
1 
 

Správa z podnikateľskej činnosti JA firmy SEPORtour za obdobie 

od 9. októbra 2015 do februára 2016 

 
 

Predmet podnikania 

Predmetom podnikania je organizovanie zájazdov, podujatí v CR  tvorba a realizácia produktov 

cestovného ruchu, poskytovanie sprievodcovských, informačných a animačných služieb. 

 

Opis podniku  

Založenie a fungovanie JA firmy je plne v kompetencii Združenia  študentov podnikania 

v cestovnom ruchu  Stredná odborná škola poľnohospodárska a služieb na vidieku Žilina, ktoré 

vzniklo na základe zmluvy o združení  fyzických osôb podľa Občianskeho zákonníka par. 829.  

Zmluva bola riadne zaregistrovaná v JASR.  

 

Sídlo študentskej spoločnosti v cestovnom ruchu: 

SEPORtour, JA firma  sídli v priestoroch Stredná odborná škola poľnohospodárska a služieb na 

vidieku Žilina ul. Predmetská 82, 010 01 Žilina 

 

Organizačná štruktúra 

V našej JA firme  SEPORtour  pracuje 5 manažérov, 5 asistentov a 13 zamestnancov, ktorí boli 

vybraní na základe posúdenia životopisov, motivačných listov a žiadostí a následného 

výberového konania , ktoré prebiehali v priestoroch učebne 4.T. 

 

Manažment JA firmy SEPORtour  

1. Generálny manažér :                      Matej Meluš  

2. Marketingový manažér :                Bruno Grinč  

3. Produktová manažérka :         Mária Štefková 

4. Manažérka ľudských zdrojov:       Veronika Lingešová   

5. Finančná manažérka :                    Simona Kostelná  

 

Poslanie: Poslaním CK SEPORtour je orientovať sa na potreby a požiadavky zákazníkov 

a ponúknuť im zaujímavý a hlavne cenovo-výhodný, kvalitný regionálny produkt  cestovného 

ruchu, organizovať zájazdy v domácom a regionálnom cestovnom ruchu, zvyšovať záujem 

žiakov a mladých študentov o cestovný ruch v Severopovažskom regióne, podporovať  ich 

vzdelanostnú a kultúrnu úroveň a tým sa zaslúžiť o ich výchovu a  rozvoj cestovného ruchu 

v regióne, ponúkať animačné programy, byť nielen ziskovo úspešná študentská spoločnosť, ale 

tiež dodržiavať etické zásady a byť sociálne a ekologicky zodpovedná. 

Veľkú pozornosť venujeme tomu, aby sme pre seba vytvorili vhodné pracovné prostredie. Je pre 

nás dôležité, aby sme udržiavali vzájomnú komunikáciu, pracovali v prostredí dobrej nálady 

a nebáli sa navzájom si poskytnúť pomocnú ruku. 

 

Vízia: Poskytujeme spoľahlivé, profesionálne služby v cestovnom ruchu, s cieľom 

uspokojovania zákazníkov. Sme konkurencieschopná spoločnosť, ktorá priťahuje nových 

zákazníkov a prináša im komplexné zážitky. Ponúkame vlastné produkty na kvalitnej úrovni. 
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Napĺňanie cieľov podniku  

 

Každý mesiac zvyšovať tržby oproti 

predchádzajúcemu mesiacu. 

splnené  

Vyplatiť akcionárom dividendy vo výške 

aspoň 15% z hodnoty akcie po likvidácií 

spoločnosti. 

nesplnené 

Vytvoriť aspoň jeden ďalší zájazd v 

domácom a jeden v zahraničnom cestovnom 

ruchu. 

splnené 

Zorganizovať aspoň jedno charitatívne 

podujatie. 

splnené, podpora nižšieho ročníka našou JA 

firmou v čajovni 

Do konca kalendárneho roka 2016 

zabezpečiť propagáciu produktov CK 

SEPORtour na stredné školy, základné školy 

a materské školy. 

splnené 

Každé 2 mesiace vyplácať mzdy 

zamestnancom. 

splnené 

Základným  cieľom je dosiahnuť spokojnosť 

zamestnancov. 

splnené 

  

 

Počiatočný kapitál SEPORtour, JA firmy 

 Základné imanie:                                                    71,10 €  predaj 79 ks akcii po 0.90 € 

 Pôžička od zamestnancov:                                          _ 

 

 

Spolu                   71,10 € 

 

Svoj vklad upísalo 48 akcionárov.  

Peňažné prostriedky sú uložené  v príručnej pokladnici a školskom trezore.  

 

Konkurencia SEPORtour 

Priama konkurencia:  

Študentská spoločnosť Empressa 

Trieda 3. E SOŠ PaSnaV 

- Ponuka a predaj stravovacích služieb vo forme školského bufetu. 

- Ponuka a predaj vlastných suvenírov. 

 

Nepriama konkurencia: A-TOURS, CK TRIP, EvaS Tour 
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Náklady JA firmy SEPORtour 

 

Kancelárske potreby   15,00€ 

Registračný poplatok    5,00€ 

Poplatky na workshopy a školenia   25,00€ 

Poplatky na súťaže   5,00€ 

Účtovné doklady    4,10€ 

Bankový poplatok   0,20€ 

Náklady na hlasovacie lístky   2,00€ 

Náklady na reklamu    10,00€ 

Mzdy manažmentu    276,00€ 

Mzdy zamestnancov   207,00€ 

Spolu                                              549,30€ 

 

 

Prehľad nákladov, výnosov a hospodárskeho výsledku 

 

Názov 

výrobku/služieb 
Náklady Výnosy 

Hospodársky 

výsledok 

Budatínsky rínok 2 9,40 7,40 

DOD- čajovňa 20 48 28 

Krakow 870 1026 156 

Vianočná 

Akadémia 
60 148 88 

Sprievodcovská 

činnosť 
0 19 19 

Školský ples 1981,01 2415 433,99 

Suveníry 4,50 25 21,50 

Celkom 2 937,51 3 690,4 753,89 

 

 

 

 


