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Je rozhodnuté! Maturitná skúška tento rok bude. Bude prebiehať štandardným spôsobom. 

Maturanti budú mať predĺžený čas pri písaní testov o 15 minút, povedal na tlačovej konferencii 

minister školstva. Čože? 15 minút? To hádam nemyslia vážne! To nie je fér! Túto a podobné 

reakcie som počula z úst mnohých maturantov, nielen tých našich.  

Aj skratka názvu našej firmy – SOS (Strenght of students) je silným výkrikom maturantov kričiacich 
o pomoc!  

Áno, boli to práve maturanti, ktorí nás inšpirovali k predmetu podnikateľskej činnosti. Priniesli sme 
im riešenie, Maturitný šlabikár, vďaka ktorému sa maturita stala fakt že easy!  

Náš malý zázrak prišiel na trh poraziť maturitný stres!  Môžete  si ho zobrať  do hôr, do parku 
či záhrady a nepotrebujete k tomu wifi či mobilné dáta.   

Sme presvedčení že Maturitný šlabikár sa stal neoddeliteľnou súčasťou výbavy každého, nielen 
tohtoročného maturanta! 

Mária Stahoňová 
prezidentka 

   

STRENGTH OF STUDENTS, š. f.  
ZHRNUTIE  
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Obchodné meno:  Strength of students, š. f. 

Číslo zmluvy o združení: 056/2021-2022 

Sídlo, miesto podnikania: Stredná odborná škola podnikania a služieb, 

    Hattalova 968/33, 

    029 01 Námestovo  

Kontaktné údaje:  0951 339 558 

    Mária Stahoňová prezidentka firmy 

Instagram:    strengthofstudents 

 

 

 

 
ZÁKLADNÉ IMANIE: 90 € 

 
 

 

 

POČET AKCIONÁROV: 33 
 

 

 

 
NAŠE VÝSLEDKY  

 
ZDRAVO A SLADKO: 66 ks 

SOS-BAGETY: 708 ks 
HAMKÁČIK: 68 ks 

MATURITNÝ ŠLABIKÁR: 66 ks  
OBRAT: 1 656,60 € 

ČISTÝ ZISK: 437,52 € 

VLASTNÍCKA ŠTRUKTÚRA: 
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VÍZIA FIRMY 

Zvýšiť uplatniteľnosť absolventov 
na trhu práce 

 
 

POSLANIE FIRMY 
Vrátiť maturantom vedomosti zo 

slovenčiny, angličtiny a matematiky 
o ktoré ich pripravil Covid-19 

 

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O FIRME  

STRENGTH OF STUDENTS, š. f.  

POČET KS PREDANÝCH AKCIÍ: 39 

 
 

 

 

HODNOTA JEDNEJ AKCIE: 2 € 
 

 

 



 

 

              
 

Hlavný produkt  
 MATURITNY ŠLABIKÁR – COVID NÁS NEZASTAVÍ!  
    
 

Aj tohtoroční maturanti tvrdia, že majú 

nedostatok vedomostí z prebratého učiva 

a nie sú dostatočne pripravení na maturitnú 

skúšku. Opäť vznikla petícia za zrušenie 

maturitnej skúšky, ktorú podpísalo viac ako 

23 tisíc maturantov z celého Slovenska. Toto 

číslo je alarmujúce, je ukazovateľom toho, že 

dištančné vzdelávanie zanechalo na 

maturantoch neblahé následky.  Podľa 

autorov petície je najspravodlivejší 

aritmetický priemer známok za celé štúdium. 

Ministrovi školstva, ktorému je petícia 

adresovaná uvádzajú hneď niekoľko 

dôvodov a tvrdia, že na akúkoľvek redukciu 

učiva je príliš neskoro. Apelujú na ministra 

školstva, aby pochopil situáciu v ktorej sa 

ocitli.   

Ako pomôcť maturantom vyrovnať sa s touto 

situáciou?  

