Organizačný poriadok súťaží organizovaných v rámci predmetu podnikanie v cestovnom ruchu
schválený MŠVVaŠ SR pod číslom 2018/4604:33-10E0

Organizačný poriadok súťaží organizovaných v rámci predmetu
JA Podnikanie v cestovnom ruchu
Organizačný poriadok súťaže vypracovali programoví pracovníci JA Slovensko
na základe Smernice Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
číslo 23/2017 o súťažiach.

Prvá časť
Základné ustanovenia
Čl. 1
Súťaže „JA Môj projekt pre región“ a „JA Vitajte v našom regióne“ sú integrálnou
súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu voliteľného predmetu podnikanie v cestovnom
ruchu, schváleného MŠVVaŠ SR pod číslom CD - 10763/22234-1-093 zo dňa 5. júla 2007
s účinnosťou od 1. septembra 2007 na všetkých stredných školách a nepovinného predmetu
pre 8. a 9. ročníky základných škôl pod číslom 5121/2003-091 zo dňa 28. augusta 2003
s účinnosťou od 1. septembra 2003.

Čl. 2
Poslanie a ciele súťaží
Základným poslaním súťaží v predmete podnikanie v cestovnom ruchu (ďalej len „PvCR“) je
rozvíjať ekonomické a podnikateľské myslenie mladej generácie prostredníctvom
predstavenia oblasti cestovného ruchu ako dynamicky sa rozvíjajúceho odvetvia národného
hospodárstva a ako zdroja vytvárania nových pracovných príležitostí. Cieľom je tiež posilniť
u mladých ľudí aktívny postoj k riešeniu vlastnej budúcnosti a profesionálnej orientácie a tým
prispieť k rozvoju dôležitých morálnych hodnôt a postojov potrebných pre ich budúci život.
Tento cieľ umožňuje rozvíjať spoločné medzipredmetové vzťahy s etickou výchovou, náukou
o spoločnosti a prispievať k výchove k aktívnemu občianskemu postoju mladej generácie.
Súťaž samotná má za úlohu podporiť záujem mládeže o jednotlivé regióny Slovenska očami
návštevníkov a následne posilniť chápanie významu kvality poskytovaných služieb s využitím
predmetov ako dejepis, geografia, literatúra, z ktorých je možné čerpať množstvo podnetov
a tak rozvíjať schopnosť žiakov prakticky využívať vzájomné vzťahy medzi nimi. Zároveň
podporiť rozvoj komunikačných a prezentačných schopností a zručností žiakov, schopnosti
formulovať vlastné názory a vyjadrovať svoje postoje, ktoré sú potrebné aj pre ostatné
vyučovacie predmety a využiteľné v praktickom živote žiakov.

Čl. 3
Charakter súťaží
1
2
3

Súťaže PvCR sú dobrovoľnou záujmovou činnosťou žiakov základných a stredných
škôl s voliteľným alebo nepovinným predmetom podnikanie v cestovnom ruchu.
Sú zamerané na osobnostný a odborný rozvoj žiakov, ktorí sa do súťaže dobrovoľne
prihlásili.
Vzdelávacie aktivity spojené so súťažami umožňujú cieľavedomé dlhodobé
pôsobenie, založené na pravidelnej, sústavnej skupinovej a individuálnej práci
s nadanými žiakmi pod systematickým odborným vedením učiteľa.
JA Slovensko 
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Súťaže predmetu PvCR sú pravidelné. Vyhlasujú a realizujú sa každoročne podľa
kategórií a súťažných kôl.
Zapojiť sa môžu všetky základné a stredné školy v Slovenskej republike s voliteľným
alebo nepovinným predmetom PvCR.
Súťaž je využívaná ako silne motivačný a aktivizujúci výchovno-vzdelávací
prostriedok, umožňujúci prehlbovanie a rozširovanie vedomostí, zručností a návykov
žiakov v predmete PvCR a následné spätné využitie poznatkov a zručností z priebehu
súťaže pre skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu.
Kvalitu a odbornú úroveň súťaží garantuje Celoštátna odborná komisia súťaží, ktorá
spolupracuje s partnerskými organizáciami ako JA Slovensko, JA Worldwide,
JA- Europe, metodické centrá a univerzity, zvlášť fakulty s ekonomickou orientáciou
a zamerané na cestovný ruch, SOPK, regionálne a mestské informačné centrá,
oblastné organizácie cestovného ruchu ako aj ďalšie profesionálne vzdelávacie
inštitúcie zamerané na prípravu manažérskych zručností, ako aj slovenské i zahraničné
mimovládne organizácie, ktoré sa zaoberajú výchovou a vzdelávaním mládeže.

