Štatút 1. ročníka súťaže o najlepšiu esej o rozvojovej spolupráci a humanitárnej pomoci
rok 2019

Úvodné ustanovenia
Článok 1
Tento Štatút upravuje spôsob organizácie 1. ročníka súťaže o najlepšiu esej o rozvojovej spolupráci a
humanitárnej pomoci, práva a povinnosti zapojených študentov, organizátora, požiadavky na súťažné
práce, postup ich hodnotenia, súťažné ceny, ako aj ochranu osobných údajov.

Organizátor súťaže
Článok 2
Prvý ročník súťaže o najlepšiu esej o rozvojovej spolupráci a humanitárnej pomoci vyhlasuje
a organizačne zabezpečuje Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu (SAMRS)
(ďalej len „organizátor“). Organizátor zabezpečuje transparentný priebeh a koordináciu celej súťaže,
prihlasovania a hodnotenia esejí, ako aj vyhlásenie výsledkov.

Ciele súťaže
Článok 3
Ciele súťaže o najlepšiu esej o rozvojovej spolupráci a humanitárnej pomoci sú nasledovné:
a. osloviť slovenských študentov univerzít a vysokých škôl v SR i v zahraničí a motivovať ich
k hlbšiemu záujmu o rozvojovú spoluprácu a humanitárnu pomoc a kritické skúmanie tejto
problematiky,
b. rozvíjať povedomie a odbornosť slovenských študentov univerzít a vysokých škôl
o konkrétnych témach, problémoch a trendoch v rámci oficiálnej rozvojovej spolupráce
(ODA SR),
c. poskytnúť SAMRS a MZVEZ SR cenné a inovatívne podnety mladých ľudí o téme rozvojovej
spolupráce a humanitárnej pomoci,
d. poskytnúť výhercom súťaže možnosť hlbšie spoznať fungovanie slovenskej zahraničnej
politiky a implementáciu rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci,
e. zviditeľniť tému rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci aj medzi širokou verejnosťou.
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Prihlásenie do súťaže
Článok 4
Do súťaže sa môžu prihlásiť ako autori/súťažiaci:
a. študenti všetkých slovenských univerzít a vysokých škôl, verejných, štátnych aj súkromných, ktorí
majú preukázateľné občianstvo SR, študujú v bakalárskom alebo magisterskom/inžinierskom
stupni štúdia v dennej forme a plynule ovládajú anglický jazyk aspoň na úrovni B2;
b. študenti všetkých zahraničných univerzít a vysokých škôl, verejných, štátnych aj súkromných, ktorí
majú preukázateľné občianstvo SR, študujú v bakalárskom alebo magisterskom/inžinierskom
stupni štúdia v dennej forme a plynule ovládajú anglický jazyk aspoň na úrovni B2.
Do súťaže sa nemôžu prihlásiť:
a.
b.
c.
d.

študenti ktoréhokoľvek stupňa VŠ štúdia v externej forme,
študenti doktorandského štúdia,
absolventi,
osoby, ktoré sú v pracovnom pomere alebo v pomere obdobnom pracovnému pomeru k
organizátorovi súťaže alebo k iným subjektom, ktoré sa priamo podieľajú na činnostiach
súvisiacich s organizovaním súťaže a osoby im blízke v zmysle ustanovenia §116 Občianskeho
zákonníka.