Rozhodli sme sa vytvoriť maturitný šlabikár, 

v ktorom nájdu všetci maturanti rôzne 

príklady a cvičenia, aby sa čo najlepšie 

pripravili na maturitnú skúšku. Benefitom 

šlabikára je, že žiaci si nemusia zháňať 

osobitne príklady a cvičenia na matematiku, 

slovenský či anglický jazyk. V našom 

šlabikári nájdu cvičenia na všetky tri 

predmety. Maturanti už nemusia míňať 

peniaze na rôzne zošity s príkladmi na 

jednotlivé predmety. V našom šlabikári nájdu 

všetko na jednom mieste. Nie ste si istí či ste 

správne vypočítali príklad? Nezúfajte! V 

šlabikári nájdete aj správne odpovede a ako 

bonus – najpoužívanejšie vzorce a pomôcky.  

  
 
 
 
 
 
 
MATURITNY ŠLABIKÁR – COVID NÁS NEZASTAVÍ!  
  
  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ODDELENIE VÝROBY 

 

STRENGTH OF STUDENTS, š. f.  

VRÁTILI SME MATURANTOM VEDOMEOSTI ZO SLOVENČINY, ANGLIČTINY A MATEMATIKY, 

O KTORÉ ICH COVID-19 PRIPRAVIL. 

SLOVENSKÝ JAZYK 

JAZYKOVÁ ZLOŽKA PREDMETU  

• poznávacie kompetencie a rečové 
zručnosti  

• pamäťové, klasifikačné a aplikačné 
zručnosti  

LITERÁRNA ZLOŽKA PREDMETU  

• poznávacie a čitateľské kompetencie 

• pamäťové, klasifikačné a aplikačné 
zručnosti  

• povinní autori a diela  
 

MATEMATIKA  
• základy matematiky  
• funkcie  
• planimetria  
• stereometria  
• kombinatorika  
• pravdepodobnosť a štatistika  

 

ANGLICKÝ JAZYK 

• Gramatika a lexika 

• Tvorenie slov 

• Čítanie s porozumením 

• Plnovýznamové slová 

• Predložky 

• Sloveso v správnom tvare 

• Časy 

• Opis obrázku 
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Aj tohtoroční maturanti tvrdia, že majú nedostatok 

vedomostí z prebratého učiva a nie sú dostatočne 

pripravení na maturitnú skúšku. Opäť vznikla petícia 

za zrušenie maturitnej skúšky, ktorú podpísalo viac 

ako 23 tisíc maturantov z celého Slovenska. Toto 

číslo je alarmujúce, je ukazovateľom toho, že 

dištančné vzdelávanie zanechalo na maturantoch 

neblahé následky.  Podľa autorov petície je 

najspravodlivejší aritmetický priemer známok za celé 

štúdium. Ministrovi školstva, ktorému je petícia 

adresovaná uvádzajú hneď niekoľko dôvodov 

a tvrdia, že na akúkoľvek redukciu učiva je príliš 

neskoro. Apelujú na ministra školstva, aby pochopil 

situáciu v ktorej sa ocitli.   
 

Ako pomôcť maturantom vyrovnať sa s touto 

situáciou?  

Rozhodli sme sa vytvoriť maturitný šlabikár, v ktorom 

nájdu všetci maturanti rôzne príklady a cvičenia, aby 

sa čo najlepšie pripravili na maturitnú skúšku. 

Benefitom šlabikára je, že žiaci si nemusia zháňať 

osobitne príklady a cvičenia na matematiku, 

slovenský či anglický jazyk. V našom šlabikári nájdu 

cvičenia na všetky tri predmety. Maturanti už 

nemusia míňať peniaze na rôzne zošity s príkladmi 

na jednotlivé predmety. V našom šlabikári nájdu 

všetko na jednom mieste. Nie ste si istí či ste správne 

vypočítali príklad? Nezúfajte! V šlabikári nájdete aj 

správne odpovede a ako bonus – najpoužívanejšie 

vzorce a pomôcky.  
 



 

 

 

  

OKTÓBER 2021 – porada výrobného 

tímu s učiteľmi SJL, MAT a ANJ. 

 

NOVEMBER 2021 – rozdelenie 

jednotlivých predmetov medzi 

tvorcov šlabikára. 

 

NOVEMBER 2021-DECEMBER 2021 – tvorba 

obsahovej náplne, metodická pomoc učiteľov – 

cez MS Teams počas dištančného vzdelávania. 