Druhá časť
Štruktúra a organizácia súťaže
Čl. 4
Vyhlasovatelia a usporiadatelia súťaží
1
2
3

Vyhlasovateľom súťaže sú po vzájomnej koordinácii MŠVVaŠ SR a JA Slovensko
ako hlavný organizátor súťaží.
Po stránke odbornej a obsahovej je súťaž garantovaná Celoštátnou odbornou komisiou
súťaží predmetu PvCR.
Za organizáciu a zabezpečenie celoslovenských kôl súťaží, ako aj ich nižších,
postupových úrovní, zodpovedá celoslovenská kancelária JA Slovensko v Bratislave
v úzkej koordinácii s regionálnymi kanceláriami JA Slovensko v Banskej Bystrici
a Košiciach.

Čl. 5
Štruktúra súťaží
1
2
2.1
3
3.1
4

Súťaže „JA Môj projekt pre región“ a „JA Vitajte v našom regióne“, majú celoštátny –
celoslovenský charakter.
Súťaž „JA Môj projekt pre región“ sa realizuje na úrovni korešpondenčného kola
a celoslovenského finále.
Celoslovenské kolo sa realizuje zvyčajne v podnikateľských priestoroch alebo
priestoroch regionálnych centier VÚC, či miestnych úradov.
Súťaž „JA Vitajte v našom regióne“ sa realizuje na jednej celoslovenskej úrovni:
Súťaž „Vitajte v našom regióne“, má charakter súťažnej prehliadky a realizuje sa
na celoslovenskej úrovni v niektorom regionálnom centre.
Účastníkmi vyššieho kola celoslovenských súťaží sa stávajú len tí žiaci základných
a stredných škôl, ktorí absolvovali nižšie kolo súťaže v súlade s jej organizačným
poriadkom.
JA Slovensko 
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Čl. 6
Organizácia súťaží
1

Súťaže sú organizované pre žiakov základných a stredných škôl s voliteľným alebo
nepovinným predmetom podnikanie v cestovnom ruchu.
2
Za prípravu a priebeh organizácie súťaží zodpovedá JA Slovensko, ktorá ako ich
organizátor, podľa časového harmonogramu, obsahu a pravidiel súťaží,
zverejňovaných každoročne na začiatku školského roka v propozíciách súťaží
predmetu podnikanie v cestovnom ruchu ako aj na web stránke, zabezpečuje realizáciu
jednotlivých etáp i úrovní súťaže.
3
Jednotlivé etapy a termíny v príprave a organizácii súťaží sú vymedzené a každoročne
aktualizované v septembri aktuálneho školského roku v Propozíciách súťaží predmetu
podnikanie v cestovnom ruchu .
4
Propozície súťaží predmetu podnikanie v cestovnom ruchu sú zverejnené na webovej
stránke organizácie JA Slovensko a konzultované na pracovných stretnutiach učiteľov
predmetu PvCR. Jednotlivé súťaže sú organizované nasledujúcou formou:
4.1
Súťaž „JA Môj projekt pre región“ je organizovaná ako súťaž projektov na podporu
regionálneho cestovného ruchu s dôrazom na rozvoj podnikateľských zručností.
4.1.1 Jednu triedu môže v súťaži „JA Môj projekt pre región“ reprezentovať jednotlivec,
alebo dvoj až trojčlenné družstvo s jedným projektom.
4.2
Súťaž „JA Vitajte v našom regióne“ je organizovaná pre súťažné tímy/družstvá.
4.2.1 Na súťaž tímov sa môže prihlásiť každá škola a trieda s predmetom PvCR a to jeden,
maximálne 5-členný, súťažný tím/družstvo, ktorý reprezentuje celú triedu.

