenti všetkých slovenských univerzít a vysokých škôl, ktorí sú občanmi
Slovenskej republiky (aj súkromných), bakalárskeho, magisterského alebo
inžinierskeho štúdia, v dennej alebo externej forme, ktorí študujú v
akademickom roku 2013/2014 a plynule ovládajú anglický jazyk písomne aj
ústne.
ii.

študenti všetkých zahraničných univerzít a vysokých škôl, ktorí sú občanmi
Slovenskej republiky (aj súkromných), bakalárskeho, magisterského alebo
inžinierskeho štúdia, v dennej alebo externej forme, ktorí študujú v
akademickom roku 2013/2014 a plynule ovládajú anglický jazyk písomne aj
ústne.

Do súťaže sa nemôžu prihlásiť :
i.
študenti, ktorí v minulých ročníkoch tejto súťaže vyhrali jedno z troch hlavných
miest.
Téma esejí
Článok 7
Študenti si vyberajú jednu z troch tém:
1. Rok 2015 bude európskym rokov rozvoja. Je to príležitosť oslavovať alebo
sa skôr kriticky zamyslieť?
Do roku 2015 sa majú splniť miléniové rozvojové ciele. Mal by sa zavŕšiť
zhodnotením dosiahnutých výsledkov a prijatím novej stratégie na nasledujúce
desaťročie. Miléniové rozvojové ciele majú nahradiť tzv. Udržateľné rozvojové ciele
(SDGs), na ktorých pracuje otvorená medzivládna pracovná skupina (Rio + 20)
spolu s High Level Panel (27 osobností). Nastáva posun v myslení o rozvojových
cieľoch. SDGs by mali byť univerzálnejšie, klásť väčší dôraz na ekonomickú a
sociálnu rovnosť a zamerané na kvalitu (nejde napríklad iba o univerzálnu školskú
dochádzku, ale o to, aby čo najviac detí vedelo po šiestich rokoch v škole čítať,
počítať a porozumieť textu). Ideme správnym smerom alebo je najvyšší čas na
zmenu rozvojovej architektúry?
2. Kto má zodpovednosť za mier a rozvoj vo svete? Môžu prispieť aj
spotrebitelia, firmy alebo EÚ?
V súčasnosti sa čoraz viac kladie dôraz na zapojenie firiem do rozvojovej
spolupráce. Existuje však množstvo negatívnych príkladov pôsobenia súkromných
spoločností v rozvojových krajinách. V Demokratickej republike Kongo sa
nachádza viac ako polovica svetových zásob koltánu, ktorý sa používa na výrobu
mobilných telefónov a notebookov. Zisky z predaja týchto minerálov slúžia aj na
ozbrojovanie povstaleckých skupín, ktoré vedú boje proti vládnym jednotkám a
terorizujú civilné obyvateľstvo. S podobnými ale menej extrémnymi príkladmi sa
stretávame na každom kroku. Napríklad prvá generácia biopalív spôsobuje
odlesňovanie, zaberanie pôdy a zvyšovanie cien potravín v rozvojových krajinách.
Žiadna politika EÚ by nemala odporovať jej rozvojovým cieľom a stratégiám, ale v
praxi tento princíp často zlyháva. Popíšte konkrétny problém a uveďte inovatívny
príklad ako môžu spotrebitelia, firmy, rozvojové organizácie a štáty prispieť k
zvyšovaniu prosperity a stability vo svete.
3. Ukrajina a Východné partnerstvo. Mŕtvy koncept alebo šanca na
reštart?
Rozhodnutie ukrajinského prezidenta Viktora Janukovyča nepodpísať Asociačnú
dohodu s EÚ koncom novembra 2013 na samite Východného partnerstva v
litovskom Vilniuse zmobilizovalo spoločnosť na Ukrajine a do ulíc vyšli desaťtisíce
ľudí. Mnohí nesúhlasia s prehlbovaním ekonomickej spolupráce s Ruskom a
strategickej závislosti na východnom susedovi. Protesty za aj proti vláde,
provokácie extrémistov a nejasný líder opozície sa miešajú s pro-európskymi aj
pro-ruskými náladami. Viktor Janukovyč sa snaží udržať moc vyjednávaním s
Európskou úniou, medzinárodnými finančnými inštitúciami a Ruskom, aby odvrátil
vážne hospodárske problémy, ktorým čelí Ukrajina. Pod nátlakom politickej
opozície a medzinárodného spoločenstva zrušil sériu kontroverzných januárových
zákonov, ktoré vážne obmedzujú občianske práva a aktivity opozície Dokáže
ponuka Európskej únie na spoluprácu ovplyvniť smerovanie krajiny alebo bude