 

JANUÁR 2022 – kontrola správnosti 

zadaní, cvičení a odpovedí, 

konzultácie s učiteľmi 

FEBRUÁR 2022 – grafické 

spracovanie šlabikára, žiadosti 

o vypracovanie cenových ponúk na 

farebnú tlač, vyhodnotenie cenových 

ponúk, zadanie objednávky – tlačiareň 

Exiprint Bratislava 

MAREC 2022 – predaj – 

58ks/3 týždne 
Nikola Jadroňová 

viceprezidentka výroby 

STRENGTH OF STUDENTS, š. f.  
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VIANKY V POHÁRI  
Nealkoholický punč v pohári nám mal spríjemniť chladné rána. Z dôvodu dištančného  vzdelávania sme ho, 
žiaľ, nemohli predávať počas vianočného obdobia. 

 
ZDRAVO A SLADKO  
Pre všetkých, ktorí nestíhali raňajky, 
sme mali širokú ponuku netradičných ale zato chutných dobrôt.  
Jablkový koláč pre veľkých aj malých milovníkov koláčov, aj pre tých s intoleranciou na laktózu.   
Banánový chlebík, jeho zdravšia fitness verzia s vyšším obsahom bielkovín, bola synonymom zdravých 
raňajok. Fit tyčinka, plná cereálií a ovocia naštartovala všetkých do náročného dňa.   

 

 

VEDĽAJŠIE PRODUKTY 

 

HAMKÁČIK  

Výnimočný hamburger, ktorý niesol názov HAMKÁČIK skvele 

nahradil fastfoody a dodal energiu všetkým zákazníkom. 

 

SOS-bagetka  
Obložená čerstvou zeleninou, chutným syrom a šunkou. Bol o ňu vždy 
najväčší záujem. Predaj predčil naše očakávania.  

Nikola Jadroňová 

viceprezidentka výroby 6 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

STRENGTH OF STUDENTS, š. f.  ODDELENIE MARKETINGU STRENGTH OF STUDENTS, š. f.  

4 P MARKETINGU 

PRODUKT 

PRICE 

MATURITNÝ ŠLABIKÁR – COVID NÁS NEZASTAVÍ  

Určený nielen pre maturantov. Dizajn produktu vás očarí na prvý pohľad. Dodá vám silu  

zmaturovať s pocitom, že vaše úsilie nebolo márne.  

 

HAMKÁČIK 

Viac než hamburger. 

 

JABLKOVÝ KOLÁČ S KAKAOM 

Sladké potešenie počas dní trávených v škole. Vychutnali si ho aj zákazníci s 

intoleranciou na laktózu. 

 

BANANA BREAD 

Pre všetkých, ktorí nestíhali raňajky. 

 
SOS- bagetka  
Keď si hladný nie si to ty!  
 

Všetky produkty sme podávali v eko-balení s logom firmy! 
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Ceny sme vykalkulovali na základe kalkulačného vzorca. 

Na zníženie nákladov sme využívali  predajné akcie 

v okolitých obchodných reťazcoch.   



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIEĽOVÁ SKUPINA 

Cieľovou skupinou boli maturanti, ktorí chceli zvládnuť maturitu čo najlepšie a 

najľahšie.  Maturanti, ktorí mali pocit, že distančné vzdelávanie ich obralo o dostatok 

vedomostí a nemajú odvahu si v máji sadnúť pred maturitnú komisiu a podať patričný 

výkon hodný maturanta. Maturanti,  ktorí sú presvedčení, že maturita by aj v tomto 

školskom roku mala byť priemerom známok za 4 roky štúdia. Maturanti, ktorí sa chcú 

oslobodiť od elektromagnetického smogu a ktorých už nebaví neustále pozerať na 

obrazovku počítača.  Samozrejme, aj žiaci nižších ročníkov, ktorí si už v predstihu 

môžu zabezpečiť študijný materiál na budúcoročnú maturitu.  

ANALÝZA KONKURENCIE 

Konkurencia je veľmi veľká, existuje množstvo rôznych webových portálov, kde 

nájdete maturitné testy, témy, nahrávky, učebné poznámky, príklady či rôzne iné texty. 

 

Len najnavštevovanejší maturitný web “Zmaturuj.sk” denne navštívi viac než  60 tisíc 

návštevníkov. V ponuke sú aj mobilné aplikácie. Kníhkupectvá tiež ponúkajú 

nespočetné množstvo rôznych publikácií ako zmaturovať z toho-ktorého predmetu. 

