
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

za pomoc pri úspešnom vedení študentskej firmy LevEL - Evanjelické lýceum, Vranovská 2, Bratislava 
 

v rámci vzdelávacieho programu 

Aplikovaná ekonómia 
 

v školskom roku 2020/2021 
 

získava 
 

Marek Straka 
  

  
 

Bratislava 14. jún 2021 
 

 
 

Gréta Balátová  
programová manažérka 

Skúsenosťou k úspechu 



Junior Achievement Slovensko, n.o., Pribinova 4195/25, 811 09 Bratislava-Staré Mesto 
Organizácia je registrovaná ako nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby na Okresnom úrade v Bratislave pod číslom OVVS 21600/255/2008-NO 

 

www.jaslovensko.sk | jaslovensko@jaslovensko.sk | www.facebook.com/jaslovensko 

 

Aplikovaná ekonómia 
Vzdelávací program Aplikovaná ekonómia ponúka podnikateľské, ekonomické a finančné vzdelávanie pre študentov. Je založený na získavaní praktických skúseností a zručností tak, aby 
rozvíjal pracovné, sociálne a komunikačné kompetencie študentov. Tento learning-by-doing program pozostáva z 3 základných pilierov - teória, praktická skúsenosť študentov s podnikaním 
a  konzultant. Tie môžu byť doplnené ďalšími krátkodobými vzdelávacími projektami. 
 

Teória 
Teóriu vyučujú učitelia prostredníctvom interaktívnej online učebnice, ktorá pomáha študentom pochopiť cez príklady z praxe základné princípy ekonómie, podnikania a hodnoty systému 
voľného trhu. 
 

Reálna podnikateľská skúsenosť 
Teoretické vedomosti si študenti osvojujú priamo v praxi – pod vedením učiteľa a konzultanta si zakladajú študentské firmy, ktoré simulujú činnosť akciových spoločností. Takto preniknú 
do problematiky fungovania firmy od jej založenia až po likvidáciu. V priebehu školského roka sa zoznamujú s praktickou stránkou podnikania a riadením firmy, učia sa komunikovať, 
spolupracovať, tvorivo myslieť a riešiť problémy. Samotná firma nie je fiktívnou záležitosťou, študenti pracujú s reálnymi peniazmi a ponúkajú reálne výrobky a služby. Vďaka tejto praktickej 
skúsenosti 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. 
 

Konzultant 
Pre priblíženie reálneho ekonomického obrazu sú v programe zapojení dobrovoľní konzultanti – odborníci z podnikateľského a manažérskeho prostredia. Konzultant navštevuje 

študentov v škole, delí sa s nimi o svoje skúsenosti, pomáha pri vedení ich študentskej firmy a dopĺňa teoretickú výučbu. Konzultant sa stáva pre študentov mentorom. 

 

Študenti sa naučia:  
• získať finančné prostriedky predajom akcií, 

• spolupracovať pri realizovaní prieskumu trhu a vytváraní podnikateľského plánu, 

• vyvinúť a rozvíjať svoj vlastný produkt alebo službu, 

• propagovať svoje výrobky a služby, 

• predávať svoje výrobky a služby, 

• spravovať firemné financie, 

• prezentovať na veľtrhu. 

Študenti získajú tieto podnikateľské zručnosti:  
• kreatívne myslenie a riešenie problémov, 

• sebadôveru, 

• komunikačné a prezentačné zručnosti, 

• schopnosť vyjednávať a rozhodovať, 

• schopnosť tímovej práce,  

• riadenie času, cieľov a rizík. 

 
Program Aplikovaná ekonómia je schválený Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR ako voliteľný alebo nepovinný predmet pre všetky typy stredných škôl. Viac 
informácií o programe nájdete na stránke firma.jaslovensko.sk .  

JA Slovensko je nezisková vzdelávacia organizácia, ktorá už viac ako 25 rokov rozvíja u žiakov základných a stredných škôl podnikavosť, ekonomické myslenie a finančnú gramotnosť.  

Budujeme silné partnerstvá s podnikateľský prostredím, podporujeme talent, kreativitu a inovácie. V súčasnosti poskytujeme 7 vzdelávacích programov pre základné a stredné školy, ktoré 

sú realizované kontinuálne počas školského roka. Školy majú tiež možnosť zapojiť sa do rôznych projektov, ktoré rozvíjajú u žiakov širokú škálu zručností a poskytujú im reálnu skúsenosť 

a praktický pohľad na rôzne témy. 