Čl. 7
Práva a povinnosti súťažiacich
1
2
2.1
3
4
5
6

7

Účasť žiakov v súťažiach je dobrovoľná.
Žiak má právo byť včas a v dostatočnom rozsahu informovaný o organizovaní všetkých
súťaží - súčastí predmetu podnikanie v cestovnom ruchu, rovnako ako o podmienkach
účasti v nich a o časovom harmonograme ich organizácie.
Žiak má právo prístupu k informáciám o súťažiach, zverejňovaným na začiatku každého
školského roka v propozíciách súťaží predmetu PvCR.
Žiak má právo zúčastniť sa vybraných súťaží po splnení všetkých podmienok,
zverejnených v propozíciách súťaží predmetu PvCR pre príslušný školský rok.
Súťažiaci majú právo vyžadovať od vyhlasovateľa súťaže:
a) aby plnil vopred stanovené podmienky súťaží,
b) potvrdenie o účasti, prípadne o umiestnení v súťaži.
Víťazi jednotlivých súťaží, v súlade s propozíciami súťaží predmetu PvCR majú právo
zúčastniť sa medzinárodného kola, ak sa v príslušnej súťaži táto úroveň súťaže
realizuje.
Súťažiaci sú povinní:
a) akceptovať pravidlá, podmienky a kritériá súťaží predmetu podnikanie
v cestovnom ruchu a pokyny organizátora,
b) dostaviť sa v určený deň a hodinu na miesto konania súťaže,
c) zotrvať na súťaži až do jej ukončenia,
d) uhradiť náklady, ktoré organizátorovi súťaže preukázateľne vznikli
neodôvodneným nedodržaním jeho pokynov.
Víťazi jednotlivých súťaží sú povinní:
JA Slovensko 
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a) za podpory organizátorov súťaže podieľať sa na jej propagácii (napríklad jej
medializáciou vo svojom regióne, článkami v miestnych novinách, príspevkami
do rozhlasového vysielania, ...),
b) reprezentovať organizáciu JA Slovensko na Slovensku i v zahraničí.

Čl. 8
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri súťažiach
1
2
3
4

5

Organizátor súťaže, v súčinnosti s vedením školy, prípadne zariadenia, v ktorom sa
súťaž koná, zabezpečuje priebeh súťaží podľa zásad bezpečnosti a ochrany zdravia
pri práci, ako aj bezpečnostné a hygienické pravidlá platné pri práci s deťmi a mládežou.
Za bezpečnosť a hygienu v jednotlivých kolách súťaží zodpovedá vedúci inštitúcie, kde
sa súťaž koná a kompetentný pracovník JA Slovensko, poverený organizovaním
príslušnej úrovne konkrétnej súťaže.
Pedagogický dozor počas súťaží zabezpečujú programoví pracovníci JA Slovensko,
poverení organizáciou príslušnej úrovne konkrétnej súťaže predmetu PvCR.
Súhlas rodiča alebo právneho zástupcu žiaka s jeho účasťou na súťaži je potrebný, ak
s účasťou súvisia:
a) cestovanie mimo zvyčajný pobyt žiaka,
b) materiálne a finančné výdavky žiaka,
c) zdravotné riziká žiaka.
Prípadné úrazy žiakov pri činnostiach súvisiacich s priebehom súťaží sa v zmysle
platných predpisov registrujú ako školské úrazy a vzťahuje sa na ne zmluva o úrazovom
poistení a povinnosť tieto úrazy evidovať a včas ohlásiť na príslušné miesta.

