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TLAČOVÁ SPRÁVA 

Bratislava, 3. mája 2016 

Prezident A. Kiska prijal študentov s víťaznými podnikateľskými nápadmi 

Kým pred niekoľkými rokmi medzi študentskými nápadmi bodovali tričká, plesy či bufety, 

dnes sú to produkty, ktoré často hraničia s patentmi. Žuvačka na chudnutie, univerzálny 

diaľkový ovládač, stolička so senzorom upozorňujúca na správne držanie tela, ekologická 

dokovacia stanica, či ďalšie inovatívne produkty. To sú niektoré z víťazných nápadov 

slovenských študentov ocenených v rámci 21. ročníka súťaže JA Veľtrh podnikateľských 

talentov a ďalších súťaží JA Slovensko. Nádejných mladých podnikateľov s ich učiteľmi 

včera v Bratislave prijal prezident SR Andrej Kiska. 

„Na Slovensku máme mnoho talentovaných a schopných mladých ľudí. Keď si kladieme otázku, čo 

spraviť, aby z vás mladých vyrástli tí najúspešnejší, rád opakujem, že najdôležitejšie je nebáť sa 

zobrať si život do svojich rúk. Ukázať, že v niečom dokážem byť ešte lepší. Ak sú pedagogickí 

pracovníci a ďalší ľudia ochotní pridať ešte niečo viac, ako dáva škola samotná, dokážeme z našich 

mladých ľudí spraviť špičkových nielen na Slovensku, ale aj v celom svete,“ uviedol Kiska v 

príhovore. 

Do Bratislavy včera prišli najlepší z takmer 25.000 študentov základných a stredných škôl, ktorí v 

tomto školskom roku absolvovali programy a projekty neziskovej vzdelávacej organizácie JA 

Slovensko. 

„Študenti základných a stredných škôl v programoch JA Slovensko prichádzajú s nápadmi, ktoré 

sú konkurencieschopné, zaujímavé, do veľkej miery aj inovatívne a tvorivé a reálne už 

dosahujú výsledky aj na medzinárodnej úrovni,“ povedal generálny riaditeľ organizácie Adam 

Šepetka. 

JA Slovensko podporuje a rozvíja vo svojich vzdelávacích programoch a projektoch prierezové 

kompetencie, ktoré pomáhajú mladým ľuďom rozvíjať ich schopnosť tvorivo myslieť a inovovať, 

posilňujú ich aktívnosť, pružnosť, samostatnosť, schopnosť riadiť projekty a dosahovať výsledky. Po 

viac ako 20 rokoch pôsobenia na Slovensku, môže organizácia poukázať na pozitívny vplyv 

podnikateľského vzdelávania, ktorý potvrdzuje stále viac dôkazov, že mladí ľudia, ktorí absolvujú 

tieto programy, si vo väčšej miere osvoja podnikateľské postoje, získajú zamestnanie skôr po 

ukončení štúdia alebo si založia firmu a časom vytvárajú nové pracovné miesta. 
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Školy, ktoré majú záujem zapojiť sa do týchto programov od budúceho šk. roka, môžu tak 

urobiť vyplnením prihlášky do konca júna 2016 na webovej stránke JA Slovensko. 

Fotogaléria 

Video zo stretnutia 

JA Slovensko, n.o.  

JA Slovensko už od roku 1992 poskytuje mladým ľuďom od 6 rokov nadštandardné podnikateľské, 

ekonomické a finančné vzdelávanie formou zážitkového učenia. Programy ponúkajú preventívne 

riešenia pre zamestnanosť mládeže. V súčasnosti má JA Slovensko viac ako 280 000 absolventov. 
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