
Stredoškolský podnikateľský zámer 2019 - účasť našich žiakov 

 

Žilinský samosprávny kraj 30. mája 2019 organizuje podujatie Inovačný rozvoj regiónov 
2019. V rámci podujatia sa koná aj vyhodnotenie 9. ročníka súťaže Stredoškolský 
podnikateľský zámer. Tento rok bolo do súťaže prihlásených 25 podnikateľských zámerov 
z  rôznych stredných škôl Žilinského kraja, pričom sa do súťaže zapojili aj traja žiaci našej 
školy.  

Ladislav Tamaši  IV.D  
Podnikateľský zámer: Centrum architektúry a rozvoja mesta-CARM, s. r. o. 
 
Cieľom podnikateľského zámeru žiaka Ladislava Tamašiho je zlepšiť informovanosť               
a podnietiť verejné diskusie v meste Žilina so zameraním sa na jeho okolie, životné 
prostredie, architektúru, urbanizmus a mestské plánovanie. Modifikuje smerovanie 
komunikácie vedenia mesta najmä s verejnosťou. S uvedeným cieľom úzko súvisí prioritný 
záujem nadviazať dobrú spoluprácu s verejnou správou mesta Žilina. Zámerom žiaka je 
vytvorenie platformy a  priestoru pre živú interakciu medzi verejnosťou a odbornou 
komunitou, inštitúciami verejnej a štátnej správy, podnikateľským prostredím, odborníkmi, 
poradcami a ostatnou odbornou verejnosťou. Uvedené aktivity bude zabezpečovať najmä 
prostredníctvom realizácie odborných fór, diskusií, seminárov, workshopov a  prezentácií  
rôznych tematických projektov. V spolupráci so Žilinskou univerzitou v Žiline plánuje 
zabezpečovať odborné fóra s jej pedagógmi a študentmi. Súčasne bude nadviazaná spolupráca 
s Vedecko-technologickým parkom v  Žiline za účelom podpory podnikania začínajúcich 
podnikateľov. Cieľom týchto aktivít, bude zapájať mladých študentov a  absolventov priamo 
do rozvoja mesta, podnecovať ich ku kreativite, súťaživosti, konkurencieschopnosti 
a v neposlednom rade spolupráci s ostatnými inštitúciami.  

Valentína Kováčová III.E 
Podnikateľský zámer: Samorasty – dekorácie domova inšpirované prírodou 
 
V podnikateľskom zámere žiačka Valentína Kováčová navrhuje komplexné spracovanie 
jednoduchých drevárskych výrobkov a dekoratívnych predmetov od počiatočnej 
dokumentácie až po finálnu realizáciu. Jej zámer vychádza z hlbokej krízy životného 
prostredia, ktorá si vyžiadala jej pozornosť, rozhodla sa zužitkovať drevo, ktoré je ťažko 
opracovateľné, nevhodné na spracovanie vo veľkých fabrikách. Ide hlavne o samorasty a  ich 
nezvyčajné tvary, zaujímavú štruktúru a  ich jednoduchosť, v ktorej sa častokrát ukrýva 
jedinečný ,,dizajn“, ktorý je v súčasnej dobe veľmi žiadaný. Svojimi produktmi chce prispieť 
k lepšiemu životnému prostrediu spracovaním drevného odpadu. 
 
 
Vladimír Ďurnek III.E 
Podnikateľský zámer: Elektrina z vody 
 
Podnikateľský zámer žiaka Vladimíra Ďurneka je zameraný na výstavbu malých vodných 
elektrární s využitím vodného potenciálu na Slovensku a súčasne rieši problematiku výroby 
a predaja elektrickej energie. V dnešnej dobe, kedy ľudstvo prudko zvyšuje spotrebu 
elektrickej energie a  zamoruje exhalátmi atmosféru, podnikateľský zámer otvára otázku 
obnoviteľných zdrojov energií. Jeho podnikateľská činnosť je zameraná na výstavbu malých 
vodných elektrární v blízkosti vodných tokov, výrobu a predaj elektrickej energie. Veľkosť 
vodných tokov na Slovensku hrá v súčasnosti jednoznačne v prospech malých vodných 
elektrární. Ukazujú sa ako ekologicky vyhovujúci a stabilný zdroj elektrickej energie. Zámer 
rozoberá možnosti výstavby malých vodných elektrární pre domácnosti v obciach Žilinského 
kraja.  



 
 
Konzultácie k tvorbe študentských podnikateľských zámerov viedla Ing. Tatiana Stoláriková, 
vyučujúca odborných ekonomických predmetov. Súťažiacim žiakom boli prostredníctvom 
odboru regionálneho rozvoja Žilinského samosprávneho kraja vyhlasovateľa súťaže, zaslané 
ďakovné maily za prejavenú iniciatívu, záujem a  zapojenie sa do 9. ročníka súťaže. Žiakom 
taktiež patrí naše poďakovanie za reprezentáciu školy a zároveň im prajeme veľa úspechov 
v ďalšom štúdiu.  
 
                                                                                                                
                                                                                                    Ing. Tatiana Stoláriková 
 
 

 
 
 
Súťažiaci zľava Ladislav Tamaši, Valentína Kováčová, Vladimír Ďurnek 
 
 
 
 
                                                                                                               


