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SOUTĚŽ

pro studenty středních škol
Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
vyhlašuje soutěž pro studenty středních škol.
Vašim úkolem je zamyslet se nad daným tématem a vytvořit esej s vlastními stanovisky na danou
problematiku. Soutěž je určena studentům středních škol se sídlem v České republice a na Slovensku.
Zájemci se mohou zúčastnit libovolného počtu kategorií. Soutěžit mohou jednotlivci či dvojice studentů.
V každé kategorii budou vyhodnoceny tři nejlepší práce, jejichž autoři budou odměněni věcnými cenami.

1. téma:
Umíte si představit
svůj život
bez mobilu?

2. téma: 3. téma:
Myslíte si, že
platíme vysoké
daně?

Proč je důležité
starat se o rodinné
ﬁnance?

Více informací o soutěži a tématech:

go.slu.cz/soutezss2019

4. téma:
Jak zlepšit cestovní
ruch ve vašem
regionu?

TÉMA ESEJÍ
1. Téma: Umíte si představit svůj život
bez mobilu?

3. Téma: Proč je důležité starat
se o rodinné ﬁnance?

Vašim úkolem je napsat esej, která se bude
zamýšlet nad výhodami a nevýhodami života bez
každodenního využívání mobilního telefonu.

Dalším mediálně oblíbeným tématem je ﬁnanční
gramotnost, zadlužovaní občanů, vyhlašování
osobních bankrotů. V loňském roce bylo podáno
bank
13 891 návrhů na osobní bankrot.
A tak se vás
ptáme, proč je důležité mít přehled a starat se o své
ﬁnance a jak to nejlépe dělat.

2. Téma: Myslíte si, že platíme vysoké
daně?
Jedno z velmi diskutovaných témat v naší
společnosti je výše daní. Platíme hodně nebo
naopak si myslíte, že daně v naší republice nebo na
Slovensku jsou přiměřené? Napište nám svůj
pohled. Fantazii meze neklademe.

4. Téma: Jak zlepšit cestovní ruch ve
vašem regionu?
Každý region nabízí návštěvníkům něco zajímavého
a pozoruhodného. Ne všechny oblasti se ale mohou
pochlubit kvalitními podmínkami pro cestovní ruch.
Zkuste navrhnout, co by se dalo vylepšit právě ve
vašem regionu, aby byl pro turisty více atraktivní.

Ceny:
1. místo: sportovní hodinky
2. místo: Bluetooth reproduktor
3. místo bezdrátová sluchátka

Více informací o soutěži a tématech:

go.slu.cz/soutezss2019

