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

Poslanie 
Junior Achievement Slovensko – Mládež pre budúcnosť  
poskytuje mladým ľuďom na Slovensku nadštandardné  
ekonomické vzdelávanie prostredníctvom praktických programov. 
Prepojenie s podnikateľským sektorom a profesionálny prístup  
dáva študentom príležitosť eticky sa rozhodovať a orientovať 
v ekonomike voľného trhu ešte pred zapojením do pracovného 
procesu. Programy podporujú ekonomické a podnikateľské myslenie 
a ponúkajú preventívne riešenia  pre zamestnanosť mládeže. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nech je úspech mladých Vašou inšpiráciou! 
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Milí priatelia, 
 
ročná správa je vždy príležitosťou pozrieť sa na uplynulý rok 
a bilancovať všetko, čo sme dokázali, ale aj definovať to, čo nás čaká 
a aké ciele sú pred nami. 
 

Keď sme v lete na strategickom plánovaní s kolegami hodnotili 
školský rok 2005/2006, bola som veľmi šťastná, že všetci hovorili 
o úspešnom roku. Aj keď bol naplnený tvrdou prácou, množstvom 
povinností, riešením mnohých problémov, všetci sme sa zhodli 
na tom, že bol úspešný. Poslanie, ktoré táto organizácia má, 
sme priniesli v tomto školskom roku 16 000 mladých ľudí, ukázali sme 
im svet podnikania, možnosti riadiť firmu, prezentovať podnikateľský 
nápad, na vlastnej koži zažiť konkurenčné prostredie a bojovať 
o úspech. Priniesli sme im možnosti ich osobného aj profesionálneho 
smerovania a množstvo príležitostí učiť sa o svete ekonomiky 
a uplatnenia sa na trhu práce modernými metódami. 
 

Prežili sme spolu prípravu a realizáciu vynikajúcich akcií, pracovali 
často dlho do noci, snažili sa čo najlepšie zorganizovať všetky súťaže 
a podujatia. Prežili sme spolu ale aj priateľské stretnutia, príjemné 
rozhovory s kolegami, s členmi správnej rady a našimi priaznivcami. 
Spolupatričnosť a podpora poslaniu a myšlienke programov 
Junior Achievement Slovensko mi najviac utkvela v pamäti počas 
Gala večere, ktorú sme zorganizovali pod záštitou pána 
Tomáša J. Baťu. Bol to moment ocenenia práce všetkých, 
ktorí sa podieľajú na úspechoch tejto organizácie. 
 

V tomto školskom roku učitelia v niektorých našich programoch 
po prvýkrát dostali akreditovaný certifikát Ministerstva školstva 
Slovenskej republiky. Najlepší študenti nás reprezentovali 
na medzinárodnom veľtrhu študentských spoločností  v Záhrebe, 
na európskej súťaži Company Competition vo švajčiarskom 
Interlakene alebo na letnom študentskom kempe v Maďarsku. 
 

Úspešných a kvalitných projektov bolo naozaj veľa. No keď sa 
chceme posunúť ďalej, je potrebné pozerať sa dopredu.  

Našim cieľom je skvalitňovať všetky vzdelávacie programy, 
zvyšovať úroveň našich súťaží a prinášať ich ďalším mladým 
ľuďom. Chceme sa viac zamerať na regióny, kde je príležitostí 
pre študentov predsa len menej, ako vo veľkých mestách, 
ale skúsenosti nám ukázali, že práve v regiónoch sú úspešní 
a ambiciózni mladí ľudia, ktorí potrebujú šance na rozvoj. 
Pre vysokoškolákov by sme chceli priniesť nový vzdelávací 
program. Pre najlepších študentov pripravujeme letný kemp plný 
zaujímavých aktivít. Máme naozaj veľa plánov a veľa dobrých 
nápadov, ktoré chceme realizovať. 
 

Bez finančnej podpory slovenských aj zahraničných firiem by sme 
nemali možnosť prinášať myšlienku vzdelávacích programov 
k mladým ľuďom. Patrí im všetkým poďakovanie za to, že časť 
svojho zisku investujú do mladých ľudí a do vzdelávania. 
Poďakovanie patrí všetkým členom správnej rady, ktorí svojou 
prácou pomáhajú nášmu poslaniu.  
 

Chcem na tomto mieste poďakovať aj všetkým dobrovoľným 
odborným konzultantom, študentom z dobrovoľníckej organizácie 
alumniJA, všetkým učiteľom, spolupracovníkom a priaznivcom,  
ktorí venovali čas študentom a odovzdali im niečo zo svojich 
pracovných aj životných skúseností. Bez mojich kolegov, ktorí 
každý deň odvádzajú kus výbornej práce a naozaj žijú pre naše 
poslanie, by táto organizácia nemohla úspešne  fungovať. 
Im všetkým patrí moje osobné poďakovanie. 
 

V čase, keď dostanete do rúk našu ročnú správu, budeme už všetci 
pracovať nad novými úlohami. Verím, že s podporou Vás všetkých 
sa nám podarí dosiahnuť vytýčené ciele v duchu nášho sloganu: 
Nech je úspech mladých Vašou inšpiráciou! 
 
 
 
 

Marcela Havrilová  
generálna riaditeľka Junior Achievement Slovensko 
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Junior Achievement Slovensko - Mládež pre budúcnosť 
Sme nezisková vzdelávacia organizácia, ktorej cieľom je pripraviť 
mladých ľudí na prechod zo školy do praktického života.  
Poslanie sa snažíme napĺňať pomocou našich programov a aktivít, 
ktoré vychovávajú k myšlienke podnikania, ekonomickej aktivite 
a zlepšujú ekonomické a sociálne zručnosti. Vytvárame aktívne 
partnerstvo medzi podnikaním a vzdelávaním tak, aby tvorilo most 
medzi vyučovacím procesom a reálnym pracovným prostredím. 
Naše aktivity motivujú mladých ľudí k pozitívnemu postoju k práci, 
aktívnejšiemu prístupu pri budovaní vlastnej kariéry a k celkovej 
podpore spoločnosti. Dôraz kladieme na získavanie praktických 
skúseností, podporujeme túžbu mladých kreatívne sa učiť a vážiť si 
celoživotné vzdelávanie sa. Všetky programy Junior Achievement 
Slovensko sú založené na skúsenostiach, ktoré sú adaptované 
na školský systém a podnikateľské prostredie na Slovensku.  
 
V školskom roku 2005/2006 bolo do programov a aktivít organizácie 
zapojených 823 škôl s 1 022 triedami, čo predstavuje celkom 16 624 
študentov z celého Slovenska. Na programoch sme spolupracovali so 
468 učiteľmi a 141 konzultantmi priamo z podnikateľskej praxe. 
Celkový počet absolventov dosiahol v tomto roku 129 754.  
 
