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1. Charakteristika firmy 

1.1.  Úvod  

 

Vďaka spoločnosti Junior Achievment Slovensko sme sa ako študenti 

Súkromnej strednej odbornej školy Postupimskej 37 v Košiciach, triedy II.B – 

Manažment regionálneho CR, rozhodli založiť si vlastnú spoločnosť YTA – 

Your Travel Assistant, JA Firma. Sídlo našej študentskej spoločnosti YTA – 

Your Travel Assistant, JA Firma sa nachádza v triede II.B pri SSOŠ 

Postupimská 37 v Košiciach.   

 

Naša činnosť má dve zamerania. Prvým je vytvorenie aplikácie pre 

ZSSK, a. s., čiže pre Železničnú spoločnosť Slovenska. Cieľom tejto aplikácie 

je zlepšenie orientácie na železniciach. Naša aplikácia rieši problémy 

študentov, či turistov na cestách. Aplikácia s názvom EasyGo  je odpoveďou 

na časté problémy cestujúcich, ktorí využívajú prepravu železničnými 

komunikáciami. Obsahuje informácie o dostupnosti voľných lístkov 

a miesteniek v jednotlivých vlakoch, navigáciu na základe schém vlakov 

a koľajísk, informácie o poskytovaných službách ZSSK, informácie 

o meškaní vlakov a spôsoby alternatívnej dopravy v prípade výluky, 

informácie o podnikoch na samotnej stanici či v jej okolí. Vďaka rôznym 

anketám zbierame postrehy a vypočúvame problémy cestujúcich. Nápad na 

vytvorenie tejto aplikácie boli aj naše postrehy, keďže služby železníc 

Slovenska využívame pravidelne. 

 

Ďalším zameraním našej spoločnosti je organizovanie výletov a exkurzií 

pre základné či stredné školy do známych destinácií a metropol Európy. 

Našou snahou je vytvoriť zaujímavé, zábavné a poučné akcie čo 

najvýhodnejšie, pričom dbáme na cenovú dostupnosť a bezpečnosť 

študentov. Jedná sa o výlety buď jedno alebo viacdňové.  
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1.2. Základné údaje 

 
YTA – Your Travel Assistant, JA Firma vznikla na základe zmluvy 

o združení č. 090/2016-2017 podľa občianskeho zákonníka §829 

a nasledujúca zmluva bola riadne registrovaná v JASR.  

Od toho okamihu začali členovia študentskej spoločnosti s prípravou 

Ustanovujúceho  valného zhromaždenia a s predajom akcií spoločnosti. 

Svoj vklad do podniku upísalo 65akcionárov.  

Spoločnosť YTA – Your Travel Assistant, JA Firma sídli v priestoroch 

SSOŠ Postupimská 37, 040 22 v Košiciach. Podľa dohody s vedením školy 

môže využívať technické zariadenia školy. Spoločnosť ukončí svoju 

činnosť najneskôr do 15. mája 2017.  

 

. Vklady akcionárov predaj: 65ks akcií po 1,- € = 65€ 

 

 

1.3. Organizačná štruktúra: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezident:

Júlia Bučková

Personálny m.:

Nikola Farkašová

Marketingový m.:

Miriam Kočanová

Produktový m.:

Patrícia Hlaváčová

Finančný m.:

Adriana Flašíková
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2. Návrh aplikácie EasyGo 

 

Nápad s návrhom na aplikáciu vznikol v našej firme na základe 

vlastnej skúsenosti z cestovania železničnou dopravou. Touto aplikáciou sme 

chceli priniesť zlepšenie cestovania, väčší komfort  a inováciu v cestovaní 

železničnou dopravou. Vytvorili sme návrh, ktorý obsahuje možnosť 

zakúpenia cestovných lístkov, miesteniek, schému zakúpených miesteniek 

priamo vo vlaku, mapa sedadiel, mapa železničnej stanice, vyhľadanie 

poskytovaných služieb na stanici a v jej okolí. 

