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1. Zhrnutie

     JA Firma v cestovnom ruchu /š. s. v CR/ PLANET TOUR pôsobí na 
Obchodnej akadémii v Šuranoch v rámci vzdelávacieho programu
Podnikanie v cestovnom ruchu, ktorý stredným školám ponúka a garantuje
nezisková organizácia Junior Achievement Slovensko - Mládež pre budúcnosť.

Poslaním našej spoločnosti je prispieť k rozvoju cestovného ruchu na 
území nášho regiónu a prostredníctvom reálneho podnikania nadobúdať nové 
skúsenosti a vedomosti v cestovnom ruchu.

Predmetom podnikania je organizovanie rôznych školských akcií 
odborných exkurzií, tvorba a realizácia produktov cestovného ruchu, 
poskytovanie sprievodcovských, informačných a animačných služieb.

2. Opis podniku

Založenie a fungovanie našej JA Firmy je plne v kompetencii Združenia 
študentov podnikania v cestovnom ruchu OA Šurany, ktoré vzniklo na základe 
Zmluvy o združení fyzických osôb podľa Občianskeho zákonníka § 829.

Zmluva bola riadne zaregistrovaná v Junior Achievement, n. o. Slovensko. 
Od tohto okamihu sme my, študenti pripravovali rôzne podnikateľské aktivity 
a bolo zorganizované ustanovujúce valné zhromaždenie, ktoré sa konalo dňa 28. 
10. 2015 v priestoroch OA Šurany na Námestí hrdinov 7, 942 01 Šurany.

Poslaním JA Firmy je podporiť rozvoj cestovného ruchu na území nášho 
regiónu. Prostredníctvom reálneho podnikania nadobúdať nové skúsenosti a 
umožniť osobnú realizáciu študentov v skutočnej firme.

Cieľom našej študentskej spoločnosti je:
• zabezpečiť platobnú schopnosť
• udržať sa na trhu
• spokojnosť zákazníkov a našich zamestnancov
• spokojnosť zamestnancov
• dosiahnuť zisk

3. Organizačná štruktúra podniku

Naša JA Firma má spolu 17 pracovníkov, ktorí boli vybraní na základe 
životopisov, motivačných listov a následných pracovných pohovorov.

Generálny manažér bol zvolený hlasovaním, manažéri boli vybraní na základe 
výberového konania.



Pracovníci spoločnosti:
Generálna manažérka:           Viktória Lukáčová
Zástupca gen. manažéra:      Nicolas Bodoki

Manažérka marketingovégo oddelenia:  Kristína Dvořáková

Manažérka produktového oddelenia:      Barbora Uhríková

Manažérka ľudských zdrojov:                      Viktória Salgóová

Manažérka finančného oddelenia:            Karin Mokrášová

4. Finančné zhrnutie

Cieľom finančného oddelenia JA Firmy bolo zabezpečiť: 
               •dostatočné množstvo vstupného kapitálu, 
               •platobnú schopnosť.

 Vstupný kapitál si JA Firma zabezpečila predajom akcií v hodnote 1,-- €. 
Podarilo sa nám predať 81 akcií.

        Cieľ platobnej schopnosti sme počas nášho doterajšieho fungovania naplnili, 
pretože spoločnosť bola vždy schopná uhrádzať svoje záväzky. 

         Vedenie jednoduchej evidencie príjmov a výdavkov nám pomohlo prehľadne 
sledovať stav a pohyb finančných prostriedkov. 

         JA Firma stanovovala ceny produktov na základe predbežnej kalkulácie 
nákladov, prispôsobovala ich však aj aktuálnemu stavu na trhu, či aktuálnemu 
stavu dopytu.
         K 29. 02. 2016 PLANET tour, š. s. vykazuje celkové príjmy zahrňované do 
základu dane vo výške 142,04€, celkové výdavky vynaložené na dosiahnutie, 
zabezpečenie a udržanie príjmov vo výške 38,55€, t. j. výsledkom hospodárenia je 
zisk v sume 103,49€. 

        Podklady pre vyčíslenie výsledku hospodárenia, porovnanie skutočných 
príjmov, výdavkov a výsledku hospodárenia s plánovanými ukazovateľmi sú 
uvedené v nasledujúcich tabuľkách.



Prehľad výdavkov a príjmov z jednotlivých akcií našej študentskej firmy:

Názov akcie Príjmy Výdavky

Imatrikulácie 33€ 33€

Vianočná burza 15,14€ _____

Exkurzia
„Po stopách M.R.Štefánika“

_____ _____

             Naša JA Firma PLANET tour, a. s. organizovala počas jej doterajšieho 
existovania 3 akcie.
             Najvýhodnejšou akciou našej firmy, bola na základe porovnania celkových 
výdavkov a nákladov vynaložených na danú akciu, Vianočná burza.

Na kúpu potrebných vecí, sme neminuli žiadne financie, pretože všetko 
sme si dokázali zaobstarať z domu. Vyrábali sme vianočný punč, perníky, 
koláčiky, muffiny, ktoré sme predávali za symbolické ceny. 
Tieto ceny prilákali veľké množstvo žiakov základných i stredných škôl. 
Vianočný punč  0,50€
Muffiny  0,20€
Perníky  0,20€
Medovníky  0,10€
Zarobili sme tak celkovo 15,14€. Niektorí študenti nám dali tringelt.

Druhou našou akciou boli Imatrikulácie, kde sme síce získali 33€, ale sme 
ich aj všetky použili na kúpu všetkých potrebných vecí na danú príležitosť. Aj keď 
sme nedosiahli žiadny zisk z tejto akcie, bola pre nás výzvou, ktorú sme úspešne 
zvládli. 

Treťou akciou bola Exkurzia pod názvom „Po stopách M.R.Štefánika“, 
ktorej cieľom nebolo dosiahnuť zisk, ale sprostredkovať danú exkurziu. Jej 
prínosom je predovšetkým poznanie histórie. 

Celkové PRÍJMY a VÝDAVKY PLANET tour, a. s.:



Z financií našej firmy sme si zakúpili rôzne pomôcky (na tvorbu vizitiek, 
papiere, rýchloviazače, šanóny, pokladničná kniha), ktoré sme potrebovali pri 
našom podnikaní. 

Vedenie našej JA Firmy PLANET tour spolu so zamestnancami sme 
presvedčení, že vložený kapitál naša firma efektívne zhodnotí práve realizáciou 
nášho podnikateľského nápadu "Strašidelná prehliadka šurianskeho cukrovaru".

Na realizáciu tejto aktivity predpokladáme vynaložiť náklady v hodnote 
cca 470€ .

V prípade, že vďaka našej výbornej propagácii, by sa nám podarilo 
realizovať aktivitu pre min. 5 členné skupiny (nielen študentov z našej školy, ale aj 
ostatných stredných a základných škôl nášho mesta), noc múzeí, halloween a iné 
aktivity predpokladané výnosy by predstavovali sumu 1 120€.

Očakávaný zisk z uvedenej aktivity predpokladáme v hodnote 650€.

5. Propagácia
Propagácia produktov Planet tour bude prebiehať prostredníctvom:

• školskej www stránky - www.oasurany.sk
• stránke na Facebooku - https://www.facebook/CK-Planet-tour-s-š