Junior Achievement Slovensko – Mládež pre budúcnosť je licenčným 
partnerom Junior Achievement Worldwide a Junior Achievement – 
Young Enterprise Europe. 
 
 
 
 
 
 
             
 
 

Junior Achievement Worldwide 
Junior Achievement je najstaršou, najväčšou a najrýchlejšie  
sa rozvíjajúcou neziskovou organizáciou pôsobiacou v oblasti 
ekonomického vzdelávania, ktorá ročne pokryje 7 miliónov 
študentov na celom svete. Od roku 1919 zasiahla do životov  
takmer 70 miliónov mladých ľudí, ktorým poskytla praktické 
ekonomické vzdelanie, inšpirovala ich hodnotami slobodného 
podnikania, ekonómie a obchodu, aby tak zvýšila kvalitu ich života. 
Programy Junior Achievement zahŕňajú praktické príťažlivé 
a náučné aktivity, ktoré vzdelávajú mládež všetkých vekových 
skupín po celom svete v oblasti ekonómie a podnikania a pomáhajú 
jej pripraviť sa na naplnenie vlastnej kariéry. Na území USA 
má JA Worldwide 145 organizácií, mimo územia USA operuje 
vo vyše 100 krajinách. Junior Achievement sa tak stalo najväčšou 
neziskovou ekonomickou vzdelávacou organizáciou na svete.  

Junior Achievement – Young Enterprise Europe 
Je neziskovou asociáciou so sídlom v Bruseli, ktorá vznikla 
spojením dvoch partnerských medzinárodných organizácií 
pôsobiacich v Európe - Junior Achievement a Young Enterprise. 
Oba subjekty majú tradíciu v oblasti vzdelávania, ktoré spája 
príbuznosť činností, poslania a programov v oblasti ekonomického 
vzdelávania mladých ľudí. V súčasnosti tvorí členskú základňu  
JA -YE Europe 39 krajín vrátane Slovenskej republiky.  
Organizácia rozšírila možnosti spolupráce na medzinárodnej úrovni, 
vytvára širší priestor pre nové príležitosti, spoločné programy, 
výmenu skúseností, čo je základom kvalitného a profesionálneho 
vzdelávania v súlade s vývojom európskej ekonomiky.  
JA -YE Europe poskytuje členským krajinám servisné služby  
(know-how, podporu, informácie, kontakty, úspešné praktiky) 
a vyvíja činnosť, ktorej výsledkom je tvorba aktuálnych projektov, 
programov a súťaží na európskej úrovni, ako aj získavanie 
finančných prostriedkov, lobing a zabezpečovanie účasti členských 
krajín na európskych podujatiach. 
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História organizácie 

Ako sa to začalo 
Počiatky Junior Achievement (JA) siahajú do roku 1916, kedy vznikla 
v Amerike myšlienka prakticky pomáhať a vzdelávať mladých ľudí, 
ktorí prichádzali za prácou z poľnohospodárskych oblastí USA 
do veľkých miest. V roku 1919 bola založená nezisková vzdelávacia 
organizácia Junior Achievement v meste Springfield štát 
Massachusetts, USA, ktorá vytvárala mimoškolské podnikateľské 
kluby pre študentov. Organizácia vyvinula metodiku a programy 
praktickej pomoci mladým ľuďom v začiatkoch ich podnikania. 
Programy, vďaka svojej metodike a konkrétnym úspechom, sa stávali 
veľmi obľúbenými medzi mladými ľuďmi, učiteľmi a zamestnávateľmi 
v mnohých štátoch USA. Prilákali významné osobnosti, podnikateľov 
a firmy, ktorí investovali stále viac financií do tohto nového 
ekonomického vzdelávania. V roku 1955 americký prezident 
Eisenhower vyhlásil Národný týždeň Junior Achievement.  
Krátko po ňom sa programy JA realizovali už v 139 veľkých mestách 
v takmer 50 štátoch USA.  

Expanzia do zahraničia 
V šesťdesiatych rokoch 20. storočia sa programy rozšírili z USA 
najskôr do Kanady, potom do susedného Mexika a na Filipíny.  
Európa bola zastúpená Veľkou Britániou. Do roku 1989 sa programy 
JA ponúkali v 15 krajinách sveta. 

Prudký rozvoj v Európe a na ďalších kontinentoch 
V deväťdesiatych rokoch nastal dynamický rozvoj týchto programov 
v strednej a východnej Európe. V tom istom čase sa programy 
postupne dostávali aj do regiónov Latinskej Ameriky, Afriky, Karibiku 
a Ázie. V roku 1994 sa v USA vytvorilo medzinárodné centrum 
Junior Achievement International so sídlom v Colorado Springs (USA), 
ktoré sa v roku 2004 spojením s národnou organizáciou USA 
prebudovalo na globálnu organizáciu Junior Achievement Worldwide 
(JA Worldwide).  

V súčasnosti  JA Worldwide zastrešuje vyše 100 členských krajín 
vo všetkých častiach sveta, z toho 39 je v Európe. 
Európsky región je najrozvinutejším v rámci globálnej siete  
JA Worldwide. V roku 2002 sa programy Junior Achievement 
v bývalom východnom bloku reprezentovanom centrom JA Central 
and Eastern Europe v Zlíne (Česká republika) zjednotili  
s programami Young Enterprise v západnej časti Európy. Tradícia, 
príbuznosť činností, poslania a programov v oblasti ekonomického 
vzdelávania mladých ľudí spojila tieto dve siete dovtedy fungujúce 
nezávislé od seba do silnej a jednotnej európskej siete. Jej aktivity, 
spoločné projekty a výmenu skúseností koordinuje strešné 
a servisné centrum Junior Achievement -Young Enterprise Europe  
so sídlom v Bruseli (Belgicko). 

Začiatky Junior Achievement na Slovensku 
Na Slovensku sa programy Junior Achievement realizujú už  
od jari 1992, spočiatku bez inštitucionálnej podpory pod menom  
Baťa – mladí podnikatelia. Podnikateľ českého pôvodu a filantrop 
pán Tomáš Baťa, ktorý už v tom čase bol členom správnej rady 
Junior Achievement v Kanade a čestným prezidentom  
JA International (dnes JA Worldwide), a ktorého manželka dodnes 
aktívne spolupracuje s kanadskou organizáciou, inicioval príchod 
tohto moderného spôsobu ekonomického vzdelávania mladých ľudí 
do Českej a Slovenskej republiky. Od začiatku patril on sám, ale aj 
nadácia Bata Shoe Foundation k najvýznamnejším podporovateľom 
týchto programov a šíriteľom ich dobrého mena. Meno rodiny Baťa 
sa dodnes spája s organizáciami nielen na Slovensku, v Čechách, 
ale aj vo Švajčiarsku, na európskej a globálnej úrovni.  
V období rokov 1994 - 1997 organizácia napĺňala svoje poslanie  
z hľadiska právnej formy ako nadácia. Nadácia Baťa - mladí 
podnikatelia sa v roku 1997 z legislatívnych dôvodov 
pretransformovala na neziskovú organizáciu s medzinárodným 
prvkom a zároveň zmenila meno na Baťa - Junior Achievement SR. 
O štyri roky neskôr v roku 2002 po dohode s pánom Baťom 
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sa z názvu organizácie vypustilo jeho meno a zároveň sa názov 
rozšíril o slovenské pomenovanie, keďže slovenčina nemá 
zodpovedajúci ekvivalent anglického výrazu „achievement“.  
Od toho roku je organizácia známa ako Junior Achievement 
Slovensko – Mládež pre budúcnosť (JASR). 

