
Likvidačné valné zhromaždenie študentskej firmy Macek 

 

Dňa 10. júna 2021 sa konalo Likvidačné valné zhromaždenie študentskej firmy Macek, ktoré 

bolo istým zavŕšením celej jej doterajšej činnosti.  

Na valné zhromaždenie boli pozvaní všetci akcionári, aby sa dozvedeli, ako študentská firma 

pracovala a hospodárila.  Potešila nás účasť akcionárov, ale aj to, že ako hostia sa valného 

zhromaždenia zúčastnili aj vybraní študenti II. A, ktorých predmet aplikovaná ekonómia čaká 

v budúcom školskom roku.   

Študenti z firny si na Valné zhromaždenie pripravili  Výročnú správu svojej spoločnosti 

a k nej aj pútavú prezentáciu. Akcionári na záver Výročnú správu ako aj rozdelenie zisku 

odsúhlasili a veríme, že so zhodnotením svojho vkladu boli spokojní.  

V študentskej firme húževnato a s veľkým nasadením pracovalo 15 študentov III. A a III. B 

triedy. Vďaka programu Aplikovaná ekonómia, ktorý zabezpečuje organizácia JA Slovensko 

mali možnosť nahliadnuť do sveta reálnej spoločnosti. Mali tak možnosť a príležitosť založiť 

si vlastnú firmu, získať kapitál, vyrábať a predávať vlastné produkty. Vyskúšali si rolu 

podnikateľa, manažéra, ale aj zamestnanca. Počas niekoľkých mesiacov sa snažili napĺňať 

svoj podnikateľský plán a pracovať čo najefektívnejšie. Samozrejme,  nebolo to  jednoduché, 

pretože celú ich činnosť ovplyvnila aj nepriaznivá situácia na Slovensku a s tým spojené 

dištančné vzdelávanie. No bola to pre nich výzva, zabojovali a nevzdali sa. Využili svoj 

potenciál, všetky svoje schopnosti a nápady a na záver sa tak tešili zo svojho úspechu.  Počas 

práce v študentskej firme získali ale aj nové zručnosti a skúsenosti, naučili sa pracovať aj 

z domu, absolvovať online  nielen pracovný pohovor, ale aj väčšinu pracovných porád ale aj 

ustanovujúce valné zhromaždenie.  Vo veľkej miere využívali svoje komunikačné a 

prezentačné zručnosti.  Zdokonalili sa aj v digitálnych zručnostiach, či už v oblasti 

marketingu, alebo aj finančného hospodárenia. Prekonávali prekážky a aj napriek niekoľkým 

problémom, vždy spojili sily a nakoniec to dotiahli do úspešného konca.  

Na záver ich čaká už len likvidácia svojej študentskej firmy a výmaz zo simulovaného 

obchodného registra študentských firiem. 

Veríme, že práca vo firme bola pre všetkých 15 študentov obohatením a dobrou skúsenosťou 

do ich ďalšej praxe. 

Prajeme aj budúcim tretiakom  - študentom aplikovanej ekonómie veľa dobrých nápadov, 

kreativitu a odhodlanie. 

    Marcela Tišťanová 

vyučujúca predmetu Aplikovaná ekonómia 

 

 

 



Foto z likvidačného valného zhromaždenia 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 



 

 


