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Bratislava, 4. júl 2016 

Oficiálne stanovisko k sťažnosti v súťaži Môj projekt pre región 

 

Organizácia Junior Achievement Slovensko, ako organizátor celoštátnej súťaže Môj projekt pre región, ktorej 

finálové kolo sa konalo dňa 9. júna 2016 v Banskej Bystrici, zaregistrovala po finále súťaže oficiálnu sťažnosť 

a spochybnenie výsledkov hodnotenia odbornou porotou, ktorá bola v zložení:  

Predseda:  Beáta Lukáčová, Slovenská agentúra pre cestovný ruch 

Členovia:  Andrea Orelová, Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR 

   Slavomír Paulíny, Slovenská agentúra pre cestovný ruch 

   Silvia Neviďanská, Banskobystrický samosprávny kraj 

 

V sťažnosti, ktorá nám bola doručená emailom dňa 10.6. 2016 a následne poštou dňa 13.6. 2016 sa vyjadruje 

protest k porušeniu propozícii súťaže Môj projekt pre región a tiež k udeleniu 1. miesta v kategórii Môj projekt 

pre región 2016. 

 

Na 1. mieste v kategórii Môj projekt pre región sa umiestnil tím žiakov zo Strednej odbornej školy obchodu 

a služieb, Jilemnického 24, Trenčín s projektom Po stopách Čertov.  

V sťažnosti je citované znenie jedného bodu propozícií súťaže Môj projekt pre región, ku ktorého porušeniu 

malo dôjsť a to, že súťažiaci tím nemôže prezentovať ten istý projekt, prípadne ani s menšími 

obmenami, ktorý bol realizovaný v minulosti na danej škole.  

Podľa úsudku sťažovateľa malo dôjsť k porušeniu tohto bodu projektom Po stopách Čertov a to tým, že s ním 

súťažiaci tím už bol na súťaži Vitajte v našom regióne, ktorá sa konala 22. marca 2016 v Bratislave. 

 

Po preskúmaní uvedených tvrdení a so schválením predsedníčky odbornej poroty uvádzame oficiálne 

stanovisko k sťažnosti: 

Máme za to, že k porušeniu pravidla propozícií súťaže Môj projekt pre región nedošlo a z tohto dôvodu 

nemohol byť súťažiaci tím s projektom Po stopách Čertov diskvalifikovaný. 

 

Ako „minulosť“, kedy mal byť projekt realizovaný, je sťažovateľom vnímaná prezentácia projektu na súťaži 

Vitajte v našom regióne v marci 2016, teda 4 mesiace pred súťažou Môj projekt pre región.  

Dovoľujeme si upozorniť na skutočnosť, že podstatou a cieľom súťaže Vitajte v našom regióne je podporiť 

u žiakov schopnosti a zručnosti potrebné pre prípravu prezentácii vlastného regiónu, jeho kultúrnych, 

historických, prírodných a turistických zaujímavostí. Súťaž je zameraná na zvýšenie záujmu 

a prilákanie účastníkov cestovného ruchu do prezentovaného regiónu. 

 

Naproti tomu, podstatou a cieľom súťaže Môj projekt pre región je prezentácia konkrétneho projektu, 

ktorý súťažný tím navrhol, pripravil a zrealizoval sám, alebo ho realizoval v škole za pomoci ostatných 

spolužiakov a ktorý by podporil rozvoj a priniesol čiastkové riešenie problematiky rozvoja cestovného ruchu 

daného regiónu.  
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Z uvedeného vyplýva, že ide o diametrálne odlišné súťaže s cieľmi, u ktorých nie je možné vzájomne aplikovať 

pravidlá, hoci ide o súťaže organizované v rámci toho istého vzdelávacieho programu JA Podnikanie 

v cestovnom ruchu v danom šk. roku. 

Propozície každej zo súťaží sú písané ako samostatný súbor pravidiel aplikovateľných len pre konkrétnu 

súťaž, pre ktorú sú určené a nemôžu sa vzťahovať na súťaž inú, pokiaľ to nie je explicitne v propozíciách 

uvedené, čo v prípade vyššie spomínaných súťaží nebolo. 

Zmyslom pravidla, na ktoré sa sťažnosť odvoláva a ktoré bolo určené len pre súťaž Môj projekt pre región, 

bolo eliminovať aktivity, ktoré by viedli k prenášaniu a realizácii rovnakých, či podobných projektov 

realizovaných na danej škole v minulosti, v predchádzajúcich šk. rokoch a jeho snahou bolo podporiť kreativitu 

pri tvorbe projektov pre rozvoj cestovného ruchu. 

 

Zároveň si dovoľujeme upozorniť na to, že vnímanie pojmu „minulosť“ vo vzťahu k jednému školskému roku 

je v prípade súťaží JA Slovensko diskutabilné. V prípade našich súťaží sa to vzťahuje vždy k predchádzajúcim 

školským rokom, nie k aktuálnemu, keďže aktuálny školský rok v čase konania súťaží trvá, čo potvrdzuje aj 

fakt, že je zaužívaným zvykom, kedy do súťaží organizovaných JA Slovensko je možné prihlasovať sa viac-

menej súbežne, v rovnakom časovom úseku. 

 

Odvolávajúc sa na vyššie uvedené skutočnosti uvádzame, že výsledky odbornej poroty sú preto konečné a 

nemenné. 

 

V snahe predchádzať akýmkoľvek nedorozumeniam pri realizácii ďalších ročníkov súťaže Môj projekt pre 

región, dôjde k presnej špecifikácii v propozíciách súťaže, platných od 1. septembra 2016.  

 

Dúfame, že súťaž Môj projekt pre región zostane v prvom rade príležitosťou pre žiakov verejne prezentovať 

svoju niekoľkomesačnú činnosť v programe JA Podnikanie v cestovnom ruchu a získať tak, čo najviac 

skúseností s prípravou a realizáciou projektov pre podporu cestovného ruchu.  

 

Za organizátora súťaže: 

 

 

 Ing. Adam Šepetka, generálny riaditeľ 

 Predseda celoštátnej odbornej komisie súťaží  

 predmetu podnikanie v cestovnom ruchu 