Rozširovanie programov na Slovensku 
V prvom roku pôsobenia poskytovala organizácia školám jeden 
stredoškolský ekonomický program, Aplikovanú ekonómiu,  
do ktorého sa zapojilo 80 študentov zo 4 škôl na Slovensku.  
V roku 1994, keď organizácia bola riadne zaregistrovaná  
na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky, tento program 
absolvovalo už 291 stredoškolákov na 16 školách. Následne začali 
pracovať regionálne kancelárie v Banskej Bystrici a Košiciach,  
ktoré zabezpečovali zavádzanie programov do škôl na strednom  
a východnom Slovensku. V ďalších rokoch sa programová ponuka 
rozšírila na dnešných desať programov pre základné, stredné  
aj vysoké školy a desať celoslovenských súťaží.  

Junior Achievement Slovensko dnes 
Organizácia sa postupne vypracovala na jednu z najrozvinutejších 
a najprofesionálnejších neziskových organizácií na Slovensku.  
V súčasnosti v troch regionálnych kanceláriách pracuje 9 stálych 
profesionálnych zamestnancov. Do činnosti organizácie sa zapája 
takmer 200 dobrovoľných spolupracovníkov - manažérov 
z podnikateľskej praxe, učiteľov a mladých absolventov programov. 
Organizácia sa rozvíja pod vedením profesionálnej správnej rady 
zloženej z top manažérov významných podnikateľských spoločností.  
Programy JASR sú financované prevažne významnými spoločnosťami 
zo súkromného sektora, každoročne je to až 60 spoločností z celého 
Slovenska. Časť finančných prostriedkov pochádza z grantov 
medzinárodných a slovenských nadácií. Programy, učebné 
a metodické materiály poskytujeme študentom a učiteľom bezplatne, 
ako aj školenia pedagógov a dobrovoľníkov, doplnkové služby 
a aktivity.  

Úspechy a ocenenia 
� 129 754 absolventov programov (1992 - 2006)  
� Fuqua Global Excellence Award (2003)  

Kritériami na nomináciu a udelenie ceny boli členstvo   
v JA Worldwide minimálne 5 rokov, priemerný ročný nárast 
počtu študentov počas troch rokov je najmenej 20%, účasť 
študentov na medzinárodných súťažiach a aktivitách  
a finančná stabilita. 

� Innovation Award Finalist (2003)  
� Growth Award Finalist (2003)  
� SELECT Quality Accreditation Process Certificate  

Certifikát kvality za efektívne riadenie organizácie a programov 
podľa medzinárodných noriem Junior Achievement International 
(2003)  

� 1. miesto v kategórii On-line kurz na medzinárodnej súťaži  
E-learning v praxi (2003)  

� Innovation Award (2001) 
Cena sa udeľuje každé dva roky v 8 kategóriách za výnimočné 
kreatívne snahy, ktoré sa prejavia v rozvoji národnej 
organizácie, vylepšení finančnej situácie, v realizovaní a tvorbe 
nových programov a príležitostí pre mladých ľudí. 
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Správna rada Junior Achievement Slovensko  
 

Čestní členovia 
Tomáš J. Baťa 
Anna Sýkorová 
 

Predseda 
Tibor Bôrik, Union poisťovňa, a. s. 
 

Podpredseda 
Milan Hán, SAP Slovensko, s. r. o. 
 

Členovia 
Danica Balážová, Hewlett-Packard Slovensko, s. r. o. 
Branislav Cehlárik, Citibank (Slovakia) a. s. 
Ivan Čarnogurský, IPEC Management, s. r. o. 
Mária Frühwaldová, PricewaterhouseCoopers Slovensko, s. r. o. 
Marián Gajdoš, Gamo, a. s. 
Peter Chrenko, Ernst & Young, k. s. 
Radovan Klimáček, Baťa Slovensko, a. s. 
Adriena Litomerická, 1. Národná aukčná spoločnosť, s. r. o. 
Terézia Lovíšková, Tauris, a. s. 
Ivan Lužica, S&T Slovakia, spol. s r.o. 
Pavol Paulička, Mediatel, spol. s r. o. 
Vladimír Ševcech, Palma - Tumys, a. s. 
Róbert Šimončič, Microsoft Slovakia, s.r.o. 
Milan Veselý, Slovalco, a. s. 
 

Poradný výbor 
Eugen Jurzyca, INEKO - Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy 
Peter Mihók, Slovenská obchodná a priemyselná komora 
Ján Šípoš, Ministerstvo školstva Slovenskej republiky 
 

Dozorná rada 
Josephine Maria Brhlik, KPMG Slovensko, spol. s r. o. 
Marta Molnárová, Accenture, s. r. o. 
František Vlasák, Slovak Telecom, a. s.  
 

Aktivity správnej rady 
 

Správna rada a výkonný výbor sa stretli na svojich zasadnutiach  
22. septembra 2005 v Moravskom Svätom Jáne, kde schválili 
rozpočet na školský rok 2005/2006 a prerokovali aktualizáciu 
strategického plánu a 5. apríla 2006 v Bratislave, kde priebežne 
hodnotili prácu organizácie a napĺňanie vytýčených cieľov. 
 
Dozorná rada zasadala v septembri 2005 a na svojom zasadnutí 
odporučila správnej rade JASR schváliť účtovnú závierku. Taktiež 
sa oboznámila s výsledkami riadneho auditu za účtovné obdobie 
august 2004 - Júl 2005. 
 
V januári 2006 sa uskutočnili riadne voľby predsedu správnej rady, 
na ktorých bol opätovne zvolený pán Tibor Bôrik, generálny riaditeľ 
a predseda predstavenstva UNION, poisťovňa a.s. 
 
Okrem oficiálnych zasadnutí sa členovia správnej rady, dozornej 
rady a poradného výboru stretli s pracovníkmi organizácie 
na vianočnom stretnutí v decembri 2005 a na hodnotiacom stretnutí 
v júni 2006.  
 
