
ESEJISTICKÁ	SÚŤAŽ	PRE	ŠTUDENTOV	2021	

ŠTATÚT	SÚŤAŽE	

Čl.	I	
Organizátori	

Organizátori	 Esejistickej	 súťaže	 pre	 študentov	 2021	 (ďalej	 len	 ako	 „súťaž“)	
zabezpečujú	 transparentný	priebeh	a	koordináciu	 celej	 súťaže,	prihlasovania	a	
hodnotenia	esejı,́	ako	aj	vyhlásenie	výsledkov.	Organizátormi	sú:	

Hanns-Seidel-Stiftung	 e.V.	 -	 Zastúpenie	 v	 Slovenskej	 republike,	 so	 sıd́lom	
Palisády	 29/A,	 811	 06,	 Bratislava,	 ICWO:	 30845645,	 zapıśaná	 ako	 organizácia	
s	 medzinárodným	 prvkom	 Ministerstvom	 vnútra	 Slovenskej	 republiky	 pod	
registračným	čıślom	III/2-295/1993	(ďalej	len	ako	„Nadácia	Hannsa	Seidela“)	

Miriam	Lexmann,	poslankyňa	Európskeho	parlamentu	(KDH	/	EĽS),	Hrobákova	
26,	Bratislava	85102.	

(ďalej	spoločne	len	ako	„Organizátori	súťaže“)	

Projekt sa realizuje s podporou Spolkového ministerstva zahraničných vecí na základe 
rozhodnu<a Nemeckého spolkového snemu.	

Čl.	II	
Predmet	Súťaže	

Predmetom	súťaže	môže	byť	iba	esej	napıśaná	na	tému	„Ak	by	si	mohol	/	mohla	
zmeniť	jednu	vec	na	Európskej	únii,	čo	by	to	bolo?“	v	slovenskom	jazyku	v	rozsahu	
minimálne	 1500	 a	maximálne	 2000	 slov.	 Každý	 účastnıḱ	 môže	 poskytnúť	 len	
jednu	súťažnú	prácu.	

Predmetom	 súťaže	môže	 byť	 iba	 esej	 poslaná	 elektronickou	poštou	na	 adresu	
kancelaria@lexmann.eu	vo	formáte	DOC,	DOCX,	PAGES	alebo	PDF	do	13.00	hod.	
dňa	1.	decembra	2021.	V	predmete	e-mailovej	 správy	 treba	uviesť	 „Esejistická	
súťaž“	a	okrem	poslania	eseje	treba	vyplniť	elektronický	prihlasovacı	́ formulár.	
Vyplnenie	prihlasovacieho	 formulára	 je	neoddeliteľnou	podmienkou	 zaradenia	
práce	do	súťaže.		

Prihlásená	esej	musı	́byť	vlastným	originálnym	dielom	súťažiaceho	vytvoreným	
výlučne	autorom	na	účely	súťaže	a	nesmie	porušovať	práva	žiadnej	inej	strany.		

Esej	musı	́ byť	 dôsledne	 argumentovaná,	 dobre	 a	 jasne	 napıśaná	 tak,	 aby	 bola	
zrozumiteľná	 na	 čıt́anie	 pre	 rozmanité,	 vzdelané,	 ale	 nie	 špecializované	
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publikum.	Akceptovanou	štruktúrou	je	esej	s	jednou	tézou,	dvomi	argumentmi,	
dvomi	protiargumentmi,	ich	vyriešenıḿ	a	zakľúčenıḿ	textu.	

Esej,	 ktorá	 splhňa	 všetky	 uvedené	 podmienky	 predmetu	 súťaže	 podľa	 tohto	
článku,	bude	zaradená	organizátormi	do	súťaže	(ďalej	len	ako	„predmet	súťaže“).	
Eseje,	ktoré	nebudú	vypracované	a	prihlásené	v	súlade	s	týmito	podmienkami	a	
všetkými	 ostatnými	 pravidlami	 a	 pokynmi	 uvedenými	 organizátormi,	 alebo	
prıśpevky,	ktoré	budú	neúplné,	nebudú	do	súťaže	zaradené.		