Tretia časť
Riadenie súťaže
Čl. 9
Celoštátna odborná komisia súťaží
predmetu podnikanie v cestovnom ruchu
1

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zriaďuje na návrh JA Slovensko
Celoštátnu odbornú komisiu súťaží predmetu PvCR ako odborného garanta súťaží.
2
Predsedu a členov Celoštátnej odbornej komisie súťaží predmetu PvCR menuje
generálny riaditeľ sekcie regionálneho školstva v zmysle Čl. 5 ods. 14 smernice.
2.1
Návrh na menovanie predsedu Celoštátnej odbornej komisie súťaží predmetu PvCR
podáva JA Slovensko ako hlavný organizátor súťaží.
2.2
Predseda Celoštátnej odbornej komisie súťaží predmetu PvCR navrhuje ostatných jej
členov.
2.3
Celoštátnu odbornú komisiu súťaží predmetu PvCR tvoria členovia menovaní z radov
JA Slovensko, partnerských a spolupracujúcich inštitúcií (zástupcovia akademickej
obce, vedeckých inštitúcií, metodických centier, ako aj z radov zástupcov
ekonomických subjektov, súťaže investorsky podporujúcich), na odporúčanie
hlavného organizátora súťaží – JA Slovensko.
2.3.1 Takýmto zložením komisie je pri realizácii jednotlivých súťaží zabezpečené
zachovávanie poslania a jedného z hlavných cieľov vzdelávacej organizácie
JA Slovensko 
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2.4
2.5
3
4
5

JA Slovensko - poskytovať mladým ľuďom na Slovensku nadštandardné
podnikateľské, ekonomické a finančné vzdelávanie prostredníctvom praktických
programov.
Funkčné obdobie Celoštátnej odbornej komisie je 3-ročné. Po uplynutí funkčného
obdobia môžu byť odstupujúci členovia opäť menovaní.
Ak niektorý z členov z vážnych dôvodov ukončí svoju činnosť v Celoštátnej odbornej
komisii súťaží predmetu PvCR pred uplynutím riadneho funkčného obdobia, je
na jeho miesto na návrh JA Slovensko ako organizátora súťaží kooptovaný náhradník.
Organizačný poriadok celoštátnych súťaží organizovaných v rámci predmetu PvCR
podlieha schváleniu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej
republiky.
Členstvo v komisiách súťaží predmetu PvCR je čestné a nezastupiteľné.
Úlohou Celoštátnej odbornej komisie súťaží predmetu PvCR je:
a) riadiť všetky súťaže predmetu PvCR,
b) kontrolovať efektívnosť využitia finančných prostriedkov určených pre jednotlivé
súťaže,
c) určiť termíny jednotlivých súťaží a ich kôl a navrhnúť miesta konania
jednotlivých súťaží,
d) v koordinácii s hlavným organizátorom (JA Slovensko) organizovať
celoslovenské kolá jednotlivých súťaží,
e) v koordinácii s kompetentnými programovými pracovníkmi JA Slovensko riadiť,
pripravovať a organizačne zabezpečiť priebeh jednotlivých súťaží,
f) zabezpečovať autorov, recenzentov, prípravu materiálov a úloh na všetky kolá
danej súťaže,
g) zabezpečovať program celoslovenskej súťaže,
h) zabezpečovať lektorov a facilitátorov pre jednotlivé súťažné činnosti a aktivity
v rámci jednotlivých súťaží,
i) zabezpečovať
výber
členov
odbornej
poroty
(počet
a zloženie)
pre korešpondenčné a celoslovenské kolo súťaže z radov skúsených domácich
i zahraničných odborníkov a lektorov,
j) zabezpečovať princípy a spôsob hodnotenia jednotlivých úrovní súťaže podľa
kritérií a pravidiel pre všetky kolá súťaže vypracovaných hlavným organizátorom
(JA Slovensko) v propozíciách súťaží predmetu podnikanie v cestovnom ruchu,
v inštruktážach porotcov a metodických pokynoch,
k) potvrdzovať výsledky hodnotení porotcov v jednotlivých úrovniach súťaží,
l) vyhlasovať víťazov korešpondenčného a celoslovenských kôl súťaží. Diplomy
víťazov podpisuje predseda poroty a kompetentný zástupca organizátora
(JA Slovensko),
m) písomne nahlásiť víťazov organizátorovi (JA Slovensko) poverenému MŠVVaŠ
SR do určeného termínu,
n) sledovať priebeh súťaží a v spolupráci s kompetentným programovým
pracovníkom JA Slovensko každoročne zhodnotiť výsledky korešpondenčného
a celoštátnych kôl súťaží. Písomnú správu má povinnosť predložiť predseda
Celoštátnej odbornej komisie súťaží predmetu PvCR hlavnému organizátorovi
súťaží (kompetentnému programovému pracovníkovi) - celoslovenskej alebo
príslušnej regionálnej pobočke JA Slovensko do konca júna za daný školský rok,
o) zabezpečovať prípravu žiakov a ich účasť na medzinárodnej úrovni súťaže,
ak existuje, s čím súvisí aj organizačné zabezpečenie ich účasti na sústredeniach
pred medzinárodnými súťažami i na samotných súťažiach,
JA Slovensko 
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7
8
9

