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Z Á P I S N I C A 

 
JA Etika v podnikaní 

jesenná pracovná porada učiteľov 
september 2018 

 
 

Aktuality: 
1. V učebnici boli aktualizované niektoré údaje a linky, k väčšine kapitol boli pridané 1-3 
aktivity.  
2. Úspešní absolventi – ak máte historicky úspešných absolventov JA programov, dajte nám, 
prosím, vedieť.  
3. plánujeme WORKSHOP pre študentov etického programu. O jeho realizácii, dátume 
konania a ďalších detailoch vás budem včas informovať.  
 
Organizácia školského roku:  
1. 15. máj 2019 – deadline na požiadanie certifikátov pre najaktívnejších  študentov za 
absolvovanie predmetu 

Podmienky: 

• Účasť minimálne jedného tímu za triedu v korešpondenčnom kole súťaže 

• Minimálne jeden príspevok za triedu do každej témy na Diskusnom fóre 
2. Konzultanti – ak spolupracujete s nejakým konzultantom z praxe, dajte mi, prosím, o tom 
vedieť, formou online  PRIHLÁŠKY - http://evp.jaslovensko.sk/showdoc.do?docid=3693 . 
Potrebujem to len kvôli evidencii a prehľadu, aby som v prípade záujmu ľudí z praxe vedela 
ich služby ponúknuť tým z vás, ktorí ešte konzultanta nemajú.  
Ak konzultanta nemáte a radi by ste s nejakým spolupracovali, rovnako mi dajte vedieť, 
pokúsime sa nejakého pre vás nájsť.  
Konzultant, s ktorým ste boli vy a vaši žiaci spokojní, môže dostať certifikát, ak o to 
požiadate. (bezplatne) 
3. V tomto školskom roku nie je podmienkou žiadne zapájanie žiakov do programu Digitálna 

garáž. 😊  

 
Súťaž: 
K súťaži si viac povieme na jarnej porade (prípadne budete informovaní mailom a na webe.) 
 

 25. marca - 19. apríla 2019 - zverejnenie prípadovej štúdie - príjem prihlášok a 
súťažných prác 

 19. apríla 2019 do 24.00 - uzávierka príjmu prihlášok a súťažných prác 

 30. apríl 2019 - zverejnenie finalistov súťaže - 8 tímov 

 30. máj 2019 - celoslovenské finále súťaže Vedieť sa správne rozhodnúť v Bratislave 

Diskusné fórum:  
Bude spustené od polovice do konca októbra, jedna téma vždy na 2 mesiace, čiže 4 témy. 
Hneď ako  bude spustené, budem vás informovať mailom. 
 
V triednych diskusiách sa vám ukazujú aj veľmi staro údaje, či staré diskusie. Požiadali ste 
o ich vymazanie. Keďže toto nevieme urobiť sami, postupujeme požiadavku do Interway, 
ktorí nám systém spravujú. Bude to preto asi chvíľočku trvať. Ďakujeme za pochopenie 
a vašu trpezlivosť.  
 
Aktivity: 
Aktivity, ktoré ponúkla lektorka Magdaléna Ochabová posielam ako prílohu.  

http://evp.jaslovensko.sk/showdoc.do?docid=3693
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ROZBEHNI SA! 
V rámci jesennej porady bol učiteľom prezentovaný projekt Juraja Kováča Rozbehni sa! Je to 
bezplatný program pre študentov, ktorí by radi rozbehli svoje podnikanie. Posielam vám link,  
 
 
kde sa dozviete viac, ale môžete kontaktovať mňa, alebo priamo pána Kováča, aby sme vám 
povedali viac.  
Rozbehni sa - https://academy.rozbehnisa.sk/  
juraj.kovac@rozbehnisa.sk  
 