Témy esejí
Článok 5
Študenti - účastníci súťaže si vyberajú jednu z nasledovných tém:
Téma č.1: Addressing the financing gap in reaching the SDGs: how to effectively involve the private
sector?
The UN estimates the gap in financing to achieve the SDGs at $2.5 trillion per year in developing
countries alone (UNCTAD, 2014). Whilst governments and the public sector will continue to play a key
financing role, particularly in the delivery of essential public services, there is a greater scope for the
private sector to engage in financing of many areas of the SDGs to help close the gap. Global financial
assets are sufficient to meet the financing needs of the 2030 Development Agenda, but the challenge
is how to channel them into SDG sectors, enhance the risk-return profiles of new and sometimes
vulnerable investments, and generate sustained impact on the ground. The United Nations seeks to
galvanize action on financing for the SDGs by bringing together governments, the private sector and
civil society.
How can the private sector be beneficial for reaching the SDGs? How could the international
community motivate businesses or multinationals to engage in financing of the SGDs and international
development cooperation? Can the Slovak private sector be useful in development cooperation, and
how? Are social innovations a way forward? Provide best practices or examples and your own views
on this issue. Use evidence to support your arguments. For further information please visit:
https://worldinvestmentforum.unctad.org/financing-for-the-sdgs/
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Téma č. 2: Role of the SDGs in addressing migration: what works and what does not?
Migration is one of the defining features of the 21st century and significantly contributes to global
economic and social development. Besides the direct benefits of migration, the phenomenon is also
frequently associated with negative effects. Nonetheless, states play an important role in creating
favorable conditions for the persons coming in and out, as well as in coordinating the migration flows
and absorbing migrants. As such, adherence to the Sustainable Development Goals (SDGs) in
managing migration will be necessary to ensure balanced development. Well-managed migration has
a large potential for supporting global economic and social development and human well-being in line
with the SDGs. On the other hand, some recent events indicate possible negative consequences of
migration for global development. Cultural clashes, social exclusion, discrimination and xenophobia,
fear and elevated hatred towards migrants - these create tensions and make the implementation of
the SDGs more complex.
Hence, can the SDGs be a tool, which can be used to address the effects and consequences of
migration? If so, how? How can migration be “managed” in line with the SDGs? Provide best practices
or examples and your own views on this issue. Use evidence to support your arguments. For further
information please visit:
https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/resource-documents/12422.pdf

Téma č.3: Global climate crisis: what is the role of SlovakAid?
In the long run, the prospects in terms of climate change are only pessimistic, which makes the need
to reconsider our behaviors even more urgent. Fortunately, more and more people realize the
negative consequences influencing the changing environment we all live in. In climate-sensitive
countries, people assume responsibility for protection and conservation of their environment. As an
example, the London Climate Action Week took place in London, UK recently (July, 2019). By
organizing into movements, public voice becomes stronger and the message can potentially reach out
to a wider audience. However, fighting climate change is a long-distance run, which requires a lot of
energy combined with systematic work. This makes it hard to win the fight alone and public
engagement is fundamental. However, it is questionable whether public engagement alone is enough.
On the other hand, the recently adopted UN Environment’s sixth Global Environment Outlook (2019),
as well as other Internationally agreed environment goals, such as the Paris Agreement, are signs of
political change. In the end, profound cooperation between public and private sector might bring
optimistic outcomes.
Alongside that, what role do agencies such as SlovakAid play in the process? Is their contribution
indispensable or are their hands rather tied? Can SlovakAid support projects with a strong enough
impact? What role can SlovakAid play in tangibly addressing the global climate crisis? Provide best
practices or examples and your own views on this issue. Use evidence to support your arguments. For
any further information please visit:
https://www.un.org/en/climatechange/reports.shtml
https://www.odi.org/blogs/10771-let-s-talk-climate-change-four-tips-communicating-about-it
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Formálne kritériá a úprava eseje
Článok 6
Esej vhodná na zaradenie do súťaže musí spĺňať nasledovné podmienky:









napísaná podľa platných pravidiel anglického jazyka, jeho pravopisu a gramatiky,
rozsah 1 200 - 1 500 slov (zoznam literatúry, referencie a iné poznámky pod čiarou sa po
celkového rozsahu nezapočítavajú),
rešpektovanie formálnych a citačných zásad odkazovania na primárne i sekundárne zdroje,
konzistentné použitie jedného citačného štýlu v celej eseji pre bibliografické odkazy a zoznam
použitej literatúry (napr. Chicago, APA, STN ISO 690),
jednoznačné a konzistentné označenie priamej citácie literatúry alebo parafrázy,
povinné časti: titulok/téma, text eseje (úvod, jadro a záver), zoznam použitej literatúry,
minimálny počet primárnych alebo sekundárnych zdrojov v eseji je päť,
formát eseje: .doc, font Times New Roman, veľkosť 12, riadkovanie 1,5, všetky okraje
štandardné, t.j. 2,5 cm.

