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za rok 2016

71

© 2017

7
programov

14
projektov

12
zamestnancov

Sme tu 
25
rokov

300 939
Doteraz absolvovalo naše vzdelávacie programy spolu 

študentov na Slovensku
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JA Slovensko 
nezisková organizácia

Už 25 rokov realizujeme ucelenú koncepciu podnikateľského vzdelávania mladých ľudí v SR.
Poskytujeme nadštandardné podnikateľské, ekonomické a finančné vzdelávanie 
prostredníctvom praktických programov.
Naše programy podporujú podnikateľské a ekonomické myslenie, rozvíjajú finančnú gramotnosť a 
zručnosti mladých ľudí pre 21. storočie .
Máme viac ako 300 000 absolventov na základných, stredných a vysokých školách.
Pripravujeme a školíme učiteľov vo využívaní moderných metód vzdelávania.
Sme súčasťou celosvetovej siete 123 krajín JA Worldwide a súčasťou siete 41 európskych 
krajín JA Europe.

Slogan
Skúsenosťou k úspechu

Vízia
Mladí ľudia po absolvovaní našich vzdelávacích programov vedia, čo v živote chcú a ako to dosiahnu.

Poslanie
Vzdelávacie programy JA Slovensko vytvárame tak, aby študenti získali čo najviac reálnych skúseností 
s podnikaním, riadením firmy a narábaním s financiami. Programy a projekty prepájajú teóriu s praxou, 
pomáhajú študentom orientovať sa vo svete ekonomiky, a zároveň rozvíjajú ich komunikačné, 
prezentačné a sociálne zručnosti. 

Budujeme silné partnerstvá s podnikateľským prostredím. V spolupráci s manažérmi a špecialistami z 
praxe organizujeme množstvo podporných vzdelávacích aktivít a súťaží. 
Veríme v neobmedzený potenciál mladých ľudí a našimi aktivitami podporujeme talent, kreativitu a inová-
cie. Každoročne pripravujeme a školíme učiteľov vo využívaní moderných metód vzdelávania. 
Vytvárame a poskytujeme im didaktické pomôcky, učebné texty a metodické príručky.
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Milí priatelia, 

JA Slovensko patrí od svojho vzniku medzi 
organizácie, ktoré kladú veľký dôraz na kvalitu. 
V roku 2016 nám materská organizácia JA Europe 
udelila ocenenie Modelová organizácia siete Junior 
Achievement. Som nesmierne hrdý na to, že sa naša 
organizácia opäť zaradila medzi najlepšie 
organizácie Junior Achievement (JA) na svete. 
Koniec koncov, ucelená koncepcia ekonomického, 
finančného a podnikateľského vzdelávania mladých 
ľudí, ktorú na Slovensku realizujeme, prináša rok čo 
rok svoje ovocie. Či už v podobe čísiel – v školskom 
roku 2015/2016 počet absolventov našich programov 
prekročil hranicu 300 000 – alebo úspechu našich 
študentov v zahraničí. V medzinárodnom finále 
Company of the Year obsadili študenti z Gymnázia 
Poštová v Košiciach 2. miesto v silnej konkurencii 
35 krajín. 

Adam Šepetka
generálny riaditeľ JA Slovensko

Rok 2016 v JA Slovensko 

Najväčším aktívom organizácie sú jej ľudia. V prípade JA Slovensko to platí dvojnásobne. 
Viacerí zamestnanci a učitelia našich programov si v roku 2016 pripomenuli okrúhle výročia 
práce pre JA. Patrí im za to vďaka a tiež všetkým dobrovoľníkom, konzultantom z praxe, 
členom správnej rady a podporovateľom. Každý z nich je dôležitou súčasťou mozaiky, 
ktorá vytvára obraz JA na Slovensku. 

V našich programoch kladieme veľký dôraz na inovatívnosť a tak každý rok prinášame študentom 
a ich učiteľom nové príležitosti a možnosti rozvoja. V rámci medzinárodného projektu Certifikát 
podnikateľských zručností (ESP) sme prvýkrát zorganizovali Leaders for a Day – tieňovanie 
vrcholných manažérov našimi študentami v Bratislave a v Bruseli. Nový program JA A PENIAZE 
určený pre prvý stupeň základných škôl sme naplno odštartovali v školskom roku 2016/2017. 
Nezabúdame však ani na úspešné a roky etablované projekty, akými sú projekt Aspire či 
Konferencia mladých lídrov (JA Mladý líder), na ktorej sa v závere školského roka zúčastnili 
najúspešnejší študenti našich programov.
 
Milí priatelia, ďakujem všetkým, ktorí sa počas doterajšieho pôsobenia našej organizácie na 
Slovensku zaslúžili o jej rozvoj a k blížiacemu sa 25. výročiu nám spoločne prajem veľa tvorivých 
síl a zapálenie pre aktivity, ktoré pomáhajú mladých ľuďom rozvíjať ich zručnosti a orientovať sa 
vo svete práce. 
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JA Slovensko 
Vzdelávacie programy
Jadrom aktivít JA Slovensko sú dlhodobé vzdelávacie programy realizované 
ako celoročné predmety na školách .

Pomáhajú žiakom pochopiť základné ekonomické princípy. Zvyšujú finančnú 
gramotnosť žiakov a učia ich finančne plánovať svoju budúcnosť. Pomáhajú hľadať 
žiakom nové riešenia pre rozvoj podnikania a aktívnu turistiku. Učia žiakov samostatne 
a eticky sa rozhodovať a niesť zodpovednosť za svoje rozhodnutia. 

Každoročne ponúkame školám spektrum vzdelávacích programov, ktoré prinášajú študentom nové 
príležitosti a robia vyučovací proces zážitkovým a atraktívnym. Programy sú určené školám a ich
študentom ako voliteľné a nepovinné predmety alebo ako voľno-časové aktivity, prípadne ponúkajú 
aktivity pre prierezové témy v rôznych predmetoch. Naše vzdelávacie programy majú dlhodobý 
charakter. Určené sú pre žiakov základných a stredných škôl. Koncepcia programov je založená na 
metodike „learning-by-doing“ tak, aby študenti zážitkovým spôsobom získali reálne skúsenosti zo sveta 
podnikania a financií. 

Naše programy a aktivity 
sme koordinovali z 3 

regionálnych kancelárií.
Z Bratislavy, 

Banskej Bystrice a Košíc.

798 škôl

22 132 študentov

777 odborníkov z praxe

V školskom roku 2015/16 
sme zapojili:

874 učiteľov
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„Po absolvovaní programu JA Aplikovaná ekonómia a jeho spätnom hodnotení som 
vďačný za možnosť, ktorú som dostal a keby som ju ako druhák nevyužil a neprihlásil sa 
do tohto projektu, mohol by som si to celý život vyčítať. Určite budem, tak ako množstvo 
ďalších absolventov, na tento rok veľmi dlho spomínať, na nové tváre, ktoré som mal 
možnosť spoznať, na množstvo rozhovorov, ktoré som mal možnosť absolvovať, na 
nové možnosti, ktoré sa mi počas roka otvorili. Objektívne neviem prísť na dôvod, prečo 
by mladý ambiciózny a pracovitý človek nemal využiť túto možnosť, ak sa mu naskytne. 
To, čo získate, určite stojí za tú drinu, ktorá je za každým úspechom“, 
študent Gymnázia Poštová Košice Róbert Balluch 

”

“

 „Innovation Camp bol prínosom nielen pre žiakov základných škôl, ale aj pre ich ped-
agógov. Niečo také v tejto oblasti pre ZŠ chýbalo. Žiaci našej ZŠ boli nadšení, našli si 
nových kamarátov, naučili sa veľa, mali možnosť spoznať naše hlavné mesto. Ocenenia, 
ktoré si priniesli najúspešnejší, sú pre nich motívom, aby sa takýmto výzvam vzdelávania 
venovali aj v budúcnosti“, 
učiteľka programu JA Základy podnikania PaedDr. Viola Ondrušková (ZŠ Rybany) 

”
“

„Vďaka projektu JA Slovensko som sa naučil prezentovať svoje názory a komunikovať 
so staršími. Pri obchodných stretnutiach so zákazníkmi si občas spomeniem na stratégie, 
ktoré sme so spolužiakmi v rámci predmetu vymýšľali, keď sme chceli produkt 
študentskej firmy presadiť na našom malom školskom trhu. Myslím si, že je to jediný 
predmet, ktorý v podnikaní stále využívam. A od študentskej firmy to bol už len krôčik k 
serióznemu podnikaniu v oblasti svetelnej techniky“, zakladateľ firmy Lightech 
a absolvent programu JA Aplikovaná ekonómia Richard Kačík 

”

“

„Som rada, že decká učím tento predmet, je pre nich zaujímavý, študenti vidia praktické 
využitie a realitu, ktorú im v tomto predmete ponúkame. Pri témach finančnej gramotnosti 
sa mi aktívne prejavujú aj slabí žiaci a hlavne ich to zaujíma a mobilizuje“, učiteľka 
programu Viac ako peniaze Mgr. Ľubomíra Záňová (SOŠ Potravinárska Topoľčany)

”
“



JA A PENIAZE

V programe pre najmenších žiakov učíme 
prečo bez práce nie sú koláče a peniaze 
nerastú na stromoch. Finančnú gramotnosť 
žiakom sprostredkúvame vďaka pútavým 
obrázkom a reálnym situáciám, ktoré zažíva 
hlavný hrdina učebnice, Filip.

Program ponúka učiteľom prvého stupňa základných škôl možnosť vzdelávať svojich žiakov 
v oblasti finančnej gramotnosti formou zážitkového učenia. Žiaci sa naučia orientovať v základných 
finančných pojmoch a osvoja si základné zručnosti pre efektívne riadenie a plánovanie svojej finančnej 
budúcnosti. Program je spracovaný v súlade s Národným štandardom finančnej gramotnosti. Učebné texty 
sú doplnené obrázkami a prílohami pre žiakov, zážitkovými aktivitami a metodickou časťou pre učiteľa.  
V školskom roku 2015/2016 bol program pilotne spustený na 30 základných školách.  

www.jaslovensko.sk/jaapeniaze

30
škôl

30tri
ed

450 študentov

30 učiteľov

2 konzultantov
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JA Základy podnikania 

Prostredníctvom programu sa môžu piataci a šiestaci na základných školách prakticky učiť, ako 
to funguje v ekonomike a podnikaní. Pomáhajú im pri tom odborní konzultanti, ktorí absolvovali 
tréning k metodike programu JA Základy podnikania. 