Tento  rok sme sa snažili najmä o spojenie s vedením ZSSK. Ešte pred 

ukončením činnosti našej firmy a to najneskôr 15. Mája 2017, sa uskutoční 

stretnutie s ---- oddelením, na ktorom podáme návrh na aplikáciu podľa 

tohto plánu : 

 

 

Rozpočet Aplikácie – predaj nápadu 

Príjmy: 

Položka Cena € 

Predaj nápadu  EasyGO 700 

Spolu 700€ 

 

Výdavky: 

Položka Cena € 

Tvorba aplikácie EasyGO 300 

Spolu 300€ 
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2.1. Vzhľad návrhu pre aplikáciu 

 

 

  



7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denné menu 

EasyGO 
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3. Výlet do Prahy  

 

Naša firma sa zamerala tiež na organizovanie školských výletov do lákavých 

metropol Európy. Preto sme sa rozhodli zorganizovať poznávací zájazd do Prahy pre 

našu školu. Aby sme zistili, či by bol záujem o výlet na našej škole a hlavne aby 

sme vybrali destináciu, vytvorili sme anketu v triedach našej školy. Po rozdelení 

úloh sme spoločne našli najvýhodnejšie ubytovanie, dopravu, pamiatky a miesta, 

ktoré sú pútavé a chceli by ich študenti navštíviť. Na základe toho sme vytvorili 

kalkúláciu a to tak, aby bola naozaj výhodná a cenovo dostupná. Propagáciou tohto 

výletu bol nami vytvorený plagát, ktorý sme rozvesili po škole. Nachádza sa 

v prílohe č. 1. Po prijatí prihlášok a zálohy sme rezervovali ubytovanie a takisto 

lístky na vlak. Podrobný časový harmonogram je pripojený v prílohe č. 2. 

 

Z technických príčin sa termín presunul na 19.04. – 22.04. 2017 a zúčastní sa ho, 

v závislosti od zmeny termínu, 9 žiakov v sprievode dvoch učiteľov. Ubytovanie je 

rezervované v Hoteli Leon Praha a to 2x 4lôžková izba a 1x3lôžková izba. Hotel je 

situovaný  pár minút od centra mesta v pokojnej rezidenčnej štvrti. Vďaka 

ponúkaným službám, cenovej a časovej dostupnosti bol preto zvolený ako najlepšia 

voľba ubytovania. 

V cene zájazdu je zahrnuté ubytovanie, raňajky, poistenie, doprava súkromným 

železničným dopravcom RegioJet, poistenie a vstupenky do Prúhonického parku, 

Karlštejnu, Pražskej ZOO a plavba loďou po rieke Vltava.  

 

 

Účastníci zájazdu budú poistený v poisťovní UNIQUA, kde bude: 

 poistenie liečebných nákladov  

 poistenie úrazu  

 poistenie batožiny  

 poistenie zodpovednosti za škody 
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Hotel Leon Praha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1. Cenová kalkulácia  

 

Cenová kalkulácia PRAHA reálna 

POLOŽKA ŠTUDENT DOSPELÝ 

Doprava 23 € 26 € 

Ubytovanie 19,27 € 19,27 € 

Poistenie 6,50 € 6,50 € 

Metro 12 € 12 € 

Vstupy: 
  Pruhonický park 2 € 3 € 

Karlštein 8 € 10 € 

ZOO 6 € 8 € 

Plavba po vltave 5 € 5 € 

SPOLU 81,77 € 89,77 € 

   Počet  9 osôb 2 osoby 

Cena SPOLU 735,93 € 179,54 € 

Raňajky 72€ 16€ 

 
1003,47 € 

Cena na študenta 120 € 

Provízia  8,5€ / žiak 
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3.2. Harmonogram – Školský výlet PRAHA 

 

