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ÁPISNICA 
Pracovná porada učiteľov programu JA Etika v podnikaní 

marec 2019 
 
Program 
1. Výmena skúseností, diskusia k učebnici, Diskusné fórum, programu a predmetu JA Etika 

v podnikaní 
2. Informácia o zrealizovanom workshope, informácia o SIR  
3. Informácia o súťaži Vedieť sa správne rozhodnúť   
4. Využiteľné aktivity – pracovné stretnutie Bratislava: M. Čajko - Otvorená Hra; Žilina – T. 

Lodňan – GoodRequest; M. Ochabova 
 

 Diskusné fórum – nie všetci učitelia zapojení, OZNAČOVAŤ PRI KAŽDOM PRÍSPEVKU 
UČITEĽA. 
Zapojení učitelia vyjadrili spokojnosť s témami v rámci celoslovenského diskusného fóra.  

 
 Workshop – informácia o realizácii pilotného workshopu pre žiakov predmetu JA Etika 
v podnikaní - https://www.evp.jaslovensko.sk/prilezitosti/  
AJ učitelia, ktorí sa so žiakmi nezúčastnili, majú o takýto workshop v budúcnosti záujem. 
Priebežne sme sa dohodli, že v prípade realizácie ďalšieho workshopu, budeme hľadať 
vhodný termín počas októbra/novembra 2019. 

 
 SOCIAL INNOVATION RELAY WWW.JASLOVENSKO.SK/SIR  

Ak stále váhate s prihlásení, ešte stále sa to dá.  
 
Do súťažnej časti projektu sa môžu študenti zapojiť bez ohľadu na ich účasť vo vzdelávacej časti 
(webináre realizované v októbri 2018). 
 
Súťaž vyvrcholí 15. mája národným finále v Bratislave, kde si víťazi odnesú bohaté vecné ceny. 
Tím, ktorý skončí na prvom mieste zároveň postúpi na globálne finále, kde je hlavnou výhrou účasť 
na JA Global Alumni Conference vo Viedni. Pre najaktívnejšieho učiteľa v projekte máme 
pripravený tablet. 
 
Prvé kroky k zapojeniu sa do súťaže: 
1. Registrácia na platforme SIR – stiahnite si manuál a zaregistrujte tím/učiteľa 

(www.jaslovensko.sk/files/ucitel/projekty/social-innovation-relay/sir-18-19-manual-k-registracii.pdf) 
2. Kvíz – študenti si na platforme urobia kvíz o sociálnom podnikaní (min. skóre 80%, počet 
opakovaní kvízu nie je obmedzený). 
3. Prvotný podnikateľský nápad* – študentské tímy ho musia nahrať do 4. apríla 2019.  
Template k vyplneniu prvotného nápadu sa vám na platforme sprístupní len čo študenti urobia 
kvíz. Pri príprave nápadu vám môžu pomôcť hodnotiace kritériá 

(www.jaslovensko.sk/ucitel/projekty/social-innovation-relay/sutaz-hodnotiace-kriteria/) alebo sa môžete 

inšpirovať nápadmi z minulých ročníkov (uvedené v spodnej časti stránky: 
www.jaslovensko.sk/ucitel/projekty/social-innovation-relay/sutaz/). 
 
So všetkých prihlásených nápadov sa následne uskutoční výber top 20 tímov s najlepším 
nápadom, ktoré postupujú v súťaži ďalej. Viac informácií je na stránke: 

https://www.jaslovensko.sk/ucitel/projekty/social-innovation-relay/sutaz/. 
 
*Pripomíname, že registrácia tímu, vyplnenie kvízu a nahratie prvotného podnikateľského nápadu je 
povinná pre všetky tímy, ktoré sa prihlasujú na veľtrh. Tieto tímy prihlasujú priamo nápad, ktorý idú 
prezentovať na veľtrh. Pri zadávaní nápadu sa zamyslite nad jeho sociálnou rovinou. Do súťaže SIR 
sa samozrejme môžete zapojiť aj s inými nápadmi a inými študenti. 
 