Päť hlavných tém (peniaze, organizácia, manažment, výroba, marketing) je prezentovaných 
žiakom postupne počas 5 až 7 týždňov. Okrem rozvíjania ekonomického myslenia, finančnej 
gramotnosti a podnikateľských zručností je cieľom programu podnecovať žiakov, aby hľadali 
možnosti svojich budúcich povolaní a inšpirovali sa pozitívnymi vzormi od dospievajúcich 
a dospelých. Možnosť stať sa certifikovanými konzultantami programu využili odborníci 
spoločnosti MetLife i ďalších firiem a tiež absolventi programu JA Aplikovaná ekonómia.

www.jaslovensko.sk/jazakladypodnikania

Partner programu:

104
škôl

10
4

tri
ed

2047 študentov

67 učiteľov

104 konzultantov
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Program pozostáva z troch základných pilierov - teória ekonómie, JA Firma a odborný konzultant. 
Tie môžu byť doplnené ďalšími krátkodobými vzdelávacími projektmi. Teóriu vyučujú učitelia 
prostredníctvom interaktívnej online učebnice, ktorá pomáha študentom pochopiť cez príklady z praxe 
základné princípy ekonómie a hodnoty systému voľného trhu. Pod vedením učiteľa a konzultanta si 
zakladajú študentské firmy, ktoré simulujú činnosť akciových spoločností. V priebehu školského 
roka sa zoznamujú s praktickou stránkou podnikania a riadením firmy, učia sa komunikovať, spolupracovať, 
tvorivo myslieť a riešiť problémy. Samotná firma nie je fiktívnou záležitosťou, študenti pracujú s reálnymi 
peniazmi a ponúkajú reálne výrobky, prípadne služby. Po založení firmy si študenti volia manažment, 
emisiou akcií získajú základné imanie. Na základe marketingového prieskumu následne pripravujú 
podnikateľský plán a realizujú výrobu a predaj produktov alebo poskytovanie služieb s podporou 
marketingových aktivít. V priebehu podnikania vedú finančnú evidenciu a na záver školského roka činnosť 
ukončia jej uzavretím. Následne pripravia výročnú správu, vyplatia dividendy svojim akcionárom a JA Firmu 
zlikvidujú podľa platných predpisov. 

JA Aplikovaná ekonómia je najstarším vzdelávacím programom organizácie,
ktorý disponuje komplexným programom nadstavbových aktivít a projektov. 
Top udalosťou roka bol 21. ročník JA Veľtrh podnikateľských talentov, 
na ktorom svoje podnikanie prezentovalo 70 JA Firiem z celého Slovenska. 

www.ae.jaslovensko.sk
www.ae.jaslovensko.sk 

98
škôl

13
2

tri
ed

2 085 študentov

111 učiteľov

90 konzultantov

JA Aplikovaná ekonómia

Stredoškoláci si zakladajú vlastnú firmu a vďaka reálne nastaveným podmienkam rozvíjajú svoje 
komunikačné, personálne a pracovné kompetencie. Preniknú do problematiky fungovania firmy 
od jej založenia až po likvidáciu.

Partneri programu:
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JA Podnikanie v cestovnom ruchu 1 a 2

Partneri programu:

Žiaci na základných a stredných školách sa vďaka tomuto programu vedia lepšie orientovať vo 
svete cestovného ruchu. Motivuje ich k tomu, aby sa zaujímali o dianie vo svojom okolí a aby 
hľadali nové riešenia pre rozvoj podnikania a aktívnu turistiku vo svojom regióne.

JA Podnikanie v cestovnom ruchu je celoročný vzdelávací program, ktorý hravou formou učí žiakov 
vnímať okolie z pohľadu zahraničných návštevníkov, rozpoznávať ich záujmy, potreby a priority pri 
návšteve Slovenska. Výsledkom práce študentov je zhotovenie vlastného ponukového katalógu, 
podnikateľského plánu, propagačných materiálov o regióne, či výmenného pobytu pre partnerskú 
školu. Dôležitú úlohu v programe majú dobrovoľní konzultanti z podnikateľskej praxe, ktorí spolupracujú so 
žiakmi a poskytujú im poradenstvo a vlastné skúsenosti v tejto oblasti. V prípade rozšírenej dvojročnej 
verzie programu si žiaci v druhom ročníku štúdia zakladajú študentskú firmu v cestovnom ruchu, ktorá 
simuluje akciovú spoločnosť. Volia si svoj manažment, na základe prieskumu trhu hľadajú vhodný 
regionálny produkt, získavajú kapitál predajom akcií, vedú účtovníctvo a realizujú svoj podnikateľský plán. 
Poskytujú teda reálne služby alebo pracujú na vytvorení originálneho produktu. Zaoberajú sa 
marketingom, propagáciou svojho produktu a vedením účtovnej agendy. 

www.pvcr.jaslovensko.sk

66
škôl

95tri
ed

1 452 študentov

75 učiteľov

56 konzultantov
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Program je pre stredoškolákov atraktívny svojou interaktívnou podobou, keďže prebiehal simultánne 
v tom istom čase vo všetkých zúčastnených školách. Študenti mali možnosť podeliť sa o svoje názory 
na riešenie etických problémov v prípadových štúdiách so študentmi na celom Slovensku. 
Táto interaktívna komunikácia napomáha lepšiemu poznaniu a pochopeniu významu vzájomných 
odlišností a následnému rešpektovaniu sa. Súčasťou jednotlivých tematických blokov sú rôzne aktivity 
na tvorbu hodnôt a formovanie vlastných etických postojov.

www.evp.jaslovensko.sk

24
škôl

45trie
d 450 študentov

27 učiteľov

19 konzultantov

JA Učebnica ekonómie a podnikania
Spolu 18 kapitol obsahuje informácie o základných princípoch ekonómie, o trhovej ekonomike, 
úlohe štátu v ekonomike, ale aj o podnikaní a manažmente. Celé vzdelávanie prebieha 
prostredníctvom moderného online portálu.
Učebnicu ponúkame učiteľom rôznych typov stredných škôl, ktorí ju môžu využiť v spoločenskovedných 
predmetoch alebo krúžkoch. Učitelia namiesto klasických učebníc na svojich hodinách využívajú online 
JA Učebnicu ekonómie a podnikania, ktorá je pravidelne aktualizovaná. Učebné texty pre žiakov, ako aj 
možnosť testovania po každej kapitole, či riešenie otvorených otázok a úloh priamo na portáli, ponúka 
učiteľovi efektívnejšie pracovať so svojim časom na vyučovacích hodinách. Učebnica poskytuje výhody 
tiež pre študentov, ktorí môžu samostatne študovať jednotlivé kapitoly, testovať svoje vedomosti a vypra-
covávať úlohy, či už v škole, doma alebo kdekoľvek, kde majú internetové pripojenie a v čase, v ktorom im 
to vyhovuje.

www.vzdelavanie.jaslovensko.sk/ucebnicaekonomie

JA Etika v podnikaní 

Vzdelávací program JA Etika v podnikaní reaguje na najaktuálnejšie trendy v oblasti etiky 
podnikania. Pútavým obsahom i formou prebúdza aktívny záujem mladých ľudí o vnímanie 
etických hodnôt a podnecuje medzi študentmi diskusiu o platnosti univerzálnych etických 
princípov a hodnôt.

Partneri programu:

106
škôl

20
6

tri
ed

2 989 študentov

155 učiteľov
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Viac ako peniaze

Efektívne narábať s financiami a zodpovedne s nimi hospodáriť by mali vedieť žiaci už od 8. ročníka 
na základnej škole a všetci stredoškoláci. Ako funguje svet financií a to, že finančná gramotnosť nie 
je len o peniazoch sa naučia vďaka tomuto programu.

Partner programu:

Vzdelávací program Viac ako peniaze využíva zážitkové vzdelávanie a aktivizačné prvky vzdelávania. Je 
rozdelený do desiatich tematických celkov. Tieto na seba postupne nadväzujú od histórie peňazí, bánk a 
bankových produktov, cez vlastný účet, platobné nástroje, sporenie a investovanie, až po riziká. Témy sú 
štruktúrované tak, aby im žiaci porozumeli, rozšírili a umocnili svoje schopnosti. Žiaci na hodinách riešia 
praktické úlohy a problémy, s ktorými sa môžu stretnúť v bežnom súkromnom, či pracovnom živote. Pre 
učiteľov a žiakov je k dispozícii interaktívna e-learningová učebnica.

Žiaci v rámci programu podstupujú pravidelné testovanie, ktoré overuje ich vedomosti pred a po jeho absol-
vovaní. Na začiatku školského roka 2015/2016 bolo pred realizáciou vzdelávania úspešných 6 % 
všetkých testovaných. Na jeho konci sa úspešnosť zvýšila už na 65 %. 

www.viacakopeniaze.sk

183 
škôl

27
4

tri
ed

5 308 študentov

213 učiteľov

60 konzultantov

„Vďaka rôznym zážitkovým aktivitám, praktickým príkladom a stretnutiam s odborníkmi 
z bankovej praxe môžu učitelia programu Viac ako peniaze efektívnejšie vzdelávať 
žiakov v oblasti finančnej gramotnosti. Teší nás, že aj na základe výsledkov 
koncoročného testovania môžeme aj uplynulý školský rok hodnotiť ako úspešný,“ 
uviedol Ladislav Unčovský, výkonný riaditeľ Slovenskej bankovej asociácie. 

