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JA Slovensko 
nezisková organizácia
JA Slovensko je nezisková vzdelávacia organizácia, ktorá už viac ako 25 rokov realizuje 
na školách ucelenú koncepciu nadštandardného zážitkového vzdelávania. 

Formuje podnikateľské myslenie a finančnú gramotnosť mladých ľudí a ponúka 
preventívne riešenia pre ich zamestnanosť.

V spolupráci so školami vytvára priaznivé a stimulujúce prostredie pre rozvoj 
osobných kompetencií študentov a učiteľov v rámci podnikateľského vzdelávania.

Máme viac ako 320 000 absolventov na základných, stredných a vysokých školách.

Sme súčasťou celosvetovej siete 118 krajín JA Worldwide 
a súčasťou siete 40 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 inovácie. 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 podporovatelia a priaznivci Junior Achievement Slovensko,

je mi cťou stáť na čele najlepšej organizácie v oblasti podnikateľského, 
finančného a ekonomického vzdelávania na Slovensku, ktorá v roku 2017 
oslávila 25. výročie svojho pôsobenia. Nezisková organizácia JA Slovensko 
realizuje na slovenských základných a stredných školách ucelenú 
a systematickú koncepciu efektívneho zážitkového vzdelávania 
s vynikajúcimi výsledkami. Byť súčasťou celosvetovej siete organizácie 
Junior Achievement je nielen prestížou, ale aj veľkou zodpovednosťou. 
‘Company Program‘ (JA Firma v rámci nášho programu JA Aplikovaná 
ekonómia) bude v roku 2019 oslavovať 100 rokov. Veríme, že sa tohto 
jubilea dožijú aj naše slovenské JA Firmy, a že sa z našich JA absolventov 
stanú úspešní podnikatelia alebo spokojní zamestnanci.

Práca, ktorú v JA Slovensko robíme má dlhodobý pozitívny vplyv na tisíce študentov a učiteľov. 
Prispievame k úspechu mladých ľudí, formujeme podnikateľské a kritické myslenie, finančnú gramotnosť, 
mäkké zručnosti a zvyšujeme zamestnanosť. Pomáhame mládeži v ich kariére a osobnostnom rozvoji, 
rozširujeme obzory a vychovávame z nich šikovných a slušných mladých ľudí. 
Teším sa na nové štvrťstoročie, ktoré má JA Slovensko pred sebou. Náš tím sa bude snažiť o to, 
aby bolo toto obdobie naďalej úspešné a plné motivácie – presne také, akými sú naši študenti, 
učitelia, partneri a podporovatelia. Ďakujeme vám.
 

Vážení študenti, učitelia, podporovatelia a všetci priatelia JA Slovensko,

školský rok 2017/2018, ktorý bol mojím prvým rokom v pozícii predsedníčky 
správnej rady, bol rokom, kedy organizácia úspešne pokračovala v napĺňaní 
svojho poslania. Som hrdá, že tím JA kontinuálne vo vysokej kvalite a často 
v neľahkých podmienkach poskytuje zážitkové vzdelávacie programy, ktoré 
mladých ľudí posúvajú vpred a pripravujú ich na podmienky pracovného trhu. 
JA má dlhoročné overené know-how v podnikateľskom vzdelávaní 
a jej úspech je postavený na partnerstve s biznis sférou. Prostriedky  
a všetka pomoc, na základe ktorej môže naša organizácia poskytovať svoje 
vzdelávacie programy, sú prostriedkami našich partnerov. Mnohí z nich nás 
dlhé roky systematicky podporujú, pretože sú si vedomí svojej zodpovednosti 
k mladej generácii a chcú prispieť k jej lepšej pripravenosti na budúcnosť. Ich podpora je pre nás kľúčová, 
veľmi si ju vážime a veľmi za ňu ďakujeme. S plnou zodpovednosťou voči našim partnerom, študentom 
a učiteľom pristupujeme k nášmu poslaniu a snažíme sa posúvať kvalitu a dosah našich programov,  
ktorými podnecujeme ku kritickému a strategickému mysleniu a ukazujeme, že nie vždy tá najľahšia cesta 
je správna. Ďakujeme za všetku pomoc a  podporu, ktorú od našich partnerov dostávame a tešíme sa 
na nové impulzy a partnerstvá.

Eva Vargová
riaditeľka JA Slovensko

Rok 2017 v JA Slovensko 

Danica Balážová
predsedníčka Správnej rady
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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. 

Programy sú určené školám a ich žiakom ako voliteľné a nepovinné predmety, krúžky, 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 žiaci zážitkovým spôsobom získali reálne skúsenosti zo sveta podnikania 
a financií, ale aj z oblasti etiky.

Naše programy a aktivity sme 
koordinovali z 3 regionálných kancelárií.

915 škôl

23 354 študentov

992 učiteľov 780 odborníkov z praxe

V školskom roku 2016/17 
sme zapojili:
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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.

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. 

www.jaslovensko.sk/jaapeniaze

35
škôl

39tri
ed

819 študentov

39 učiteľov

2 konzultanti

http://www.jaslovensko.sk/jaapeniaze
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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 vyučovacích blokov. 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.

Program podporuje spoločnosť MetLife. 

www.jaslovensko.sk/jazakladypodnikania

Partner programu:

84
škôl

15
2

tri
ed

3 020 študentov

130 konzultantov

http://www.jaslovensko.sk/jazakladypodnikania
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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 tzv. JA Firmy, ktoré simulujú činnosť akciových spoločností. Samotná firma nie je fiktívnou 
záležitosťou, študenti pracujú s reálnymi peniazmi a ponúkajú reálne výrobky, prípadne služby. 

JA Aplikovaná ekonómia je najstarším vzdelávacím programom organizácie, ktorý disponuje 
komplexným programom nadstavbových aktivít a projektov. 