My sme stavili na vlastnú tvorbu. Všetky cvičenia a príklady sme si vytvorili samé, 

takže nič podobné nikde nenájdete. Metodickú pomoc nám poskytli naši učitelia 

matematiky, slovenčiny a angličtiny, ktorí majú dlhoročné skúseností s prípravou 

žiakov na maturitu. Náš šlabikár si môžete zobrať na cesty, na výlet do hôr, do parku 

či záhrady a nemusíte sa spoliehať na wifi či mobilné dáta. Navyše, výskumy hovoria, 

že žiaci si omnoho viac zapamätajú a lepšie sa orientujú v texte v tlačenej podobe ako 

v texte na počítači. Dokazujú to aj maturity v posledných rokoch, kedy sa na online 

maturitu v našej škole neprihlásil ani jeden žiak.

 

 

PROMOTION 

V našom firemnom Instagrame ste sa mohli dozvedieť o všetkých činnostiach, ktoré vo 

firme realizujeme a tiež zaujímavé informácie ako sa posúvame ďalej. Škola vždy 

hýrila pestrofarebnými plagátmi, z ktorých sa žiaci dozvedeli informácie o každodennej 

ponuke a čase predaja. O produktoch firmy sa žiaci dozvedeli aj zo školského 

časopisu a rozhlasu. Na oslovenie maturantov z iných stredných škôl v regióne sme 

využili  osobnú návštevu v školách. 

 

PLACE 
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STRENGTH OF STUDENTS, š. f.  

Produkt je možné si zakúpiť online na Instagrame @strengthofstudent, alebo po 

dohode osobným odberom v Námestove, Trstenej či v našej škole. Navštívili sme tiež 

tri stredné školy v regióne Orava. Každodenný predaj sa uskutočňoval v priestoroch 

školy na 2. poschodí. Náš predajný pult lákal oči zákazníkov nielen svojou výzdobou, 

ale predovšetkým chutnými dobrotami a obrovskou maketou hamburgera. 

 

Dáša Pardelová 

viceprezidentka marketingu 



 

 

 

 Mzda radových zamestnancov: 0,30 € za každú odpracovanú hod.  
Vedúci zamestnanci budú mať mzdu: 2 € za obdobie.  

Mzdy budeme vyplácať dvakrát počas celého obdobia fungovania študentskej firmy, 

v mesiaci január a v mesiaci marec. Podkladom pre výplatu miezd bude evidencia 

odpracovaného množstva vykonanej práce. Uviesť v akej výške plánujete vyplatiť mzdy – 

podkl 

 

 

• Prezidentka a vice 

Hlavnou úlohou oddelenia je zodpovednosť 

za záznamy o akcionároch, záznamy 

o výplatných a zakladacích listinách. 

Vedieme evidenciu dochádzky 

zamestnancov a evidenciu vykonanej práce 

vo firme, ktorá je podkladom pre výplatu 

miezd. Náplňo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mzdový systém a odmeňovanie 

Mzda radových zamestnancov bude 0,30 € 

za každú odpracovanú hodinu. Mzdy 

manažmentu  budú 2 € za účtovné obdobie. 

Mzdy budeme vyplácať v dvoch výplatných 

termínov v mesiaci január 2022 a v mesiaci 

marec 2022. Podkladom pre výplatu miezd 

bude evidencia množstva vykonanej práce 

každého zamestnanca.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VZDELÁVANIE 

ZAMESTNANCOV 

STRENGTH OF STUDENTS, š. f.  ODDELENIE ĽUDSKÝCH ZDROJOV 

VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV 
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Sára Zemančíková 

viceprezidentka ľudských zdrojov 

VZDELÁVANIE 

ZAMESTNANCOV 

• prezidentka a viceprezidentky sa zúčastnili 

online školenia manažmentu 

• prezidentka sa zúčastnila online 

konferencie prezidentov s Accace 

• prezidentka a viceprezidentky sa zúčastnili 

online workshopu AT&T Prezentačné 

zručností  

• prezidentka sa zúčastnila prezenčne 

školenia v Bratislave 

Mzdy boli vyplatené vo výške 22,40 eur v mesiaci 

marec. Ďalší výplatný termín bude mesiac máj. 

