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PRACTICE DICTATION
Prijímame rozhodnutia veľkého historického významu. Sme odhodlaní zaistiť lepšiu
budúcnosť pre všetkých ľudí. Môže/me byť prvou generáciou, ktorá uspeje vo vykorenení
chudoby. Rovnako tak môžeme byť poslední, kto má šancu zachrániť planétu. Svet bude lepším miestom. Agenda pre globálnu akciu, ktorú dnes vyhlasujeme,
je chartou pre ľudí a planétu. Ú/strednú úlohu bude v tomto procese hrať Politické fórum pod
záštitou Valného zhromaždenia Spojených národov a Hos- po1. min 157 syll/min
dárska a sociálna rada.
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COMPETITION TEXT
SECTION C
My, hlavy štátov a vlád a vysokí predstavitelia, sa schádzame v sídle Spojených národov, aby
sme dnes rozhodli o nových glo/bálnych cieľoch pre udržateľný rozvoj. Prijali sme historický
krok o komplexnom a veľkom súbore cieľov, ktoré sú univerzálne i transformatívne. Zaväzujeme sa, že do konca budúcej dekády sa budeme stále usilovať
o realizáci/u agendy udržateľného rozvoja. Uznávame, že vykorenenie chudoby vo všetkých
jej formách a dimenziách, vrátane
1. min 157 syll/min
extrémnej chudoby, je najväčšou globálnou výzvou a nevyhnutnou požiadavkou udržateľného
rozvoja. Sme odhodlaní dosiahnuť vyváže/ný a integrovaný spôsob udržateľného rozvoja vo
všetkých troch dimenziách. Jedná sa o hospodársky, sociálny a environmentálny rozvoj. Sme rozhodnutí do konca budúcej dekády vykoreniť chudobu a hlad po celom
svete a bojovať proti nerovnostiam v rámci / krajín i medzi nimi. Naším cieľom je budovať
mierové a spravodlivé spoločnosti. Musia byť chránené ľudské práva. Presadíme rovnosť žien
2. min 176 syll/min
a mužov a posilníme úlohu žien a dievčat. Rozhodli sme sa tiež vytvoriť podmienky pre
udržateľný hospodársky rast pre všetkých. Aj prosperitu musia / zdieľať všetci, s
prihliadnutím k rôznym úrovniam národného rozvoja a kapacít. Na začiatku tejto
veľkejspoločnej cesty sľubujeme, že nikto nebude
pozadu. Ak pripustíme, že hlavná je dôstojnosť ľudskej bytosti, chceme, aby ciele boli plnené
všetkými národmi, ľuďmi aj všetkými časťami spoločnosti. / Je to agenda veľkého rozsahu a
významu. Prijímajú ju všetky štáty a platí pre všetkých. Je však treba vziať do úvahy aj
národné skutočnosti, kapa3. min 195 syll/min
city a úrovne rozvoja. Tiež musia byť zohľadnené národné politiky a priority. Jedná sa o
celkové ciele, ktoré zahrňujú celý svet, rozvinuté i roz/vojové krajiny. Ciele sú jednotné a
nedeliteľné a vyvažujú tri dimenzie udržateľného rozvoja. Ciele sú výsledkom viac ako
dvojročnej intenzívnej verejnej diskusie. Angažovaná občianska spoločnosť a ďalšie zúčastnené strany po celom svete
venovali zvláštnu pozornosť hlasom najchudobnejších a najzraniteľnejších o/sôb. Táto
diskusia zahrňovala cennú prácu Spojených národov a ich generálneho tajomníka. Týmito
cieľmi stanovujeme veľmi ambicióznu víziu. Pred4. min 214 syll/min
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stavujeme svet bez chudoby, hladu a nemocí. V tomto svete existuje na všetkých úrovniach
všeobecná gramotnosť i rovný a všeobecný prístup ku kvalitnému vzdelaniu, ku zdravotnej /
starostlivosti i k sociálnej ochrane. Predstavujeme svet univerzálneho rešpektovania ľudských
práv a ľudskej dôstojnosti. Tento svet investuje do svojich detí, každé dieťa vyrastá bez násilia a vykorisťovania. Všetkým ženám a dievčatám je zaručená plná rodová
rovnosť. Stretávame sa v dobe veľkých výziev pre udržateľný rozvoj. Miliardy našich /
občanov naďalej žijú v chudobe a je im upieraný dôstojný život. Rastú nerovnosti v rámci
krajín i medzi nimi. Existujú veľké rozdiely v príležitostiach a možnostiach.
5. min 233 syll/min

