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Stredoškoláci získali svojimi podnikateľskými nápadmi investorov  

 
Bratislava 4. máj 2021 – Aplikácia proti plytvaniu potravín, ekologické nádoby z mydlovej hmoty, 
zdravé orieškové maslá, či bezodpadové popisovače na biele tabule. To všetko sú úspešné 
podnikateľské výrobky a služby stredoškolákov, ktoré zabodovali na 26. ročníku Veľtrhu 
podnikateľských talentov.  
 

Nezisková vzdelávacia organizácia Junior Achievement Slovensko už po 26. krát zrealizovala pre 
študentov programu Aplikovaná ekonómia Veľtrh podnikateľských talentov. Druhý krát v histórii sa podujatie 
konalo online. Zapojilo sa 144 študentov z 29-tich študentských firiem zo stredných škôl z celého Slovenska, 
ktorí presvedčili odbornú porotu o kvalite svojich výrobkov a služieb.  

 
Tohtoročné študentské produkty boli aj napriek pandémii a obmedzenému kontaktu so zákazníkmi 

naozaj rozmanité a inovatívne. Študenti dokázali využiť potenciál online trhu a chytili sa príležitosti, ktorá ich 
nápad posunula až k reálnej podnikateľskej skúsenosti. Mali sme možnosť vidieť interaktívne aplikácie, 
produkty zamerané na ekológiu, zaujímavé druhy zdravých sladkostí, ale aj rôzne iné praktické výrobky a 
služby, ktoré vám uľahčia život. Odborná porota ich hodnotila v niekoľkých kategóriách, v ktorých študenti 
prezentovali svoje dosiahnuté výsledky, tímovú prácu, dobré finančné riadenie, či kvalitu svojho produktu. 
Zoznam kategórií a víťazov nájdete na https://www.firma.jaslovensko.sk/sutaze-prilezitosti/veltrh-
podnikatelskych-talentov/vitazi-2020-21/. 

   
"Naša študentská firma a práca v nej pre mňa v čase pandémie  jedna z mála veci v tejto nezmyselnej 
dobe, čo mi dávala zmysel," povedala študentka Grétka zo študentskej firmy v Košiciach.  

 
Viaceré študentské firmy boli oslovené počas veľtrhu investorom s možnosťou financovania. 

Okrem študentskej firmy Scribo z Košíc s inovatívnymi popisovačmi na biele tabule sa úspešne umiestnili v 
rôznych kategóriách aj výrobky študentskej firmy Duonum s ich ekologickými mydlovými fľašami, Divergent 
so zdravými orieškovými maslami bez umelých prísad, automatické kŕmidlo pre domácich miláčikov od 
študentskej firmy Petex z Bratislavy, náhradné svetlo do automobilu od firmy Twenty One alebo ekologické 
voskové obrúsky na potraviny od študentskej firmy Anow z Dubnice and Váhom. Zoznam všetkých produktov 
študentských firiem nájdete na https://www.firma.jaslovensko.sk/sutazne-timy-2021/veltrh-podnikatelskych-
talentov/.   
 

Na Veľtrhu podnikateľských talentov sme ocenili aj učiteľov, ktorí sa žiakom venujú, pomáhajú 

rozvíjať ich podnikavosť, podporujú kreativitu a inovatívne myslenie. „Tento rok bol pre nás v školách veľmi 
ťažký, preto ma vždy nabíja energiou a nadšením, keď sa dívam na svoji študentov z projektu aplikovaná 
ekonómia a vidím, čo dokázali a kam sa posunuli,” povedala Eva Wolfová, učiteľka Gymnázia Poštová z 
Košíc, ktoré si odnieslo z veľtrhu niekoľko ocenení.  

 
Dalibor Slávik, headhunter, člen Správnej rady JA Slovensko a odbornej poroty, ktorá počas Veľtrhu 

podnikateľských talentov hodnotila študentské tímy povzbudil študentov slovami: „I tento rok študenti 
nesklamali a okrem overených produktov priniesli aj zaujímavé podnikateľské nápady a riešenia, ktoré môžu 
konkurovať v podnikateľskom prostredí.”  
 

O študentskej firme  
 

Vzdelávací program študentská firma sa vyučuje ako súčasť programu Aplikovaná ekonómia. Študenti 
si zakladajú skutočnú firmu, simulujúcu akciovú spoločnosť a musia prejsť všetkými krokmi podnikania od 
založenia, plánovania činnosti, cez marketingový prieskum trhu, vlastnú činnosť až po likvidáciu firmy a 
rozdelenie zisku ku koncu školského roka. Vďaka tejto praktickej skúsenosti, ktorá je medzi študentmi veľmi 
obľúbená, získavajú študenti možnosť aplikovať teoreticky nadobudnuté skúsenosti o fungovaní 
podnikateľského subjektu okamžite v praxi. Učia sa tak nielen ekonómiu, ale aj byť zodpovednými, vedieť sa 
rozhodovať a viesť firmu.  
 

https://www.firma.jaslovensko.sk/sutaze-prilezitosti/veltrh-podnikatelskych-talentov/vitazi-2020-21/?fbclid=IwAR3NOEIrtQ-PjrZQmTSBXFjykmqIt7UzeRWhLQSHSlsoCEra1PTOfPAwHXg
https://www.firma.jaslovensko.sk/sutaze-prilezitosti/veltrh-podnikatelskych-talentov/vitazi-2020-21/?fbclid=IwAR3NOEIrtQ-PjrZQmTSBXFjykmqIt7UzeRWhLQSHSlsoCEra1PTOfPAwHXg
https://www.firma.jaslovensko.sk/sutazne-timy-2021/veltrh-podnikatelskych-talentov/
https://www.firma.jaslovensko.sk/sutazne-timy-2021/veltrh-podnikatelskych-talentov/
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Študentská firma Scribo z Košíc a ich inovatívne ekologické popisovače na biele tabule 

 

 
Študentská firma Duonum z Partizánskeho a ich ekologické rozložiteľné fľaše z mydlovej hmoty 
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Študentská firma Divergent z Tisovca a ich zdravé orieškové maslá s prírodným zložením 

 

 
Študentská firma Anow z Dubnice and Váhom a ich ekologické voskové obaly na potraviny 
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Študentská firma Rose Beauty z Námestova a ich prírodná ručne vyrábaná kozmetika 