Zamestnanci, ktorí sa najviac pričinili o úspech 

firmy, budú odmenení podielom na zisku. 

Kolektív firmy bol veľmi SILNÝ a ODHODLANÝ učiť sa novým veciam. Po čase, niektorí zamestnanci 

zabúdali na priority firmy a začali strácať motiváciu... 

Tento stav však netrval dlho. Pevná ruka prezidentky a jej rozhodné a povzbudivé slová, nám vždy vrátili 

chuť a odhodlanie 

ÍSŤ ZA SVOJÍM CIEĽOM! 



 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PRÍJMY Plán (v €) Skutočnosť (v €) 
Príjmy z predaja tovaru 0,00 0,00 
Príjmy z predaja výrobkov 925,00 1 656,60 
Príjmy z predaja služieb 0,00 0,00 
Iné príjmy 0,00 0,00 
PRÍJMY SPOLU 925,00 1 656,60 

VÝDAVKY Plán (v €) Skutočnosť (v €) 
Výdavky na materiál 730,00 546,78 
Výdavky na nákup tovaru 0,00 0,00 
Mzdy 44,50 22,40 
Iné výdavky 0,00 572,70 
VÝDAVKY SPOLU 730,00 1 141,88 

VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA Plán (v €) Skutočnosť (v €) 
Príjmy spolu 925,00 1 656,60 
Výdavky spolu 730,00 1 141,88 
Výsledok hospodárenia 195,00 514,72 
Daň z príjmu  29,25 77,20 
ČISTÝ ZISK 165,75 437,52 

Pomocné 
výpočty príjmy 

Plán Skutočnosť 
počet ks príjmy (v €) počet ks príjmy (v €) 

SOS bagety 100 75,00 708 831,70 
Hamkáčik 100 170,00 68 115,60 
Maturitný šlabikár 50 500,00 66 660,00 
Vianky v pohári 100 60,00 0 0,00 
Zdravo a sladko 100 120,00 66 33,00 

Pomocné výpočty ks/€ 
Počet ks emitovaných akcií   39 
Nominálna hodnota jednej akcie   2,00 
Celková hodnota upísaných akcií 78,00 
Dividenda na akciu   0,50 
Celkovo vyplatené dividendy 19,50 
Zostatok peňazí na rozdelenie 
Zostatok peňazí v pokladni 562,72 
Zaplatená daň z príjmu   72,70 
Vrátenie vkladu akcionárom   78,00 
Zostatok peňazí na rozdelenie 412,02 
Rozdelenie čistého zisku 
Dividendy 39,00 
Výdavky na likvidáciu firmy   8,52 
Dar a podiely zamestnancov na zisku (Ukrajina a dom Charitas Rabča) 390,00 

ODDELENIE FINANCIÍ STRENGTH OF STUDENTS, š. f.  

Počiatočný kapitál vo výške 90,00 eur sme získali predajom 39 ks akcií v menovitej hodnote 2,00 eurá a pôžičku 

od zamestnancov firmy vo výške 12 eur. 
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Vanesa Bandíková 

viceprezidentka financií 

overila: 

 

........................................................ 

Vanesa Bandíková 

 

 



 

 

 

  

AKO ĎALEJ, STRENGTH OF STUDENTS 

? Naša firma neukončila svoju činnosť len jedným dielom nášho maturitného šlabikára. Maturitný 

šlabikár doplníme o ďalšie, ale tentokrát odborné predmety. 

 

Zameriame sa na stredné odborné školy – technického, informatického a ekonomického smeru. 

 

Anglický jazyk posunieme na úroveň B2. 

PORAZILI SME MATURITNÝ STRES!   

MANAŽMENT FIRMY  

STRENGTH OF STUDENTS, š. f.  

Ďakujeme aj vedeniu Strednej odbornej školy podnikania a služieb 

v Námestove za pomoc pri realizácii maturitného šlabikára.   

ĎAKUJEME!  

SPONZORSTVO: 
 MARTIN STAHOŇ 

MILAN JADROŇ 

MARTIN PARDEL 
 

Tlač maturitného šlabikára, plagátov, 

letákov, vizitiek,... 
Ja Slovensko, n. o. 
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