”
“
V Európe sa každoročne koná European Money Week (EMW), ktorého cieľom je propagovať príklady 
dobrej praxe. V tomto roku sa počas EMW (14. - 18. marca 2016) zapojili do zaujímavých aktivít aj školy v 
rámci programu Viac ako peniaze. Čo všetko učitelia so žiakmi zrealizovali, si môžete prečítať na 
www.viacakopeniaze.sk/emw.
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JA Slovensko
Projekty a príležitosti 2016

Vzdelávacie projekty JA Slovensko majú 
krátkodobý charakter. Mnohé sú doplnením, 
či nadstavbou celoročných vzdelávacích 
programov. Spoločne vytvárajú spektrum 
vzdelávacích aktivít, ktoré rozvíjajú pracovné 
kompetencie. 

Študenti, ktorí začínajú podnikať v študentských firmách, 
často nemajú predstavu, čo všetko riadenie firmy a práca 
v nej obsahujú. Nevedia, aké majú v pracovnej pozícii 
zodpovednosti, čo sa od nich očakáva, aké príležitosti môžu 
využiť. Dôležitou súčasťou programov sú preto dobrovoľní 
konzultanti a projekty, ktoré pripravujú študentov na cestu 
realizácie ich podnikateľských zámerov. Učiteľ dokáže 
sprostredkovať úspešné príbehy, vzory, odovzdať svoje 
vedomosti, vysvetliť teóriu, motivovať a viesť študentov, aby 
napredovali. Konzultant z praxe im vie však priamo spros-
tredkovať, čo znamená byť podnikateľom, pomôcť pri riešení 
problémov v rôznych oblastiach. Vie ich nadchnúť a spojiť 
s realitou obchodu a podnikateľského prostredia, dať im 
priamu spätnú väzbu na základe osobných skúseností. 
Preto sú konzultanti a praktické projekty cenení hlavne 
v programoch, kde si študenti zakladajú JA Firmu, alebo 
študentskú firmu v cestovnom ruchu. Úlohou projektov 
a súťaží v rôznych fázach študentskej firmy je poskytnúť
 študentom príležitosti získať pridanú hodnotu vo forme 
nových poznatkov, tréningov a osobnostného rozvoja. 
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Medzinárodný projekt Aspire pomáha mladým ľuďom ľahšie ukončiť strednú školu a pripraviť sa 
na úspešný štart do sveta práce. V školskom roku 2015/2016 projekt absolvovalo 957 slovenských 
stredoškolákov, ktorým sa venovalo celkovo 143 dobrovoľníkov.

Aspire

S odborníkmi zo spoločnosti AT&T Global Network Services Slovakia študenti absolvovali workshopy na 
rozvíjanie komunikačných a prezentačných zručností, vyskúšali si riadiť vlastné malé projekty, či zažili 
kariérny deň plný pracovných príležitostí. Nadobudnuté zručnosti a znalosti zužitkovali pri riadení 
študentských firiem, ale aj na súťaži JA Veľtrh podnikateľských talentov v Bratislave. V aktuálnom 
školskom roku plánujeme zapojiť do aktivít Školenie manažmentu, Workshop Prezentačné zručnosti 
a Deň kariéry podobný počet študentov JA Firiem. 

Okrem Slovenska sa projekt Aspire v ďalších 9 krajinách - Veľká Británia, Francúzsko, Nemecko, Izrael 
a Holandsko, Nemecko, Belgicko, Česká republika a India.  

Partner:

Spoločnosť ANASOFT ponúka manažmentom študentských firiem celodenné školenie z oblasti 
marketingu, ľudských zdrojov a samotného riadenia firmy. 

Konferencia prezidentov JA Firiem

Partner:

Začiatkom októbra sa už po 12. krát konala v Bratislave, vo firme ANASOFT, Konferencia prezidentov JA 
Firiem. Užitočné informácie z oblasti projektového manažmentu, marketingu, ľudských zdrojov a samot-
ného riadenia firmy študentom sprostredkovali manažéri firmy ANASOFT. Okrem teoretických vedomostí si 
študenti prakticky vyskúšali komunikačné a prezentačné techniky, prácu v tíme a nadviazali nové kontakty.
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Skills for the Future

JA Europe v partnerstve s automobilkou Hyundai Motor Europe vytvorili medzinárodný projekt Skills for 
the Future na podporu vzdelávania mladých ľudí, ktorých na jednej strane zaujíma veda, technika 
a strojárstvo a zároveň chcú získať podnikateľské zručnosti.

Stredoškoláci, ktorí si založili v rámci programu JA Aplikovaná ekonómia svoju JA Firmu, mali možnosť 
zamerať ju na automobilový priemysel. Tieto firmy spolupracovali so zamestnancami spoločnosti Hyundai, 
s ktorými konzultovali podnikateľský zámer, vývoj produktu a marketingovú komunikáciu.

Projekt má niekoľko navzájom nadväzujúcich úrovní. Prvou z nich je online portál s úvodným vzdelávacím 
kvízom, kde si študenti môžu overiť svoje vedomosti z oblasti automobilového sektora. Následne odborníci 
z rôznych oddelení spoločnosti Hyundai prichádzajú do škôl, kde so študentami realizujú rôzne aktivity 
a vedú diskusiu na základe prípadovej štúdie. 

Všetky zapojené školy mali možnosť prihlásiť sa so svojím produktom do súťaže JA Veľtrh podnikateľských 
talentov, na ktorom spoločnosť Hyundai udeľovala cenu Najlepší nápad pre produkt alebo službu 
v automobilovom priemysle. Víťazný tím sa zúčastnil na európskom finále Hyundai Skills for the Future 
Award, ktoré sa konalo v Madride. Slovensko reprezentovala JA Firma ZEAL z Gymnázia sv. Tomáša 
Akvinského Košice. Košickí študenti získali skvelé 2. miesto s podnikateľským nápadom na výrobu 
sedadla Sensor Chair, ktoré v automobile sníma sediaceho vodiča a posiela informácie o jeho polohe 
do mobilnej aplikácie.

www.skillsforthefuture.eu

Partner:

17 
škôl

18tri
ed

333 študentov

18 učiteľov

10 konzultantov
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Projekt globálneho podnikania

Partneri:

Projekt globálneho podnikania podporuje lepšie porozumenie globalizácie, podnikania a skúseností 
potrebných pre úspech mladých ľudí v globálnej ekonomike. Na Slovensku sme v roku 2016 projekt 
realizovali so spoločnosťami Siemens Slovensko a SAP Slovensko. 

Projekt globálneho podnikania sa skladá z 3 častí - online platformy a vzdelávacieho kvízu, stretnutia 
konzultanta so študentmi a študentskej firmy zameranej na medzinárodné podnikanie. Projekt prináša 
do škôl profesionálov z rôznych oblastí. Stretnutie s nimi môže študentom pomôcť pochopiť význam 
globalizácie, či jednotlivých zamestnaní a profesií vo svete. Konzultanti vedú vzdelávacie aktivity a diskusie 
o globálnych problémoch v nadnárodných spoločnostiach a medzinárodnom obchode. Triedy, ktoré 
realizujú JA Firmu, majú príležitosť nadviazať spoluprácu so študentskými spoločnosťami v zahraničí 
a založiť si študentské spoločné podniky. Partnerstvá vytvárajú prostredníctvom online platformy 
www.jaewb.org a medzinárodný obchod zameriavajú prevažne na predaj produktov medzi spoločnosťami. 

Európske finále GEP Signature Award prebiehalo online formou. Študenti zasielali podnikateľské plány 
spolu s videom do JA Europe, kde ich následne hodnotili porotcovia. Za Slovensko sa zúčastnila JA Firma 
Manson z Gymnázia v Dubnici nad Váhom so svojím hlavným produktom – dokovacou stanicou tlačenou 
z ekologického materiálu na 3D tlačiarni. 

www.globalenterpriseproject.eu

20 
škôl

20tri
ed

332 študentov

20 učiteľov

9 konzultantov
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Social Innovation Relay

Social Innovation Relay (SIR) je unikátny medzinárodný projekt zameraný na osvetu v oblasti 
sociálne prospešného podnikania a tvorbu podnikateľských konceptov. Je organizovaný za účasti 
veľkého počtu európskych krajín, Singapúru a Japonska v spolupráci so spoločnosťou 
Nationale-Nederlanden (NN). 

SIR vyzýva študentov stredných škôl rozvíjať inovatívne podnikateľské idey, ktoré riešia spoločenské prob-
lémy. Študenti pracujú v 2 - 4 členných tímoch, pričom úlohou tímu je spoločne vypracovať podnikateľský 
nápad v oblasti sociálneho podnikania. Projekt zároveň poskytuje mladým ľuďom praktické zručnosti a 
podnikateľské znalosti prostredníctvom kombinácie virtuálneho a face-to-face mentoringu so skúsenými 
odborníkmi. Študenti prejdú celým radom súťažných etáp až po medzinárodné finále s použitím nových 
komunikačných technológií v online prostredí.
 
Viac ako 400 študentov slovenských stredných škôl predstavilo takmer 160 nápadov. Ich sociálne 
prospešné nápady pomáhajú okoliu aj celej spoločnosti. Národné online finále súťaže sa uskutočnilo 19. 
mája a svoj nápad v ňom predstavilo vybraných top 10 tímov. Prvé miesto získal tím ZEAL (v zložení Dávid 
Lukáč, Matej Mikloš, Pavol Rabatin, Tadeáš Hrušovský) z Gymnázia sv. Tomáša Akvinského Košice, 
ktorý sa zároveň zúčastnil na medzinárodnom online finále.

www.sir.jaeurope.org

Partner:

80 
škôl

39
2 

tri
ed

2 486 študentov

100 učiteľov

13 konzultantov
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Študentskou konferenciou JA Mladý líder dávame príležitosť úspešným študentom, víťazom súťaží 
JA Slovensko a držiteľom Certifikátu ESP, ktorí svojimi výsledkami dokázali, že majú nové nápady, 
organizačné schopnosti a vedia motivovať a viesť svojich spolužiakov.