Práca Správnej rady JASR je vysoko profesionálna, jej členovia 
sa zapájajú do aktivít organizácie počas celého školského roka, 
stretávajú sa so študentmi  a zúčastňujú sa súťaží ako členovia 
poroty alebo dobrovoľní odborní konzultanti. Mnohí z členov 
organizujú priamo vo svojich firmách aktivity a súťaže pre študentov 
a venujú svoj čas a skúsenosti do vzdelávania mladých ľudí. 
 
Všetkým členom správnej rady ďakujeme za finančnú, odbornú, 
personálnu pomoc a podporu, a najmä za to, že sú tiež 
sprostredkovateľmi dobrej myšlienky, ktorú programy prinášajú 
mladým ľuďom. 
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Aplikovaná ekonómia 
Jedno až dvojročný program je určený pre študentov 3. a 4. ročníka stredných škôl  
ako voliteľný alebo nepovinný predmet, schválený Ministerstvom školstva Slovenskej 
republiky. Študijný program pozostáva z teoretickej prípravy, činnosti študentskej spoločnosti 
a manažérskej a ekonomickej simulácie na počítači prostredníctvom dodaného softvéru. 
V záujme doplnenia tejto štruktúry a prepojenia školy s ekonomickou praxou sú do procesu 
zapojení konzultanti - odborníci z podnikateľskej oblasti, ktorí na báze dobrovoľnosti 
pravidelne navštevujú triedu, delia sa so študentmi o svoje skúsenosti a praktickými radami 
v spolupráci s učiteľom doplňujú teoretickú časť.  
 
Úlohou Aplikovanej ekonómie je umožniť študentom získať základné informácie o trhovej 
ekonomike a pomôcť pochopiť ekonomické princípy, ktoré ovplyvňujú rozhodovanie 
v podnikaní. Najzaujímavejšou časťou programu je riadenie vlastnej študentskej spoločnosti, 
ktorá funguje ako každá iná firma na trhu. V tejto časti sa študenti zoznamujú s praktickou 
stránkou podnikania, učia sa umeniu komunikácie, osvojujú si zásady práce v tíme,  
vyskúšajú schopnosť viesť kolektív a precvičia si úlohu zamestnanca. Učia sa tak nielen 
ekonómiu, ale aj  byť zodpovední, vedieť sa rozhodovať, viesť firmu a komunikovať  
na verejnosti. 
 
V  školskom roku 2005/2006 bolo do Aplikovanej ekonómie zapojených 130 stredných škôl 
rôzneho zamerania z celého Slovenska, s ktorými spolupracovalo 63 konzultantov z praxe. 
Celkovo absolvovalo teoretickú časť programu 2867 a študentskú spoločnosť 
2587 študentov. 
 
V rámci Aplikovanej ekonómie pripravila Junior Achievement Slovensko niekoľko 
celoslovenských individuálnych a tímových súťaží: 
 
� Mladý líder s finálovým kolom - Konferenciou mladých lídrov, 
� Veľtrh študentských spoločností, 
� Súťaž o najlepšiu web stránku študentskej spoločnosti, 
� Team SAP - súťaž v počítačovej simulácii trhu. 
 
 
 

 
Cieľom Aplikovanej ekonómie nie je 
premeniť mladých ľudí na podnikateľov. 
Snažíme sa podporiť ich nezávislosť, 
pomôcť im robiť uvážené rozhodnutia 
a spoznávať kľúčové úlohy, ktoré môžu 
v našej spoločnosti a ekonomike zohrať.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V programe Aplikovaná ekonómia bolo 
v školskom roku 2005/2006 
zapojených celkovo 
 
 
         130  stredných škôl 
 
 
         156  jednotlivých tried 
 
 
       5454  študentov 
 
 

63 konzultantov 
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Mladý líder 
Mladý líder je súťaž, prostredníctvom ktorej hľadáme úspešných študentov programu 
Aplikovaná ekonómia. Snažíme sa nájsť kandidátov s výnimočnými schopnosťami 
a “lídrovskými“ vlastnosťami. Mladý líder by mal byť rozhľadený, vyrovnaný, tvorivý, 
komunikatívny, schopný efektívne spolupracovať s inými ľuďmi a viesť tím.  
 
Súťaž prebieha na troch úrovniach. Výber študentov sa konal najskôr na školách triednymi 
kolami. V priebehu apríla sa uskutočnilo 8 krajských kôl, ktoré spočívali  v prezentácii 
písomnej práce pred porotou zloženou z manažérov a podnikateľov. Celkovo bolo do súťaže 
zapojených 88 študentov, z ktorých postúpilo 24 najlepších do celoslovenského finále. 
Dvanásty ročník Konferencie mladých lídrov s podtitulom Príležitosť dnes je mojim budúcim 
úspechom sa uskutočnil 6. - 9. septembra 2006 v Moravskom Svätom Jáne. Program 
tohtoročnej konferencie bol zameraný na rozvíjanie manažérskych zručností, ktorých 
ovládanie je jedným z predpokladov pre uplatnenie sa na trhu práce a úspešné pôsobenie 
v budúcom zamestnaní. Junior Achievement Slovensko v spolupráci s odborníkmi z oblasti 
komunikácie, personalistiky a manažmentu pripravila pre finalistov množstvo interaktívnych 
workshopov a aktivít, počas ktorých riešili prípadové štúdie, poznávali a zdokonaľovali 
svoje komunikačné a riadiace schopnosti. 
 
Víťazmi celoslovenského finále sa stali 
1. miesto – Matej Kosturák, Evanjelické gymnázium, Tisovec                                                    
2. miesto – David Krišták, Gymnázium bilingválne anglicko-slovenské Milana Hodžu, Sučany 
3. miesto – Jana Budayová, Stredná priemyselná škola, Dubnica nad Váhom 
 
Generálny partner        Partneri       Mediálny partner 
konferencie     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Čo mi táto súťaž dala do budúcnosti? V prvom 
rade množstvo neoceniteľných skúseností 
a zážitkov. Všetci ľudia, s ktorými som v priebehu 
daných štyroch dní prišla do kontaktu, boli  
tak silnými osobnosťami, že vo mne zanechali 
hlbokú stopu. Dúfam, že získané vedomosti 
a kontakty v budúcnosti zúročím. Keby som mala 
jednou vetou zhrnúť, čo som si vzala z tohto 
podujatia, bolo by to získané presvedčenie, 
že byť lídrom neznamená byť diktátorom. Lídrom 
by mal byť človek, ktorý vie svoj tím motivovať 
a viesť ho k úspešnému naplneniu spoločných 
cieľov. V Moravskom Svätom Jáne som sa 
naučila, že môj názor nie je vždy ten 
najsprávnejší, a že aj iní ľudia môžu spoločnú 
myšlienku obohatiť o cenné fakty. Celý pobyt sa 
pre mňa stal akýmsi zrkadlom, v ktorom som 
reálne videla svoje zlé i dobré stránky.“  
Jana Budayová, SPŠ Dubnica nad Váhom 
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Konferencia prezidentov študentských spoločností 
Ambíciou tohto projektu je hlavne zoznámiť študentov so systémom fungovania a riadenia 
obchodnej spoločnosti tak, aby vedeli získané poznatky reálne uplatniť pri vedení svojich 
študentských spoločností. Po prvýkrát realizovala Junior Achievement Slovensko konferenciu 
v spolupráci s firmou ANASOFT APR, s.r.o. Stretnutia 3. novembra 2006 sa zúčastnilo  
17 študentov zo západoslovenských stredných škôl, ktorí zastávajú pozíciu prezidenta 
v manažmente študentskej spoločnosti v rámci programu Aplikovanej ekonómie.  
Program konferencie bol zameraný na oblasti, v ktorých sa študenti ako manažéri budú 
musieť najčastejšie rozhodovať a riešiť problémy tak, aby práve ich firma dobre obstála 
na trhu a v konkurenčnom boji. Manažment spoločnosti ANASOFT APR s.r.o. pre študentov 
pripravil praktické informácie a rady z okruhu riadenia ľudských zdrojov, corporate identity 
a samotného obchodného procesu vo firme. 
 
