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Študentská firma ATEM sa prebojovala až na európske finále
v Berlíne
Na európskom finále Company of the Year Competition v Berlíne až 200 študentov z 36 krajín
predstavilo svoje podnikateľské plány. Tím ATEM z Gymnázia na Poštovej ulici v Košiciach
vyhral národné finále a ako jediná študentská firma zo Slovenska postúpila so svojím
podnikaním do finále.
V dňoch 28.- 31. júla sa v hlavnom meste Nemecka stretlo viac ako 200 študentov, aby spoločne
oslávili svoje podnikateľské úspechy v rámci študentských firiem. Firmy si zakladajú na
stredných školách v programe Aplikovaná ekonómia (Company Programme). Táto vlajková loď
spomedzi vzdelávacích programov Junior Achievement dáva študentom možnosť založiť si vlastnú
firmu. Študenti pracujú s reálnymi peniazmi a ponúkajú reálne výrobky a služby s podporou
konzultantov z podnikateľského prostredia.
Teoretické vedomosti si študenti osvojujú priamo v praxi – pod vedením učiteľa a konzultanta si
zakladajú študentské firmy, ktoré simulujú činnosť akciových spoločností. Takto preniknú do
problematiky fungovania firmy od jej založenia až po likvidáciu. V priebehu školského roka sa
zoznamujú s praktickou stránkou podnikania a riadením firmy, učia sa komunikovať, spolupracovať,
tvorivo myslieť a riešiť problémy.
V školskom roku 2014/2015 sa do programu Aplikovaná ekonómia (Company Programme) zapojilo
viac ako 275 000 študentov z celého sveta. Na Slovensku tento program realizuje vzdelávacia
organizácia Junior Achievement Slovensko (JA Slovensko) a tento školský rok ho absolvovalo viac
ako 2 000 študentov vo veku od 17 až 19 rokov.
„Sme hrdí na týchto študentov z celej Európy, ktorí sa zúčastnili nášho vzdelávacieho programu.
Prostredníctvom tejto iniciatívy študenti získali kľúčové poznatky zo sveta podnikania. A to je jedna
z najlepších skúseností, ktorú môže mladý človek získať, aby uspel v dnešnej globálnej ekonomike,“
povedala generálna riaditeľka JA Europe Caroline Jenner.
Na finále Company of the Year Competition v Nemecku postúpila študentská firma ATEM
(Gymnázium, Poštová 9, Košice). Kristína Miščíková, Lucia Sviatková, Michal Pavljuk a Matúš
Pravda prezentovali vlastnú BIO ústnu vodu a BIO ústny sprej s rôznymi príchuťami. Pri výrobe
organických výrobkov použili oleje z typických slovenských bylín. Hlavné ceny z finále v Berlíne si
odniesli tímy z Nemecka, Lotyšska a Izraela.
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JA Slovensko, n.o.
Ako líder v podnikateľskom a ekonomickom vzdelávaní na Slovensku pôsobí od roku 1992. Do
learning-by-doing programov (učiacich skúsenosťou) sa ročne zapája približne 17 000 študentov zo
700 škôl. Programy sú lokálne implementované v partnerstve s Ministerstvom školstva, vedy,
výskumu a športu SR. Je členom medzinárodnej siete JA Worldwide® a JA Europe.
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