p) analyzovať a zhodnotiť výsledky jednotlivých súťaží a ich kôl, ako aj
medzinárodných súťaží, ako aj činnosť komisie, následne prijať závery
pre skvalitnenie práce Celoštátnej odbornej komisie súťaží predmetu PvCR,
q) propagovať súťaže predmetu PvCR ako významné formy a metódy vyhľadávania
talentovaných žiakov a rozvíjania ich osobností ako budúcich riadiacich
pracovníkov, manažérov, ako aj produktívnych, aktívnych členov občianskej
spoločnosti, zodpovedných občanov a produktívnych zamestnancov,
r) participovať na vypracovávaní nových metód vyhľadávania talentovaných žiakov
a spolupracovať v tejto oblasti s domácimi i zahraničnými partnermi
a inštitúciami,
s) navrhovať JA Slovensko ako organizátorovi súťaží sprevádzanie žiakov
na súťažiach na medzinárodnej úrovni, prípadne iných akciách, ktoré so súťažami
súvisia alebo napomáhajú podpore a propagácii talentovaných žiakov,
t) navrhovať JA Slovensko ako organizátorovi súťaží na vyslanie na medzinárodné
podujatia, ktoré súvisia so súťažami predmetu PvCR a ich rozvojom alebo
s vyhľadávaním a rozvojom talentovaných mladých ľudí, takých pracovníkov,
ktorí sa aktívne podieľajú na práci pri organizácií súťaží a sú schopní vhodnou
formou aktívne propagovať výsledky dosiahnuté v Slovenskej republike
v predmete podnikanie v cestovnom ruchu.
Celoštátna odborná komisia súťaží predmetu PvCR sa schádza najmenej dvakrát
do roka.
Členovia Celoštátnej odbornej komisie súťaží predmetu PvCR sú oprávnení
nadväzovať kontakty s domácimi a zahraničnými partnermi, ak takéto kontakty môžu
napomôcť rozvoju súťaží v predmete PvCR.
Predseda Celoštátnej odbornej komisie súťaží predmetu PvCR každoročne zhodnotí
všetky súťaže organizované v rámci predmetu PvCR v aktuálnom školskom roku
a písomnú správu predloží JA Slovensko ako hlavnému organizátorovi a ministerstvu
školstva vždy do 30. júna za uplynulý školský rok.