V roku 2016 sme konferenciu realizovali formou štvordňového intenzívneho tréningu a súťažných aktivít. 
Tridsať stredoškolákov absolvovalo od 27. do 30. septembra v Belušských Slatinách sériu interaktívnych 
workshopov a aktivít. Zdokonaľovali si svoje komunikačné a riadiace schopnosti, prezentovali výsledky 
tímovej práce a spoznávali samých seba.

JA Mladý líder 2016

“Naším cieľom je podporiť kvalitné vzdelanie mladých ľudí, aby mohli byť čo najlepšie 
pripravení pre vstup na trh práce. Či už sa raz rozhodnú podnikať alebo byť zamestnaní 
vo firme, pevne verím, že ich tento projekt obohatil a priniesol im praktické skúsenosti 
ako riešiť konkrétne situácie v reálnom živote,” 
uviedla generálna riaditeľka Citi Slovenská republika Veronika Špaňárová. 

”
“
Tlačová správa | Fotogaléria

Partner:
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Innovation Camp je jedinečný projekt, súťaž, počas ktorej žiaci pracujú v tímoch s rovesníkmi 
z iných škôl. S pomocou odborníkov z praxe hľadajú originálne riešenie, rozvíjajú svoje tvorivé 
myslenie, rozhodovacie, komunikačné a prezentačné zručnosti. Musia sa veľmi rýchlo adaptovať 
na nové podmienky a sústrediť sa na inovatívne riešenie problému, efektívnu prípravu a obhajobu 
svojho nápadu pred porotou.

V roku 2016 JA Slovensko realizovalo dve súťaže Innovation Camp pre žiakov základných a stredných 
škôl, ktorí sa zapojili do programov JA Základy podnikania a JA Firma. 

Innovation Camp

Súťaž, ktorá sa uskutočnila 23. júna v Bratislave, bola vyvrcholením vzdelávacieho programu JA Základy 
podnikania. Bola to prvá súťaž svojho druhu na Slovensku pre 60 žiakov z celého Slovenska.

Žiaci riešili hravú súťažnú výzvu spočívajúcu v navrhnutí prototypu hračky pre ľubovoľnú vekovú 
kategóriu. Každý zo šiestich súťažných tímov mal prideleného odborného konzultanta. Prvé miesto získal 
prototyp hračky Príšerka Bugy, ktorá deti zabaví, odoženie zlé sny a uchová tajomstvo. Členmi 
víťazného tímu boli Svetlana Koreňová (ZŠ Gorazdova ul., Bánovce nad Bebravou), Radoslav Kolár 
(ZŠ Kežmarská ul., Košice), Miloš Harmady (Katolícka spojená škola sv. Vincenta de Paul, Levice), Marco 
Baláž (ZŠ Rybany), Sebastian Kotesa (ZŠ Sekule) a Veronika Hornáková (ZŠ Školská ul. Veľké Kostoľany. 

Innovation Camp 
pre absolventov programu JA Základy podnikania 

Partner:

10 
škôl

11
 

tri
ed

60 študentov

11 učiteľov

8 konzultantov

Fotogaléria
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JA Citi International  
Innovation Camp

Študenti navrhovali sociálny podnik, bez potreby pravidelných dotácií zo strany štátu, či obce, 
ktorý by vytvoril najmenej tri nové pracovné miesta pre dlhodobo nezamestnaných s portfóliom 
inovatívnych produktov a služieb. 9. novembra 2016 JA Slovensko a Citi Foundation realizovali 
v Bratislave Innovation Camp pre 120 študentov stredných škôl z celého Slovenska a Česka. 

Víťazom súťaže sa stal tím č. 1 s názvom Saganovci, ktorý priniesol riešenie výzvy v podobe založenia 
sociálneho podniku HP & SN (Help people and Slovak nature). Tento podnik by sa zameriaval nielen 
na podporu zamestnávania znevýhodnených skupín obyvateľstva, ale aj na rozvoj dosiaľ nie naplno 
využívaných kútov slovenskej prírody. Druhé miesto si odniesli súťažiaci z tímu č. 7 s názvom 7Heaven, 
ktorí zamerali oblasť pôsobnosti svojho sociálneho podniku na odvetvie drevospracujúceho priemyslu.

“Teší ma, že o medzinárodný JA Citi Innovation Camp bol medzi slovenskými a českými 
študentami veľký záujem, čo dokazuje, že podobné projekty zamerané na rozvoj pod-
nikateľského vzdelávania mladých ľudí majú význam. Spoločensky zodpovedné aktivity 
patria k dôležitým hodnotám našej spoločnosti, preto nás zaujímalo, čo by na danú tému 
dokázali vymyslieť mladí ľudia, keby pracovali v globálnej banke akou je Citi. S výsled-
kom som spokojný a verím, že aj účastníci dnešného dňa si odniesli cennú skúsenosť 
pre ich budúci profesijní život,“ povedal predseda odbornej poroty, generálny riaditeľ 
Citibank v Českej republike a regionálny riaditeľ pre Českú 
a Slovenskú republiku Michal Nebeský. 

”

“

Partner:

Zažite Innovation Camp v dvoch minútach – pozrite si video zo súťaže.

24 
škôl

24
 

tri
ed

120 študentov

22 učiteľov

14 konzultantov
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Podpora inovácií v podnikaní

Projekt využíva model JA Firmy a inšpiruje mladých ľudí, aby prišli s inovatívnymi podnikateľskými 
nápadmi orientovanými na oblasť poľnohospodárstva, potravinárstva a cestovného ruchu.

V rámci projektu Podpora inovácií v podnikaní zavítali naši študenti 25. a 27. mája do Inovačného centra 
firmy Monsanto Slovakia v Milhostove pri Prešove a do Výskumného ústavu rastlinnej výroby v Borovciach 
pri Piešťanoch. Zamestnanci oboch pracovísk im prezentovali svoju výskumno-vývojovú činnosť, popísali 
históriu výskumu a tradície rastlinnej výroby na Slovensku. Taktiež sa dozvedeli akú podporu môžu 
poľnohospodárski podnikatelia získať od týchto pracovísk. Účastníci mali jedinečnú príležitosť navštíviť 
pokusné polia s rôznymi poľnohospodárskymi plodinami, ktorými sa pracoviská zaoberajú.

Partner:

Certifikát podnikateľských zručností ESP 

Entrepreneurial Skills Pass (ESP) je medzinárodne uznávaný certifikát, ktorý osvedčuje 
podnikateľské zručnosti študentov vo veku 15 až 20 rokov. Prvou podmienkou je reálna 
podnikateľská skúsenosť počas školského roka. Druhou časťou je nástroj sebahodnotenia 
študentov, ktorý mapuje ich celkový pokrok v JA Firme. Záverečný test preverí podnikateľské, 
ekonomické a finančné vedomosti študentov, ktoré získali počas práce v JA Firme. 

Študenti prácou v skupinách a pod vedením svojich učiteľov a biznis konzultantov zakladajú a riadia 
JA Firmy, realizujú svoje nápady v praxi a rozvíjajú širokú paletu podnikateľských kompetencií a zručností. 
Posudzovanými kľúčovými podnikateľskými kompetenciami sú kreativita, vytrvalosť, vynaliezavosť, 
sebavedomie, iniciatíva, tímový duch a zmysel pre zodpovednosť.

ESP certifikát otvára študentom dvere k ďalším príležitostiam. Pre študentov, ktorí chcú pokračovať ďalej 
v štúdiu, sú dostupné tréningy, kariérne workshopy a štipendiá. Študentom, ktorí sa rozhodnú pre pracovnú 
skúsenosť, ponúkajú zamestnávatelia stáže a ďalšie pracovné možnosti. Tí, ktorí sú pripravení naštartovať 
svoju vlastnú firmu, môžu využiť mentoring, prístup k financiám a ďalšiu podporu siete partnerov. 
V školskom roku 2015/2016 ESP certifikát úspešne získalo 206 absolventov JA Firiem. 

Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si oficiálne video o ESP certifikáte. 
www.entrepreneurialskillspass.eu
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V dňoch 19. – 20. septembra sa vo Viedni konal International Summit for Educators v rámci projektu 
Entrepreneurial Skills Pass (Certifikát podnikateľských zručností). Na summite sa zúčastnilo 13 učiteľov 
stredných škôl zo Slovenska. Súčasťou programu boli okrem odborných panelov, na ktorých vystúpili 
zástupcovia zamestnávateľov, aj praktické workshopy pre učiteľov bohaté na nápady a nové trendy 
v podnikateľskom vzdelávaní.

International Summit for Educators 

Digitálna garáž 

Spoločnosť Google spustila v júni 2016 na Slovensku projekt Digitálna garáž. Nezisková organizácia 
JA Slovensko sa stala jedným z hlavných partnerov tohto projektu. V školskom roku 2016/2017 sme 
projekt začlenili do vzdelávacieho programu JA Firma. Existuje množstvo spôsobov využitia internetu na 
rozvoj firmy a práve Digitálna garáž môže študentom pomôcť uspieť online – v sociálnych médiách, 
vyhľadávačoch a v ďalších oblastiach. Účasť v projekte a celý kurz so získaním certifikátu je bezplatný. 

www.jaslovensko.sk/digitalnagaraz

Partner: |

Držiteľom ESP certifikátu sa dostalo jedinečnej príležitosti stráviť celý pracovný deň so 
skutočným lídrom. V rámci projektu Leaders for a Day  (L4D) mali študenti zo 14 krajín vrátane 
Slovenska možnosť zistiť, ako vyzerá pracovný deň top manažérov. 

Leaders for a Day

Začiatkom septembra tieňovalo 10 študentov v Bratislave lídrov z oblasti IT sektora, bankovníctva i štátnej 
správy. Dvaja slovenskí študenti sa zúčastnili európskeho Leaders for a Day 19. októbra v Bruseli. Aleš 
Manica z Gymnázia Trebišovská Košice strávil pracovný deň s generálnou riaditeľkou spoločnosti WPP, 
ktorá ho zasvätila do tajov marketingu európskej verejnej správy. Igor Súlovský zo Strednej odbornej školy 
Partizánske „v tieni“ šéfa časopisu The Parliament Magazine dokonca napísal vlastný článok 
o nezákonnom obchodovaní s ľuďmi. Projekt L4D sa na európskej úrovni uskutočnil 19. októbra 2016. 
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Nový projekt organizácie JA Europe s názvom JA Back to School spája poslancov na národnej 
a európskej úrovni so vzdelávacími inštitúciami v členských štátoch EÚ. Ambasadorkou za 
Slovensko sa stala europoslankyňa Jana Žitňanská. 
 