Slovensko ako priamy sused Ukrajiny sledovať jej ďalšie zbližovanie s Ruskom?
Reflektuje
program
Východného
partnerstva
EÚ
skutočné
potreby
spolupracujúcich štátov? Napĺňa svoj cieľ byť prostriedkom na zblíženie krajín VP a
EÚ alebo je potrebná jeho redefinícia/reparát?
Formálne kritériá pre esej
Článok 8
Esej musí byť napísaná podľa platných pravidiel slovenského jazyka v rozsahu 1 200 –
1500 slov. Literatúra a odkazy sa do tohto počtu nepočítajú. Esej musí rešpektovať
formálne a citačné kritériá i zásady odkazovania na primárnu a sekundárnu literatúru.
Esej v sebe môže zahŕňať priame citáty s uvedených zdrojom, ktoré musia byť uvedené v
úvodzovkách. Každá esej musí obsahovať nasledovné časti: titulok, text eseje, zoznam
použitej literatúry. Titulok eseje nie je totožný s vyhlásenými témami esejistickej súťaže,
autor musí vymyslieť vlastný titulok.
Esej predstavuje kritické posúdenie problematiky z pohľadu viacerých autorov doplnené o
vlastné zhodnotenie problematiky. Každá esej musí obsahovať minimálne päť rôznych
bibliografických odkazov na odbornú literatúru. Text z internetového blogu,
wikipedia.org, referaty.sk, yahoo answers, atď. sa nepokladá za odborný podklad.
Odporúčame využívať ako zdroje akademické články publikované v periodikách a sú tiež
prístupné cez Google Scholar. Esej by nemala byť len kompilátom dostupných zdrojov na
danú problematiku, ale študent by mal k eseji pristupovať aktívne, t.j. mal by priniesť
vecné a aplikovateľné riešenia. Dôležitou súčasťou eseje by malo byť formulovanie
premís, vlastných názorov a vlastného záveru.
Článok 9
Esej možno prihlásiť do súťaže elektronicky vo formáte *.doc, s použitím písma Times
New Roman, veľkosť písma 12, riadkovanie 1,5, okraje 2,5 cm.
Článok 10
Esej
je
možné
prihlásiť
elektronicky,
zaslaním
na
adresu:
simona.gembicka@nadaciapontis.sk najneskôr 30. apríla 2014 (rozhoduje dátum
odoslania).
Článok 11
Súťažiaci musí v elektronickej podobe zaslať spolu s esejou aj vyplnený registračný
formulár a čestné prehlásenie.
Hodnotenie esejí
Článok 12
Do hodnotenia budú zaradené iba tie eseje, ktoré budú spĺňať základné formálne kritériá,
t.j. rozsah eseje, vlastný titulok, text eseje a zoznam použitej literatúry. Kontrolu
dodržania formálnych kritérií prihlásených esejí do súťaže vykoná organizátor. Nadácia
Pontis vylúči z hodnotenia tie eseje, ktoré nesplnia základné formálne kritériá, o čom
budú informovaní členovia komisie a súťažiaci, ktorý esej prihlásil.
Článok 13
Eseje bude hodnotiť komisia, ktorú určí Nadácia Pontis po prijatí všetkých súťažných esejí
podľa tematického zamerania jednotlivých prác. Zvíťaziť budú môcť iba eseje, ktoré
dosiahnu minimálnu kvalitatívnu úroveň vyjadrenú počtom bodov za jednotlivé kritériá.
Maximálny počet bodov od všetkých členov komisie je 250, pričom každú esej hodnotí 5