1. deň: 19. 04. 2017 – streda  

 3, 45 hod.  zraz Železničná stanica Košice 

 4, 03 hod. odchod vlakom z KE do Prahy 

 12, 12 hod. príchod do Prahy 

 12, 12 – 13, 00 hod. presun do ubytovacieho zariadenia 

 13, 00 – 14, 00 hod. ubytovanie v hoteli Leon Praha 

 14, 00 – 15, 00 hod. obed 

 15, 00 – 15, 30 hod. presun do centra Prahy 

 15, 30 – 18, 30 hod. obhliadka centra mesta a pamiatok  

 18, 30 – 19, 30 hod. večera  

 19, 30 – 20, 30 hod. večerná Praha 

 20, 30 – 21, 00 hod. presun do ubytovacieho zariadenia 
2. deň: 20. 04. 2017 – štvrtok  

 8, 00 – 9, 00 hod. raňajky 

 9, 00 – 9, 30 hod. presun do ZOO alebo na stanicu smer Karlštejn (skrátením 
výletu je možnosť len jednej z týchto variant) 

 9, 30 – 17, 00 hod. ZOO/Karlštejn – obed na mieste 

 17, 00 – 18, 00 hod. Večera 

 18, 00 – 21, 00 voľný program podľa pokynov vyučujúcich  

 21, 00 hod. presun do ubytovacieho zariadenia 
3. deň: 21. 04. 2017 – piatok 

 8,00 – 9,00 hod. raňajky 

 9, 00 – 9, 30 hod. presun k Vltave 

 9, 30 – 10, 30 hod. plavba loďou po vltave 

 10, 30 – 12, 00 hod. obhliadka kultúrno-historických pamiatok  (Václavské 
námestie, Socha sv. Václava, Múzeum, Jindřišská, Karlova Univerzita) 

 12, 00 – 13, 00 hod. obed  

 13, 00 – 17, 00 hod. obhliadka kultúrno-historických pamiatok (Celetná, 

Staromestské námestie, Orloj, Klementinum, Židovská štvrť, Karlov most, Petřín, 
Hradčany, Chrám sv. Víta, Zlatá ulička, Loreta) 

 18, 00 – 19, 00 hod. večera 

 19, 00 – 19, 30 hod. presun po veci do ubytovacieho zariadenia 

 19, 30 – 21, 15 hod. program podľa pokynov vyučujúcich, presun na železničnú 
stanicu  

 21, 44 hod. odchod vlaku späť na Slovensku 
4. deň: 22. 04. 2017 – sobota 

 6, 14 hod. príchod do Košíc 

 

 

. 
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3.3. Plagát 
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4. Iné aktivity firmy 

 

Dňa 23.11.2017 sa naša firma zúčastnila 4. Ročníka Veľtrhu cvičných firiem, ktorý 

organizovala naša škola, SSOŠ Postupimská.Prezentovali sme pred odbornou 

porotou svoje podnikateľské zručnosti a umiestnili sa tak medzi trojicu najlepších 

firiem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dňa 01.06.2017 sme sa tiež zúčastnili v spolupráci so spoločnosťou AT&T Global 

Network Services Slovakia workshopu zameraného na rozvoj prezentačných 

zručností, kde sme na záver dostali certifikát. Workshop bolsúčasťou 

medzinárodného projektu ASPIRE.  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://jaslovensko.sk/aspire
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5. Záver 

 

Vďaka firme YTA a  spoločnosti Junior Achievment Slovensko sme nadobudli 

množstvo užitočných informácií, zručností a schopností, ktoré môžeme využiť 

v budúcnosti v ekonomickej a podnikateľskej sfére. Pokročili sme taktiež 

v komunikácii so zákazníkmi a inými spoločnosťami, naučili sme sa pracovať v tíme 

a plniť si svoje povinnosti na určitých postoch vo firme, čím sme si overovali naše 

schopnosti a predpoklady pre manažérske činnosti. 

 

 

 

 

 

 

 


