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Špoloc nosť UKND Travel, JA Firma pri Obchodnej akade mií  v Š uranoch 

bola zaloz ena  v 2. roc ní ku programu Podnikanie v cestovnom ruchu. 

Špoloc nosť realizuje svoje c innosti poc as s kolske ho roku 2015/2016. 

 

Ustanovuju ce valne  zhromaz denie sa uskutoc nilo 20. 11. 2015 za 

prí tomnosti nadpolovic nej va c s iny akciona rov spoloc nosti. Na valnom 

zhromaz dení  sa schva lili navrhnutí  c lenovia predstavenstva 

a dozornej rady, schva lili sa stanovy spoloc nosti a podnikateľsky  pla n.  

 

Zakladateľska  listina spoloc nosti UKND Travel, JA Firma bola oficia lne 

vydana  dn a 04. 12. 2015, na za klade splnenia poz iadaviek na zaloz ene 

a vedenie JA Firmy. 

 

Nas a spoloc nosť sa zameriava na poskytovanie sluz ieb v oblasti 

cestovne ho ruchu: 

→ sprievodcovske  sluz by 

→ sprostredkovateľske  sluz by 

→ animac ne  sluz by 

Šluz by poskytujeme v meste Š urany a v jeho blí zkom okolí . 

Po u spes ne zrealizovany ch akcia ch, by sme chceli nas e aktivity rozs í riť 

o nas u novu  sluz bu „Precha dzka minulosťou“ po meste Š urany, ktoru  

prezentujeme na JA Veľtrhu podnikateľsky ch talentov. 
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Špokojnosť nas ich za kazní kov je u na s na prvom mieste, preto sa 

snaz í me nas e sluz by neusta le zleps ovať, aby sme mohli poskytovať 

za kazní kom c o najleps ie sluz by na trhu. 

 

Kľu c ova  je pre na s aj starostlivosť o zamestnancov a aby sme ich 

motivovali k poda vaniu c o najleps í ch vy konov, zaviedli sme pravidelne  

mesac ne  odmen ovanie zamestnancov v podobe vy konnostny ch 

pre mií . 

 

V neposlednom rade je nas im cieľom zhodnotiť na s  vstupny  kapita l 

a prostrední ctvom rentabilny ch aktiví t zí skať c o najviac financ ny ch 

prostriedkov, aby sme si udrz ali do veru nas ich akciona rov, ktorí  na 

konci u c tovne ho obdobia mo z u oc aka vať dividendy. 
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Propagácia spoločnosti na Mikulášskych trhoch 

Propaga ciu nas ej firmy sme uskutoc nili na Mikula s skych trhoch 

v Š uranoch pomocou drobny ch, vlastnoruc ne vyrobeny ch sladkostí  

preda vany ch za symbolicku  cenu. 

 

Poznávacia exkurzia v Bratislave 

Špolu s konkurenc nou spoloc nosťou RÉ BUŠ sme pripravili pozna vaciu 

exkurziu Bratislavou, ktorej cieľom bolo navs tí viť vy stavu Titanic 

a obozna miť mlads í ch spoluz iakov 2. roc ní ka s histo riou na s ho 

hlavne ho mesta. 

 

Organizácia volejbalového turnaja 

Na nas ej s kole sme pred vianoc ny mi pra zdninami zorganizovali 

volejbalovy  turnaj. Kaz da  trieda si zostavila svoj s esťc lenny  tí m. 

V su boji sa stretli vs etky triedy a dokopy sa odohralo 20 za pasov. Na 

priebeh za pasov dozerali uc itelia telocviku a nas i s tudentskí  

rozhodcovia. Nechy bali ani diplomy pre ví ťazne  tí my. 
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„Prechádzka minulosťou“ 

Podstatou c innosti je previesť klientov historicky mi pamiatkami 

a obozna miť ich s histo riou na s ho malebne ho mesta Š urany. U lohou 

sprievodcu je c o najpresvedc ivejs ie sa stotoz niť s danou historickou 

osobnosťou a poskytnu ť c o najzaují mavejs ie informa cie. Šprievodca je 

oblec ení  v dobovom oblec ení  kvo li tomu, aby umoz nil klientom 

vytvoriť si obraz o danom období . 

 

Výlet do Kremnice 

Hlavny m cieľom vy letu je na vs teva mincovne v Kremnici, kde na s 

obozna mia s histo riou vy roby mincí . D als í m pla nom programu je 

sprievodcovska  c innosť Kremnicou, ktora  zac ne na na mestí . U lohou 

bude taktiez  poskytnu ť c o najzaují mavejs ie informa cie.  
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Cieľom finančného oddelenia študentskej spoločnosti 

je zabezpečiť: 

→ dostatoc ne  mnoz stvo vstupne ho kapita lu 

→ likviditu 

→ platobnu  schopnosť 

 

Vstupny  kapita l si s tudentska  spoloc nosť zabezpec ila predajom akcií  

v hodnote 1 €. Celkovy  poc et upí sany ch akcií  bol 75 ks. 

 

Cieľ zabezpec enia likvidity a platobnej schopnosti sme poc as na s ho 

doterajs ieho fungovania naplnili, pretoz e spoloc nosť bola vz dy 

schopna  uhra dzať svoje za va zky. Vedenie jednoduchej evidencie 

prí jmov a vy davkov na m pomohlo prehľadne sledovať stav a pohyb 

financ ny ch prostriedkov.  
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Prehľad výdavkov, príjmov a výsledku hospodárenia 

z jednotlivých akcií 

 

Akcia Výdavky Príjmy Bilancia 

,,Po stopách M. R. 
Štefánika“ 

5,40 € 12,00 € 6,60 € 

Mikulášske trhy 38,94 € 44,37 € 5,43 € 

Poznávacia exkurzia 
Bratislavou 

8,55 € 21,00 € 12,45 € 

SPOLU 52,89 € 77,37 € 24,48 € 

 

Naju spes nejs ou akciou bola akcia s na zvom Titanic, kde sme 

vyprodukovali najvys s í  zisk.  

 

Finančný plán – „Prechádzka minulosťou“ 

 

Akcia 
Predpokladané 

výdavky 
Predpokladané 

príjmy 
Bilancia 

,,Prechádzka 
minulosťou“ 

12,65 € 30,00 € 17,35 € 

SPOLU 12,65 € 30,00 € 17,35 € 

 

Predpokladane  prí jmy sme vykalkulovali na za klade zistenia 

predcha dzaju ceho za ujmu o sprievodcovsku  c innosť „Precha dzka 

minulosťou“ – 30 z iakov a kaz dy  z iak zaplatí  poplatok za 

sprievodcovsku  c innosť v hodnote 1 €.
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Názov:   UKND Travel, Ja Firma 

Adresa:  Na mestie Hrdinov 7, 942 01 Š urany 

Sídlo:   Obchodna  akade mia Š urany 

E-mail:  ukndtravel@gmail.com 

Web:   www.facebook.com/ukndtravel 
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