Program JA Aplikovaná ekonómia podporujú spoločnosti AT&T Global Network Services Slovakia, 
Citi Foundation a SAP Slovensko.

www.firma.jaslovensko.sk

110
škôl

15
2

tri
ed

2 387 študentov

123 učiteľov

93 konzultantov

JA Aplikovaná ekonómia

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

Partneri programu:



8

JA Podnikanie v cestovnom ruchu I a II

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.
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. 

Program JA Podnikanie v cestovnom ruchu podporujú spoločnosti Bata Shoe Foundation 
a Monsanto Fund.

www.pvcr.jaslovensko.sk

76
škôl

11
9

tri
ed

1 846 študentov

94 učiteľov

84 konzultantov

http://pvcr.jaslovensko.sk
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Svojím široko koncipovaným obsahom reaguje na najaktuálnejšie trendy v oblasti etiky podnikania, 
prispieva k rozširovaniu potenciálu vedomostí študentov, zatraktívňuje a popularizuje túto značne náročnú 
problematiku. Súčasťou jednotlivých tematických blokov sú rôzne aktivity na tvorbu hodnôt 
a formovanie vlastných etických postojov.

Program JA Etika v podnikaní podporujú spoločnosti Hewlett Packard Enterprise a Nadácia ESET.

www.evp.jaslovensko.sk

44
škôl

66trie
d 1 168 študentov

48 učiteľov

46 konzultantov

JA Učebnica ekonómie a podnikania
Spolu 15 kapitol je zostavených tak, aby sa žiaci postupne dozvedeli o fungovaní ekonómie, 
ponuke, dopyte, činnosti firiem, úlohe štátu, marketingu a rozbehnutí vlastného startup-u.

Učebnicu ponúkame učiteľom rôznych typov stredných škôl, ktorí ju môžu využiť v spoločenskovedných 
predmetoch alebo krúžkoch. Učitelia namiesto klasických učebníc na svojich hodinách využívajú pravidelne 
aktualizovanú online JA Učebnicu ekonómie a podnikania. 
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 vypracovávať úlohy 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:

120
škôl

20
8

tri
ed

3 289 študentov

139 učiteľov

http://evp.jaslovensko.sk/
http://vzdelavanie.jaslovensko.sk/ucebnicaekonomie
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JA Viac ako peniaze

Efektívne narábať s financiami a zodpovedne s nimi hospodáriť by mali vedieť žiaci už od 7. ročníka 
základnej školy a všetci stredoškoláci. Žiaci sa vďaka tomuto programu naučia, ako funguje svet 
financií a to, že finančná gramotnosť nie je len o peniazoch.

Partneri programu:

Vzdelávací program JA 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 a 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 
absolvovaní. Na začiatku školského roka 2016/2017 bolo pred realizáciou vzdelávania úspešných 8 % 
všetkých testovaných. Na jeho konci sa úspešnosť zvýšila už na 71 %.

Program JA Viac ako peniaze podporujú:
Slovenská banková asociácia (do 30. júna 2017)
Nadácia Slovenskej sporiteľne (od 1. septembra 2017)

www.viacakopeniaze.sk

182 
škôl

36
4

tri
ed

6 025 študentov

235 učiteľov

60 konzultantov

http://www.viacakopeniaze.sk/
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JA Slovensko
Projekty a príležitosti 2017 
Vzdelávacie projekty JA Slovensko 
majú krátkodobý charakter. Spoločne vytvárajú 
spektrum vzdelávacích aktivít, ktoré rozvíjajú 
pracovné kompetencie. Mnohé sú doplnením 
alebo nadstavbou celoročných vzdelávacích
programov.

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 sprostredkovať, čo znamená byť podnikateľom, 
pomôcť pri riešení problémov v rôznych oblastiach. 
Preto sú konzultanti a praktické projekty cenené hlavne 
v programoch, kde si študenti zakladajú JA Firmu.

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 2016/2017 projekt absolvovalo 792 slovenských 
stredoškolákov, ktorým sa venovalo celkovo 142 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. 

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

Partner:

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

Konferencia prezidentov JA Firiem

Partner:

V novembri sa už po 13-ty krát konala v Bratislave, vo firme ANASOFT, Konferencia prezidentov JA Firiem. 
Manažéri tejto firmy sprostredkovali žiakom vlastný pohľad a skúsenosti s marketingom, riadením firmy, 
ľudskými zdrojmi, ale aj projektového manažmentu.
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Študentskou konferenciou JA Mladý líder dávame príležitosť úspešným víťazom súťaží 
programov JA Slovensko a držiteľom Certifikátu ESP sa angažovať. Konferencie sa zúčastňujú 
študenti, ktorí dokázali, že majú nové nápady, organizačné schopnosti, vedia motivovať a viesť 
svojich spolužiakov. 

V roku 2017 sme konferenciu realizovali formou štvordňového intenzívneho tréningu a súťažných aktivít. 
Tridsať stredoškolákov absolvovalo od 19. do 22. 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 2017

“Podujatie JAML 2017 mi dalo obrovský priestor pre môj osobný rast. Zlepšila som svoju 
schopnosť pracovať a komunikovať v tíme v snahe nájsť vždy to najlepšie riešenie, 
Výzvu spoločnosti Citi sme zvládli aj vďaka konzultantom, ktorí nám poskytli svoje rady 
z praxe. Víťazstvo mi  dalo obrovskú motiváciu pracovať na sebe a ísť za svojim cieľom. 
V neposlednom rade som tu stretla fantastických ľudí, na ktorých nikdy nezabudnem!” 
uviedla víťazka JA Mladý líder 2017 K. Kozelnická. ”

“
Tlačová správa | Fotogaléria

Partner:

http://www.jaslovensko.sk/files/tlacove-spravy/2016/2016-ts-ja-mlady-lider.pdf
https://goo.gl/photos/7shhEcnti1ViXkMd7
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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 2017 JA Slovensko realizovalo pre 100 stredoškolákov JA Social Innovation Camp zameraný 
na ďalší rozvoj a praktické využitie na zlepšovanie sociálnych oblastí na Slovensku.

