
 

Nad podujatím prevzalo záštitu  

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. 
 

JA Innovation Camp 

je celodenná súťaž pre študentov stredných škôl, ktorá podporuje kreativitu a tímového ducha mladých 
ľudí a rozvíja ich prezentačné zručnosti. Súťažné tímy musia počas stanoveného času vymyslieť a 
predstaviť riešenie zadanej výzvy - reálneho problému z praxe. Tímy na záver predkladajú svoje riešenie 
odbornej porote, v tomto prípade prostredníctvom prezentácie cez online komunikačnú platformu MS 
Teams. Študenti formou - learning by doing - rozvíjajú svoje komunikačné schopnosti, ako aj schopnosť 
riešiť problémy v pevne stanovenom časovom limite. Dôraz sa kladie na inovatívnosť riešenia. Intenzívna 
skúsenosť stimuluje ich kreatívne a inovačné schopnosti a približuje fungovanie v reálnom pracovnom 
prostredí.  
 

Pravidlá, podmienky a priebeh súťaže 

- JA Innovation Camp sa koná utorok 15. 2. 2022, 8.00 – 18.00 hod.,  online prostredníctvom MS Teams  
- Študenti pracujú v päťčlenných školských tímoch na základe prihlášky do súťaže. 

- V súťaží je zapojených 20 tímov z rôznych stredných škôl z celého Slovenska. 

- Informácie a materiály o projekte JA Innovation Camp - JA Slovensko 
- FB event JA Slovensko, n.o. | Facebook 

 
- Študenti najneskôr do piatku 11. februára odošlú na email ic@jaslovensko.sk informovaný súhlas so 

spracovaním osobných údajov – je potrebné ho vytlačiť, podpísať a odfotiť mobilom (prípadne 

naskenovať) a následne zaslať v prílohe emailu. Študent, ktorý už dovŕšil 18 rokov vypĺňa dokument 

osobne. Ak študent ešte nedovŕšil 18 rokov, súhlas za neho podpisuje zákonný zástupca. 

- Pred samotným konaním súťaže sa študenti zúčastnia test callu – technickej skúšky pripojenia, 

funkčnosti aplikácie + tímy získajú všetky potrebné informácie a čas na Q&A. 

Termín test callu je v pondelok 14. februára 2022,  9.00 – 10.00 hod.  

- Študenti sa pripájajú a pracujú zo školy alebo z domu prostredníctvom platformy MS Teams. Všetkým 

účastníkom bude doručený odkaz (link) na prezentačnú miestnosť, kde budú prebiehať otvorenie súťaže, 

prezentácie tímov aj vyhlasovanie výsledkov. Zároveň dostane každý tím link na vlastnú virtuálnu 

miestnosť, do ktorej majú prístup len študenti daného tímu a člen tímu Junior Achievement – tu budú 

riešiť výzvu. Ak je to možné, študenti sa prihlasujú do MS Teams celým menom a priezviskom (prípadne 

https://www.jaslovensko.sk/ja-innovation-camp/
https://www.facebook.com/jaslovensko
mailto:ic@jaslovensko.sk


uvedú názov tímu alebo školy/mesta). Tímové virtuálne miestnosti budú otvorené – je potrebné sa tam 

prihlásiť od 7:30 v deň súťaže. Výzva bude zverejnená ráno o 8:00 po otvorení súťaže. Po predstavení 

výzvy ju študenti dostanú aj e-mailom na adresy uvedené v prihláške.  

- Študenti pracujú na riešení výzvy v čase na to určenom od 8:30 – 12:00 hod.   
- Študenti dodržiavajú časový harmonogram súťaže.   
- Študenti pri svojej práci (riešení výzvy) využívajú: vlastné znalosti a informácie, ktoré nájdu na internete 

k danej téme. Využívajú technické prostriedky, ktoré majú k dispozícii. Učiteľ nepomáha študentom pri 
riešení výzvy, nezasahuje do ich samostatnej práce! 

