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Nezáleží na tom,  
koľkokrát sa vám to nepodarí.  

Stačí, ak budete mať pravdu raz 
 a každý môže povedať,  

že ste dosiahli okamžitý úspech. 
                                      Mark Cuban 

 

 

 

 

http://citaty.vychytane.sk/a/Mark_Cuban/
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 Charakteristika JA Firmy 

RÉBUS JA Firma pri Obchodnej akadémii v Šuranoch naštartovala 

podnikateľskú činnosť 4. decembra 2015, po tom čo sme obdržali 

zakladaciu listinu od neziskovej organizácie Junior Achievement 

Slovensko.  

Naša firma a zameriava na poskytovanie sprievodcovských, 

animačných a sprostredkovateľských služieb, ktoré poskytuje 

v rôznych mestách na Slovensku.  

 Naša firma sa snaží uspokojovať potreby všetkých zákazníkov,  

a preto sme sa rozhodli zahrnúť medzi naše aktivity novú službu, 

ktorú budeme prezentovať na  JA Veľtrhu podnikateľských talentov 

v Bratislave s názvom ,,Disney zábavka s RÉBUSOM" 

JA Firma RÉBUS bola registrovaná v Junior Achievement Slovensko               

pod registračným číslom PvCR 10/2015 - 2016 

 

Poslanie JA Firmy: 

 podporiť rozvoj cestovného ruchu na území nášho regiónu 

 prostredníctvom reálneho podnikania nadobúdať nové skúsenosti 

 umožniť osobnú realizáciu študentov v skutočnej firme 

 

Ciele JA Firmy: 

 zabezpečiť platobnú schopnosť 

 udržať sa na trhu 

 spokojnosť zamestnancov 

 dosiahnuť zisk 
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Naše činnosti 
Exkurzia ,,Po stopách M. R. Štefánika" 

Naša firma zorganizovala pre všetkých žiakov našej školy poznávaciu 

exkurziu do Košarísk. Cieľom bolo oboznámiť študentov so životom 

M. R. Štefánika, s jeho rodným domom a uctiť si jeho pamiatku                

na jeho Mohyle.  

 

Propagácia RÉBUS JA Firmy na Mikulášskych trhoch v Šuranoch 

Propagáciu našej firmy sme uskutočnili na Mikulášskych trhoch 

v Šuranoch prostredníctvom drobných, vlastnoručne vyrobených 

sladkostí predávajúcich za symbolickú cenu. 

 

Poznávacia exkurzia v Banskej Bystrici 

Spolu s konkurenčnou JA Firmou UKND Travel sme pripravili 

poznávaciu exkurziu Banskou Bystricou, ktorej cieľom bolo spoznať 

pamiatky mesta a oboznámiť spolužiakov s históriou mesta. 

 

Poznávacia exkurzia po Nitre pre žiakov zo Žiliny 

Spolu s konkurenčnou JA Firmou UKND Travel sme zorganizovali 

poznávaciu trasu pre SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku              

zo Žiliny, ktorú sme oboznámili s pamiatkami mesta Nitra a jej 

históriou. 
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Správa finančného oddelenia 
 

Úlohou finančného oddelenia je: 

- vedenie finančných záznamov  

- správa financií 

Vstupný kapitál si JA Firma RÉBUS zabezpečila predajom akcií 

pričom každá akcia mala hodnotu 1€. Celkový počet upísaných akcií 

bolo 80ks. 

Doterajšie akcie 

Akcia Náklady Výnosy Zisk/strata 

„Po stopách M. R. Štefánika“ 6,60 € 21,00 € Zisk 14,40 € 

Mikulášske trhy 59,47 € 42,87 € Strata 16,60€ 

Poznávacia exkurzia 

v Banskej Bystrici 

3,30 € 21,00 € Zisk 17,70 € 

Poznávacia exkurzia po Nitre 

pre žiakov zo Žiliny 

 

5,50 € 15 € Zisk 9,50 € 

 

I keď naša JA Firma RÉBUS nedopatrením po akcii „Mikulášske 

trhy“ dosiahla stratu nevzdala to ale následne zorganizovala 

poznávaciu exkurziu v Banskej Bystrici, ktorá jej pomohla 

nadobudnúť zisk, vyrovnať stratu a naďalej je schopná uhrádzať 

všetky výdavky.  
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Plánované akcie 

Akcia Predpokladané 

náklady 

Predpokladané 

výnosy 

Zisk 

„Disney zábavka 

s Rébusom“ 

23 € 60 € 37 € 

 

Akcia je naplánovaná na Termálnom kúpalisku Podhájska, z ktorej 

predpokladaný zisk je 37 €. 
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Kontaktné údaje 
Názov:       RÉBUS JA Firma 

Adresa:      Námestie hrdinov 7, 941 02 Šurany 

Sídlo:         Obchodná akadémia Šurany 

E-mail:       Rebus.s.s@centrum.sk  

mailto:Rebus.s.s@centrum.sk