V priestoroch Obchodnej akadémie na Račianskej ulici v Bratislave sa 22. septembra stretla s vyše 
30 študentami, aby sa s nimi podelila o „príbeh“ jej úspechu. 

JA Europe 
JA Back to School  

“Tak a opäť raz som sa vrátila do školských lavíc. V rámci projektu organizácie Junior 
Achievement Slovensko som návštívila Obchodnú akadémiu Račianska, kde som mala 
vynikajúcu debatu o dôležitosti podnikateľských zručností, o prepájaní teórie a praxe a 
o tom, že stále môže platiť “škola hrou” :) na debate boli aj študenti z OA Nevädzová, 
OA Levice a Gymnázia v Dubnici nad Váhom a porozprávali mi svoje skúsenosti so 
založením a riadením študentskej firmy. Ináč musím povedať, že okrem toho, že mali 
skvelé podnikateľské nápady, mali aj pri ich prezentácii výborný prejav!” 
uviedla J. Žitňanská. ”

“
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JA Slovensko
Súťaže 2016 

Súťaže sú zakončením každého JA vzdelávacieho  

programu. Každá súťaž predstavuje vo svojej 

podstate samostatnú vzdelávaciu aktivitu, je to kapitola 

sama o sebe. Príprava na ne vyžaduje odvahu a odhod-

lanie, vysoké nasadenie, čas navyše venovaný príprave 

a často hodiny práce a tréningu. V JA Slovensko sa 

snažíme, aby sme v spolupráci s partnermi pripravili  

pre študentov profesionálne prostredie, konzultantov 

k príprave, relevantnú porotu a odmenu vo forme  

nielen vecných cien, ale aj ďalších príležitostí,  

akými sú napríklad účasť na medzinárodných aktivitách  

alebo odborných konferenciách.
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JA Business Idea je súťaž podnikateľských nápadov pre študentov - jednotlivcov, ktorí v školskom roku 
pracujú v študentskej firme. Študenti môžu prezentovať nápad, produkt vo fáze prototypu, alebo výrobok či 
službu, ktoré zrealizovali v rámci JA firmy. 

Odborná porota súťaže hodnotí video prezentáciu a podnikateľský zámer. Cení sa najmä originalita, 
podnikavosť, schopnosť uplatniť sa s produktom na trhu a prezentačné zručnosti. Víťazkou súťaže sa 
v roku 2016 stala Lucia Ďubeková zo Strednej odbornej školy v Námestove, ktorá vymyslela knižku pre 
deti Vitamínkovo. Knižka pútavým a hravým spôsobom vysvetľuje deťom, ako sa majú zdravo stravovať. 
Do celoslovenského finále súťaže, ktoré sa konalo 16. júna v sídle firmy ANASOFT v Bratislave, sa 
prebojovalo 11 študentských nápadov. 

JA Aplikovaná ekonómia  
JA Business Idea  

„Súťaž Business Idea priniesla aj vo svojom druhom ročníku niekoľko zaujímavých 
nápadov. Cieľavedomosť, odvaha a cit pre inovácie – to sú vlastnosti, ktoré 
charakterizujú tohtoročných finalistov. Kreativita a ambície účastníkov súťaže 
potvrdzujú, že súťaž Business Idea, ktorá je ďalším spoločným projektom dlhoročnej 
spolupráce spoločnosti ANASOFT a JA Slovensko, má zmysel“, 
uviedol Stanislav Čekovský, výkonný riaditeľ ANASOFT APR a predseda poroty.

”
“
Webová stránka | Tlačová správa | Fotogaléria

Partner:
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Súťaž je zavŕšením celoročného úsilia študentov, kde prezentujú svoje podnikateľské plány, 
výrobky a služby. Veľtrh je miesto, kde stretnú svoju konkurenciu a súťažia v rôznych kategóriách. 
Na 21. ročníku súťaže JA Veľtrh podnikateľských talentov 2016 sa udelili ceny najlepším študentským 
firmám a tímom v rámci vzdelávacích programov JA Aplikovaná ekonómia a JA Podnikanie v cestovnom 
ruchu. Hodnotiaca porota zložená z 34 odborníkov z rôznych oblastí posudzovala v 7 hlavných kategóriách 
74 podnikateľských plánov. Zamerala sa aj na dosiahnuté finančné výsledky, využitie marketingových 
nástrojov, tímovú spoluprácu či nadobudnuté podnikateľské zručnosti študentov. Na veľtrhu súťažilo 370 
študentov z 50 študentských firiem programu JA Aplikovaná ekonómia. Na organizácii súťaže sa podieľalo 
28 dobrovoľníkov. 

Hlavnú kategóriu za najlepší podnikateľský nápad získala firma ZEAL z Gymnázia sv. T. 
Akvinského, Zbrojničná v Košiciach za stoličku Sensor Chair, ktorá sníma sediaceho vodiča a posiela 
informácie o jeho polohe do mobilnej aplikácie. Odborná porota taktiež vybrala dve firmy, ktoré 
reprezentovali Slovensko na medzinárodných súťažiach v Španielsku a Švajčiarsku. Na finále Company 
of the Year Competition do švajčiarskeho Luzernu postúpila študentská firma IRDIFY (Gymnázium, 
Poštová, Košice), ktorá prezentovala univerzálny diaľkový ovládač určený pre mobilné zariadenia. 
Na európskom finále súťaže Skills For the Future v Madride SR reprezentovali zástupcovia JA Firmy ZEAL.
  

JA Veľtrh podnikateľských talentov 2016

Webová stránka | Tlačová správa a víťazi súťaže | Fotogaléria | Video
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Company of the Year Competition 2016

“Konkurencia bola veľmi silná, pretože tu boli najlepšie študentské firmy Európy. 
Museli sme bojovať naplno po celé tri dni, aby sme porotu zaujali. Cenný kov je iba 
zadosťučinením za celoročnú ťažkú prácu”, povedal Pavol Drotár z JA Firmy Irdify.

“
”

Európske finále Company of the Year sa konalo v dňoch 25. - 27. júla vo švajčiarskom Luzerne. 
Slovenská študentská firma Irdify v zložení Lenka Mirdová, Juraj Mičko, Michal Pándy, Róbert Balluch 
a Pavol Drotár z košického gymnázia na Poštovej ulici obsadila skvelé 2. miesto v konkurencii 36 firiem. 
Okrem spoločnej ceny Michal Pandy získal ocenenie Leadership Award za preukázané líderské zručnosti. 
V európskom finále súťažilo vyše 200 študentov z 35 krajín vrátane Izraela, Turecka a Ruska. Prvú cenu 
získali študenti z Dánska za mobilnú aplikáciu pre dyslektikov pre ľahšie čítanie titulkov na obraze. 
Na treťom mieste sa umiestnila študentská firma z Veľkej Británie, ktorej knižky pomáhajú deťom 
chorým na rakovinu znášať vedľajšie účinky chemo a rádioterapie. 

Jedným z porotcov Ceny za IT inovácie bola Mária Nosáľová Grežďová, ktorá pôsobí ako 
HR Country Manager v spoločnosti AT&T Global Network Services Slovakia. 

„Mali sme možnosť spoznať šikovných aktívnych mladých ľudí z celej Európy. Urobili na 
nás dojem svojou odvahou, vytrvalosťou a najmä chuťou niečo dokázať, urobiť inak či 
pustiť sa do neznámych oblastí. Všetko toto preukázal aj slovenský tím Irdify, ktorý môže 
byť na svoje druhé miesto v tak silnej konkurencii skutočne hrdý. JA dáva študentom 
príležitosť vyskúšať si užitočné veci a budovať si zručnosti do budúcna, čo považujem 
za veľký prínos a som rada, že aj my v AT&T môžeme k tejto snahe prispieť”, 
uviedla Nosáľová Grežďová. 

“
”

Webová stránka | Tlačová správa
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Môj projekt pre región je súťaž dvoj až trojčlenných tímov zapojených v programe Podnikanie 
v cestovnom ruchu. Úlohou študentov je vypracovať a zrealizovať projekt, ktorý zviditeľní miestnu 
lokalitu, historické pamiatky, remeselníkov, atrakcie, či iné zaujímavosti, ktoré by podporili rozvoj 
cestovného ruchu daného regiónu. 

Súťaž je rozdelená na dve kolá, kde v korešpondenčnej časti prostredníctvom video vizitky študenti 
prezentujú ideu projektu s postupom na jeho realizáciu. Ak súťažiaci postúpia do finále, prezentujú už 
zrealizovaný projekt s konkrétnymi výsledkami. Hodnotenie odbornej poroty je zamerané najmä na výber 
námetu, jeho jedinečnosť a opodstatnenie, využiteľnosť projektu pre rozvoj cestovného ruchu v regióne, 
jeho udržateľnosť a schopnosť študenta svoj nápad prezentovať a predať.

V hlavnej kategórii súťaže Môj projekt pre región 2016 zvíťazil tím zo Strednej odbornej školy 
obchodu a služieb v Trenčíne so zábavno-náučnou cestou Po stopách Čertov. Tá spája zaujímavé 
miesta v Trenčianskom kraji. V kategórii Najlepší regionálny produkt v cestovnom ruchu získal 
1. miesto tím zo Súkromnej strednej odbornej školy podnikania EDUCO v Námestove za poznávací 
zážitkový zájazd po vybraných miestach na Orave. Do finále súťaže, ktoré sa konalo 9. júna v Banskej 
Bystrici, sa prebojovalo 12 najlepších tímov.