Súťažná esej musí byť produktom samostatnej práce autora a prinášať kritické posúdenie danej
problematiky (témy) z pohľadu odborných zdrojov, ako aj vlastný príspevok autora. Za odborné zdroje
sa nepovažujú texty na Wikipedia.org, referaty.sk a pod., Yahoo Answers, Quora, atď. Odporúčame
čerpať z odborných, akademických článkov uverejnených v žurnáloch (dostupné cez Google Scholar,
JSTOR, Elsevier, CEEOL, RePEc, a iné). Súťažná esej nesmie byť len kompilátom dostupných odborných
zdrojov k danej téme, ale musí prinášať aj samostatný príspevok, analýzu alebo zhodnotenie
problematiky autorom. Dôležitou súčasťou eseje by malo byť formulovanie premís, vlastných názorov
a zhrnutia v závere. Jeden autor môže zaslať esej len na jednu z vyhlásených tém.
Článok 7
Esej musí byť do súťaže zaslaná elektronicky vo formáte .doc, na emailovú adresu
katarina.jarosova@slovakaid.sk, najneskôr do 18.11.2019 do 23:59 hod. (rozhoduje dátum odoslania).
Do predmetu emailu odosielateľ uvedie „SÚŤAŽ, svoje meno a priezvisko“.
Článok 8
Súťažiaci musí spolu s textom samotnej eseje zaslať elektronicky aj vyplnený registračný formulár
a čestné vyhlásenie, ktoré sú prílohou tohto Štatútu.

Proces a kritériá hodnotenia esejí
Článok 9
Do procesu hodnotenia budú zaradené iba tie eseje, ktoré budú v súlade s jednou z vyhlásených tém
a budú spĺňať základné formálne kritéria v súlade s čl. 6 až 8 tohto Štatútu. Kontrolu dodržania
formálnych kritérií vykoná organizátor. Organizátor vylúči z hodnotenia tie eseje, ktoré nebudú
v súlade s jednou z vyhlásených tém, a/alebo nebudú spĺňať základné formálne kritéria v súlade s čl. 6
až 8 tohto Štatútu. O vyradení esejí budú informovaní členovia hodnotiacej komisie, ako aj autor eseje.
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Článok 10
Eseje bude hodnotiť komisia, ktorej členov určí organizátor. Členovia komisie budú prihláseným
prácam prideľovať body podľa nasledovných kritérií:
a. originalita a inovatívnosť spracovania témy (alebo inovatívny pohľad na problematiku,
inovatívne odporúčania, závery) - 5 bodov,
b. argumentácia v spracovaní témy (práca so zdrojmi, kritické zhodnotenie problematiky,
analytický prístup k téme, koherentný vlastný názor autora) - 5 bodov,
c. kvalita spracovania eseje a prezentácie (konzistentnosť, prehľadnosť, nadväzujúca línia
argumentácie) - 5 bodov.
Maximálny počet bodov pre jednu esej od jedného člena komisie je 15 bodov. Celkový maximálny
počet bodov pre jednu esej (súčet hodnotení členov komisie) je 75 bodov, pričom každú esej hodnotí
všetkých 5 členov komisie.
Článok 11
Práce budú členom komisie doručené v elektronickej verzii. Každý člen hodnotiacej komisie eseje
prečíta a v stanovenom termíne zašle organizátorovi svoje hodnotenie. Hodnotenie eseje zahŕňa
pridelený počet bodov od príslušného člena, ako aj jeho krátke slovné hodnotenie/posudok.
Článok 12
Jednotlivé eseje budú počas hodnotenia členmi komisie označené len registračným číslom, ktoré
prideľuje organizátor (anonymizované). Mená autorov nebudú počas hodnotenia členom komisie
známe.
Článok 13
Po prijatí hodnotení od členov hodnotiacej komisie organizátor spočíta body a na základe bodového
hodnotenia vytvorí poradie esejí podľa počtu bodov. Tri najlepšie eseje získajú - v závislosti od
bodového ohodnotenia - prvé, druhé a tretie miesto. V prípade rovnakého počtu bodov na niektorom
z prvých troch miest bude komisia hlasovať o poradí formou emailu per rollam.
Článok 14
Organizátor súťaže a hodnotiaca komisia si vyhradzujú právo neudeliť ani jednu z troch hlavných cien,
pokiaľ prijaté eseje nebudú na dostatočnej kvalitatívnej úrovni (zisk aspoň 50 bodov z maximálneho
počtu 75 bodov).
Článok 15
Predbežný zoznam členov hodnotiacej komisie:
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riaditeľ Slovenskej agentúry pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu (SAMRS)
riaditeľ odboru rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci, MZVEZ SR
generálny riaditeľ sekcie medzinárodných organizácií, rozvojovej spolupráce a humanitárnej
pomoci, MZVEZ SR
zástupca MVO
zástupca Platformy mimovládnych rozvojových organizácií (PMVRO).

