
 

Akcia 5.4.2017 – Veľtrh Ja Firiem stredných škôl pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky 

Andreja Kisku  

 

Miesto konania: Atrium Optima Obchodné centrum Košice 

Účasť na veľtrhu: womanT v zložení: 

 A. Minichová – prezidentka firma  B. Cveková – viceprezidentka pre marketing 

A. Boteková – viceprezidentka pre výrobu L. Touderová – viceprezidentka pre financie 

V. Hamaľová – asistentka prezidentky  Ing. R. Úradníčková – učiteľ, konzultant 

Dňa 5. 4. 2017 sme sa zúčastnili veľtrhu JA firiem . Zažili sme mnoho zážitkov spojených so samotným 

cestovaním, ktoré v nás ešte dnes vyvoláva úsmevné spomienky. Cesta bola pre nás nekonečná 

a keďže sme mali množstvo propagačných materiálov a igelitiek a tašiek, pôsobili sme naozaj ako 

privandrovalci z inej krajiny. Trošku sme sa obávali ubytovania na sídlisku Lunik 8, ale útulné 

hosťovské izby študentských internátov boli milým prekvapením. Reprezentovali sme školu vo 

viacerých kategóriách, v kategórii manažérsky tím, financie a riadenie a v kategórii prezentácie firmy 

na pódiu, kde pred publikom rekapitulovali prierez činnosti svojej Ja Firmy. Práve prezentácia na 

pódiu bola pre nás obrovskou výzvou a strašiakom, či niečo nedomotáme, či zvládneme v poradí 

všetko tak, ako sme si naplánovali. Tréma bola obrovská, zodpovednosť ešte väčšia, ale dali sme to. 

Pani učiteľka nám fandila a celý priebeh kamerovala.  Predstavili sme porote svoj úžitkový produkt 

pre 21. st. – vlastnú tyčinku FIT Energy E +, ktorá si získala sympatie nielen zákazníkov, ale i odbornej 

poroty. Viedli sme mnohé rozhovory a tešil nás záujem porotcov o naše produkty, ktoré nám 

pochválili. 

Prezentácia na pódiu bola  pôsobivá a svojím vystupovaním sme presvedčili porotu o úspešnom 

fungovaní firmy.  Získali sme  komunikačné a prezentačné zručnosti, schopnosť vyjednávať 

a rozhodovať, riadiť svoj čas, ciele a riziká. 

Škola získala certifikát Ja Firme womanT  za účasť v celoštátnej súťaži JA Veľtrh podnikateľských 

talentov , my sme tiež obdržali certifikáty, na ktoré sme pyšné. 

 

womanT, JA Firma 