JA Podnikanie v cestovnom ruchu
Môj projekt pre región

Partneri:

Vitajte v našom regióne
Cieľom tímovej súťaže Vitajte v našom regióne je podpora schopností a zručností žiakov 
potrebných pre prípravu prezentácie vlastného regiónu, jeho kultúrnych, historických, prírodných 
a turistických zaujímavostí. Zámerom súťažiacich je zvýšiť záujem o daný kraj a prilákať do neho 
turistov. 

Na 13. ročníku súťaže Vitajte v našom regióne predstavilo 24 študentských tímov svoje podnikateľské 
nápady na zatraktívnenie regiónov Slovenska, v ktorých žijú. O víťazoch rozhodla odborná porota, ktorá 
hodnotila úroveň produktov cestovného ruchu, podporné materiály, realizáciu aktivít  a prezentačné 
schopnosti študentov. 
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Hlavnú kategóriu za najzaujímavejšiu prezentáciu regiónu získali žiaci zo Strednej odbornej školy 
obchodu a služieb, Jilemnického v Trenčíne za turistickú trasu Po stopách čertov. Najlepší regionálny 
produkt cestovného ruchu navrhol študentský tím z rovnakej školy za projekt Črepiny minulosti. 

„Táto súťaž dáva priestor podnikavosti a tvorivosti, ktoré patria ku kľúčovým 
kompetenciám mladých ľudí, ktoré pomáhajú rozvíjať ich potenciál, či už v ich budúcom 
zamestnaní alebo v podnikaní. Od začiatku realizácie programu Podnikanie v cestovnom 
ruchu učíme študentov, ako premeniť svoje nápady na reálne činy, chopiť sa iniciatívy, 
niesť zodpovednosť, prijať riziko a dosahovať ciele. Výsledkom sú inšpiratívne 
a úspešné študentské produkty, ktorým sa podarilo uspieť aj v praxi.” 
Marián Beluško, programový manažér PvCR.

“

”
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Partneri:

Súťaž Vedieť sa správne rozhodnúť  je určená pre študentov programu JA Etika v podnikaní. 
Zámerom je podporovať záujem mladých ľudí a umožniť im vyjadriť svoj názor na etické problémy, 
ktoré sa v spoločnosti najčastejšie vyskytujú. Študenti pri riešení úloh, analyzovaní prípadových štúdií 
a pri hľadaní riešenia aplikujú svoje skúsenosti, poznatky ako aj princípy etického správania z ich bežného 
života. Cieľom súťaže je taktiež podporiť rozvoj komunikačných zručností a schopností študentov 
viesť dialóg v procese etického rozhodovania a tímovej spolupráce, ktoré sú potrebné v každej oblasti 
spoločenského i pracovného života.

Počas 12. ročníka súťaže Vedieť sa správne rozhodnúť, riešilo 8 najlepších stredoškolských 
tímov výzvu s názvom „Môže byť môj najlepší priateľ mojim nadriadeným/podriadeným?“.

JA Etika v podnikaní  
Vedieť sa správne rozhodnúť  

„Dnes sa človek často ocitá v situácii, keď musí bojovať s vlastnou etickou dilemou. 
Títo mladí ľudia nám ukázali, že aj etický prístup môže viesť k riešeniu problémov. 
Verím, že podobný postoj budú aplikovať aj v reálnom živote,“ povedala členka poroty 
Jana Uhríková z KPMG Slovensko.

“
”
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Partner:

Cieľom súťaže Bankomat nápadov je u žiakov prebudiť ich kreativitu, inovatívne myslenie, rozvíjať 
samostatnú prácu a finančnú gramotnosť. Súťažiť môžu dvojčlenné tímy žiakov základnej alebo strednej 
školy, ktorí sú  zapojení do programu Viac ako peniaze. Úlohou tímu je napísať a obhájiť svoj vlastný krátky 
projekt na zadanú tému. 

Súťaž prebieha na dvoch úrovniach - dištančné kolo ako výber z prihlásených krátkych projektov do 
národného finále, kde už žiaci prezentujú svoje projekty priamo pred odbornou porotou.  
Slovenské domácnosti míňajú najviac peňazí na bývanie a potraviny. Svoje peniaze veľmi neinvestujú, 
no sporia si aj na horšie časy. To všetko sme sa dozvedeli od žiakov základných a stredných škôl, ktorí sa 
20. apríla 2016 v Bratislave zúčastnili na finále 1. ročníka súťaže Bankomat nápadov. Jedenásť súťažných 
tímov prezentovalo svoje práce na tému „Rodinný rozpočet a sporenie“. Členom odbornej poroty ponúkli 
rôzne riešenia a spôsoby ako ušetriť energiu, vodu, na doprave či ako neplytvať potravinami. 

Víťazná prezentácia v kategórii stredných škôl predstavila mobilnú aplikáciu, priamo prepojenú s aplikáciou 
banky, ktorej cieľom by bolo sledovať príjmy a výdavky celej rodiny. Prvé miesto si tak odniesol 
tím Smart View v zložení Veronika Klčová a Filip Bartoš zo Súkromnej strednej odbornej školy 
v Poprade.  V kategórií základných škôl zvíťazil tím EPOS v zložení Aneta Kendrová a Johana Perháčová 
zo Základnej školy v Slovinkách. 

Viac ako peniaze 
Bankomat nápadov 
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JA Slovensko
Projekty pre učiteľov 

Našim  poslaním je poskytovať mladým ľuďom 
podnikateľské vzdelávanie a predpokladom 
kvalitnej realizácie JA programov na školách 
je aj príprava učiteľov. Všetci učitelia, ktorí chcú 
viesť naše vzdelávacie programy musia prejsť 
odborným vzdelávaním. 

JA Slovensko ponúka pedagógom kontinuálne inovačné 

vzdelávanie (KIV) s možnosťou získať kredity  v týchto 

programoch: JA Etika v podnikaní, Viac ako peniaze, 

JA A PENIAZE, JA Aplikovaná ekonómia 

a JA Podnikanie v cestovnom ruchu I a II. KIV pozostáva 

z viacerých modulov, ktoré sú rozdelené do obdobia 

12 mesiacov. Súčasťou sú intenzívne zážitkové tréningy, 

kde sami učitelia prechádzajú, použítím metódy learning 

by doing, vybranými aktivitami programov.

JA Slovensko každoročne pripravuje pre učiteľov 

pracovné stretnutia, semináre, tematické tréningy 

v rôznych oblastiach a odborné konferencie. 

Okrem toho organizácia garantuje a poskytuje 

ku všetkým JA vzdelávacím programom metodické 

príručky a učebné texty.
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JA Slovensko
Ocenenia 
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Prezident SR Andrej Kiska 2. mája 2016 prijal v Prezidentskom paláci najlepších z takmer 25 000 
študentov základných a stredných škôl, ktorí v školskom roku 2015/2016 absolvovali programy a projekty 
neziskovej vzdelávacej organizácie JA Slovensko. 

Najlepší študenti a učitelia programov 
JA Slovensko u prezidenta SR

„Na Slovensku máme mnoho talentovaných a schopných mladých ľudí. Keď si kladieme 
otázku, čo spraviť, aby z vás mladých vyrástli tí najúspešnejší, rád opakujem, že 
najdôležitejšie je nebáť sa zobrať si život do svojich rúk. Ukázať, že v niečom dokážem 
byť ešte lepší. Ak sú pedagogickí pracovníci a ďalší ľudia ochotní pridať ešte niečo viac, 
ako dáva škola samotná, dokážeme z našich mladých ľudí spraviť špičkových nielen na 
Slovensku, ale aj v celom svete,“ uviedol prezident Andrej Kiska počas stretnutia. 

”
“

Gymnázium Poštová Košice získalo spolu s ďalšími 16 európskymi školami ocenenie The Entrepreneurial 
School Award 2016 za kvalitu podnikateľského vzdelávania. Gymnázium Poštová už viac ako 10 rokov 
prináša pre svojich žiakov nadštandardné podnikateľské, ekonomické a finančné vzdelávanie 
prostredníctvom programov neziskovej organizácie JA Slovensko. V roku 2016 gymnázium obhájilo 
prvenstvo v slovenskom rebríčku gymnázií, zostavenom Inštitútom pre ekonomické 
a sociálne reformy INEKO. 

The Entrepreneurial School Award 2016

“Naša škola dlhodobo vytvára kvalitné podmienky pre rozvoj podnikateľských 
kompetencií žiakov a jej profesionalitu v tejto oblasti potvrdzujú a zviditeľňujú úspechy 
žiakov v súťažiach na národnej aj medzinárodnej úrovni. K najnovším patrí druhé miesto 
v európskej súťaži Company of the Year 2016 (Najlepšia študentská firma roka), ktoré 
získala JA Firma Irdify,“ uviedol riaditeľ gymnázia Otto Révész, ktorý si ocenenie prevzal 
osobne 22. septembra v lotyšskej Rige.

”
“
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Desiati držitelia ocenenia Alumni Leadership Award, ktoré poisťovňa AXA udeľovala na európs-
kom veľtrhu študentských firiem Company of the Year 2016, si v Zürichu užili tri skvelé dni v spoločnosti 
odborníkov AXA Winterthur. Jedným z nich bol aj študent košického Gymnázia Poštová Michal Pándy. 
Michal spolu so svojou JA Firmou Irdify získal na európskom veľtrhu 2. miesto v hlavnej kategórii. 

Medzinárodný Innovation Camp 
s podporou poisťovne AXA 

„Doposiaľ najlepšia skúsenosť v mojom živote. Tieňovanie manažéra v reálnej firme. 
Takýto zážitok a vedomosti nedá žiadna škola,“ zhodnotila účastníčka aktivity 
a zároveň čerstvá držiteľka Certifikátu podnikateľských zručností - ESP 
Daniela Priekopová zo Spojenej školy v Partizánskom

”
“

Aktivita je jednou z jedinečných príležitostí pre držiteľov ESP certifikátu. Spoločnosti AT&T Global Network 
Services Slovakia a IBM International Services Centre otvorili svoje dvere takmer 80 študentom z celého 
Slovenska. Študenti počas jedného pracovného dňa tieňovali manažérov v reálnom firemnom prostredí 
v Bratislave a Košiciach, v dňoch 15. a 21. júna 2016. 