Konferencia prezidentov študentských spoločností vďaka otvorenému prístupu a praktickým 
informáciám lektorov pomohla študentom získať lepší obraz o tom, ako funguje skutočný svet 
podnikania. Svedčia o tom vyjadrenia samotných účastníkov stretnutia: 
 
„Toto stretnutie prispelo k doplneniu mojich poznatkov o dobrom podnikaní, snahe viesť 
firmu, byť úspešný a hlavne vedieť sa v živote presadiť. Dozvedela som sa, ako správne 
motivovať zamestnancov k práci, aby sme dosahovali ako firma úspech a dokázali si, že sa 
naše predstavy dajú realizovať. Myslím si, že je dobré, keď nám o podnikaní a chode firmy 
hovoria ľudia, ktorí v tejto oblasti už niečo dokázali....“ 
             Jana Gurinová, SPŠ odevná Trenčín 
 

„...osobne ma zaujala personalistika, ktorú budem môcť ako prezident najviac využiť...“ 
 

„Táto konferencia sa mi páčila a podnietila vo mne mnoho nových nápadov, hlavne v oblasti 
marketingu. Myslím, že je to zaujímavá a dobrá skúsenosť do budúcnosti...“ 
 

„Hlavne ma zaujímalo, ako sa dá ľudí motivovať k tomu, aby spolupracovali, a ako presvedčiť 
zákazníkov, aby si kúpili naše výrobky...“ 
                  Nikoleta Patušová, SPŠ Komárno 
 
 
 
 

Za spoluprácu a podporu ďakujeme 
spoločnosti ANASOFT APR, s.r.o. 
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Veľtrhy študentských spoločností 
Študentská spoločnosť je najzaujímavejšou časťou programu Aplikovaná ekonómia,  
ktorá poskytuje jedinečnú príležitosť vyskúšať si podnikanie na vlastnej koži ešte pred 
vstupom do sveta reálnej ekonomiky. Študenti zakladajú vlastnú akciovú spoločnosť,  
volia svojho prezidenta a manažment, ktorý ju riadi a s aktívnou pomocou ostatných 
spolužiakov  zamestnancov firmy plní jej podnikateľské zámery. Študentská spoločnosť 
funguje ako každá iná firma na trhu. Členovia pripravia podnikateľský plán a získajú základné 
imanie emisiou akcií, čím pracujú s reálnymi peniazmi.  Na základe marketingového 
prieskumu si potom určia výrobný program, stanovia ceny výrobkov a realizujú ich výrobu 
a predaj. Na záver ukončia svoju činnosť uzávierkou firemných účtovných kníh, pripravia 
výročnú správu a spoločnosť právne zlikvidujú podľa platných predpisov. 
 
V uplynulom školskom roku Junior Achievement Slovensko organizovala 11. ročník súťaže 
Veľtrh študentských spoločností. 21. marca 2006 sa konal v bratislavskom DK Ružinov  
pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky Ivana Gašparoviča a 28. marca v OC Cassovia 
v Košiciach. Spolu 300 študentov zo 60 stredných škôl súťažilo o ocenenie  
Najlepší manažérsky tím a Marketingová prezentácia študentskej spoločnosti.  
Päťčlenné tímy hodnotila odborná porota, ktorá posudzovala vzájomnú spoluprácu členov 
tímu, prehľad vo fungovaní spoločnosti, a tiež znalosť finančných a účtovných materiálov 
firmy. Hodnotiacimi kritériami pre ocenenie za marketingovú prezentáciu boli celkový vzhľad 
stánku, výber názvu či loga spoločnosti a úroveň propagačných materiálov.   
 
Členovia poroty veľtrhu v Bratislave: 
� Oldřich Vaňous, JA-YE Europe, Zlín, Česká republika, 
� Katarína Žibritová, Metodicko – pedagogické centrum, Tomášikova 4, Bratislava, 
� Ivan Lužica, S&T Slovakia, spol. s r.o., Bratislava, 
� Jana Ohrablová, Anasoft APR, s.r.o., Bratislava. 
 
Členovia poroty veľtrhu v Košiciach: 
� Marián Paulus, Junior Achievement Slovensko – Mládež pre budúcnosť, 
� Jana Končeková, Americká obchodná komora, Košice, 
� František Gregor,  U. S. Steel Košice, s.r.o. 
 
 

 
 
Partneri Veľtrhov študentských spoločností 
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Víťazi súťaže Veľtrh študentských spoločností: 

Bratislava, DK Ružinov - 21. marec 2006 
Najlepší manažérsky tím 
1. miesto - MINININE, Obchodná akadémia, Mokrohájska 3, Bratislava 
učiteľka: Mária Komarová 
2. miesto - 4FUN, Súkromná obchodná akadémia, Sv. Štefana 36, Štúrovo 
učiteľka: Emília Szitášová 
3. miesto - L`ELLITE, Stredná umelecká škola, Staničná 8, Trenčín 
učiteľka: Jarmila Maslová 
 
Najlepšia marketingová prezentácia 
1. miesto – CATCOM, Stredná priemyselná škola, Obrancov mieru, Dubnica nad Váhom 
učiteľka: Ingrid Roobová 
2. miesto – PROGRESS, Združená stredná škola, Hlavné nám. 2, Dvory nad Žitavou 
učiteľka: Slávka Kollárová 
3. miesto - E-ČKO, Obchodná akadémia, M. Rázusa 1, Trenčín 
učiteľka: Erika Senková 