Čl. 10
Finančné zabezpečenie súťaže
1
2
3
4
5

Financovanie všetkých súťaží organizovaných JA Slovensko v rámci predmetu PvCR je
zabezpečované z investorských zdrojov JA Slovensko, určených priamo na podporu
konkrétnej súťaže.
Organizátor súťaží (JA Slovensko) hradí účastníkom súťaží stravu počas trvania súťaže,
ak sa súťaž koná mimo bydliska žiaka.
Cestovné náklady súťažiacich hradí vysielajúca organizácia (príslušná škola zapojená
do súťaže predmetu PvCR).
Výdavky súvisiace so zabezpečením realizácie celoštátnych kôl a účasti ich víťazov
na medzinárodných súťažiach môžu byť hradené z rozpočtu ministerstva školstva.
Ak sa z vážnych dôvodov v danom školskom roku nepodarí zabezpečiť finančné krytie
niektorej zo súťaží, alebo Správna rada JA Slovensko (ako najvyšší riadiaci a kontrolný
orgán) v súlade so Stanovami upraví rozpočet a spôsoby čerpania finančných
prostriedkov, môže organizátor konanie súťaže v ktorejkoľvek etape jej prípravy
pozastaviť.
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Štvrtá časť
Priebeh súťaží a spôsob ich hodnotenia
Organizačnú stránku súťaže ako aj oficiálny kontakt medzi organizátorom súťaže,
Slovenskou odbornou komisiou súťaží predmetu PvCR a jej regionálnymi a krajskými
skupinami, ako aj spolupracujúcimi partnerskými inštitúciami a súťažiacimi zabezpečujú
pracovníci JA Slovensko.

Čl. 11
„JA Môj projekt pre región“
súťaž projektov
1

Súťaž „JA Môj projekt pre región“ sa realizuje na úrovni:
a) korešpondenčného kola – formou elektronickej prezentácie alebo videovizitky
realizovaného projektu,
b) celoslovenského kola - formou verejnej obhajoby už zrealizovaného
a dokončeného projektu.
2
Celoslovenské kolo má charakter verejnej obhajoby vopred pripraveného projektu
v podobe referátu a prezentácie z oblasti rozvoja cestovného ruchu.
2.1 Realizujú sa zvyčajne v priestoroch pobočiek partnera JA Slovensko.
2.2 Všetci kandidáti, ktorí spĺňajú podmienky uvedené v Čl.7 bod 3, nominovaní do súťaže
svojimi spolužiakmi, zašlú svoje elektronické prezentácie alebo videovizitky, ktoré si
sami pripravia, aby predstavili svoje súťažné projekty.
2.3 Na základe prihlášok a kompletných materiálov sú porotou vybraní účastníci finále
v počte maximálne 15 dvoj až trojčlenných tímov.
2.4 Minimálne trojčlenná porota, ktorá študentov hodnotí, je zložená z osobností
navrhnutých a odporučených odbornej komisii organizáciou Junior Achievement
Slovensko.
2.5 V korešpondenčnom kole sa kandidát hodnotí na základe:
- kvality projektu, spôsobu prevedenia projektu a dopadu na regionálny cestovný ruch,
- schopnosti prezentovať projekt.
2.6 Korešpondenčne kolo súťaže organizačne zabezpečujú programoví pracovníci JA
Slovensko alebo nimi poverené kompetentné osoby podľa príslušných organizačných
a metodických pokynov.
2.7 Pravidlá priebehu korešpondenčného kola schvaľuje a na aktuálny školský rok vyhlasuje
Celoštátna odborná komisia súťaží predmetu PvCR. Tieto sú následne zverejnené
v propozíciách súťaží predmetu podnikanie v cestovnom ruchu, ako aj ďalších
inštruktážnych a metodických pokynoch k súťaží pre porotcov a organizátorov.
2.8 Víťazi, najlepší žiaci a ich projekty z korešpondenčného kola postupujú priamo do kola
celoslovenského - zúčastnia sa celoštátneho finále.
2.9 Výsledky korešpondenčného kola a pozvánku do celoslovenského finále súťaže obdržia
postupujúci žiaci písomne po potvrdení regulárnosti výsledkov príslušnou komisiou
súťaže, najneskôr desať dní pred začiatkom finále súťaže.
2.10 Súťažiacich žiakov počas súťažných činností celoštátneho kola súťaže hodnotí
minimálne 3-členná porota navrhnutá Celoštátnou odbornou komisiou. Porota hodnotí
všetky aktivity žiakov počas celej doby trvania podujatia.
2.11 Žiaci súťažia podľa pravidiel zverejnených v propozíciách súťaží predmetu podnikanie
v cestovnom ruchu.
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2.12 Porota na záver zhodnotí priebeh a úroveň súťaže, určí poradie prvých troch víťazov
a oboznámi s výsledkami predsedu Celoštátnej odbornej komisie súťaží predmetu
PvCR.
2.13 Víťaz súťaže „JA Môj projekt pre región“ je po potvrdení regulárnosti výsledkov
Celoštátnou odbornou komisiou súťaží predmetu PvCR zverejnený po celoštátnom
finále súťaže.
2.14 Rozhodnutie poroty je, po potvrdení regulárnosti výsledkov Celoštátnou odbornou
komisiou súťaží predmetu PvCR, konečné.