Job Shadowing
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Predseda SOPK Peter Mihók ocenenie odovzdal študentskému tímu MANSON z Gymnázia v Dubnici 
nad Váhom. Pod vedením učiteľky Adriany Vančovej študenti Miroslav Baláž, Natália Gogová, Valentína 
Ihriská, Katarína Jánošíková a Samuel Matlovič postúpili so svojím hlavným produktom aj na online medz-
inárodné finále Global Enterprise Award. 

TOP tím JA Aplikovanej ekonómie
TOP tím je ocenením Tvorivosti, Odvahy a Podnikavosti študentov zapojených do vzdelávacieho 
programu JA Aplikovaná ekonómia. JA Slovensko toto ocenenie udeľuje každoročne študentskej 
firme na základe výsledkov jej celoročnej práce, účasti a umiestnení na súťažiach, tvorivého 
a inovatívneho prístupu pri riadení firmy. Odovzdáva sa pravidelne na Výročnom zasadnutí 
Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SOPK). 

Na celoštátnej prezentačnej výstave stredných odborných škôl Mladý tvorca 2016, ktorá sa kona-
la v Nitre v dňoch 26. – 28. apríla sa prezentovalo päť JA firiem, ktoré boli úspešné na JA Veľtrhu 
podnikateľských talentov. Žiaci a učitelia Strednej priemyselnej školy v Leviciach (JA Firma LIBERTIS); 
Obchodnej akadémie v Leviciach (JA Firma ADVANCE); Gymnázia Tomáša Akvinského z Košíc (JA Firma 
ZEAL); Evanjelického gymnázia z Tisovca (JA Firma New Generation); Strednej odbornej školy poľnohos-
podárstva a služieb na vidieku zo Žiliny (JA Firma SEPORtour) okrem svojich podnikateľských nápadov 
reprezentovali vzdelávacie programy JA Aplikovaná ekonómia a JA Podnikanie v cestovnom ruchu.

Mladý tvorca 2016
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Prehľad nákladov (výdavkov) a výnosov (príjmov) v roku 2016

Štruktúra výdavkov na správu v roku 2016

Štruktúra výdavkov podľa druhu všeobecne prospešných služieb v roku 2016

Spotreba materiálu 49,81 EUR
Cestovné 52,65 EUR
Náklady na reprezentáciu 1,94 EUR
Ostatné služby 296,98 EUR
Mzdové náklady 999,60 EUR
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie 349,63 EUR
Zákonné sociálne náklady  37,36 EUR
Daň z motorových vozidiel 2,00 EUR
Ostatné dane a poplatky 1,86 EUR
Ostatné pokuty a penále 2,45 EUR
Kurzové straty 4,21 EUR
Dary 7,79 EUR
Osobitné náklady 462,75 EUR
Iné ostatné náklady 8,45 EUR
Odpisy DNM a DHM 29,61 EUR
Poskytnuté príspevky fyzickým osobám 63,00 EUR
Celkom 2 370,09 EUR

Spotreba materiálu 7 856,01 EUR
Spotreba energie 168,31 EUR 
Cestovné 8 304,22 EUR 
Náklady na reprezentáciu 306,75 EUR 
Ostatné služby 46 842,43 EUR 
Mzdové náklady 157 667,30 EUR 
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie 55 147,35 EUR 
Zákonné sociálne náklady 5 893,06 EUR 
Daň z motorových vozidiel 314,87 EUR 
Ostatné dane a poplatky 293,19 EUR 
Ostatné pokuty a penále 386,64 EUR
Úroky 0,01 EUR 
Kurzové straty 663,63 EUR 
Dary 1 228,21 EUR
Osobitné náklady 72 989,73 EUR 
Iné ostatné náklady 1 332,95 EUR 
Odpisy DNM a DHM 4 670,19 EUR 
Poskytnuté príspevky fyzickým osobám 9 937,00 EUR
Daň z príjmov 0,22 EUR 
Celkom 374 002,07EUR
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Výdavky v roku 2016 celkom

Spotreba materiálu 7 905,82 EUR
Spotreba energie 168,31 EUR 
Cestovné 8 356,87 EUR 
Náklady na reprezentáciu 308,69 EUR 
Ostatné služby 47 139,41 EUR 
Mzdové náklady 158 666,90 EUR 
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie 55 496,98 EUR 
Zákonné sociálne náklady 5 930,42 EUR 
Daň z motorových vozidiel 316,87 EUR 
Ostatné dane a poplatky 295,05 EUR 
Ostatné pokuty a penále 389,09 EUR
Úroky 0,01 EUR 
Kurzové straty 667,84 EUR 
Dary 1 236,00 EUR
Osobitné náklady 73 452,48 EUR 
Iné ostatné náklady 1 341,40 EUR 
Odpisy DNM a DHM 4 699,80 EUR 
Poskytnuté príspevky fyzickým osobám 10 000,00 EUR
Daň z príjmov 0,22 EUR 
Celkom 376 372,16 EUR

Štruktúra výnosov z podnikateľskej činnosti v roku 2016

Tržby z predaja služieb 2 333,92 EUR 
Úroky 0,00 EUR 
Kurzové zisky  0,00 EUR
Prijaté dary 0,00 EUR
Iné ostatné výnosy 0,00 EUR 
Prijaté príspevky od iných organizácií 0,00 EUR 
Prijaté príspevky od fyzických osôb 0,00 EUR
Príspevky z podielu zaplatenej dane 0,00 EUR 
Dotácie 0,00 EUR 
Celkom 2 333,92 EUR 
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štruktúra výnosov z hlavnej činnosti v roku 2016

Tržby z predaja služieb 51 099,67 EUR 
Úroky 1,58 EUR 
Kurzové zisky  716,40 EUR
Prijaté dary 1 236,00 EUR
Osobitné výnosy 27 169,49 EUR
Iné ostatné výnosy 234,50 EUR
Tržby z predaja DNM a DHM 439,00 EUR
Prijaté príspevky od iných organizácií 246 073,20 EUR
Prijaté príspevky od fyzických osôb 4 000,00 EUR
Príspevky z podielu zaplatenej dane 37 608,83 EUR 
Dotácie 5 500,00 EUR 
Celkom 374 078,67 EUR 

Výnosy v roku 2016 celkom

Tržby z predaja služieb 53 433,59 EUR 
Úroky 1,58 EUR 
Kurzové zisky  716,40 EUR
Prijaté dary 1 236,00 EUR
Osobitné výnosy 27 169,49 EUR
Iné ostatné výnosy 234,50 EUR
Tržby z predaja DNM a DHM 439,00 EUR
Prijaté príspevky od iných organizácií 246 073,20 EUR
Prijaté príspevky od fyzických osôb 4 000,00 EUR
Príspevky z podielu zaplatenej dane 37 608,83 EUR
Dotácie 5 500,00 EUR
Celkom 376 412,59 EUR 

Konečný zostatok v pokladni k 31. 12. 2016:      1 628,97 EUR
Konečný zostatok na bankovom účte k 31. 12. 2016:              73 622,90 EUR
Konečný zostatok spolu k 31. 12. 2016:                 75 251,87 EUR
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Prehľad rozsahu príjmov (výnosov) v členení podľa zdrojov

PREHĽAD 

o daroch, príspevkoch a príjmoch za rok 2016 v EUR
Názov: Junior Achievement Slovensko, n.o., Záhradnícka 60, 821 08 Bratislava, IČO: 42 166 292

(zmena sídla od 18. 05. 2017: Pribinova 4195/25, 811 09 Bratislava-Staré Mesto)

V Bratislave 08. 06. 2017                                 Pečiatka:                                 Podpis:

Poradové          Zdroj                                     Dar        Príspevok          Príjem
   číslo 
1.   Reklamné služby a iné zdaňované služby              2 333,92 
2.   Dotácia – Ministerstvo vnútra SR                  5 500,00 
3.   Ostatné príjmy – úroky, nepeňažný dar, kurzové zisky   1 953,98
4.   Google Slovakia, s.r.o. (grant)        40 000,00  
5.   JA Europe (The Bata Shoe Foundation)        15 750,00   
6.   JA Europe (Citibank Europe plc – grant 35 000 USD)     30 842,44  
7.   JA Europe (AT&T – grant 50 000 USD)       44 387,00  
8.   JA Europe (MetLife – grant 35 000 USD)       44 964,03  
9.   JA Europe (Monsanto – grant 15 500 USD)                 13 726,04  
10. JA Europe (ostatné)         18 850,00   
11. Ing. Marián Gajdoš (dar)           4 000,00  
12. Príjem z podielu zaplatenej dane (2 %)                37 608,83 
13. Tlačová agentúra Slovenskej republiky (dar)        2 000,00   
14. Nadácia ESET (dar)           2 000,00  
15. Fondazione Politecnico di Milano (grant)       16 076,31  
16. Nezdaňované služby – vzdelávanie učiteľov   51 099,67
17. Registračné a účastnícke poplatky - školy   27 169,49
18. Príjem z predaja DHM a DNM   439,00
19. Maecenata Foundation (SAP – dar)         8 000,00  
       
       Spolu:         240 595,82      43 103,83  82 996,06
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Spôsob použitia príspevkov z podielu zaplatenej dane 2 %

program JA Aplikovaná ekonómia 5 831,11 EUR
program JA Viac ako peniaze 2 872,65 EUR
program JA Podnikanie v cestovnom ruchu 2 219,74 EUR
program JA Základy podnikania 5 947,64 EUR
program JA Etika v podnikaní 2 130,40 EUR
programy všeobecne 10 553,37 EUR
Projekty  8 053,92 EUR
Celkom 37 608,83 EUR