Innovation Camp



15

11 
škôl

48 študentov zo SR

10 učiteľov

13 konzultantov

Tlačová správa | Fotogaléria | Video

JA Citi International  
Innovation Camp

Deväťdesiatšesť študentov sa zúčastnilo celodňovej súťaže JA Citi International Innovation Camp, 
ktorý zorganizovala nezisková vzdelávacia organizácia JA Czech v spolupráci s JA Slovensko 
a s podporou Citi Foundation, firemnej nadácie globálnej banky Citi. 

Získavanie kvalitných zamestnancov sa stáva čoraz väčšou výzvou pre mnohých zamestnávateľov, 
ktorí sú nútení prichádzať so stále novými spôsobmi, ako získať nových zamestancov. Viac ako kedykoľvek 
predtým máme svoju kariéru pevne v rukách, a práve preto výška platu už nezohráva pri hľadaní práce 
prioritnú úlohu. V oblasti ľudských zdrojov je zrejmé, že firmy pôsobiace v zahraničí sa pri nábore 
svojich nových zamestnancov neboja použiť odvážne, inovatívne a netradičné riešenia. Slovensko si 
naďalej v tomto trende drží konzervatívny pohľad. Trendom však je, že firma musí uchádzača zaujať.

Partner:

“Citibank sa dlhodobo zameriava na rozvoj podnikavosti mladých ľudí a tohtoročný 
Innovation Camp je jednou z mnohých akcií, ktoré v spolupráci s Junior Achievement 
v Českej republike a na Slovensku pravidelne organizujeme.“, uviedol Michal Nebeský, 
generálny riaditeľ Citi v Českej republike, ktorý zasadol v odbornej porote a dodal: 
„Tohtoročná akcia nám umožnila urobiť si obraz o tom, ako mladí talentovaní ľudia 
uvažujú o svojom budúcom zamestnávateľovi. Ich inovatívne myšlienky nám určite 
pomohli získať kreatívny prístup, ako osloviť kvalitných kandidátov na trhu práce.” 

”
“

http://www.jaslovensko.sk/files/tlacove-spravy/2017/2017-ts-ja-citi-international-innovation-camp.pdf
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10154770588084052.1073741906.268014459051&type=1&l=ba12fb0501
https://www.facebook.com/jaslovensko/videos/10156048424729052/
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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 všetkých našich vzdelávacích programov. 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

Digitálna garáž

JA Slovensko sa v roku 2017 stalo súčasťou projektu EE HUB. Jeho hlavným cieľom je spájať odborníkov 
z podnikateľského sektora, vzdelávacích organizácií a štátnej správy za účelom rozvoja a podpory 
podnikateľského vzdelávania žiakov. 

Ambíciou projektu je rozšíriť a prehĺbiť spoluprácu naprieč rôznymi sektormi (štátny, súkromný, tretí) 
a viesť stály dialóg o možnostiach a praktických aktivitách pre rozvoj tohto druhu vzdelávania. 

Pracovná skupina projektu vypracovala odporúčania pre vlády, podnikateľov, školy a neziskové 
vzdelávacie organizácie, ktoré môžu aplikovať do praxe a rozvíjať tak u žiakov podnikateľské vzdelávanie. 

EE HUB

Počas jedného dňa zažili žiačky strednej školy atmosféru medzinárodnej IT spoločnosti. Dozvedeli sa, 
čo všetko dokážu dnešné technológie. S odborníčkami diskutovali o možnostiach, ktoré IT sektor ponúka 
ženám, a tiež si vyskúšali profesiu programátorky pod vedením skúseného lektora.

Cieľom podujatia bolo predstaviť dievčatám oblasti IT vzdelávania a zvýšiť ich záujem o tento sektor.

Digi Girlz

14
škôl

14tri
ed

24 študentov

94 učiteľov

5 konzultantov

http://www.jaslovensko.sk/digitalnagaraz
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Dvadsaťpäť stredoškolákov strávilo 5. október 2017 v spoločnosti top manažérov z rôznych 
oblastí podnikania a štátnej správy. Najaktívnejší študenti programov neziskovej organizácie 
JA Slovensko dostali túto príležitosť za umiestnenie sa na popredných priečkach 
v celoslovenských súťažiach.  

Leaders for a Day (Jeden deň lídrom) sa teší veľkej obľube samotných manažérov, ktorí vnímajú 
túto aktivitu nielen z hľadiska spoločenskej zodpovednosti seba a svojich firiem. Deň strávený 
so študentom im prináša nové a zaujímavé informácie o mladej generácii. Špičkoví manažéri zároveň 
získavajú prehľad o svojich potenciálnych zamestnancoch, ich kvalifikácii a zručnostiach. 
Medzi 25 lídrami nechýbal generálny riaditeľ slovenskej pobočky HewlettPackard Enterprise Santiago 
Aguado, poprední manažéri IBM a AT&T na Slovensku a štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR 
Rastislav Chovanec.  

Leaders for a Day

“Stráviť jeden deň v tieni lídra je príležitosťou, ktorá študentom rozšíri ich obzory. 
Osobne som vďaka tejto skúsenosti zistila, aké veľké spektrum schopností musí ovládať 
niekto, kto je v riadiacej pozícii. Leaders for a Day boli pre mňa dva dni plné skvelých 
zážitkov“, povedala Alžbeta Bujdošová, študentka Gymnázia Trebišovská 12, Košice.

