Stredoškolský podnikateľský zámer 2018 - účasť našich žiakov

Žilinský samosprávny kraj v spolupráci s Rozvojovou agentúrou ŽSK organizuje 31. mája
2018 dvanásty ročník konferencie Inovačný rozvoj regiónov. Sprievodným podujatím
konferencie je 8. ročník ocenenia Stredoškolský podnikateľský zámer, ktorý je realizovaný
v spolupráci s Vedecko – technologickým parkom Žilina. Tento rok bolo do súťaže
prihlásených viac ako 40 podnikateľských zámerov z rôznych stredných škôl Žilinského
kraja, pričom sa do súťaže zapojili aj šiesti žiaci našej školy.
Matúš Štrajcher III.A
Podnikateľský zámer: Drevostavby – Zruby
Podnikateľský zámer Matúša Štrajchera je snahou o hľadanie nadväznosti na domáce
stavebné tradície. Nízkoenergetické zrubové chaty a domy sú moderné, komfortné, navrhnuté
presne na geografický charakter pozemku a individuálne potreby ich majiteľov. Spĺňajú
podmienky nízkoenergetických a ekologických stavieb. Tieto typy nehnuteľností ponúkajú
rýchly proces výstavby, použitie prírodného, obnoviteľného aj recyklovaného materiálu
s dobrými tepelno-izolačnými vlastnosťami.
Miroslav Mochnacký III.A
Podnikateľský zámer: GAMO – Záhradná architektúra
Podnikateľský zámer Miroslava Mochnackého vychádza z myšlienky vytvorenia
atraktívneho dizajnu záhrady s dôrazom na potreby budúceho užívateľa. Ponúka
profesionálne služby v oblasti záhradnej a krajinnej architektúry, návrhy, realizácie,
rekonštrukcie, sezónnu údržbu, odborné poradenstvo.
Sebastián Vojtáš III.EO
Podnikateľský zámer: Úprava a bezpečnosť motocyklov pri dopravných nehodách
Podnikateľský zámer Sebastiána Vojtáša rieši minimalizáciu ujmy na zdraví účastníkov
dopravnej nehody. V súčasnosti sa všeobecne kladie v spoločnosti veľký dôraz na požiadavku
bezpečnosti cestnej premávky a s tým súvisiacu bezpečnosť motocyklistov. Myšlienka
študentského podnikateľského zámeru môže prispieť svojou inováciou k zdokonaleniu
bezpečnostných prvkov na motocykloch a týmto riešením aj k zvýšeniu bezpečnosti
motocyklistov v cestnej premávke.
Peter Sušienka IV.G
Podnikateľský zámer: Najlepší čaj
Podnikateľský zámer Petra Sušienku popularizuje fytoterapiu ako liečbu pomocou liečivých
bylín medzi súčasnými spotrebiteľmi. Liečivé byliny v dnešnej dobe sa čoraz viac stávajú
populárnejšími ako v minulosti a predstavujú zaujímavú oblasť podnikania.
Zlatica Briestenská III.D
Podnikateľský zámer: Design houses
Podnikateľský zámer Zlatice Briestenskej z podtitulom architektúra inak, architektúra srdca,
je zameraný na podnikateľskú činnosť orientovanú na poskytovanie služieb s vyhotovením
projektových dokumentácií pozemných stavieb. Podnikateľská činnosť pozostáva
z obhliadky diela, poskytovania technického poradenstva, vypracovania 3D vizualizácií
interiéru a exteriéru.

Šimon Poliaček III.B
Podnikateľský zámer: POSTAV, s. r. o.
Podnikateľský zámer Šimona Poliačka nadväzuje na domáce stavebné tradície. Pri úvahe, ako
má vyzerať rodinný dom či iná stavba, prihliada na nové technológie so zameraním na
ekologický prístup v architektúre krajiny. V podnikateľskom zámere nachádza možnosti
založenia stavebnej firmy s úlohou nájsť pre zákazníka postačujúce náklady na prevádzku
so zameraním na ohľaduplnosť voči životnému prostrediu.
Konzultácie k tvorbe študentských podnikateľských zámerov viedla Ing. Tatiana Stoláriková,
vyučujúca odborných ekonomických predmetov. Súťažiacim žiakom boli prostredníctvom
vyhlasovateľa súťaže zaslané ďakovné listy za prejavenú iniciatívu, záujem a zapojenie sa do
8. ročníka súťaže. Žiakom taktiež patrí naše poďakovanie za reprezentáciu školy.
Ing. Tatiana Stoláriková
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