Čerpanie

Stav a pohyb majetku v roku 2016

Bežné účtovné obdobie

Aktivované 
náklady na

vývoj
Softvér Oceniteľné

práva Goodwill Ostatný
DNM

Obstarávaný
DNM

Poskytnuté
preddavky
na DNM

Spolu

ba c d e f g h i

DNM

Prvotné ocenenie
Stav na
začiatku
ÚO

Prírastky

Úbytky

Presuny

Stav na
konci
ÚO

0 0 0 0 9 400 0 0 9 400

0

0

9 400 9 400

Stav na
začiatku
ÚO
Prírastky

Úbytky

Presuny

Stav na
konci
ÚO

0 0 0 0 6 267 0 0 6 267

0

0

1 567 1 567

Oprávky

4 7004 700

Opravné položky
Stav na
začiatku
ÚO
Prírastky

Úbytky

Stav na
konci
ÚO

0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

Zostatková hodnota
Stav na
začiatku
ÚO
Stav na
konci
ÚO

0 0 0 0 3 133 0 0 3 133

7 8330 0 0 0 7 833 0 0

0
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Pokladnica, ceniny 1 628,97 EUR
Bežné bankové účty 73 622,90 EUR
Bankové účty termínované -
Peniaze na ceste -
Celkom 75 251,87 EUR

Pohľadávky k 31. 12. 2016:
Krátkodobé pohľadávky:

Pohľadávky z obchodného styku 1 031,80 EUR
Ostatné pohľadávky 82 500,34 EUR
Iné pohľadávky 878,69 EUR
Celkom 84 410,83 EUR

Názov položky

Názov položky

Iné pohľadávky 468,48 EUR
Celkom 468,48 EUR

Názov položky

Dlhodobé pohľadávky:

Finančné účty k 31. 12. 2016:
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Záväzky k 31. 12. 2016:
Dlhodobé záväzky:

Záväzky zo sociálneho fondu 927,14 EUR
Celkom 927,14 EUR

Názov položky

Názov položky

Krátkodobé záväzky:

Záväzky z obchodného styku 4 920,79 EUR
Záväzky voči zamestnancom 9 616,75 EUR
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami  6 387,19 EUR
Daňové záväzky 1 897,78 EUR
Ostatné záväzky 500,00 EUR
Celkom 23 322,51 EUR

Ďalšie údaje určené správnou radou

Správna rada neurčila žiadne ďalšie údaje na zverejnenie vo Výročnej správe.

Vyjadrenie revízora

Dozorná rada Junior Achievement Slovensko, n.o. preskúmala hospodárenie neziskovej organizácie a 
nemá pripomienky.

V Bratislave 08. 06. 2017 

           Štatutárny orgán

                                                                                                                       Ing. Adam Šepetka, riaditeľ       
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JA Slovensko
Informácie o organizácii 
a financovanie
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AGROSPOLOK | www.agrospolok.sk 

ANASOFT APR | www.anasoft.sk 

AT&T Global Network Services Slovakia | www.corp.att.com

Avion Shopping Park | www.avion.sk 

Banskobystrický samosprávny kraj  |  www.vucbb.sk 

Bata Shoe Foundation

Bratislavský samosprávny kraj |  www.region-bsk.sk

CELAF | www.celaf.sk 

Citi | www.citi.sk

Citi Foundation | www.citifoundation.com

Coca-Cola Slovakia |  www.coca-cola.sk 

Driving Academy | www.drivingacademy.sk 

Ekonomická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici |  www.ef.umb.sk 

eTechnology | www.etechnology.sk

Hewlett Packard Enterprise | www.hpe.com

Hyundai Slovensko | www.hyundai.sk

IBM Slovensko | www.ibm.com/sk/sk/

Individuálni darcovia 2 %

InterWay | www.interway.sk 

JA Europe | www.ja-ye.org

KPMG Slovensko | www.kpmg.sk

Marián Gajdoš, filantrop

MARPEX | www.marpex.sk

Mestský úrad Banská Bystrica  | www.banskabystrica.sk

MetLife | www.metlife.sk

Metodicko-pedagogické centrum, Bratislava | www.mpc-edu.sk 

Metodicko-pedagogické centrum, Trenčín | www.mpctn.sk 

Miba Steeltec | www.miba.com 

Microsoft Slovakia | www.microsoft.sk 

Milan Troška

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | www.minedu.sk

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | www.minv.sk 

Monsanto Fund | www.monsantofund.org

Partneri 2016
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Nadácia ESET | www.eset.com/sk/nadacia

NN Slovensko | www.nn.sk 

Oldřich Vaňous

OLO Odvoz a likvidácia odpadu | www.olo.sk

Private Consulting    

Prvá stavebná sporiteľňa |  www.pss.sk

S&T Slovakia | www.snt.sk

SAP Slovensko | www.sap.sk

Siemens | www.siemens.sk

Slovakia Ring | www.slovakiaring.sk 

Slovenská agentúra pre cestovný ruch | www.sacr.sk 

Slovenská banková asociácia | www.sbaonline.sk

Tlačová agentúra Slovenskej republiky | www.tasr.sk

T-Systems Slovakia | www.t-systems.sk

Union poisťovňa | www.union.sk

Univerzitná knižnica Technickej univerzity Košice | www.lib.tuke.sk 

Zlatá studňa | www.zlatastudna.sk 

Mediálni partneri
Tlačová agentúra Slovenskej republiky | www.tasr.sk 

Startitup | www.startitup.sk 

SmartHead | www.besmarthead.com 
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Správna rada JA Slovensko  
zloženie správnej rady v roku 2016
Predseda  

Martin Sůra | Hewlett Packard Enterprise

Podpredseda

Ľuboš Vančo | KPMG Slovensko

Členovia 

Dušan Boršovský | AT&T Global Network Services Slovakia

Tibor Bôrik | Union poisťovňa

Markus Breyer | Microsoft Slovakia

Ivan Čarnogurský | IPEC Group

Martin Džbor | T-Systems Slovakia

Marián Gajdoš | filantrop

Richard Guga | SAP Slovensko 

Helena Horovčáková | S&T Slovakia

Eva Chaloupková do 22.6., od 22.6. Veronika Špaňárová | Citi Foundation 

Peter Chudoba | Miba Steeltec

Martin Kubala | Hewlett Packard Enterprise SEE

Martin Murgáč do 22.6. | IBM Slovensko  od 22.6. Marek Chudík | IBM Europe

Marián Osúch | Marpex

René Parák | O2 Slovakia

Jaroslav Rezník | Tlačová agentúra Slovenskej republiky
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Dozorná rada
 

Radovan Klimáček - predseda

Josephine Maria Swift 

Zuzana Kovalčíková 

Arpád Agócs

Výbor externých poradcov  

Danica Balážová | REMPO

Stanislav Čekovský | ANASOFT APR

Vazil Hudák | Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Rastislav Chovanec | Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Peter Javorčík | Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky

Romana Kanovská | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 

Terézia Lovíšková | Private Consulting

Ivan Lužica | Deloitte

Peter Mihók | Slovenská obchodná a priemyselná komora

Anna Sýkorová

Vladimír Ševcech

Čestní členovia

Tomáš J. Baťa - In Memoriam

Sonja Bata

Anna Sýkorová

Oldřich Vaňous
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Tím JA Slovensko   
Adam Šepetka | generálny riaditeľ

Katarína Lučeničová | programová riaditeľka

Gréta Balátová | programová manažérka | JA Aplikovaná ekonómia

Denis Baranček | programový asistent | Skills for the Future, Projekt globálneho podnikania 

Marián Beluško | programový manažér | JA Podnikanie v cestovnom ruchu

Mária Havrlentová | programová manažérka| JA Etika v podnikaní, JA Etika a podnikanie
(do augusta 2016)

Erika Holičová | programová manažérka | JA Základy podnikania  

Peter Kalčevský | programový manažér | Viac ako peniaze, JA A PENIAZE, JA Učebnica 
ekonómie a podnikania

Ľubomíra Schlosserová | PR manažérka 
(od júna 2016) 

Peter Miškus | marketingový manažér
 
Anna Sýkorová | konzultant

Alžbeta Šrenkelová | programová manažérka | Škola podnikania - The Entrepreneurial School, 
Entrepreneurial Skills Pass, Aspire 

Rudolf Tomica | finančný manažér

na úspechu organizácie v roku 2016 sa podieľali:
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Kontaktné informácie   

Regionálna kancelária v Košiciach
Moyzesova 46, 040 01 Košice 
kosice@jaslovensko.sk 
+421 911 268 884

Regionálna kancelária v Banskej Bystrici
Rudlovská cesta 53, 974 01 Banská Bystrica 
banskabystrica@jaslovensko.sk
+421 905 202 442

Junior Achievement Slovensko, n.o.

Celoslovenská kancelária v Bratislave
Záhradnícka 60, 821 08  Bratislava
jaslovensko@jaslovensko.sk 
+421 948 466 123

Všeobecné informácie o organizácii   
Organizácia je registrovaná ako nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby 
na Okresnom úrade Bratislava pod číslom OVVS-21600/255/2008-NO.

Junior Achievement Slovensko, n.o., Záhradnícka 60, 821 08 Bratislava
IČO | 42166292
DIČ | 2022649079
Číslo účtu | IBAN - SK65 1100 0000 0026 2176 9460 (BBAN - 2621769460/1100)

© Junior Achievement Slovensko, n.o. | 2017
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Finančné dokumenty za rok 2016
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Ročná účtovná závierka a zhodnotenie základných 
údajov v nej obsiahnutých

Ročná účtovná závierka za rok 2016 je neoddeliteľnou súčasťou Výročnej správy neziskovej 
organizácie Junior Achievement Slovensko, n.o. 

Ročnú účtovnú závierku tvoria tieto súčasti:  

     Súvaha k 31. 12. 2016
     Výkaz ziskov a strát k 31. 12. 2016
     Poznámky k 31. 12. 2016

Výrok audítora k ročnej účtovnej závierke

Výrok audítora k ročnej účtovnej závierke Junior Achievement Slovensko, n.o. za rok 2016 je uvedený 
v prílohe tejto výročnej správy.
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Predložená Výročná správa za rok 2016 bola prerokovaná a schválená 
Správnou radou JA Slovensko.


