MÔJ PODNIKATEĽSKÝ SEN
podpora tvorivosti a podnikavosti študentov stredných odborných škôl v rámci projektu
Mladý tvorca 2022

Svet okolo nás sa mení rýchlejším tempom ako sme boli zvyknutí. Jedinou „istotou“ je
neustála neistota vyplývajúca zo zmien v technologickej, ekonomickej, sociálnej či
environmentálnej oblasti. Top témou 21. storočia na Slovensku je modernizácia školského
systému a reforiem vyučovacích metód a vzdelávacieho obsahu. Nesúlad požiadaviek trhu
práce a vedomostí absolventov škôl nespočíva len v krátkodobom nesúlade medzi
momentálnymi požiadavkami praxe a momentálnou ponukou, ale školy a študenti, či
zamestnávatelia nemôžu vedieť aké konkrétne profesie bude trh vyžadovať o niekoľko rokov.
Dnes už však vieme, že terajší systém vzdelávania nebude pre budúcnosť postačujúci,
a budeme sa musieť naučiť podnikať aj so svojim talentom, kreativitou a ponúkať trhu viac
ako druhí. Každý bude podnikateľom, či už vlastník firmy, živnostník aj ich zamestnanec.
Niektorí budú pracovať doma, iní budú na voľnej nohe poskytovať prácu viacerým
zamestnávateľom, ďalší budú pracovať sezónne.
Ministerstvo hospodárstva SR, ako jeden so subjektov koordinujúcich odborné vzdelávanie
a prípravu žiakov stredných odborných škôl na celoštátnej úrovni, v snahe podnietiť tvorivosť
a podnikavosť študentov stredných odborných škôl podporí projekty, ktoré po sformulovaní
podnikateľského nápadu stoja pred úlohou ako nápad podnikateľsky realizovať.
I. PODMIENKY SÚŤAŽE
Do súťaže sa môžu zapojiť študenti stredných škôl z rôznych študijných programov.
Pod pojmom môj podnikateľsky sen sa rozumie vypracovanie projektu, plánovaný postup,
ktorý nám rieši konkrétny problém. Je zameraný na dosiahnutie našich cieľov, má presný
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termín začiatku a konca, má ohraničené finančné zdroje, používa
zdroje (t.j. financie, ľudí, vybavenie) a prináša niečo nové a
výnimočné pre cieľovú skupinu z oblasti napr.:

strojárstva a automatizácie, stavebníctva a dopravy,

elektrotechniky/elektroniky,

informačno - komunikačných technológií,

energetiky
a ekológie,
digitalizácie
a robotikyinovatívnych technológií,
 chémie a agrochémie,
 potravinárstva, pôdohospodárstva, lesníctva,
sociálnych inovácií, hotelových služieb, cestovného ruchu, zdravotníctva, školstva

Výsledkom projektu môže byť výrobok, súbor výrobkov tvoriacich funkčný celok, učebná
pomôcka alebo model, služba, proces, umelecký výtvor, hudobné dielo. Môže to byť aj
maturitná práca.
1. Stredná škola môže prihlásiť do súťaže aj viac projektov.
2. Podmienkou zaradenia projektu do hodnotenia je zaslanie vyplnenej prihlášky príloha č. 1
na emailovú adresu organizátora: zaleska@mhsr.sk ; do 31. marca 2022.
3. Projekty bude potrebné zaslať do 30. júna 2022 s pripojením krátkeho videa alebo
zdokumentovanou prezentáciou (nahovorenou) takisto na email: zaleska@mhsr.sk
II. HODNOTENIE PROJEKTOV
1. Projekty bude hodnotiť 5 členná komisia z odboru inovácií sekcie konkurencieschopnosti
Ministerstva hospodárstva SR.
2. Na základe hodnotiacich kritérií stanoví komisia poradie úspešnosti súťažných projektov.
III. OCENENIA PROJEKTOV
1. a) študent získa voucher – poukážku na nákup elektroniky ( minim. 200 eur- max. 500 eur)
podľa poradia,
b) najlepší študenti dostanú pozvánku/vstupenku na INOFEST (22.-23. septembra 2022)
kde sa stretnú s podnikateľmi a budú mať možnosť o svojom projekte diskutovať. Miesto
konania upresníme po oznámení realizátorom podujatia.
c) drobné vecné ceny.
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Príloha č. 1

PRIHLÁŠKA
Môj podnikateľský sen

Projekt s názvom:

...............................................................................................................................................

Meno a priezvisko žiaka, názov študijného alebo učebné odboru:

.................................................................................................................................................

Názov a adresa školy:

..................................................................................................................................................

e-mail, tel. kontakt na zodpovedného pedagóga :

.............................................................................................................................................

Vyjadrenie súhlasu s uverejnením videa na webových stránkach Ministerstva hospodárstva
SR a https://video.nti.sk/mt
súhlasímX) - nesúhlasímX)

V ................................ dňa .............................
x nehodiace sa preškrtinite
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