
Priebežná správa spoločnosti 

CK Wywar 

 

1. Základná charakteristika 

spoločnosti 

 

Študentská spoločnosť v cestovnom ruchu CK WYWAR pôsobí na Strednej odbornej 

škole v Holíči v rámci vzdelávacieho programu Podnikanie v cestovnom ruchu, ktorý 

stredným školám ponúka a garantuje nezisková organizácia Junior Achievement Slovensko- 

Mládež pre budúcnosť. Cieľom tohto projektu je pomôcť študentom zorientovať sa v 

podmienkach trhovej ekonomiky, okrem teoretických poznatkov získať aj praktické 

skúsenosti  a zručnosti v oblasti podnikania v cestovnom ruchu. ruchu.  Zároveň viacerí z nich 

budú mať jedinečnú šancu preveriť si svoje schopnosti a predpoklady pre manažérske 

činnosti. Najdôležitejším kritériom úspešnosti  - ako každej reálnej firmy - zostáva 

efektívnosť, t. j. dosiahnutie zisku.  

Poslaním našej študentskej spoločnosti je prispieť k rozvoju cestovného ruchu pre deti 

na území nášho regiónu a prostredníctvom reálneho podnikania nadobudnúť nové vedomosti 

v oblasti cestovného ruchu.  

Predmetom podnikania je organizovanie rôznych tematických podujatí pre deti (napr. 

Halloween, Deň detí ...). V rámci predmetu Podnikanie v cestovnom ruchu sa našej 

spoločnosti podarilo doteraz zorganizovať jedno podujatie a dúfame, že v ďalších budeme 

úspešne pokračovať. 

 

2. Orgány spoločnosti 

 

Manažment CK Wywar, š. s. v CR 

Generálny riaditeľ:                         Marián Daniel 

Personálna manažérka:                   Patrícia Čechová 

Finančná manažérka:                      Kristína Trávničková 

Marketingová manažérka:              Natália Šedivá 

Produktová manažérka:                  Monika Holešová 



Organizačná štruktúra: 

 

 

 

 



3. Správa generálneho manažéra 

Naša spoločnosť vznikla na Ustanovujúcom valnom zhromaždení dňa 13.decembra 

2015. Prítomná bola väčšina akcionárov spoločnosti, neprítomní splnomocnili iných 

akcionárov. Manažment firmy predstavil akcionárom podnikateľský plán a plány jednotlivých 

oddelení. Akcionári schválili orgány valného zhromaždenia, manažment firmy, podnikateľský 

plán. 

Bohužiaľ sme ešte v tomto školskom roku nestihli k dnešnému dňu usporiadať žiadne 

podujatie, ale v pláne máme detský karneval a minizoo pre deti z miestnych materských škôl.  

Študentská spoločnosť v cestovnom ruchu ukončí svoju činnosť najneskôr do 30. 

apríla 2016. 

 

4. Správa manažéra ľudských zdrojov 

Naša spoločnosť má: 

- 20 akcionárov 

- 29 zamestnancov 

Mzdy zamestnancov boli určené na 30 centov za hodinu a pre manažment 2€ za 

účtovné obdobie. Keďže sme ale doteraz neusporiadali ani jedno podujatie, neboli vyplácané 

žiadne odmeny. 

 

5. Správa marketingového manažéra 

Produktom našej spoločnosti je príprava podujatí pre deti. V minulom školskom roku 

sme zorganizovali deň detí na Veternom mlyne v Holíči pre deti z miestnych materských škôl.  

Toto podujatie malo úspech, ale keďže sme v maturitnom ročníku, tohtoročný deň detí 

už zorganizovať nestihneme. 

V triede stále prebiehajú diskusie aké podujatie zorganizovať a bohužiaľ sme sa popri 

iných školských povinnostiach zatiaľ nedohodli. 

 

6. Správa finančného manažéra 

Keďže sme zatiaľ v tomto školskom roku neusporiadali žiadne podujatie, nemali sme 

žiadne výdavky a kapitál spoločnosti je 100€, ktoré sme získali za predaj akcií spoločnosti. 


