
  

  

Skúsenosťou k úspechu 

Junior Achievement Slovensko je vzdelávacia organizácia, ktorá už viac ako 25 rokov poskytuje 
na slovenských školách ucelený a prepracovaný systém nadštandardného zážitkového 
vzdelávania. Rozvíja u žiakov základných a stredných škôl podnikavosť, ekonomické myslenie, 
finančnú gramotnosť a ponúka preventívne riešenia pre ich zamestnanosť. 

Ako motivovať mladých ľudí, aby zostávali pracovať 
a aktívne žiť v rodnom regióne? 

 
Zvolen 5. marec 2020 – Mnoho mladých ľudí odchádza z vidieka a menších obcí pre 
nedostatok príležitostí pracovať a žiť podľa svojich predstáv do väčších miest 
a rozvinutejších regiónov. Dajú sa udržať v rodnom regióne? Súťaž Innovation Camp 
ukázala, ako by zastavili odchod mladých ľudí z najväčšieho slovenského regiónu 
slovenskí stredoškoláci. 
 
Na Innovation Campe, ktorý sa uskutočnil vo Zvolene 5. marca 2020, sa zišlo 10 trojčlenných 
tímov zo stredných škôl z celého Slovenska. Zadanie súťaže bolo: Ako motivovať mladých 
ľudí Banskobystrického kraja, aby neopúšťali svoje bydlisko a zostali tu aktívne 
pracovať a žiť?  
 
Projekt mal zahŕňať aspoň 2 kľúčové inovatívne a finančne menej náročné opatrenia, ako 
motivovať mladých ľudí zostať bývať a pracovať vo svojom meste či regióne. Odborná porota 
a organizátori nabádali súťažiacich, aby využili kreatívne formy motivácie s využitím 
moderných technológií či rôznych foriem podnikania, aj netradičného.  
 
Cieľom mali byť projekty, ktoré by zvýšili podnikavosť a angažovanosť. Prednosť mali 
konkrétne opatrenia, ako pritiahnuť už odsťahovaných mladých ľudí späť do regiónu či aspoň 
zastaviť a spomaliť ich odliv z regiónu a umožniť im zmysluplne sa presadiť.  
 
Víťazný tím s členmi odbornej poroty a riaditeľkou JA Slovensko na Innovation Camp 
2020 vo Zvolene 

 

 
 

Víťazná trojica navrhla podporiť život, štúdium a prácu mladých ľudí. Zástupcom VÚC aj 
samosprávam by poradila pritiahnuť do regiónu zaujímavé hudobné alebo kultúrne podujatia, 
ktoré zabezpečia prílev návštevníkov. To prinesie pracovné miesta domácim, zároveň 
uspokoja aj ich kultúrne potreby. Víťazi tiež prezentovali myšlienku, že otvorený prístup k 
informáciám a kvalitné vzdelanie je základom úspechu jednotlivca. A úspešný mladý človek 
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dokáže pomôcť aj svojej komunite. Svoje návrhy prepojili s konkrétnou softvérovou platformou, 
ktorá už poskytuje riešenia vo viacerých regiónoch Slovenska.  
 
Druhý tím by riešil úbytok študentov a čerstvých absolventov podporením hmotných aj 
nehmotných potrieb zlepšením regionálnej propagácie. Žiaci aj mladí ľudia po skončení 
školy by spoznávali, ale aj sami propagovali významné prírodné a historické pamiatky. 
Zamestnávanie v regióne by sa dialo s podporou a pomocou úspešných regionálnych 
producentov.  
 
Tretí tím vidí riešenie problému v podpore občianskych združení a komunitných 
projektov, prostredníctvom ktorých by sa mládež podieľala na rozvoji obce aj väčšieho 
regiónu. Dôraz kládli aj na podporu zdravého životného štýlu s pomocou školských či 
obecných športových tímov, ktoré by okrem zdravia rozvíjali aj prirodzenú hrdosť na seba 
a svoju obec.   
 
Predsedníčka odbornej poroty Daniela Dzúriková z Ministerstva školstva, vedy, výskumu 
a športu SR ocenila odvahu žiakov pri prezentácii svojich projektov a spôsob, ako zvládli aj 
nepríjemné a nečakané otázky poroty. Odborníčky vyzdvihli aj schopnosť súťažiach 
spolupracovať s neznámymi ľuďmi a v krátkej dobe navrhnúť spôsob riešenia problému, s 
ktorým sa pasujú napríklad aj najvyššie európske inštitúcie. 
 
Postupný úbytok obyvateľov ešte zhoršuje fakt, že z neho odchádzajú najmä čerství 
absolventi stredných aj vysokých škôl. V regióne sa teda znižuje aj počet narodených detí 
a obyvateľov schopných pracovať. Naopak rastie podiel dôchodcov, teda obyvateľov 
v poproduktívnom veku. 
 
Obce a regióny by sa preto mali zamerať už na mladšiu stredoškolskú mládež, aby zostávala 
študovať v regióne. Ak to možné nie je, mali by začať pracovať na ich návrate. Aktivity, ktoré 
budú motivovať absolventov stredných a vysokých škôl k návratu do regiónu, nemusia stáť 
veľa peňazí. Ukázalo to aj podujatie Innovation Camp vo Zvolene. 
 
Riaditeľka Junior Achievement Slovensko Eva Vargová vyzdvihla, že na súťaži Innovation 
Camp spolupracovali zástupcovia vzdelávacej organizácie z tretieho sektora, Ministerstvo 
školstva, úspešné súkromné spoločnosti a experti s veľkou skúsenosťou z praxe.  
 
Súťaž Innovation Camp je pre žiakov stredných škôl intenzívnou skúsenosťou, ktorá 
stimuluje ich kreatívne a inovačné schopnosti. Študenti pracujú na reálnej výzve 
v zmiešaných tímoch. Ich úlohou je nájsť najlepšie riešenie na zadanú tému a prezentovať ho 
pred odbornou porotou.  
 
Umiestnenie Študent Škola Mesto 

1. Ivana Urbániková OA Malinovského 1 Brezno 
1. Filip Kubica SPŠE Hálova 16 Bratislava 
1. Sarah Karašinská OA Tajovského 25 Banská Bystrica 
    

2. Dominik Trnka OA Malinovského 1 Brezno 
2. Štefan Ondriska SPŠ Dopravná, Sokolská 911/94 Zvolen 
2. Vanda Funtíková SG, Oravská 11  Žilina 
    

3. Yarina Varakina SOŠ Pod Bánošom Banská Bystrica 
3. Ema Schovancová EG, M. R. Štefánika 19  Martin 
3. David Javor OA, Mládežnícka 158/5 Sereď 
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POROTA SÚŤAŽE  
Mgr. Daniela Dzúriková – vedúca oddelenia podpory práce s mládežou odboru mládeže 
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR – (predsedníčka poroty) 
Ria Marie Júdová – senior lektor Unit QQ, s. r. o. – (členka) 
Ing. Michaela Chovanová – Obchodné oddelenie Letisko Sliač, a. s. – (členka). 

 
V prípade otázok kontaktujte:       
Mail: pisar@jaslovensko.sk 
Tel.: +421 948 801 411 
Junior Achievement Slovensko, n. o. 
Pribinova 4195/25, 811 09 Bratislava 
 
 