Čl. 12
„JA Vitajte v našom regióne“
súťaž družstiev
1
2
3
4

4.1

4.2
4.3
4.4

4.5
4.6
5

Súťaž družstiev predmetu podnikanie v cestovnom ruchu, „JA Vitajte v našom regióne“,
má charakter súťažnej prehliadky a realizuje sa na celoslovenskej úrovni v regionálnych
centrách, zvyčajne v sídle regionálnej kancelárie organizátora (JA Slovensko).
Všetky súťažné tímy, ktoré spĺňajú v Čl.7 bod 3 uvedené podmienky, sa zúčastnia
súťažnej prehliadky družstiev predmetu PvCR.
Táto súťaž má len celoslovenské kolo.
Súťaže organizačne zabezpečujú regionálne kancelárie a programoví pracovníci JA
Slovensko, alebo nimi poverené kompetentné osoby, podľa Celoštátnou odbornou
komisiou súťaží predmetu PvCR vopred schválených pravidiel, zverejnených
v propozíciách súťaží predmetu Podnikanie v cestovnom ruchu a následných metodickoorganizačných pokynov.
Odborno-vzdelávací program súťaže upresňuje a po koordinácii s kompetentnými
programovými pracovníkmi JA Slovensko schvaľuje Celoštátna odborná komisia súťaží
predmetu PvCR na základe aktuálnych informácií v propozíciách súťaži predmetu
podnikanie v cestovnom ruchu a príslušných organizačných a metodických pokynoch.
Súťažné kategórie a pravidlá súťaže, podľa ktorých žiaci súťažia, sú zverejnené
v propozíciách súťaže predmetu podnikanie v cestovnom ruchu.
Minimálne 3-členná porota, menovaná predsedom odbornej komisie na odporúčanie
organizátora (JA Slovensko), dohliada na priebeh, dodržiavanie pravidiel a regulárnosť
súťaže.
Porota hodnotí maximálne 5-členné súťažné družstvá v jednotlivých kategóriách,
zverejnených každoročne v propozíciách súťaže predmetu podnikanie v cestovnom
ruchu, počas celej doby trvania podujatia na základe Celoštátnou odbornou komisiou
schválených pravidiel a kritérií hodnotenia súťaže.
Porota na záver zhodnotí priebeh a úroveň súťaže, určí poradie prvých troch víťazov
v každej zo súťažných kategórií a oboznámi s výsledkami predsedu komisie súťaží
predmetu PvCR.
Víťazi súťaže sú, po potvrdení regulárnosti výsledkov odbornou komisiou súťaží
predmetu PvCR, zverejnení.
Rozhodnutie poroty je, po potvrdení regulárnosti výsledkov odbornou komisiou súťaží
PvCR, konečné a nemenné.
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Čl. 13
Spôsob vyhodnotenia súťaží
1

2
3
4

Účastníkmi vyššieho kola súťaží sa stávajú len tí žiaci predmetu PvCR na základných
a stredných školách, ktorí absolvovali nižšie kolo súťaže v súlade s jej organizačným
poriadkom, pravidlami a kritériami hodnotenia schválenými Celoštátnou odbornou
komisiou súťaží predmetu PvCR.
Porota s výsledkami a priebehom korešpondenčného či celoslovenského kola vždy
písomne oboznámi predsedu Celoštátnej odbornej komisie súťaží predmetu PvCR.
Výsledky jednotlivých úrovní súťaže sú po potvrdení Celoštátnou odbornou komisiou
súťaží predmetu PvCR konečné a nemenné.
V prípade potreby si Junior Achievement Slovensko vyhradzuje právo konzultovať
s Celoštátnou odbornou komisiou súťaží predmetu PvCR zmeny v systéme hodnotenia
v akejkoľvek fáze priebehu súťaže.