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

ESP certifikát otvára žiakom dvere k ďalším príležitostiam. Tí, ktorí sú pripravení naštartovať 
svoju vlastnú firmu, môžu využiť mentoring, prístup k financiám a ďalšiu podporu siete partnerov. 
V školskom roku 2016/2017 ESP certifikát úspešne získalo 170 absolventov JA Firiem. 

www.firma.jaslovensko.sk/esp

Certifikát podnikateľských zručností ESP 

Cieľom projektu je poskytnúť žiakom informácie z oblasti podnikania v poľnohospodárstve ako jednu 
z alternatív pre rozbehnutie ich inovatívneho biznisu či rozvoj ich projektového nápadu.

Zamestnanci spoločnosti Monsanto a ďalší odborníci z agrosektora pôsobia v projekte ako konzultanti 
z praxe. Využívajú pritom svoje vedomosti a skúsenosti, oboznamujú žiakov o možnostiach kariéry 
v poľnohospodárskom priemysle a poskytujú im odbornú podporu. 

V školskom roku 2016/2017 sa do projektu zapojilo 380 študentov z viac ako 40 škôl. Pripravili sme pre 
nich workshop na aktuálne témy z poľnohospodárskej oblasti a online webinár s odborníkmi z agrosektora 
a oblasti cestovného ruchu.

Podpora inovácií v podnikaní 
Partner:

http://www.firma.jaslovensko.sk/esp


JA Slovensko
Súťaže 2017 

Súťaže realizované v rámci vzdelávacích programov 
predstavujú vo svojej podstate samostatnú vzdelávaciu 
aktivitu. Žiaci musia v mnohých prípadoch spracovať 
zadanú tému do komplexnej práce, pripraviť si 
prezentáciu a obhájiť ju pred odbornou porotou.

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 počas školského 
roku pracujú v študentskej firme JA Firma. 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. 

Autor víťazného nápadu Jakub Brénainn Kyseľ priblížil prototyp inteligentného zariadenia, 
ktoré sníma a detekuje akýkoľvek pohyb v budove alebo na pozemku.

JA Aplikovaná ekonómia  
JA Business Idea  

„Produkt, ktorý plánujem uviesť na trh, bude výnimočný v tom, že jeho dizajn sa bude 
navrhovať na mieru podľa požiadaviek zákazníka a výrobok sa bude tlačiť na 3D tlačiarni. 
Pracujeme aj na vytvorení kompatibilnej aplikácie s prepojením na mobilný telefón,“, 
uviedol J. B. Kyseľ. ”

“
Webová stránka | Tlačová správa | Fotogaléria

Partner:

http://ae.jaslovensko.sk/showdoc.do?docid=4433
http://www.jaslovensko.sk/files/tlacove-spravy/2017/2017-ts-ja-business-idea.pdf
https://goo.gl/photos/BPDxPpVA9BNCa5xn8
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JA Veľtrh je vyvrcholením celoročného úsilia žiakov, na ktorom prezentujú svoje podnikateľské 
plány, výrobky a služby nielen pred odbornou porotou, ale aj širokou verejnosťou.

Na 22. ročníku JA Veľtrhu podnikateľských talentov 2017, ktorý sa konal pod záštitou 
prezidenta SR Andreja Kisku, boli 5. apríla 2018 v Košiciach ocenené najlepšie študentské firmy. 
Spolu sa ho zúčastnilo takmer 250 študentov zo 48 JA Firiem.
 
Odborná porota zložená z partnerov a podporovateľov veľtrhu udelila ocenenia v piatich hlavných 
kategóriách a dve výberové ocenenia. Najlepšiu študentskú firmu si vyberali aj študenti v rámci študentskej 
poroty. Osem tímov zároveň postúpilo do TOP Finále JA Firiem, v ktorom víťaz získal miestenku 
na medzinárodné finále Company of the Year Competition v Bruseli.

JA Veľtrh podnikateľských talentov 2017

Webová stránka | Tlačová správa a víťazi súťaže | Fotogaléria | Video

http://firma.jaslovensko.sk/showdoc.do?docid=1797
http://www.jaslovensko.sk/files/tlacove-spravy/2017/2017-ts-ja-veltrh-podnikatelskych-talentov.pdf
https://goo.gl/photos/TAhhVAtuAeZNs3Qs5
https://www.facebook.com/jaslovensko/videos/10155275517079052/
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TOP Finále JA Firiem sa zúčastnilo 8 najlepších JA Firiem, ktoré postúpili z národného JA Veľtrhu 
podnikateľských talentov. JA Veľtrh sa konal 5. apríla v Košiciach za účasti 48 JA Firiem 
z celého Slovenska. Študenti v priebehu TOP Finále prezentovali svoje JA Firmy pred 
odbornou porotou v Národnom podnikateľskom centre. Finále predchádzala mentorovacia fáza, 
ktorá bola zameraná najmä na rozvíjanie manažérskych, prezentačných a digitálnych zručností.

Titul Najlepšia JA Firma roka 2017 získali v celoslovenskej konkurencii študenti z Gymnázia Poštová 
Košice (JA Firma ASSUM), ktorí vyrábajú kávovú zmes na jedenie. Víťazi postúpili na medzinárodnú súťaž 
Company of the Year Competition 2017, kde budú reprezentovať Slovensko v konkurencii 
35 krajín. Ceny v súťaži TOP Finále JA Firiem sa udeľovali 11. mája v Bratislave na slávnostnom 
galavečere pri príležitosti 25. výročia vzdelávacej neziskovej organizácie JA Slovensko za účasti 
ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Petra Plavčana.  