Košice, OC Cassovia - 28. marec 2006 
Najlepší manažérsky tím 
1. miesto - SUNSET, Gymnázium sv. T. Akvinského, Zbrojničná 3, Košice  
učiteľka: Kvetoslava Danková 
2. miesto - KOAS, Stredná priemyselná škola, Novomeského 5/24, Trenčín  
učiteľ: Tibor Konček 
3. miesto - EGTTRADE, Evanjelické gymnázium, Jesenského 836, Tisovec  
učiteľ: Ladislav Čajko 
 
Najlepšia marketingová prezentácia 
1. miesto - FUČA, Gymnázium, Školská 8, Považská Bystrica  
učiteľka: Eva Žernovičová 
2. miesto - SUNSET, Gymnázium sv. T. Akvinského, Zbrojničná 3, Košice  
učiteľka: Kvetoslava Danková 
3. miesto - TRITIS, Stredná priemyselná škola, Filinského 7, Spišská Nová Ves  
učiteľka: Katarína Benkovičová 
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Najlepšia web stránka študentskej spoločnosti  
Súťaž o najlepšiu web stránku študentskej spoločnosti organizuje Junior Achievement 
Slovensko už piaty rok. Komunikácia prostredníctvom informačných technológií je dnes  
pre firmy nevyhnutnosťou, preto sa snažíme mladých ľudí motivovať, aby sa stali aktívnymi 
užívateľmi internetu a zvyšovali si informačnú gramotnosť. Zároveň je to príležitosť  
pre študentské spoločnosti propagovať svoje výrobky a služby, ale v neposlednom rade  
aj trénovať si prezentačné zručnosti a kreativitu.  
Do súťaže sa celkovo prihlásilo 45 web stránok zo škôl rôzneho zamerania. Porota v marci 
vybrala 10 postupujúcich, ktorých ďalšou úlohou bolo vo finále prezentovať obsah, dizajn 
a technickú štruktúru stránok. Autori tak mali možnosť vymeniť si skúsenosti s odborníkmi 
v tejto oblasti a získať od poroty dôležitú spätnú väzbu k svojej práci. Finále sa konalo  
4. mája 2006 v Bratislave v priestoroch spoločnosti S&T Slovakia, spol. s r.o., partnera 
celého projektu. 
 
Členovia odbornej poroty vo finále: 
� Peter Lang, generálny riaditeľ spoločnosti Datalock a.s., 
� Peter Horovčák, projektový manažér spoločnosti S&T Slovakia, spol. s r.o.,  
� Ľuboš Balát, riaditeľ softvérového oddelenia spoločnosti InterWay, s.r.o.,  
� Tomáš Blšťák, konzultant pre eContent spoločnosti Varias a.s., Bratislava. 
 
Víťazi súťaže Najlepšia web stránka študentskej spoločnosti:  
1. miesto – Martin Gregor a Matúš Belák zo študentskej spoločnosti PS-KO, 
   Stredná škola podnikania, Červenej armády 25, Martin 
   http://psko.ballers.sk/ 
2. miesto – Matej Kitka a Roman Prokopovič zo študentskej spoločnosti Grow UP!, 
   Gymnázium Trebišovská 12, Košice 
   http://www.growup.webcreator.sk/  
3. miesto – Gabriela Bitterová a Pal Melo zo študentskej spoločnosti Dunastar,  
   Gymnázium Dunajská 13, Bratislava 
   http://www.gdunaba.sk/dunastar/ 
 
Ďakujeme spoločnosti S&T Slovakia, spol. s r.o.  
za podporu a spoluprácu. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Náhľad na víťaznú stránku PS-KO, š.s. 
 
„Tento rok sme videli práce, ktorých 
grafická úroveň aj technické spracovanie 
stúpli, tiež sa medzi nimi objavili aj 
dynamicky generované stránky. Pozitívne 
hodnotím aj záujem a nadšenie pre tvorbu 
web stránok zo strany študentov 
z netechnických škôl.“ zhodnotil 5. ročník 
súťaže člen poroty, Ľuboš Balát  
zo spoločnosti InterWay, s.r.o. 
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Team SAP 
MESE - Manažérske ekonomické simulačné cvičenie - je počítačovou simuláciou,  
v ktorej si dva až osem tímov konkuruje na fiktívnom trhu vo výrobe a predaji stanoveného 
produktu. Úlohou študentov je predstihnúť konkurenciu vo výške zisku, tržieb  
a podiele na trhu. 
 
Celoslovenskú súťaž v MESE každoročne pripravuje Junior Achievement Slovensko 
v spolupráci so spoločnosťou SAP Slovensko, s.r.o. Základného korešpondenčného kola  
sa zúčastnilo 553 študentov, z ktorých postúpilo do semifinále 16 dvojčlenných tímov.  
Semifinálové a finálové kolo, Team SAP, sa konalo 21. - 24. júna 2006 v školiacom 
stredisku Metodicko - pedagogického centra v Budmericiach. Počas štyroch dní 
študenti simulovali skutočnú situáciu trhu niekoľkých firiem, ktoré v závislosti od investícií, 
daňových sadzieb a úverových limitov, vkladali fiktívne finančné prostriedky do marketingu, 
výskumu a vývoja. Na základe priebežných výsledkov firiem po každom kole a správ  
o odvetví sa tímy rozhodovali o kapacite svojich tovární, výške kapitálových investícií  
a cene produktov. Súčasťou súťaže bolo aj riešenie prípadovej štúdie z oblasti riadenia 
ľudských zdrojov, ktorú pripravili a viedli zástupcovia spoločnosti SAP Slovensko s.r.o.,  
pani Zuzana Fecková a pán Ján Ružarovský. Po prvých dvoch semifinálových dňoch 
postúpilo do záverečného finále 8 najúspešnejších tímov.  
 
Najlepšie postavenie na fiktívnom trhu získali: 
1. miesto – tím FUCA v zložení Martina Kolárovcová a Marek Wesserle  

z Gymnázia Považská Bystrica 
2. miesto – tím CUPO v zložení Peter Šnirc a Marek Čupka  

zo Strednej priemyselnej školy, Handlová 
3. miesto – tím SUNSET v zložení Lujza Kacsmariková a Patrik Bernát  

z Gymnázia, Zbrojničná ul., Košice 
 
Ďakujeme za podporu a spoluprácu   
spoločnosti SAP Slovensko, s.r.o.  
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Banky v akcii 
Banky v akcii je počítačová simulácia, v ktorej si dva až desať tímov konkuruje na finančnom 
trhu. Študenti majú prostredníctvom tohto programu možnosť nahliadnuť do sveta 
bankovníctva a vyskúšať si rozhodnutia o úrokových sadzbách, ktoré musia jednotlivé banky 
v priebehu obdobia uskutočňovať. Program Banky v akcii je určený všetkým študentom 
stredných škôl. Možno ho využiť v predmetoch Bankovníctvo, Ekonomika, Poznaj svoje 
peniaze a iných ekonomických predmetoch v rámci interaktívneho vzdelávacieho procesu. 
V školskom roku 2005/2006 sa do programu zapojilo 111 tried z 55 stredných škôl a celkovo 
1869 študentov z celého Slovenska. 
Samotný princíp programu je založený na tom, že študentské tímy sa na základe finančných 
správ, ktoré program poskytuje, rozhodujú o úrokových sadzbách krátkodobých  
a dlhodobých operácií, investícií do marketingu, výskumu a vývoja, čím študenti spoznajú 
niektoré špecifiká bankového trhu. Program dáva mladým ľuďom príležitosť získať skúsenosti 
z tímovej práce a procesu tímového rozhodovania. Je to tiež priestor naučiť sa zdravo 
riskovať, vopred predvídať následky vlastných rozhodnutí, ale i niesť za ne zodpovednosť.   
V uplynulom školskom roku sme vyškolili 16 nových učiteľov a pokračovali v adaptácii 
počítačového softvéru pre školy, ktorý môžu používať ako v slovenskom, tak aj v anglickom 
jazyku.  
 
