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Víťazný tím približuje Dolný Zemplín tradične aj online
Z 12 študentských tímov, ktoré súťažili v celoslovenskom finále súťaže Môj projekt pre
región 2017, zvíťazil tím CK Zemko zo Strednej odbornej školy obchodu a služieb v
Michalovciach. Členky víťazného tímu Bianka Macková a Michaela Baková zabodovali
s
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prostredníctvom QR kódov.
“V našom projekte sme spojili tradičné a moderné. Tradíciu predstavuje napríklad Zemplínska
šírava, jej 50. výročie a vznik tamojšieho Retro múzea. No a to novodobé, čiže QR kódy, nám
pomáhajú prilákať k spoznávaniu nášho regiónu aj mladých ľudí,” povedala Bianka Macková
o svojom projekte. O jeho úspešnosti svedčí aj fakt, že ho do svojej ponuky zahrnula cestovná
kancelária, s ktorou SOŠ v Michalovciach dlhé roky spolupracuje.
Súťaž Môj projekt pre región je súčasťou vzdelávacieho programu JA Podnikanie v cestovnom
ruchu, ktorý na základných a stredných školách v SR realizuje nezisková organizácia JA
Slovensko, n. o. Celoslovenské finále sa konalo v spolupráci s Mestským úradom v Banskej
Bystrici. Odbornú porotu tvorili zástupcovia samosprávy a Ministerstva dopravy a výstavby SR,
pôsobiaci v oblasti cestovného ruchu.
“Súťažou chceme podporiť a rozvinúť u mladých ľudí schopnosti a zručnosti potrebné pre
mapovanie a prezentovanie konkrétneho regiónu so zámerom prilákať turistov a predstaviť
vlastné nápady pre rozvoj miestneho cestovného ruchu. Súťaž svojím obsahom a formou
podporuje tiež rozvoj komunikačných zručností študentov, čo môže byť prínosné pre ich ďalšie
štúdium a uplatnenie sa na trhu práce,” povedal generálny riaditeľ JA Slovensko Adam
Šepetka.
Predseda poroty Peter Cibuľa z Mestského úradu Banská Bystrica je rád, že podnikanie v
cestovnom ruchu láka čoraz viac mladých ľudí a záleží im na regióne, v ktorom žijú. “Ak
človeku na niečom záleží tak veľmi, že sa tomu začne venovať, tak skrátka podniká a úspech
sa postupne dostaví”, uviedol P. Cibuľa.
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Druhé miesto získali Katarín Kozelnícka a Viktória Kuciaková zo Strednej odbornej školy v
Leviciach s projektom Cisárske víno, v ktorom sa venovali obnoveniu vyrábania Cisárskeho
vína z Dudiniec vrátane jeho degustácie na miestnom vinobraní. Tretím najlepším projektom
sa môžu pochváliť Laura Jablončíková a Laura Harkabuzová z Obchodnej akadémie v
Martine, ktoré propagujú región Turiec a obec Horná Štubňa. Projektom sa snažia zviditeľniť
obec, v ktorej mnoho desaťročí žijú spoločne obyvatelia nemeckej, slovenskej a rumunskej
národnosti.
Finálovému kolu súťaže Môj projekt pre región predchádzalo korešpondenčné kolo. Zapojiť sa
doň mohli jednotlivci alebo dvojčlenné tímy študentov poslaním krátkej video prezentácie
s predstavením nápadu, prípadne už sčasti zrealizovaného projektu na podporu a rozvoj
cestovného ruchu v ich regióne. Vo finálovom kole bolo potrebné prezentovať už dokončený
projekt s využitím v cestovnom ruchu, prípadne projekt zrealizovaný na 50% s reálnym
dokončením do začiatku nového školského roka. Okrem reálnosti a trvalej udržateľnosti
projektov odborná porota kládla dôraz i na úroveň prezentačných a komunikačných zručností
prezentujúcich.
Vzdelávací program JA Podnikanie v cestovnom ruchu, ktorý je určený žiakom základných a
stredných škôl, sa v školskom roku 2016/2017 realizuje už po pätnásty krát. Cieľom programu
je zaujímavou formou priblížiť mladým ľuďom cestovný ruch, ako dynamicky sa rozvíjajúcu
oblasť poskytujúcu množstvo príležitostí pre ich budúci profesionálny život. Žiaci sa učia
získavať informácie o svojom okolí a použiť ich pre rozvoj regiónu v oblasti cestovného ruchu.
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Viac informácií o finálových projektoch nájdete tu:
http://www.pvcr.jaslovensko.sk/showdoc.do?docid=6630
JA Slovensko, n. o. je nezisková vzdelávacia organizácia, ktorá už 25 rokov realizuje na školách
ucelenú koncepciu nadštandardného zážitkového vzdelávania. Formuje podnikateľské myslenie
a finančnú gramotnosť mladých ľudí a ponúka preventívne riešenia pre ich zamestnanosť.
V spolupráci so školami vytvára priaznivé a stimulujúce prostredie pre rozvoj osobných kompetencií
študentov a učiteľov v rámci podnikateľského vzdelávania.
Školy sa môžu zapojiť do vzdelávacích programov JA Slovensko prostredníctvom online registrácie na
webovej stránke www.jaslovensko.sk/vzdelavanieucitelov .
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