členov komisie. Každý člen hodnotiacej komisie prečíta eseje, ktoré postúpili do
hodnotenia a ktoré mu budú doručené v elektronickej verzii. Jednotlivé eseje budú
označené iba registračným číslom, ktoré mu pridelí organizátor. Mená autorov esejí na
prácach doručených komisii uvedené nebudú. Každý člen komisie nemusí nevyhnutne
čítať všetky eseje, ale len tie, ktorú mu Nadácia Pontis priradí podľa tematického
zaradenia.
Článok 14
Každý člen hodnotiacej komisie napíše ku každej hodnotenej eseji svoj krátky slovný
posudok a bodovo ju ohodnotí.
Článok 15
Pri bodovom hodnotení berie člen hodnotiacej komisie do úvahy tieto kritériá:
a) originalita a inovatívnosť spracovania témy (originálny pohľad, aktuálnosť
prístupu, praktické kroky) 16 bodov
b) argumentácia v spracovaní témy (práca s prameňmi, výber premís,
formulovanie záverov) 18 bodov
c) kvalita eseje (konzistentnosť, prehľadnosť, adekvátnosť) 16 bodov
Článok 16
Po obdržaní hodnotení od členov hodnotiacej komisie, organizátor spočíta body a na
základe bodového hodnotenia určí tri najlepšie eseje. V prípade získania rovnakého počtu
bodov, bude komisia o víťazovi hlasovať prostredníctvom e-mailu. Víťaznou sa stane
práca, ktorá získa najviac hlasov od členov hodnotiacej komisie.
Článok 17
V súťaži budú vyhlásené 1., 2. a 3. miesto.
Článok 18
Organizátor súťaže a hodnotiaca komisia si vyhradzujú právo neudeliť ani jednu cenu,
pokiaľ eseje nebudú na dostatočnej úrovni, pričom esej musí dosiahnuť minimálne 70%
bodov z maximálneho počtu.
Ocenenie
Článok 19
1. cena: 4-týždňová stáž na Stálej misii SR pri OSN v New Yorku, USA
Výherca bude mať zabezpečené ubytovanie, pokryté cestovné náklady a dostane
per diems. Termín stáže: september 2014
2. cena: 4-týždňová stáž na Stálej misii SR SR pri OSN v Ženeve, Švajčiarsko
Výherca bude mať zabezpečené ubytovanie, pokryté cestovné náklady a dostane
per diems. Termín stáže: júl – august 2014.
3. cena: 4-týždňová stáž na Stálej misii SR pri medzinárodných
organizáciách (OSN alebo OBSE) vo Viedni, Rakúsko
Výherca bude mať zabezpečené ubytovanie, pokryté cestovné náklady a dostane
per diems. Termín stáže: júl – august 2014

Hodnotiaca komisia
Článok 20
Predbežný zoznam členov hodnotiacej komisie pre ročník 2013/2014:
Peter Hulényi, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
Karla Wursterová, International Visegrad Fund
Lucia Lacková, SAMRS
Silvia Miháliková, FSEV UK
Juraj Mesík, Palackého univerzita, Olomouc
Lenka Surotchak, Nadácia Pontis
Zoznam členov hodnotiacej komisie bude organizátor dopĺňať o ďalších členov po prijatí
všetkých súťažných esejí podľa tematického zamerania prijatých esejí.
Časový harmonogram súťaže
Článok 21
Oficiálne vyhlásenie súťaže: 6. február 2014
Konečný termín na prihlásenie esejí do súťaže: 30. apríl 2014
Doručenie esejí členom hodnotiacej komisie: 2. máj 2014
Odovzdanie hodnotenia esejí od členov komisie: 26. máj 2014
Oficiálne vyhlásenie výhercov: 30. máj 2014
Slávnostné vyhlasovanie výsledkov: jún 2014
Ochrana osobných údajov
Článok 22
Vyplnením a podpísaním registračného formuláru súťaže o najlepšiu esej poskytujete
Nadácii Pontis Vaše osobné údaje. Týmto konaním poskytujete Nadácii Pontis podľa
zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov („Zákon o ochrane osobných
údajov") súhlas so spracúvaním osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, adresa,
dátum narodenia, emailová adresa a telefonický kontakt. Nadácia Pontis spracúva Vaše
osobné údaje pre interné účely realizácie súťaže o najlepšiu esej na tému rozvojovej
spolupráce (vrátane vytvárania databázy prihlásených študentov pre účely zabezpečenia
zmluvných vzťahov a zabezpečenia poštových zásielok).
Váš súhlas so spracúvaním osobných údajov trvá po dobu existencie Nadácie Pontis.
Poskytnutie súhlasu so spracúvaním osobných údajov je dobrovoľné. Súhlas je možné
kedykoľvek písomne odvolať na simona.gembicka@nadaciapontis.sk. Ďalej vyhlasujete,
že ako dotknutá osoba ste informovaný o svojich právach podľa § 28, 29 a 30 Zákona o
ochrane osobných údajov (napr. právo vyžadovať opravu nesprávnych údajov, odvolať
súhlas, vyžadovať likvidáciu osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil).

Záverečné ustanovenia
Článok 23
Víťaz súťaže sa zaväzuje, že pri ďalšej publikácii svojej práce bude uvádzať, že práca bola
ocenená Nadáciou Pontis v Súťaži o najlepšiu esej na tému rozvojovej spolupráce.

Článok 24
Organizátor si vyhradzuje právo na úpravu tohto štatútu podľa vlastného uváženia.
Článok 25
Tento štatút nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia súťaže.
6.februára 2014