- Počas svojej práce pošlú aspoň 5 fotografií tímu mapujúcich ich prácu. Ak tím pracuje spoločne v škole, 
bude to jednoduchšie, ak pracuje z domu, veľmi nás potešia aj  screenshoty obrazovky. Fotografie 
pošlite v priebehu dňa do 12:00 na e-mail ic@jaslovensko.sk. Do predmetu e-mailu napíšte názov 
tímu/školu. Fotografie môžete posielať postupne počas dňa po jednej, alebo aj viacero naraz.  

- Študenti sa zúčastňujú súťaže v plnom rozsahu, od 8:00 do 18:00! V prípade, že by študent opustil súťaž 
pred jej  ukončením, nezúčastnil by sa prezentácie, a jeho súťažný tím by sa umiestnil na niektorom z 
víťazných miest, tento študent nebude ocenený. Výhru si nie je možné, v prípade porušenia pravidiel a 
podmienok, nárokovať.   

- Svoje riešenie výzvy (krátke zhrnutie = max. 10 viet), tímy uvedú v online formulári, najneskôr do 12:00. 
Odkaz na online formulár bude študentom doručený emailom spoločne s výzvou. 

- Tímy spracujú svoje riešenie do prezentácie, ktorá bude použitá ako podporný materiál pri 
predstavovaní riešenia odbornej porote.   

- Grafický vzhľad prezentácie nie je stanovený, je však potrebné, aby prezentácia netrvala viac ako 4 
minúty. Prezentácia môže mať max. 10 slidov (snímok) a veľkosť max. 10 MB. Ak je Vaša prezentácia 
príliš veľká, pozrite si krátke video ako skomprimovať obrázky v celej prezentácii  
https://youtu.be/svd5eXYlohQ . Prezentácia nemôže obsahovať video ani zvuky.  
o Prezentáciu je potrebné vytvoriť v programe MS PowerPoint (.ppt /.pptx).  
o Prezentáciu je potrebné poslať najneskôr do 12:00 na adresu ic@jaslovensko.sk.   

- Prezentácie budú prebiehať v spoločnej prezentačnej virtuálnej miestnosti prostredníctvom MS Teams 
a budú nahrávané. Poradie prezentácií bude vopred stanovené.  

- Prezentáciu bude spúšťať zamestnanec JA Slovensko - keď bude chcieť tím prejsť na ďalšiu snímku, povie 
„ďalej“. Tímy si prezentácie nebudú spúšťať a zdieľať individuálne. Neodporúčame automatické 
časovanie prezentácie.  

- Do prezentácie sa zapoja všetci členovia tímu! 
- Prezentácií sa v hlavnej miestnosti zúčastňujú všetky tímy a porota. Môžu sa ich zúčastniť aj učitelia, 

žiadnym spôsobom však do nich nemôžu zasahovať.  
- Tímy majú na prezentáciu pred odbornou porotou stanovený časový limit 4 minút. Po uplynutí tohto 

času bude prezentácia súťažného tímu ukončená a odborná porota dostane priestor na otázky (max. 4 
minúty). Otázky môžu klásť len členovia poroty.  

- Tímy sú hodnotené v týchto oblastiach:  
o obsah riešenia, zvládnutie zadania a jeho spracovanie, 
o kreativita a inovácie v riešení výzvy,  
o aplikovateľnosť riešenia v praxi,  
o prezentácia riešenia. 

- Po skončení všetkých prezentácií, čiže po cca 16:30, vyplnia študenti spätnú väzbu, zverejnenú 
prostredníctvom online formulára. Spätnú väzbu vypĺňa každý študent za seba v deň konania JA 
Innovation Campu. Diplomy víťazom a certifikáty za účasť budú odosielané online až po odovzdaní 
spätnej väzby.  

- Výsledky budú vyhlásené odbornou porotou o 17:30 hod. v hlavnej miestnosti MS Teams. Následne 
budú zverejnené na webovej stránke JA Innovation Campu. Vyhlásených a ocenených bude päť prvých 
miest. 

- Rozhodnutia poroty sú konečné.  
- Víťazné tímy dostanú ceny po dohode poštou alebo si ich vyzdvihnú osobne.  

 
Ak by ste počas dňa mali akýkoľvek problém – kontaktujte HelpDesk – Linda Sombatiová 0948 801 411  
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