Čl. 14
Hodnotenie činnosti v súťažiach predmetu PvCR
1

2

Systematická cieľavedomá dlhodobá činnosť v príprave žiakov na súťaže predmetu
PvCR, dlhodobé vedenie žiakov pripravujúcich sa na jednotlivé súťaže v rámci
predmetu PvCR, ako aj odborné a organizačné pôsobenie v komisiách, či pracovných
a organizačných tímoch jednotlivých súťaží sú spoločensky i odborne vysoko
prospešnou činnosťou učiteľov i ostatných odborných pracovníkov. Odporúčame preto
tieto aspekty brať do úvahy pri pracovných hodnoteniach a tieto činnosti tiež v súlade
s platnými predpismi honorovať, osobitne pri dlhodobo dosahovaných pozitívnych
výsledkoch.
Celoštátna odborná komisia súťaží predmetu PvCR každoročne na záver aktuálneho
školského roka zhodnotí priebeh jednotlivých súťaží, účasť jednotlivých škôl v nich, ako
aj činnosť učiteľov a ostatných pracovníkov v súťažiach, a s hodnotením najlepších
oboznámi ich zamestnávateľov a príslušné inštitúcie štátnej správy. Písomnú správu
o priebehu všetkých súťaží v rámci predmetu PvCR podá vyhlasovateľom súťaží.

Čl. 15
Účasť v medzinárodných súťažiach
1
2
3

4
5

Víťazi celoštátneho kola jednotlivých súťaží v rámci predmetu PvCR postupujú
do medzinárodného kola súťaže, ak táto úroveň danej súťaže existuje.
Vyslanie žiakov na medzinárodnú súťaž organizačne aj finančne spoluzabezpečuje
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a JA Slovensko.
Žiakov na medzinárodnej súťaži môžu sprevádzať odborní pedagogickí pracovníci,
ktorých vyberá podľa vopred dohodnutých kritérií Celoštátna odborná komisia súťaží
predmetu PvCR. Sprevádzajúci pedagogickí pracovníci plnia aj funkciu odborných
poradcov a pedagogického dozoru nad žiakmi počas celého pobytu na medzinárodnej
súťaži tak, aby bola zabezpečená vysokoprofesionálna reprezentácia Slovenskej
republiky aj bezpečnosť žiakov.
Účastníkov medzinárodnej súťaže po prerokovaní v Celoštátnej odbornej komisii súťaží
predmetu PvCR schvaľuje jej predseda.
Žiaci sa medzinárodných súťaží zúčastňujú s vedomím a písomne vyjadreným súhlasom
rodičov tak, že na miesto súťaže v prípade nutnosti môžu cestovať samostatne a v mieste
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a počas medzinárodnej súťaže za žiakov preberajú zodpovednosť pedagogickí
pracovníci organizátora medzinárodnej časti súťaže.

Piata časť
Záverečné ustanovenia
Čl. 16
Zrušovacie ustanovenia
Zrušuje sa organizačný poriadok súťaží organizovaných v rámci predmetu podnikanie
v cestovnom, schválený Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej
republiky pod číslom 2017/971:77-10E0.

Čl. 17
Schválenie a účinnosť
Tento organizačný poriadok schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu
Slovenskej republiky dňa 23. augusta 2018 pod číslom 2018/4604:33-10E0 s účinnosťou
od 1. septembra 2018.

Bratislava, 26. júna 2018
________________________________________
Eva Vargová
Predseda Celoštátnej odbornej komisie
súťaží predmetu PvCR
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