TOP Finále 2017
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Company of the Year Competition 2017

“Môžeme byť hrdí na tohtoročnú JA Firmu Assum, ktorá sa medzi ostatnými 
konkrenčnými firmami nestratila a zanechala v návštevníkoch ich predajného stánku 
pozitívny dojem. Ich zaujímavý nápad – káva na jedenie - zaujal každého, 
kto má rád kávu, no nie vždy si ju môže dopriať v jej klasickej podobe. Porota ocenila 
ich prezentačné zručnosti a tímového ducha počas prezentácie”, 
povedal Peter Kalčevský, programový riaditeľ JA Slovensko.

“
”

Mladí podnikatelia z Košíc reprezentovali Slovensko na medzinárodnej súťaži Company of the Year 2017. 
Vyše 200 študentov z 36 krajín predstavilo najlepšie podnikateľské nápady na súťaži, ktorá sa konala 
11. a 12. júla 2017 v Bruseli za účasti belgického kráľa Filipa I. a eurokomisárov Marianne Thyssen 
a Tibora Navracsicsa.  
 
Študenti košického gymnázia na Poštovej ulici (Viktória Jacková, Zuzana Tokarčíková, Lukáš Tabák 
a Tomáš Peľak) vyvinuli pod vedením učiteľky Evy Wolfovej jedinečnú kávovú zmes - CoRE, 
coffee ready to eat. Predávajú ju v rôznych príchutiach cez e-shop a vo vybraných košických kaviarňach.  

Webová stránka | Tlačová správa

http://www.jaeurope.org/medias/news/457-festera-a-student-company-from-estonia-wins-the-ja-europe-company-of-the-year-competition-2017.html
http://www.jaslovensko.sk/files/tlacove-spravy/2017/2017-ts-coyc-brusel.pdf
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Môj projekt pre región je súťaž dvoj až trojčlenných tímov zapojených v programe 
JA Podnikanie v cestovnom ruchu. Úlohou študentov je vypracovať a zrealizovať projekt, 
ktorý zviditeľní miestnu lokalitu, historické pamiatky, remeselníkov, atrakcie alebo iné zaujímavosti, 
ktoré by podporili rozvoj cestovného ruchu daného regiónu.

Z 12 študentských tímov, ktoré súťažili v celoslovenskom finále súťaže Môj projekt pre región 2017, 
zvíťazil tím CK Zemko zo Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Michalovciach. Členky víťazného 
tímu Bianka Macková a Michaela Baková zabodovali s prezentáciou kultúrnych a historických pamiatok 
regiónu Dolný Zemplín prostredníctvom QR kódov. 

Finálovému kolu súťaže Môj projekt pre región predchádzalo korešpondenčné kolo. Zapojiť sa doň mohli 
jednotlivci alebo dvojčlenné tímy študentov poslaním krátkej video prezentácie s predstavením nápadu, 
prípadne už sčasti zrealizovaného projektu na podporu a rozvoj cestovného ruchu v ich regióne. 
Vo finálovom kole bolo potrebné prezentovať už dokončený projekt s využitím v cestovnom ruchu, 
prípadne projekt zrealizovaný na 50% s reálnym dokončením do začiatku nového školského roka. 
Okrem reálnosti a trvalej udržateľnosti projektov odborná porota kládla dôraz i na úroveň prezentačných 
a komunikačných zručností prezentujúcich

Webová stránka | Tlačová správa | Fotogaléria

JA Podnikanie v cestovnom ruchu
Môj projekt pre región

Partneri:

http://www.pvcr.jaslovensko.sk/showdoc.do?docid=1651
http://www.pvcr.jaslovensko.sk/showdoc.do?docid=1651
http://www.jaslovensko.sk/files/tlacove-spravy/2017/2017-ts-moj-projekt-pre-region.pdf
https://goo.gl/photos/HTTFmTohD1XUEZ6m6
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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. 

Rekordných 46 študentských tímov súťažilo 26. apríla 2018 v Žiline so svojimi podnikateľskými nápadmi 
ako zatraktívniť miesta, kde žijú, či svoj región. Prvé miesto v hlavnej kategórii Najzaujímavejšia 
prezentácia regiónu získal tím Sebechleby zo Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Krupine.

Takmer 230 žiakov so svojimi tímami súťažilo vo viacerých kategóriách. O víťazoch rozhodovala odborná 
porota, ktorá hodnotila prezentáciu regiónov, produkty cestovného ruchu a prezentačné schopnosti žiakov.  

Vitajte v našom regióne

Partneri:

Webová stránka | Tlačová správa a víťazi súťaže | Fotogaléria | Video

http://ae.jaslovensko.sk/showdoc.do?docid=4564
http://www.jaslovensko.sk/files/tlacove-spravy/2017/2017-ts-vitajte-nasom-regione.pdf
https://goo.gl/photos/o7brFjD8RnWy8aYRA
https://www.facebook.com/jaslovensko/videos/10155378656769052/
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Partner:

Súťaž Vedieť sa správne rozhodnúť je určená pre žiakov 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. Pri riešení úloh, analyzovaní prípadových štúdií 
a pri hľadaní riešenia aplikujú žiaci svoje skúsenosti, poznatky, ako aj princípy etického správania 
z ich bežného života.

Víťazmi 13. ročníka celoslovenskej súťaže Vedieť sa správne rozhodnúť sa stali žiačky Ema Beňová 
a Monika Balážiková zo Strednej odbornej školy Lipová 8 v Handlovej. Zvíťazili v konkurencii ôsmich tímov, 
ktoré počas finálového kola v Bratislave riešili výzvu zameranú na normy správania sa a prístupu 
k zákazníkom. 

JA Etika v podnikaní  
Vedieť sa správne rozhodnúť  

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 JA Viac ako peniaze. Úlohou tímu je napísať 
a obhájiť svoj vlastný krátky projekt na zadanú tému. 