Kontaktná osoba: Alžbeta Škotková, skotkova@jaslovensko.sk, 0948 801 411 
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 Súťaž 
Spätná väzba z minulého školského roku – požiadavka učiteľov vidieť súťažné práce 
svojich študentov vo finále aj s hodnotením poroty. Dohodli sme sa, že na požiadanie 
pošlem hodnotenia korešpondenčného kola jednotlivých tímov príslušnému učiteľovi. 
Finále je verejné a učitelia zúčastnených súťažných tímov sa môžu zúčastniť a vidieť 
priebeh, prezentácie vlastných žiakov, hodnotenie aj vyhlásenie výsledkov. Rovnako 
zúčastnení žiaci samozrejme sledujú celý priebeh súťaže a svoje práce vypracovávajú na 
vlastných počítačoch, takže im po skončení súťaže zostávajú. Porota je zložená zo 
zástupcov spoločnosti HPE a pri ich pracovnom vyťažení nevidíme vôbec reálne požadovať 
vypracovanie písomného hodnotenia víťazných tímov.   
Po minuloročnom korešpondenčnom kole ma nikto nepožiadal o hodnotenia, ale dohoda 
platí aj pre tento školský rok.  
Rovnako po skončení minuloročného finále predseda poroty ponúkol osobné konzultácie 
k hodnoteniu a výsledkom, prípadne jednotlivým prácam, nikto túto možnosť nevyužil. 

 
Harmonogram súťaže: 
19. marec 2019 – zverejnenie prípadovej štúdie korešpondenčného kola 
19. marec – 19. apríl 2019 – vypracovanie PŠ, príjem prihlášok a súťažných prác 
19. apríl 2019 do 24:00 – uzávierka príjmu prihlášok a súťažných prác, rozhoduje čas na      
emailovej správe 
30. apríl 2019 – vyhlásenie finalistov 
30. máj 2019 – celoslovenské finále súťaže Vedieť sa správne rozhodnúť v Bratislave  
 
Využiteľné aktivity: 

• Aktivity realizované Martinom Čajkom z Otvorená Hra sa zúčastneným učiteľkám 
veľmi páčili a vidia využitie aj so študentami. Pokúsim sa od zúčastnených učiteliek 
získať vyjadrenia/odporúčania k realizovaným aktivitám a dodatočne vám ich 
pošlem a doplním do zápisnice, ktorá bude dostupná na webovej stránke. Cieľom 
Otvorenej Hry je hravým spôsobom pomáhať ľuďom budovať pevné vzťahy 
postavené na vzájomnej dôvere a porozumení. Prečítajte si viac na  
https://www.otvorenahra.sk.  

• Martin odporúčal do pozornosti stránku - https://ncase.me/trust/. Nájdete tam 
teóriu hier a hovorí o tom,  ako sa buduje a šíri dôvera medzi ľuďmi a v 
spoločnosti. V aplikácii sa dajú  nastavovať rôzne parametre a vidieť aký dopad to 
bude mať na dôveru medzi ľuďmi.  

 
• Tomáš Lodňan zúčastneným učiteľom v Žiline porozprával o tom, ako zásady 

a princípy etiky aplikuje a ako fungujú v jeho firme GoodRequest ponúkol (v rámci 
možností a teritória okolie ZA a okolie BA)  možnosť prísť o tom porozprávať priamo 
do škôl.  
 

• Dávam do pozornosti tento slovenský nástroj na odhaľovanie konšpiračných 
článkov na webe. Pre etikárov užitočné -   https://www.checkbot.sk/.  
Link je uvedený aj na webovej stránke program JA Etika v podnikaní - 
https://www.evp.jaslovensko.sk/o-programe/uzitocne_webstranky/ 

 
Vaše pripomienky a návrhy očakávam na mailovej adrese holicova@jaslovensko.sk   

 
 
  
        Erika Holičová 

 programová manažérka  

V Bratislave 25. marca 2019 
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