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Najlepšia študentská firma na svete je zo Slovenska a najviac ich bolo v Bratislave 

 
 
 Bratislava 6. apríl 2022 – Do 27. ročníka Veľtrhu podnikateľských talentov  
sa zapojilo 48 študentských firiem a viac ako 700 stredoškolákov. Okrem zaujímavých 
podnikateľských nápadov, ktoré si mohli návštevníci pozrieť, sme sa dozvedeli aj meno 
víťaza najlepšej študentskej firmy na svete. Získali ju Slováci.  
 
 Veľtrh podnikateľských talentov je súťaž študentských firiem, ktorá sa koná v rámci 
vzdelávacieho programu Aplikovaná ekonómia. Súťaž zorganizovala vzdelávacia organizácia 
JA Slovensko s podporou partnerov. Veľtrh je vyvrcholením práce stredoškolákov,  
ktorí si počas školského roka založili skutočnú študentskú firmu a pracujú v nej 
s reálnymi peniazmi. Pod vedením svojich učiteľov si prejdú všetkými krokmi podnikania  
od založenia, plánovania, marketingu, predajnej činnosti až po likvidáciu firmy.  
 
 Na 27. ročníku Veľtrhu podnikateľských talentov, ktorý sa konal pod záštitou Eduarda 
Hegera, predsedu vlády Slovenskej republiky a s podporou Ministerstva školstva, vedy, 
výskumu a športu Slovenskej republiky sa 5. apríla v Bratislave na Nivách prezentovalo  
22 gymnázií a 26 stredných odborných škôl z celého Slovenska. Stretli sa tak so svojou 
konkurenciou, v 11 kategóriách ich hodnotilo viac ako 40 členov odbornej poroty 
a prezentovali rôzne ekologické riešenia. Medzi ne patrili aj ručne vyrábané lastovičie 
hniezda, hračky pre psov z recyklovaného textilu, výrobky z biologicky rozložiteľného plastu, 
či vyrobené upcykláciou. Na svoje si prišli aj priaznivci pálivých omáčok; čokolád, ktoré boli 
obohatené o vitamín D; ochutených medov podporujúcich imunitu, alebo jedlých pohárikov. 
Zaujímavé boli aj rôzne edukatívne hry a hračky pre deti, mydlá svietiace v tme, čistič 
vzduchu z nádchovníka, tabletková zubná pasta, či automatické kŕmidlo pre domáce zvieratá.  
 

 
Zdroj: JA Slovensko, n.o. 

 

https://www.firma.jaslovensko.sk/o-programe/
https://www.firma.jaslovensko.sk/partneri/veltrh-podnikatelskych-talentov/
https://www.jaslovensko.sk/veltrh/
https://www.firma.jaslovensko.sk/veltrh-podnikatelskych-talentov/sutazne-kategorie/
https://www.firma.jaslovensko.sk/odborna-porota/veltrh-podnikatelskych-talentov/
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„Študenská firma ma za necelý školský rok naučila množstvu nových zručností. Výrazne som 
si zlepšila time manažment, komunikačné schopnosti, schopnosť predstaviť a oddôvodniť svoj 
názor. Taktiež som sa pri tvorbe výročnej správy naučila pracovať s rôznymi grafickými 
programami. Som veľmi vďačná, že môžem byť súčasťou tohto projektu,“ povedala jedna 
z účastníčiek veľtrhu. 
 
JA Worldwide, ktorá je nominovaná na Nobelovu cenu mieru za rok 2022 za rozvoj mladých 
ľudí, vyhlásila 5. apríla víťazov De La Vega Global Entrepreneurship Award.  
Šesť nominovaných najlepších študentských firiem z celého sveta bojovalo o toto prestížne 
ocenenie. Európu a predovšetkým Slovensko reprezentovala študentská firma Scribo, 
ktorá vyhrala v minulom šk. roku súťaž o európsku cenu za najlepšiu študentskú firmu 
(JA Europe Company of the Year) a teraz aj svetové finále. Po prvýkrát v 30 ročnej histórii 
JA Slovensko sme získali takéto významné ocenenie. Scribo vymyslelo a vyrába bezodpadový 
voskový popisovač na biele tabule. Ide o ekologické popisovače na biele tabule vyrábané 
recyklovaním vosku. Vďaka inovatívnemu voskovému zloženiu sa ich celé telo spotrebuje 
písaním, preto neprodukujú žiaden nadbytočný odpad a nevysychajú. 
 

 
Zdroj: JA Slovensko, n.o. 

Kontakt pre média: media@jaslovensko.sk | +421 903 233 304 

 
Junior Achievement Slovensko 
 
Junior Achievement (JA) Slovensko je vzdelávacia organizácia, ktorá už 30 rokov pomáha učiteľom 
rozvíjať u žiakov základných a stredných škôl podnikavosť, ekonomické myslenie, finančnú gramotnosť 
a zručnosti potrebné pre uplatnenie sa na pracovnom trhu, vrátane digitálnych zručností. Vzdelávacie 
programy JA Slovensko podporujú podnikateľské a ekonomické myslenie a ponúkajú preventívne 
riešenia pre zamestnanosť mládeže. Viac informácií nájdete na www.jaslovensko.sk. 
JA Slovensko je súčasťou celosvetovej siete JA Worldwide, ktorá je nominovaná na Nobelovu cenu 
mieru za rok 2022 za rozvoj mladých ľudí. 

https://www.jaworldwide.org/news/ja-worldwide-nominated-for-nobel-peace-prize
https://scribo.sk/
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