Celoslovenskú súťaž Banky v akcii v počítačovej simulácii pripravujeme každoročne  
pre študentov programu. Na začiatku júna prebehli tri jednodňové krajské kolá v Bratislave 
a Košiciach. Finále súťaže sa konalo 19. - 21. júna 2006 v Budmericiach a zúčastnilo sa ho  
9 dvojčlenných víťazných tímov z krajských kôl.  Študenti veľmi pozitívne hodnotili nielen 
samotnú počítačovú simuláciu, ale aj prípadovú štúdiu o elektronickom bankovníctve, ktorú 
viedli Michal Paulovič a Andrea Bartová z úseku komunikácie a sponzoringu Slovenskej 
sporiteľne, a.s., partnera projektu.  
 
Rolu bankárov najlepšie zvládli: 
1. miesto  - tím VERMAJON v zložení Mário Kuláš, Veronika Plevjaková,  
    zo Združenej strednej školy, Hattalova 968/33, Námestovo,   
2. miesto – tím JUMA, Maroš Mariančík, Juraj Beňačka  
    zo Súkromnej obchodnej akadémie, Petrovanská 34, Prešov,  
3. miesto -  tím ZYCHY, Miriama Harabinová, Katarína Ha Dacová  
    zo Súkromnej obchodnej akadémie, Petrovanská 34, Prešov.  

 
Partnerom programu a súťaže je  
Slovenská sporiteľňa, a.s. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 V programe Banky v akcii bolo  
 v školskom roku 2005/2006 
 zapojených celkovo 
 
           55  stredných škôl 
 
 
         111  jednotlivých tried 
 
 
       1869  študentov 
 
 

2 2      konzultanti 
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e-Ekonómia 
e-Ekonómia je virtuálny kurz ekonómie pre stredoškolákov. Ponúka prehľad základných 
princípov ekonómie a fungovania systému voľného trhu. Kurz môžu študenti využiť  
ako pomôcku na prípravu k maturite alebo prijímacím pohovorom na vysoké školy.  
Ucelený súbor obsahuje okrem odborných učebných textov zostavených do jednotlivých 
kapitol aj cvičenia a úlohy, ktoré komentujú a hodnotia tútori. Za každou kapitolou majú 
študenti možnosť preskúšať sa na testovacích otázkach, a tak sa pripraviť na záverečný test. 
Jeho úspešné zvládnutie je podmienkou na získanie certifikátu o absolvovaní kurzu.  
Do projektu je zakomponované aj riešenie úloh z virtuálnej simulácie ekonomiky Investland 
neziskovej organizácie P-mat, n.o. Účastníci si vyskúšajú obchodovanie s akciami na burze, 
zakladanie a riadenie podniku, čím aplikujú niektoré teoretické poznatky v simulovanej praxi. 
V školskom roku 2005/2006 sme otvorili 10 trojmesačných kurzov, do ktorých sa zapojilo  
609 študentov.  
 
E-learningová forma štúdia je dobrou alternatívou k tradičnému ponímaniu vzdelávania.  
Pozitíva dištančného vzdelávania ekonómie 
� vedie študentov k väčšej samostatnosti, 
� účastník si sám určuje tempo svojej práce a prispôsobuje ho iným povinnostiam, 
� možnosť konzultovať tému s tútorom, ktorý odborne radí a usmerňuje, 
� zároveň je to možnosť získať, prípadne  doplniť si svoje vedomosti aj z iných zdrojov a 

iným spôsobom, než len v tradičných školských laviciach,  
� tréning  práce na počítači a s internetom.  
 
Virtuálny kurz e-Ekonómia bol ocenený v medzinárodnej súťaži e-learning v praxi, ktorá sa 
konala ako sprievodná akcia konferencie ICETA 2003 v Košiciach. E-Ekonómia získala  
1. miesto v kategórii “On-line kurz“ z 24 posudzovaných projektov. 
 
Vzdelávací e-learningový program pripravujeme v spolupráci s projektom INFOVEK 
a organizáciou P-MAT, n.o. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
Náhľad na kapitolu Dopyt a ponuka  
virtuálneho kurzu e-Ekonómia 
 
 
 
 
 
 
 
 
V e-Ekonómii bolo  v školskom roku 
2005/2006 zapojených 
 
 
         609       študentov 
 
 
           10        tútorov 
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Globálny etický program 
Cieľom 12 - týždňového programu je uľahčiť študentom proces identifikácie vlastnej 
hierarchie etických hodnôt a naučiť ich aplikovať etické rozhodovania v každodennom 
živote, ako aj neskôr vo vlastnej pracovnej či podnikateľskej praxi. Zaujímavým 
a zmysluplným spôsobom oboznamuje študentov so základným ponímaním etiky 
v podnikaní, firemnou kultúrou a vedie ich k uvedomovaniu si vlastnej zodpovednosti 
k miestnej komunite a celej spoločnosti. 
 
Globálny etický program  je pre stredoškolákov atraktívny aj svojou internetovou podobou 
a možnosťou prostredníctvom internetových komunikačných aktivít podeliť sa  
o svoje názory na riešenie etických problémov v prípadových štúdiách so študentmi  
na celom svete, pretože program prebieha simultánne v tom istom čase vo všetkých 
zúčastnených krajinách. Táto globálna interaktívna komunikácia napomáha lepšiemu 
poznaniu a pochopeniu významu národných a kultúrnych odlišností a následnému 
vzájomnému rešpektovaniu sa. Kurz núti študentov uvažovať o vlastných hodnotách, 
presvedčeniach a charaktere. Súčasťou jednotlivých tematických blokov sú rôzne 
hodnototvorné aktivity, zamerané na formovanie vlastných etických postojov. 
 
