
Mladý podnikateľ 2019 

 

Mnoho ľudí sníva o tom, že raz budú úspešní a bohatí. Ale len málokto si uvedomuje množstvo úsilia, 

ktoré za každým úspechom zvyčajne stojí. Úspech nebýva dielom náhody. Väčšina podnikateľov sú 

ľudia, ktorí si cestu k úspechu vybudovali rokmi tvrdej práce. Na jej začiatku figuroval zväčša dobrý 

nápad, ktorý podnikateľom umožnil využiť existujúce možnosti na trhu. 

Študenti štvrtých ročníkov sa rozhodli pretaviť svoje nápady, marketingové postupy, stratégie do 

podnikateľských plánov,  pričom slobodne narábali s vlastným časom a prevzali zodpovednosť za 

ekonomickú samostatnosť na samého seba vo fiktívnom prostredí. 

Svojou kvalitnou prípravou podčiarkli význam celej akcie, ktorá sa uskutočnila v priestoroch našej 

školy dňa 13. 02. 2019 a  niesla v duchu dravosti, súťaživosti, s cieľom čo najlepšie obstáť vo 

fiktívnom konkurenčnom prostredí. 

O regulérnosť súťaže sa postarali dva štáby poroty, odborná v zložení p. Ľubomír Kováč, ktorý prijal 

pozvanie z externého prostredia a ďalej naši vyučujúci Ing. R. Úradníčková, Ing. D. Karaková a Ing. K. 

Pekárová, ďalej študentská porota v zložení D. Golubovič, T. Šmidák, T. Klučiarová a P. Krško.  

9 finalistov sa snažilo presvedčiť, že sú to práve oni, ktorí sú pripravení na podnikanie a obstáť 

v tvrdom konkurenčnom boji. 9 finalistom sa podarilo zaujať správnu pozíciu na trhu a poukázať na 

svoje silné stránky, či príležitosti, rovnako tak sebakriticky priznať i svoje slabé miesta. Férový boj 

finalistov, ako i  správny podnikateľský image zamotal hlavy porotcom, ktorí to nemali vôbec 

jednoduché pri vyhodnotení tých najlepších. Napokon odznel verdikt poroty a spomedzi súťažiacich 

Patrika Bránika, Ley Chrenkovej, Lucii Pápežovej, Branislava Rajeckého, Alexandra Mokrého, 

Romany Mellovej, Romany Miklíkovej, Kataríny Hupkovej, Barbory Smetanovej, Kristíny Turňovej, 

Martiny Čiscoňovej, Martiny Petrášovej určila nasledovné poradie: 

Odborná porota udelila: 

1. miesto a titul Mladý podnikateľ 2019 študentke Romane Mellovej 

2. miesto Romane Miklíkovej 

3. miesto Martine Čiscoňovej a Martine Petrášovej 

 

Študentská porota udelila 1. miesto Kataríne Hupkovej a Barbore Smetanovej, 

2. miesto Romane Mellovej 

3. miesto  Kristíne Turňovej  

Výhercom srdečne blahoželáme a prajeme veľa podnikateľských úspechov! 

Tešíme sa na pokračovanie súťaže o rok a  na nových budúcich podnikateľov. 



 

 

 

 

 

 



 



 

    

 



 

 

 

 