Finančná gramotnosť nie je len o peniazoch, týka sa aj rozvoja hodnôt a životných postojov, ktoré vedú 
k správnym návykom a zodpovednom správaní sa pri hospodárení s peniazmi. Pomoc na nezaplatenie 
bola téma súťaže Bankomat nápadov 2017 programu JA Viac ako peniaze, ktorá sa uskutočnila  
3. mája 2017 v Bratislave.  

Žiaci zo základných a stredných škôl zapojení do vzdelávacieho programu mali za úlohu zamyslieť sa 
nad tým, prečo by sme mali pomáhať aj cudzím osobám alebo organizáciám. Finančná gramotnosť je 
spojená aj s rôznymi finančnými rozhodnutiami. Jedným z takých je napríklad pomoc tým, 
ktorí to potrebujú. Tie najlepšie nápady spomedzi všetkých postúpili do finále súťaže.

Víťazmi v kategórii základné školy sa stali Tomáš Bobka a Ema Kapustová z tímu Zocháči 
zo Základnej školy I. B. Zocha v Revúcej so svojim nápadom „Veľkonočná burza pre deti“. 
V kategórii stredné školy Nikoleta Gurniaková a Katarína Ondová z tímu BROWNIE & BLONDIE 
zo Strednej odbornej školy technickej v Michalovciach prepojili detský domov so psím útulkom 
a domovom dôchodcov. 

JA Viac ako peniaze 
Bankomat nápadov

http://www.jaslovensko.sk/showdoc.do?docid=2415
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JA Slovensko
Projekty pre učiteľov

Našim  poslaním je poskytovať mladým ľuďom 
podnikateľské, ekonomické a finančné vzdelávanie. 
Predpokladom kvalitnej realizácie našich programov 
na školách je aj príprava učiteľov. Preto musia 
učitelia, ktorí ich majú záujem realizovať, 
absolvovať akreditované vzdelávanie. 

JA Slovensko ponúka pedagógom kontinuálne inovačné 
vzdelávanie (KIV) s možnosťou získať kredity  v týchto 
programoch: JA Etika v podnikaní, JA Viac ako peniaze, 
JA A PENIAZE, JA Aplikovaná ekonómia a JA Podnikanie 
v cestovnom ruchu 1 a 2. KIV je rozdelené na moduly, 
ktoré učitelia absolvujú počas 12-tich mesiacov. Súčasťou 
vzdelávania sú intenzívne zážitkové tréningy, počas 
ktorých učitelia prechádzajú vybranými aktivitami 
programov použítím metódy learning by doing.

JA Slovensko každoročne pripravuje pre učiteľov 
aj 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 a medzinárodné úspechy
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Za rozvoj Junior Achievement (JA) aktivít v Európe je každoročne udeľované ocenenie 
Modelová organizácia. JA Slovensko je jednou z úspešných krajín, ktoré sa tešia z prestížneho ocenenia 
za rok 2017. Získali sme ho za inovatívne a ukážkové postupy v rámci vzdelávacích programov, 
ktoré môžu byť motiváciou a inšpiráciou pre ostatné európske krajiny v sieti JA Europe. 
Ocenenie udelila Správna rada JA Europe.

Modelová organizácia

Európske ocenenie Škola podnikania roka 2017 (TES Award) získala Stredná odborná škola v Námestove, 
ktorá realizuje podnikateľské vzdelávanie už takmer 20 rokov. Cenu prevzala riaditeľka školy Erika Šušková 
16. novembra na európskej konferencii o podnikateľskom vzdelávaní, ktorá sa konala v estónskom Talline.  
Dvojdňovú konferenciu, nad ktorou prevzalo záštitu estónske predsedníctvo v Rade Európskej únie, 
zorganizovali vzdelávacia organizácia Junior Achievement Europe a estónske ministerstvo školstva 
a výskumu.

Ambíciou SOŠ v Námestove je vychovávať absolventov, ktorí dokážu vytvárať nové pracovné príležitosti.

The Entrepreneurial School Award 2017

“Nechceme, aby našli absolventi končili na úradoch práce a práve preto sme uskutočnili 
ráznu zmenu vo všetkých školských vzdelávacích programoch a obohatili ich 
o podnikateľské vzdelávanie. Naša škola je unikátna aj v tom, že realizujeme všetky 
programy, ktoré ponúka JA Slovensko“, dodala E. Šušková. ”

“
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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. 

Job Shadowing

V školskom roku 2016/2017 bolo ocenenie udelené JA Firme FORCE zo Strednej priemyselnej školy 
v Dubnici nad Váhom pod vedením učiteľa aplikovanej ekonómie Ing. Michala Janča.

Študentská firma FORCE získala ocenenie vďaka zaujímavému produktu - náramku BlikBlikBand, 
ktorý študenti vyrábali, a vďaka výsledkom, ktoré dosiahli v rámci svojho podnikateľského zámeru 
a činnosti ich firmy.

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). 



