


o projekte
Projekt už 12 rokov vytvára podmienky pre študentov, ktorí
sú nadaní a majú potenciál, pre nadviazanie nových
kontaktov. Tie im neskôr môžu dopomôcť pri uplatnení sa
na trhu práce, ale tiež v kariérnom rozvoji na území
Slovenska ako aj zviditeľnenie našej krajiny v zahraničí.

Zároveň dáva mladým ľudom možnosť zapojiť sa do diania
mesta, obce, spoločnosti. Podnecuje ich k aktivite, kreativite,
rozširuje ich obzory v environmentálnej, ekonomickej,
sociálnej a celospoločenskej problematike, v neposlednom
rade vytvára kontakty s diplomatmi, zástupcami
akademickej pôdy a manažmentom nadnárodných
spoločností, ktorí projekt podporujú a ktorí sú členmi
poroty. 

Do roku 2016 sa do projektu mali možnosť zapájať sa len
študenti stredných škôl. Vzhľadom na pozitívny ohlas širokej
verejnosti sa projekt rozšíril a umožnil tak možnosť prihlásiť
sa aj študentom vysokých škôl a univerzít.



odmeny a motivácia
Okrem titulu VEĽVYSLANEC MLADÝCH získa
víťaz hodnotné ceny od partnerov ako sú štúdijné
pobyty, jazykové kurzy, či stáže v prestížnych
spoločnostiach

Ceny sú pripravené aj pre 2. a 3. miesto v každej
kategórii a všetci finalisti získavajú návštevu
Európskeho parlamentu

V minulosti mali víťazi možnosť absolvovať stáž na
veľvyslanectvách, zúčastnili sa jazykových pobytov
v Oxforde, a víťaz kategórie Vysoké školy získal
ročné štipendium v Pekingu 



workshopy
Prvý workshop sa uskutočnil 12. 9. 2019 v divadle A.
Bagara v Nitre za účasti rektora Univerzity
Konštantína Filozofa Prof. RNDr. Libora Vozára,
CSc., kde bola prerokovaná spolupráca so školou a
účasť študentov na tomto projekte.

V roku 2019 sa uskutočnili workshopy vo Zvolene a
Banskej Bystrici, ktoré mali za cieľ priblížiť
študentom projekt a poukázať na úspechy
finalistov.

V roku 2020 sa aj napriek sťaženým podmienkam
opäť podarilo stretnúť so študentmi a v aktuálnom
ročníku opäť plánujeme sériu stretnutí pre stredné
a vysoké školy s cieľom zatraktívniť tento projekt
medzi mladými ľuďmi, ale i pedagógmi.



úspechy finalistov
víťaz z roku 2014, Martin Ferianc, uspel v projektovej
súťaži I-SWEEEP 2014 v americkom Houstone, kde sa
mu podarilo získať zlatú medailu v kategórii
Energetika

Nikola Sekerešová, víťazka Veľvyslanectva mladých
2018/2019 v kategórii stredné školy, v súčasnosti
mládežnícka delegátka Slovenskej republiky pri OSN,

víťazi z roku 2017 Tomáš Brngál, Tung Cao Thanh a
Martin Pekarčík z Lekárskej fakulty UK svoj projekt
„Virtuálna anatomická učebňa“ úspešne predávajú vo
viac ako 180 krajinách sveta a patria k špičke v rámci
virtuálnej reality



ročník 2020/2021
V súvislosti s pandemickou situáciou a online
fungovaním škôl sa tento ročník niesol v inom
duchu.

Dôraz sa kládol najmä na poslucháčov vysokých
škôl, ktorých práce boli zamerané na projekty
súvisiace s aktuálnym dianím na Slovensku.

Tento ročník bol naozaj silným z hľadiska
zapojených škôl - do projektu sa prihlásili študenti
Lekárskej fakulty v Martine, Bratislave, z fakulty
Masmédií Paneurópskej vysokej školy, fakulty
architektúry a dizajnu STU, fakulty matematiky,
fyziky a informatiky Univerzity Komenského v
Bratislave.



ročník 2020/2021
Projekt Veľvyslanectvo mladých aj vo svojom 11.
ročníku ukázal, že na Slovensku máme množstvo
talentovaných stredoškolákov a vysokoškolákov. 

Tí aj napriek tomu, že ich výučba prebiehala viac v
online priestore ako v škole, pripravili kvalitné
súťažné projekty. 

Víťazmi sa v silnej konkurencii nakoniec stali Hana
Lazíková z Gymnázia A. Einsteina v Bratislave a
Marek Kajan z Lekárskej fakulty UK v Bratislave.



ročník 2020/2021

V kategórii stredné školy do finále postúpilo 6
súťažných prezentácií, porota nakoniec okrem
prvého až tretieho miesta udelila aj jednu
špeciálnu cenu pre štvoricu súťažiacich - Natália
Kminiaková, Martina Kortišová, Dominik Gonda a
Viktória Tóthová z Obchodnej akadémie v Detve.
Na treťom mieste sa umiestnili Barbora Posilná,
Jozef Lukiš z Gymnázia A. Einsteina v Bratislave,
druhé miesto  patrilo Eme Bahledovej, z Obchodnej
akadémie v Detve a víťazkou sa stala Hana Lazíková
z Gymnázia A. Einsteina v Bratislave.



ročník 2020/2021
V rámci vysokých škôl do finále postúpilo 7
projektov, zameraných na Zlepšenie ekonomickej
situácie v oblasti hospodárstva, zdravotníctva s
dôrazom na cestovný ruch na Slovensku. 