Organizátor si vyhradzuje právo na úpravu, doplnenie alebo zmenu zoznamu členov hodnotiacej
komisie.
Ocenenie víťazných esejí
Článok 16
3 hlavné ceny:




4-týždňová stáž na Veľvyslanectve Slovenskej republiky v Nairobi, Keňa (okrem júla,
augusta 2020)1
4-týždňová stáž na Stálej misii SR pri OSN, New York (ideálne júl 2020)
4-týždňová stáž na Stálej misii SR pri OSN, Ženeva (okrem júla, augusta 2020; ideálne
február, marec alebo jún 2020)

Ceny budú určené losovaním medzi výhercami súťaže. Výhercom súťaže sa v súlade s čl. 13 tohto
Štatútu rozumie autor eseje s prvým, druhým a tretím najvyšším bodovým ohodnotením od
hodnotiacej komisie. Organizátor súťaže zabezpečí organizáciu stáže v spolupráci s relevantnými ZÚ
SR/SM SR a poskytne výhercom súťaže spiatočnú letenku a ubytovanie v mieste stáže (prípadne aj
stravné, víza a povinné očkovania).

Časový harmonogram súťaže
Článok 17
Oficiálne vyhlásenie súťaže (na webstránke SAMRS a FB stránke SAMRS): pondelok 16.9.2019
Konečný termín na prihlásenie esejí do súťaže: pondelok 18.11.2019
Doručenie esejí členom hodnotiacej komisie: pondelok 25.11.2019
Konečný termín na odovzdanie hodnotenia členov komisie: pondelok 16.12.2019
Oficiálne vyhlásenie víťazov súťaže: piatok 31.1.2020
Slávnostné odovzdávanie cien: štvrtok 20.2.2020
Nástup na stáž: podľa dohody a možností hosťujúceho ZÚ/SM SR (rok 2020)

Ochrana osobných údajov (GDPR)
Článok 18
Vyplnením a podpisom registračného formulára do súťaže o najlepšiu esej o rozvojovej spolupráci
a humanitárnej pomoci poskytujete organizátorovi súťaže (Slovenská agentúra pre medzinárodnú
rozvojovú spoluprácu, so sídlom Pražská 7, 811 04 Bratislava, SR) Vaše osobné údaje. Organizátor
súťaže spracúva Vaše osobné údaje za účelom realizácie súťaže o najlepšiu esej o rozvojovej spolupráci
a humanitárnej pomoci, na právnom základe čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR. Osobné údaje budú spracúvané
1

V prípade stáže na ZÚ SR v Nairobi upozorňujeme na možnú rizikovú bezpečnostnú situáciu v krajine, ktorá sa
v priebehu času môže diametrálne meniť. Vzhľadom na to sa voľný pohyb po krajine neodporúča a stážista by
sa mal počas trvania stáže zdržiavať predovšetkým v priestoroch ZÚ. Gestorom stážistu bude počas celého
trvania stáže rozvojový diplomat SAMRS na ZÚ Nairobi.
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v rozsahu titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa. Organizátor súťaže bude uchovávať
osobné údaje po dobu 1 roku od ukončenia súťaže.
Osobné údaje nebudú ďalej poskytnuté alebo sprístupnené tretej strane. Svojim podpisom súhlasíte
so zverejnením mena a priezviska v zozname účastníkov/výhercov esej súťaže. Dotknutá osoba má v
zmysle čl. 13 GDPR a/alebo § 19 zákona o ochrane osobných údajov najmä tieto práva: právo
požadovať od organizátora súťaže prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby, právo na
opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania
osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov, právo na prenosnosť osobných
údajov, právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať, právo podať návrh na začatie konania podľa § 100
Zákona o ochrane osobných údajov.
Organizátor súťaže má ustanovenú zodpovednú osobu. Dotknutá osoba si môže uplatniť svoje práva
vyplývajúce z GDPR a Zákona o ochrane osobných údajov e-mailom: zodpovednaosoba@slovakaid.sk
alebo písomne alebo osobne na adrese sídla organizátora súťaže.

Záverečné ustanovenia
Článok 19
Víťazi súťaže sa zaväzujú, že pri ďalšej publikácii svojej eseje bude uvádzať, že táto bola ocenená
Slovenskou agentúrou pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu (SAMRS) v Súťaži o najlepšiu esej o
rozvojovej spolupráci a humanitárnej pomoci v roku 2019.

Článok 20
Organizátor si vyhradzuje právo na úpravu, doplnenie alebo zmenu tohto Štatútu podľa vlastného
uváženia.
Článok 21
Tento Štatút nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia súťaže.

Schválila:

________________________
Lucia Kišš, MSc., v.r.
riaditeľka SAMRS
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V Bratislave dňa 13.9.2019