31

Spotreba materiálu 129,25 EUR
Spotreba energie   2,82 EUR
Cestovné  173,86 EUR
Náklady na reprezentáciu ,42 EUR

 031,97 EUR
Mzdové náklady  2  600,31 EUR
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie  905,42 EUR
Zákonné sociálne náklady 106,96 EUR
Ostatné sociálne náklady ,65 EUR

,67 EUR
Ostatné dane a poplatky ,56 EUR
Kurzové straty 0,80 EUR
Dary 93,07 EUR
Osobitné náklady  623,73 EUR
Iné ostatné náklady  22,04 EUR
Odpisy DNM a DHM  53,89 EUR
Celkom 6 821,42 EUR

Spotreba materiálu  385,30 EUR
Spotreba energie 161,18 EUR 
Cestovné  934,53 EUR 
Náklady na reprezentáciu 23,98 EUR 

 58 966,55 EUR 
Mzdové náklady 148 580,71 EUR 
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie 51 735,27 EUR 
Zákonné sociálne náklady  111,46 EUR 
Ostatné sociálne náklady  379,89 EUR 

66,66 EUR 
Ostatné dane a poplatky 317,90 EUR
Kurzové straty  474,34 EUR 
Dary 5 318,11 EUR 

 Osobitné náklady
 

92 779,20 EUR 
Iné ostatné náklady

 
1 259,10 EUR 

Odpisy DNM a DHM
 

3 079,31 EUR 
Celkom

1
0
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5
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Štruktúra výdavkov podľa druhu určené na hlavnú nezdaňovanú činnosť v roku 2017

389 773,49 EUR
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Štruktúra výnosov z hlavnej nezdaňovanej činnosti v roku 2017

371 890,20 EUR

Finančné účty

, ceniny k 31. 12. 2017: 2 772,00 EUR

43 832,58 EUR
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program JA Aplikovaná ekonómia 3 958,01 EUR
program JA Viac ako peniaze 1  197,50 EUR
program JA Podnikanie v cestovnom ruchu    786,20 EUR
program JA Základy podnikania    528,00 EUR
program JA Etika v podnikaní              - EUR

 12 809,37 EUR
Projekty  1  911,93 EUR
Celkom 21 191,01 EUR
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V Bratislave 20. 06. 2018
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JA Slovensko
Informácie o organizácii 
a financovanie
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2muse | www.2muse.sk

AGROSPOLOK | www.agrospolok.sk 

ANASOFT APR | www.anasoft.sk 

Atos IT Solutions and Services | www.atos.net

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

Atrium Optima Košice | www.atrium-optima.sk  

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 

Fresh Supermarket | www.freshobchod.sk

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

eTechnology | www.etechnology.sk

Google Slovensko | www.google.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

J&T Real Estate | J&T Real Estate

KPMG Slovensko | www.kpmg.sk

ManpowerGroup Slovensko | www.manpower.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 

Partneri 2017

http://www.2muse.sk/
http://www.agrospolok.sk
http://www.anasoft.sk
http://www.corp.att.com
http://www.atrium-optima.sk
http://www.avion.sk
http://www.vucbb.sk
http://www.region-bsk.sk
http://www.celaf.sk
http://www.citi.sk
http://www.citifoundation.com
http://www.coca-cola.sk
http://www.drivingacademy.sk
http://www.freshobchod.sk
http://www.ef.umb.sk
http://www.etechnology.sk
http://Google Slovensko
http://www.google.sk
http://www.hpe.com
http://www.hyundai.sk
http://www.ibm.com/sk/sk/
http://www.interway.sk
http://www.ja-ye.org
http://www.jtre.sk/
http://www.kpmg.sk
https://www.manpower.sk/
https://www.manpower.sk/
http://www.marpex.sk
http://www.banskabystrica.sk
http://www.metlife.sk
http://www.mpc-edu.sk
http://www.mpctn.sk
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Miba Steeltec | www.miba.com 

Microsoft Slovakia | www.microsoft.sk 

Milan Troška

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky | www.economy.gov.sk

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

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | www.minv.sk 

Monsanto Fund | www.monsantofund.org

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

REMPO | www.rempo.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

Slovenská obchodná a priemyselná komora | web.sopk.sk

TEDxBratislava | www.tedxbratislava.sk

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

Union poisťovňa | www.union.sk

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

Websupport | www.websupport.sk

Zlatá studňa | www.zlatastudna.sk 

Mediálni partneri

Rádio Košice | www.radiokosice.sk

SmartHead | www.besmarthead.com

Startitup | www.startitup.sk 

Tlačová agentúra Slovenskej republiky | www.tasr.sk

TV Košice | www.tvkosice.sk

http://www.miba.com
http://www.microsoft.sk
http://www.economy.gov.sk
http://www.minedu.sk
http://www.minv.sk
http://www.monsantofund.org
http://www.eset.com/sk/nadacia
http://www.nn.sk
http://www.olo.sk
http://www.pss.sk
http://www.rempo.sk
http://www.snt.sk
http://www.sap.sk
http://www.siemens.sk
http://www.slovakiaring.sk
http://www.sacr.sk
http://www.sbaonline.sk
http://web.sopk.sk/
https://www.tedxbratislava.sk/
http://www.t-systems.sk
http://www.union.sk
http://www.lib.tuke.sk
http://www.websupport.sk
http://www.zlatastudna.sk
http://www.radiokosice.sk
http://www.besmarthead.com
http://www.startitup.sk
http://www.tasr.sk
https://www.tvkosice.sk/
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Predseda 

Danica Balážová | REMPO

(od 1.4.2017)

Martin Sůra | Atos IT Solutions and Services
(do 1.4.2017)

Podpredseda

Helena Horovčáková | S&T Slovakia

(od 12.12.2017)

Ľuboš Vančo | KPMG Slovensko
(do 12.12.2017)