Čl.	III	
Účastníci	súťaže	

Uh častnıḱom	súťaže	môžu	byť	po	splnenı	́súťažných	podmienok:		

• študenti	 slovenských,	 alebo	 zahraničných	 vysokých	 škôl	 a	 univerzı́t	
s	prechodným	alebo	trvalým	pobytom	na	územı	́Slovenskej	republiky,	

• študenti	 slovenských,	 alebo	 zahraničných	 vysokých	 škôl	 a	 univerzı́t	 s	
prechodným,	alebo	trvalým	pobytom	mimo	územia	Slovenskej	republiky.	

Čl.	IV	
Termín	súťaže	

Začiatok	 konania	 súťaže	 je	 určený	 na	 1.	 november	 2021.	 Do	 súťaže	 budú	
zaradené	 eseje	 doručené	 do	 13.00	 hod.	 (stredoeurópskeho	 času)	 dňa	 1.	
decembra	2021.		

Čl.	V	
Vyhodnotenie	

Organizátori	zaradia	do	súťaže	všetky	eseje,	ktoré	splhňajú	podmienky	predmetu	
súťaže	 podľa	 článku	 II	 a	 podmienok	 účastnıḱov	 súťaže	 podľa	 článku	 III	 tohto	
SW tatútu.	 Organizátori	 vylúčia	 z	 hodnotenia	 tie	 eseje,	 ktoré	 nebudú	 v	 súlade	
s	 vyhlásenou	 témou,	 a/alebo	 nebudú	 splhňať	 základné	 formálne	 a	 obsahové	
kritéria	 v	 súlade	 s	 článkom	 II	 tohto	 SW tatútu.	 Splnenie	 podmienok	 uvedených	
v	 týchto	 pravidlách	 posúdia	 koordinátori	 projektu,	 ktorı́	 postúpia	 eseje	
splhňajúce	kritériá		do	1.	kola	hodnotenia.	

V	rámci	1.	kola	hodnotenia	sa	uskutočnı	́výber	9	prıśpevkov,	ktoré	organizátori	
predložia	 na	 hodnotenie	 akademickej	 porote.	 V	 rámci	 2.	 kola	 hodnotenia	
hodnotı	́ prıśpevky	porota	 zložená	najmenej	 z	 troch	akademikov,	 ktorá	 vyberie	
maximálne	 3	 prıśpevky.	 Eseje	 vybrané	 porotou	 budú	 následne	 predložené	
predsednıćtvu	poroty,	ktoré	jednomyseľnou	zhodou	určı	́poradie	vıť́azov.		
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V	 rámci	 1.	 aj	 2.	 kola	 sa	 hodnotia	 predložené	 eseje	 najmä	 na	 základe	 kritériı	́
uvedených	 v	 týchto	 súťažných	 podmienkach.	 Prihláseným	 prácam	 sa	 budú	
prideľovať	body	podľa		nasledovných	kritériı:́	

a.	 originalita	 a	 inovatıv́nosť	 spracovania	 témy	 alebo	 inovatıv́ny	 pohľad	 na	
problematiku	–	maximálne	5	bodov	
b.	argumentácia	v	spracovanı	́témy,	vlastný	názor	autora	-	maximálne	5	bodov	
c.	 kvalita	 spracovania	 eseje	 a	 prezentácie,	 konzistentnosť,	 prehľadnosť	 -	
maximálne	5	bodov	

Maximálny	 počet	 bodov	 pre	 jednu	 esej	 od	 jedného	 člena	 poroty	 je	 15	 bodov.	
Celkový	maximálny	počet	bodov	pre	jednu	esej	(súčet	hodnotenı	́členov	poroty)	
je	45	bodov.	
	
Zoznam	členov	akademickej	poroty:	

Jakub	Betinský,	MA,	MPhil	
Ing.	Róbert	Toth,	MLitt	
Mgr.	Ján	Tomaštıḱ	

CW lenovia	predsednıćtva	poroty:	

Miriam	Lexmann,	poslankyňa	Európskeho	parlamentu,	
Dr.	Markus	Ehm,	riaditeľ	regionálneho	projektu	stredná	Európa,	Nadácia	Hannsa	
Seidela.	

Čl.	VI	
Výherca	a	výhra	v	súťaži	

Organizátori	 súťaže	 odmenia	 výhercov	 nasledovnými	 vecnými	 a	 nevecnými	
cenami:	
1.	cena:	iPad,	kniha,	poukážka	na	knihy,	návšteva	Bruselu	s	možnosťou	návštevy	
európskych	inštitúciı.́	
2	cena:	kniha,	poukážka	na	knihy	
3.	cena:	kniha,	poukážka	na	knihy	

Prvı	́ traja	 výhercovia	 dostanú	 ponuku	 absolvovať	 platenú	 stáž	 v	 bratislavskej	
kancelárii	Nadácie	Hannsa	Seidela	v	priebehu	roka	2022.	