Možnosti:  
CAREER DAY 

 workshop sa uskutoční 11. októbra 2018 v mestách Bratislava a Košice 
 je určený všetkým študentom našich programov (vrátane absolventov), ideálne 

končiace ročníky (uprednostňujeme tých, ktorí sa minulý rok nezúčastnili) 
 rozoberať sa budú všeobecné princípy úspešného budovania si kariéry počnúc 

výberom školy, spôsobom a formou uchádzania sa o zamestnanie až po kariérny rast 
v zamestnaní 

 účasť na workshope je bezplatná, je potrebné len vyplniť záväznú prihlášku 
 prihlasovanie bude spustené v pondelok, 1. októbra o 7:00 

 
 Viac info na www.jaslovensko.sk/denkariery, príp. kontaktuje programovú manažérku 

Bebu Škotkovú (skotkova@jaslovensko.sk, 0948 801 411). 
 
SOCIAL INNOVATION RELAY 

Cieľom projektu je oboznámiť študentov s témou sociálneho podnikania a podnietiť ich v tvorbe 
inovatívneho podnikateľského nápadu, ktorý rieši sociálne potreby. Študenti môžu získať 
množstvo skúseností, vecné ceny a postup na globálne finále. Učitelia môžu súťažiť o tablet. 
Projekt študentom ponúka: 
 

 Webinár “Sociálne podnikanie – podnikanie budúcnosti”         – 15. alebo 17. október 

2018 

 Súťaž v tvorbe sociálneho podnikateľského konceptu             – prvotný nápad je 

potrebné spracovať do 4. apríla 2019 

 

Viac info na www.jaslovensko.sk/sir príp. kontaktujte programovú manažérku Bebu Škotkovú 
(skotkova@jaslovensko.sk, 0948 801 411). 
 
JA MEDIÁLNY POHÁR  
Aj tento rok spúšťame súťaž JA Mediálny pohár, ale tentokrát pre všetky programy a všetky 
zapojené školy do JA programov. Hlavným cieľom súťaže je zvýšiť mediálnu gramotnosť 
mladých ľudí. 
Žiaci prejdú mediálnym tréningom, počas ktorého dostanú základné informácie o médiách, 
o tom ako fungujú a čo všetko môžu oni urobiť preto, aby nastavili správnu komunikáciu 
s médiami a propagovali tak svoju školu. Hlavnou úlohou žiakov bude nazbierať čo najviac 
mediálnych výstupov a to v termíne od 1. 10. 2018 – 30. 5. 2019. Všetky výstupy musia žiaci 
zaznamenať do mediálneho reportu, ktorý je potrebný odovzdať do 30. 5. 2019. 
Tím, ktorý bude mať najviac mediálnych výstupov vyhrá jednodňovú stáž v niektorom 
zo slovenských médií. 
 

1. Aké sú termíny v súťaži? 

• Registrácia – 1. 9.2018 – 30.9.2018 – bude predĺžená ešte aj počas októbra 

• Mediálny tréning – 1. 10.2018 – 31.12.2018 

https://academy.rozbehnisa.sk/
mailto:juraj.kovac@rozbehnisa.sk
http://www.jaslovensko.sk/denkariery
mailto:skotkova@jaslovensko.sk
http://www.jaslovensko.sk/sir
mailto:skotkova@jaslovensko.sk
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• Deadline na odoslanie mediálneho reportu – 30. 5. 2019 

• Výsledky súťaže – prvý júnový týždeň 2019 

 

 

 

2. Aké sú ciele súťaže? 

• Naučiť študentov ako správne komunikovať s médiami.  

• Zlepšiť u študentov mediálnu gramotnosť. 

• Poskytnúť študentom základné znalosti o médiách. 

• Naučiť sa pútavo písať články pre rôzne cieľové skupiny čitateľov. 

• Dosiahnuť u študentov vyššie povedomie o organizácii JA Slovensko. 

Viac informácii o súťaži spolu s prihláškou nájdu tu:  
www.jaslovensko.sk/medialnypohar 
Kontakt:  
paleckova@jaslovensko.sk 

http://www.jaslovensko.sk/medialnypohar