Členovia 

Santiago Aguado | Hewlett Packard Enterprise Slovakia 

Dušan Boršovský | AT&T Global Network Services Slovakia

Martin Džbor | T-Systems Slovakia

Miroslav Fülöp | J&T Real Estate

Marián Gajdoš | filantrop

Richard Guga | SAP Slovensko

Marek Chudík | IBM International Services Centre

Jaroslav Rezník | Rozhlas a televízia Slovenska

Zuzana Rumiz | ManpowerGroup Slovensko

Martin Sůra | Atos IT Solutions and Services

Veronika Špaňárová | Citi Foundation

Michal Špaňár | Union poisťovňa

Ľuboš Vančo | KPMG Slovensko

Michal Vyšinský | 2muse

Biljana Weber | Microsoft Slovakia

Dozorná rada
 

Radovan Klimáček, predseda

Arpád Agócs

Zuzana Kovalčíková

Josephine Swift

Správna rada JA Slovensko  
zloženie správnej rady k 31.12.2017

Poradný výbor
 

Danica Balážová

Ľuboš Vančo 

Helena Horovčáková 

http://www.rempo.sk/
https://atos.net/sk/slovensko
http://www.snt.sk/
http://www.kpmg.sk
http://www8.hp.com/sk/sk/hp-information/index.html
http://www.corp.att.com/emea/where/slovakia.html
http://www.t-systems.sk/
http://www.jtre.sk/
http://www.sap.com/sk/index.epx
http://www.ibm.com/sk/sk/
http://www.rtvs.org/
https://www.manpower.sk/
https://atos.net/sk/slovensko
http://www.citifoundation.com/citi/foundation/
http://www.union.sk/
http://www.kpmg.sk
http://www.2muse.sk/
http://www.microsoft.com/sk-sk/default.aspx
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Výbor externých poradcov  

Stanislav Čekovský | Anasoft APR

Vazil Hudák | Európska investičná banka

Rastislav Chovanec | Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Peter Javorčík | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Romana Kanovská | Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania

Peter Krajňák | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Martin Kubala | Hewlett Packard Enterprise

Terézia Lovíšková | Private Consulting

Ivan Lužica | Deloitte

Dana Meager | Ministerstvo financií Slovenskej republiky

Peter Mihók | Slovenská obchodná a priemyselná komora

Vladimír Ševcech | Atos IT Solutions and Services

Čestní členovia

Tomáš J. Baťa - In Memoriam

Sonja Bata 

Anna Sýkorová

Oldřich Vaňous

Zmeny v zložení Správnej rady 
Junior Achievement Slovensko v priebehu roka 2017
 

Zasadnutie Správnej rady Junior Achievement Slovensko 15. marca 2017
- Dovtedajší predseda správnej rady, pán Martin Sůra z Atos IT Solutions and Services,
            požiadal o uvoľnenie z postu predsedu k 1.4.2017 a naďalej zostáva jej riadnym členom.
- Správna rada zvolila od 1. apríla 2017 za predsedníčku pani Danicu Balážovú  
            zo spoločnosti Rempo.
-           Ukončenie pôsobenia pána Mariána Osúcha zo spoločnosti MARPEX v správnej rade.

Zasadnutie Správnej rady Junior Achievement Slovensko 12. decembra 2017
- Ukončenie pôsobenia pána Tibora Bôrika zo spoločnosti Union poisťovňa 
            v správnej rade, a zároveň schválenie pána Michala Špaňára za jej nového člena.
- Schválenie pani Zuzany Rumiz zo spoločnosti ManpowerGroup Slovensko 
            za novú členku správnej rady.
- Ukončenie pôsobenia pána Petra Chudobu v spoločnosti Miba Steeltec, ako aj v správnej rade.
- Pán Jaroslav Rezník, na základe zmeny pôsobiska, bude zastupovať v správnej rade  
            spoločnosť RTVS.

http://www.anasoft.com/sk/
http://www.eib.org/infocentre/phototheque/personalia/vazil-hudak/index.htm
http://www.economy.gov.sk/
http://www.foreign.gov.sk/
http://www.nucem.sk/
http://www.minedu.sk/
http://www8.hp.com/sk/sk/hp-information/index.html
https://www2.deloitte.com/sk/sk.html
http://www.finance.gov.sk
http://web.sopk.sk/
http://www.sk.atos.net/
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Tím JA Slovensko   
Adam Šepetka | riaditeľ
(do 29.12.2017)

Eva Vargová | riaditeľka
(od 29.12.2017)

Peter Kalčevský | programový riaditeľ

Gréta Balátová | programová manažérka | JA Aplikovaná ekonómia

Marián Beluško | programový manažér | JA Podnikanie v cestovnom ruchu

Erika Holičová | programová manažérka | JA Základy podnikania | JA Etika v podnikaní  

Miroslava Dechtárová | programová manažérka | JA A PENIAZE  | JA Viac ako peniaze
(od februára 2017)

Alžbeta Šrenkelová | programová manažérka | Aspire | Leaders for a Day | JA Mladý líder | 
Entrepreneurial Skills Pass

Ľubomíra Schlosserová | PR manažérka 
(do mája 2017) 

Katarína Palečková | PR manažérka 
(od októbra 2017) 

Peter Miškus | marketingový manažér

Linda Sombatiová | office manažérka
(od októbra 2017)

Rudolf Tomica | finančný manažér

Anna Sýkorová | konzultant

na úspechu organizácie v roku 2017 sa podieľali:
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Kontaktné informácie   

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

Junior Achievement Slovensko, n.o.

Pribinova 4195/25, 811 09 Bratislava-Staré Mesto
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., Pribinova 4195/25, 811 09 Bratislava-Staré Mesto
IČO | 42166292
DIČ | 2022649079
Číslo účtu: IBAN SK76 8330 0000 0025 0123 3450

© Junior Achievement Slovensko, n.o. | 2018

Regionálne zastúpenie - Košice
kosice@jaslovensko.sk 
+421 911 268 884

https://twitter.com/JA_Slovensko
https://www.youtube.com/user/JAslovensko
https://www.facebook.com/jaslovensko/
https://www.instagram.com/jaslovensko/
https://plus.google.com/+JASlovensko/
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Finančné dokumenty za rok 2017
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organizácie Junior Achievement Slovensko, n.o. 

 

     Súvaha k 31. 12. 2017

     Poznámky k 31. 12. 2017
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Predložená Výročná správa za rok 2017 bola prerokovaná a schválená
Správnou radou JA Slovensko.


