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Tlačová správa  

Banská Bystrica, 9. jún 2016 

 

Môj projekt pre región 2016 vyhrala „čertovská“ novinka z Trenčína 

a zážitkový zájazd po Orave 

 
Z 11 študentských tímov, ktoré súťažili v celoslovenskom finále súťaže Môj projekt pre 

región 2016, zvíťazil tím zo Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Trenčíne so 

zábavno-náučnou cestou Po stopách Čertov, ktorá spája zaujímavé miesta v Trenčianskom 

kraji. V kategórii Najlepší regionálny produkt v cestovnom ruchu 1. miesto získal tím zo 

Súkromnej strednej odbornej školy podnikania EDUCO v Námestove za poznávací zážitkový 

zájazd po vybraných miestach na Orave.  

 

 

              Tím zo SOŠ obchodu a služieb v Trenčíne  

 

Súťaž Môj projekt pre región je súčasťou vzdelávacieho programu JA Podnikanie v cestovnom 

ruchu, ktorý na stredných školách v SR realizuje nezisková organizácia JA Slovensko, n. o. 

Celoslovenské finále tejto súťaže sa konalo v spolupráci s Mestským úradom v Banskej Bystrici. 

 

Predsedníčka poroty a zástupkyňa Slovenskej agentúry pre cestovný ruch (SACR) Beata Lukáčová 

uviedla, že „SACR vysoko oceňuje súťaž tímov Môj projekt pre región, ako aj kategóriu Najlepší 

regionálny produkt v cestovnom ruchu, ktorá otvára široké možnosti pre zúčastnených študentov“.  
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Súčasne ocenila prácu pedagógov, ktorí vedú jednotlivé tímy, učia ich tvorivému mysleniu a dávajú 

základy manažérskeho prístupu riešenia projektov.  

 

 

Tím zo Súkromnej strednej odbornej školy podnikania EDUCO v Námestove 

 

Víťazný tím účasť vo finále úprimne zaskočila a podľa slov jeho členky Paulíny Kmeťovej samotná 

účasť ich obohatila „o naozaj čertovsky dobré skúsenosti“. Niet divu, veď ich zábavno-náučná cesta 

Po stopách Čertov spája miesta, ktoré sú spojené s povesťami o čertoch alebo nesú v názve slovo 

čert. Okrem toho, že v sebe skrývajú zaujímavý a hlavne pre detského návštevníka pútavý príbeh, 

môžu byť aj miestom zábavného učenia, pretože niektoré z nich sú cennými archeologickými alebo 

prírodovednými lokalitami. Víťazky majú záujem spolupracovať na danom projekte s Krajskou 

organizáciou cestovného ruchu regiónu Trenčín a Oblastnou organizáciou cestovného ruchu 

Trenčianske Teplice. 

 

Najlepším regionálnym produktom sa stal poznávací zážitkový zájazd Orava - poznanie a relax 

v rovnováhe, ktorý návštevníkov zavedie na vybrané miesta na Orave. ktoré sú zároveň rodiskami 

významných osobností Oravy 20. storočia.  

Úlohou tímov v súťaži Môj projekt pre región bolo vypracovať a zrealizovať projekt prezentácie 

regiónu, jeho historických pamiatok, remesiel, atrakcií, či iných zaujímavostí. Hodnotilo sa najmä 

praktické využitie prezentovaného projektu pre rozvoj cestovného ruchu konkrétneho regiónu, jeho  
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reálnosť a trvalá udržateľnosť. Okrem obsahovej stránky projektu odborná porta kládla dôraz i na 

úroveň prezentačných a komunikačných zručností prezentujúcich.  

Viac informácií o prezentovaných projektoch nájdete tu: 

http://pvcr.jaslovensko.sk/showdoc.do?docid=6632   

JA Slovensko, n.o.  

 ako líder v podnikateľskom a ekonomickom vzdelávaní na Slovensku pôsobí od roku 1992.  

 do learning-by-doing programov (vzdelávanie zážitkovou formou) sa ročne zapája 17 000 

študentov z približne 700 škôl.  

 vzdelávacie programy sú lokálne implementované v partnerstve s Ministerstvom školstva, 

vedy, výskumu a športu SR.  

 poskytuje akreditované kontinuálne inovačné vzdelávanie pre učiteľov. 

 je členom medzinárodnej siete JA Worldwide® a JA Europe. 

Viac o programe JA Podnikanie v cestovnom ruchu http://pvcr.jaslovensko.sk  V prípade záujmu 

o účasť na programe v školskom roku 2016/2017 zaregistrujte sa tu: 

http://pvcr.jaslovensko.sk/showdoc.do?docid=6496 

Viac o organizácii JA Slovensko www.jaslovensko.sk.     

Marián Beluško  |  programový manažér |  belusko@jaslovensko.sk   |  +421 911 268 884 

Ľubomíra Schlosserová  |  PR manažérka  |  schlosserova@jaslovensko@sk   | +421 948 282 324   
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