
Príhovor Prezidenta 

  

Ako prezident našej študentskej firmy nesúcej názov Vinárka š.f. si dovolím začať túto 

výročnú správu myšlienkou, ktorá nás sprevádzala celým procesom pôsobenia a fungovania 

v našej firme.  

„Život sa dá vnímať aj ako trh, teda miesto kde sa stretáva ponuka a dopyt. Pričom život je 

ponukou príležitostí a my ľudia sme práve dopytom po týchto príležitostiach.“ Tento životný 

trh je plný príležitostí, ktoré čakajú na nás, na naše využitie a uplatnenie sa v nich. Pri našej 

plavbe študentským životom sa nám spolu s bránami maturitného ročníka naskytla 

príležitosť, ktorá sa len tak neodmieta. Ako študenti odboru podnikanie na SOŠ vinársko-

ovocinárskej v Modre sa pravidelne v maturitnom ročníku zúčastňujeme vzdelávacieho 

programu Aplikovanej Ekonómie od neziskovej organizácie Junior Achievement Slovensko. 

Pomaly sa chystáme do reálneho pracovného života a príležitosť založiť si a viest našu 

študentskú firmu bolo pre nás náročnou, ale aj obohacujúcou skúškou. Nebudeme si klamať, 

nie vždycky to vyzeralo len ružovo, mnohokrát sme sa stretli aj s nezhodami v názoroch, 

postojoch a myšlienkach, ale vďaka procesu spolupráce sme si vždy našli spoločnú cestu 

a naše fungovanie išlo čoraz ľahšie a plynulejšie. Naše spoločné pôsobenia v študentskej 

firme bolo pre nás zároveň aj pekným zážitkom, na ktorý budeme v budúcnosti s úsmevom 

na perách spomínať. 

Našu podnikateľskú činnosť sme začali brainstormingom, na ktorom sme dali naše mozgy 

dokopy a premýšľali sme nad tým čo a ako budeme v našej firme ponúkať. Vzniklo mnoho 

progresívnych nápadov, tie najlepšie sme si zapísali na papier a ďalším procesom sme si 

vybrali hlavné zámery, ktorým sa chceme tento rok venovať. Po vybratí a zadefinovaní 

zámerov nasledovala voľba jednotlivých funkcií vo firme. Hlasovaním sme si rozhodli 

o prezidentovi a jeho zástupcovi, ktorí v tom momente ešte netušili čo presne na nich čaká. 

Následnou skupinou diskusiou sme si rozdelili ďalšie jednotlivé funkcie a náš firemný 

manažment bol úplný. 

Ako škola poľnohospodárskeho zameranie sme chceli priniesť na trh produkty prírodného 

pôvodu, rozmýšľali sme nad výrobou rôznych ovocných štiav a ďalších variantoch soft 

drinkov, ktoré by sme vedeli vyrábať zo surovín produkovaných v našich školských sadoch 

a vinohradoch. Vzhľadom na absenciu školského bufetu sa nám aj hneď naskytoval odberný 

kanál v podobe predaja týchto nápojov na území našej školy počas prestávok a rôznych akcií 

organizovaných školou. Tento náš ambiciózny nápad bohužiaľ zastavil príchod ďalšej vlny 

pandémie s online formou štúdia. Vzhľadom na vtedy platné opatrenia by sa nám náš 

podnikateľský zámer nepodarilo zrealizovať. 

S príchodom týchto smutných správ sme museli v priebehu pár dní prísť s niečím novým. 

Spočiatku panovala v našich kruhoch zlá nálada, ktorú sme pretavili na ďalšie nápady, 

tentokrát spojené s pandémiou Covidu-19. Prišli sme s nápadom výroby antibakteriálnych 

gélov s logom našej školy, ktoré okrem funkčnej vlastnosti mali aj reklamno-komunikačný 

charakter pre nás a našu školu. 



Rozmýšľali sme aj nad nákupom a potlačou respirátorov a rúšok, od čoho sme po kalkulácií 

predbežných nákladov a problémoch s dodávateľom upustili. Zasiahla nás ďalšia skúsenosť 

negatívneho charakteru, ale z ktorej si vieme brať ponaučenie do nášho ďalšie pracovného 

alebo podnikateľského života. 

Po daždi vždy prichádza dúha spolu so slnkom, čo platilo aj v našom prípade a dostali sme 

výhodnú ponuku výrobu a predaj pier ako koncoročné darčeky pre zamestnancov našej 

školy. 

Sme radi, že sa nám naše podnikateľské zámery a vízie podarilo naplniť a pretavili sme ich 

v spoločný úspech, ktorý nás toho veľmi veľa naučil. 

Chcel by som sa ešte raz vyjadriť veľkú vďaku všetkým mojim spolupracovníkom, našej milej 

pani učiteľke Ing. Ide Matuškovičovej, ktorá sa usmerňovala a svojimi radami nás dokázala 

naviesť na tú správnu cestu a predovšetkým chceme všetci jednohlasne vyjadriť vďaku 

neziskovej organizácií Junior Achievement Slovensko, ktorá nám poskytla a zastrešila takúto 

veľkú a náučnú životnú príležitosť. 
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