Tretie miesto porota udelila Jozefovi Balcerčíkovi z
Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v
Bratislave, druhý skončil Victor Ibara z Lekárskej
fakulty UK v Bratislave a na prvom mieste sa
umiestnil Marek Kajan z rovnakej školy.



porota stredné školy
J.E. Nigel Marcus Baker, veľvyslanec Spojeného kráľovstva
Veľkej Británie a Severného Írska na Slovensku
Mag. Martin Volek, MBA, PhD., podpredseda predstavenstva
Bratislavskej organizácie cestovného ruchu
J.E. SUN Lijia, veľvyslanec Čínskej ľudovej republiky na
Slovenku
J.E. Christophe LÉONZI, veľvyslanec Francúzskej republiky na
Slovensku v zastúpení Yan Pautrat, atašé pre vedeckú a
univerzitnú spoluprácu
J.E. Mr. Igor Bratchikov, veľvyslanec Ruskej federatívnej
republiky na Slovenku v zastúpení pán Karl Karlovič Tichaze,
Melinda Burdanová, generálna riaditeľka Poštovej banky,
v zastúpení Lýdia Začková
Ing. Elena Kohútiková, PhD., členka dozornej rady Všeobecnej
úverovej banky
Doc. MUDr. Eliška Kubíková, PhD., prednostka Anatomického
ústavu Lekárskej fakulty univerzity Komenského
Peter Oros, generálny riaditeľ spoločnosti Qualysoft
Mária Miková, šéfredaktorka týždenníka Slovenka.



porota vysoké školy
J.E. Nigel Marcus Baker, veľvyslanec Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného
Írska na Slovensku
Mag. Martin Volek, MBA, PhD., podpredseda predstavenstva Bratislavskej organizácie
cestovného ruchu
prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD,  rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave,
viceprezident Slovenskej rektorskej komory
Ing. Ivan Štefanec, MBA, PhD., poslanec Európskeho parlamentu
Dr.h.c. prof. Ing. Juraj Stern, PhD., rektor Paneurópskej vysokej školy v Bratislave
doc. Mgr. Jozef Tancer, PhD., prorektor UK v Bratislave v zastúpení doc. Mgr.
Radomír Masaryk, PhD.
doc. JUDr. Eduard Burda, PhD., dekan právnickej fakulty Univerzity Komenského
Prof. PhDr. Jaromír Pastorek, DrSc., prorektor pre výskum a inovácie Slovenská
zdravotnícka univerzita v Bratislave
doc. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD., prorektorka Slovenskej technickej univerzity v
Bratislave
Ing. arch. Zuzana Aufrichtová, starostka mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
Andrea Gontkovičová, predsedníčka predstavenstva spoločnosti Philip Morris ČR v
zastúpení Beáta Kujanová
Ing. Elena Kohútiková, PhD., členka dozornej rady Všeobecnej úverovej banky
Pavol Štuller, MBA, generálny riaditeľ spoločnosti Javys
Ing. Vladislav Stanko, MBA, LL.M., konateľ European Institute v Prahe
doc. MUDr. Eliška Kubíková, PhD., prodekanka Lekárskej fakulty UK a prednostka
Anatomického ústavu Lekárskej fakulty UK



hodnotiace kritéria
OBSAHOVÁ ČASŤ/70%/:
inšpiratívnosť a inovatívnosť
spoločenská prospešnosť
financovanie a efektívnosť
realizácia a udržateľnosť 

FORMÁLNA ČASŤ/30%/:
prezentačné schopnosti 
úroveň cudzieho jazyka 
dodržanie časového limitu



špeciálna príloha || SLOVENKA



špeciálna príloha || SLOVENKA









aktuálny ročník

zapojenie zahraničných študentov do projektu 
možnosť zúčastniť sa finále osobne alebo online

dať šancu študentom porovnať si svoje
schopnosti a zručnosti 

CIEĽ:



časovanie projektu

30/08/2021
štart kampane / prihlasovania

15/05/2022
uzávierka prihlášok
 
jún 2022
finále projektu



témy
Stredné školy:

Skvalitnenie života, životného prostredia
a verejného priestoru v tvojom meste a okolí -
rozvíjanie lokalpatriotizmu

Vysoké školy:

Vráťme prírode to, čo sme jej zobrali



RTVS
- rozhlasové spoty
SLOVENKA
- vizuál, PR články
SLOVENKA ZDRAVIE RODINY
- vizuál, PR články
METROPOLA
- vizuál, PR články
ZENSKYWEB.SK
- banner, PR články

HODNOTA KAMPANE: 145 000 €

obdobie: september 2021 - jún 2022

mediálna kampaň



STAR production, s.r.o.

Dr. Vl. Clementisa 10,
821 02 Bratislava

kontakt