Čl.	VII	
Oboznámenie	s	výsledkami	súťaže	o	odovzdanie	výhry	

Výhercovia	súťaže	budú	vyhlásenı	́dňa	15.	decembra	2021	na	webovej	stránke:	
www.lexmann.eu.	
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Organizátori	vyvinú	za	účelom	kontaktovania	vıť́azov	primerané	úsilie.	Výherca	
bude	 kontaktovaný	 elektronicky	 a/alebo	 telefonicky	 organizátorom	 najneskôr	
do	 20.	 decembra	 2021	 na	 kontaktných	 údajoch	 uvedených	 výhercami	 súťaže	
v	Prihlasovacom	formulári.	

Organizátori	si	vyhradzujú	právo	na	zasielanie	vecnej	výhry	poštou	v	prıṕade,	ak	
z	 dôvodu	 pandémie	 ochorenia	 COVID-19	 uznajú	 za	 vhodné	 upustiť	 od	
organizovania	prezenčného	podujatia.	

Čl.	VIII	
Ochrana	osobných	údajov	

Uh častnıći	 súťaže	 berú	 na	 vedomie,	 že	 poskytnuté	 osobné	 údaje	 účastnıḱov	
súťaže	 budú	 organizátori	 súťaže	 spracúvať	 vo	 svojom	 informačnom	 systéme	
osobných	 údajov	 „Esejistická	 súťaž	 pre	 študentov“,	 na	 účely	 priebehu,	
vyhodnotenia,	vyhlásenia,	zverejnenia	a	archivácie	výsledkov	tejto	súťaže	a	tak	
isto	za	účelom	ďalšej	komunikácie	ohľadom	noviniek	a	prıĺežitostı	́týkajúcich	sa	
činnostı,́	 ktoré	 vykonávajú	organizátori.	Túto	 skutočnosť	berú	 účastnıći	 súťaže	
na	vedomie	vstupom	do	Súťaže.		

Organizátori	 súťaže	 sa	 zaväzujú,	 že	 tak	 osobné	 údaje,	 ako	 aj	 predmety	 súťaže	
budú	 spracúvať	 len	 v	 súlade	 s	 týmito	 súťažnými	 podmienkami	 a	 zároveň	 sa	
zaväzujú,	 že	predmety	súťaže	nebudú	poskytovať	 tretıḿ	osobám	na	akékoľvek	
ďalšie	 spracúvanie	 s	 výnimkou,	 ak	 by	 na	 takéto	 spracúvanie	 udelil	 účastnıḱ	
súťaže	výslovný	pıśomný	súhlas.	

Súhlas	 so	 spracúvanıḿ	 osobných	 údajov	 môže	 účastnıḱ	 súťaže	 kedykoľvek	
odvolať.	

Čl.	IX	
Záverečné	ustanovenia	

Organizátori	 si	 vyhradzujú	 právo	 kedykoľvek	 jednostranne	 meniť	 a	 doplhňať	
tieto	 súťažné	 podmienky	 (vrátane	 termıńu	 oznámenia	 výhry	 výhercovi	 alebo	
termıńu	 odovzdania	 výhry).	 V	 prıṕade	 vážnych	 dôvodov	 môžu	 organizátori	
súťaž	zrušiť	bez	predchádzajúceho	upozornenia.	

Na	zaradenie	do	súťaže	ani	na	výhru	nie	je	právny	nárok.	

Organizátori	 súťaže	 nezodpovedajú	 za	 akékoľvek	 prı́padné	 škody,	 straty,	
nesplnené	 očakávania,	 ktoré	 vzniknú	 účastnı́kom	 resp.	 potencionálnym	
účastnıḱom	v	súvislosti	s	touto	súťažou.		
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Zapojenı́m	 sa	 do	 súťaže	 súhlası́	 účastnı́k	 s	 podmienkami	 tohto	 SW tatútu	
bezpodmienečne.		

Tento	SW tatút	nadobúda	účinnosť	dňa	1.	novembra	2021.
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