Globálny etický program je určený študentom 1. - 4. ročníka stredných škôl  
a má interdisciplinárny charakter využiteľný v predmetoch ako etická výchova,  
ekonomické predmety, spoločenská komunikácia, konverzácia v anglickom jazyku a iné. 
V uplynulom školskom roku vzrástol počet zapojených škôl o polovicu, čo si vyžiadalo 
realizáciu tréningu pre 15 nových učiteľov, ktorý sa konal 12. - 14. septembra 2005 
v školiacom stredisku Metodicko - pedagogického centra v Budmericiach. Celkovo 
absolvovalo Globálny etický program 633 študentov z 30 stredných škôl z celého 
Slovenska. V rámci programu sa zvýšil aj počet kvalitných konzultantov na 13 oproti 
minulému školskému roku, kedy obohacovali modul o praktické skúsenosti 3 konzultanti.  
 
 
 
 
 
 
 

Generálny partner Globálneho etického  
programu je spoločnosť  
Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o. 
 
 
 
 
 
 
 
a partnerom programu spoločnosť 
U. S. Steel Košice, s.r.o. 
 
 
 
 
 
 
V Globálnom etickom programe bolo  
v školskom roku 2005/2006 
zapojených celkovo 
 
            

 30  stredných škôl 
 
 
           35  jednotlivých tried 
 
 
         633  študentov 
 
 

 13      konzultantov 
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Vedieť sa správne rozhodnúť... 
Súťaž Vedieť sa správne rozhodnúť... je určená absolventom Globálneho etického programu, 
študentom stredných škôl rôzneho typu a zamerania z celého Slovenska. Cieľom aktivity je, 
aby študenti pri analyzovaní prípadovej štúdie a pri hľadaní jej východiskového riešenia 
aplikovali vlastné skúsenosti, poznatky, ako aj princípy etického správania zo svojho 
bežného života. Súťaž rozvíja u mladých ľudí komunikačné zručnosti v procese etického 
rozhodovania, učí ich tímovej spolupráci a dáva im príležitosť na získanie prezentačných 
skúseností. Forma súťaže núti študentov hľadať argumenty, formulovať svoje názory, 
navzájom sa počúvať. Študenti si tak osvojujú zručnosti, ktoré sú potrebné v každej oblasti 
spoločenského a pracovného života.  
 
Po minuloročnom pilotnom projekte sme súťaž realizovali s inovatívnymi prvkami.  
Zmenil sa spôsob hodnotenia a otvorili sme ju väčšiemu počtu záujemcov.   
Do súťaže bolo prihlásených celkovo 392 študentov z 18 škôl. Z korešpondenčného 
semifinále postúpilo do finálového kola 6 najlepších tímov. 
 
Finále súťaže Vedieť sa správne rozhodnúť... sa konalo 11. mája 2006 v priestoroch 
Magistrátu mesta Košice. Úlohou tímov bolo vyriešiť počas dvoch hodín prípadovú štúdiu 
z oblasti personalistiky a odprezentovať ju pred porotou, hosťami a rovesníkmi. Pre väčšinu 
z nich to bola prvá skúsenosť s verejným vystúpením.  
 
Odbornú porotu tvorili: 
� Danica Balážová, Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o., 
� Jana Končeková, Americká obchodná komora v Slovenskej republike, 
� Ingrid Valková, U. S. Steel Košice, s.r.o., 
� Peter Hauner, Junior Achievement Slovensko – Mládež pre budúcnosť. 
 
Víťazmi prvého ročníka súťaže sa stali: 
1. miesto - Petra Vadászová a Katarína Pavelčíková z Gymnázia sv. T. Akvinského v Košiciach  
2. miesto - Matej Klimek a Silvia Pacingová zo Združenej strednej školy vo Svite, 
3. miesto - Veronika Jendruchová a Tatiana Šoltísová z Gymnázia v Krompachoch. 
 
Vedieť sa správne rozhodnúť ...  podporili spoločnosti Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o.,  
U. S. Steel Košice, s.r.o. a Magistrát mesta Košice. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
„Účasť v tejto súťaži mi dala väčšiu odvahu 
vystupovať pred publikom a vyjadriť svoj 
názor. Rovnako sa už budem vedieť 
pozrieť na akýkoľvek problém z rôznych 
uhlov pohľadu a riešiť ho čo 
najsprávnejším spôsobom, “ reakcia 
jedného zo študentov po skončení súťaže. 
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Manažérske hry 
Manažérske hry je jednosemestrálny program pre vysokoškolských študentov  
najmä ekonomických odborov. Je založený na využívaní ekonomických simulačných 
programov z oblasti bankovníctva a podnikania na národnej a medzinárodnej úrovni. 
Umožňuje študentom lepšie porozumieť ekonomickým princípom a zákonitostiam, 
prepojeniam  makro a mikroekonomickej úrovne spoločnosti a efektov ich vzájomného 
ovplyvňovania. Dáva priestor zdravo riskovať a vopred predvídať dôsledky ich rozhodnutí.  
V školskom roku 2005/2006 sa do programu Manažérske hry zapojilo sedem univerzít 
a program absolvovalo 770  vysokoškolských študentov. Školenie nových učiteľov sa 
konalo v januári 2005 v Bratislave. 
 
Junior Achievement Slovensko po piatykrát organizovalo celoslovenské finále súťaže 
Manažérske hry. Osem dvojčlenných tímov zo šiestich slovenských univerzít sa stretlo  
6. - 7. apríla 2006 v Budmericiach, v školiacom stredisku Metodicko-pedagogického centra 
v Bratislave. Súťaž Manažérske hry, tak ako samotný program, je založená na počítačovej 
simulácii trhu, kde tímy vytvárajú a riadia svoju virtuálnu firmu. Na základe analýz správ 
o stave odvetvia, celkovej bilancii, výkaze ziskov a strát i podmienkach na trhu zadávajú 
študenti v úlohe manažérov rozhodnutia týkajúce sa cien, produkcie, marketingu, výskumu 
a vývoja. Všetky údaje sa následne vyhodnocujú počítačom, ktorý po ôsmich súťažných 
kolách stanovuje víťazný tím simulácie. V rámci dvojdňového podujatia pripravili organizátori 
pre účastníkov množstvo aktivít zameraných na rozvoj tímovej spolupráce. Obohatením 
programu bol workshop vedený pani Josephine Maria Brhlik zo spoločnosti  
KPMG Slovensko, spol. s r.o., zameraný na rozvoj prezentačných zručností.   
 
Víťazi  
1. miesto - Kristián Baráti a Marek Šikra z Fakulty manažmentu  
    Univerzity Komenského v Bratislave 
2. miesto - Peter Nagy a Martin Nemec z Ekonomickej fakulty  
    Technickej univerzity v Košiciach 
3. miesto Lucia Rusinková a Peter Kováč z Ekonomickej fakulty  
    Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici 

    
 

Partnerom vysokoškolského 
simulačného programu Manažérske hry 
je spoločnosť KPMG Slovensko s.r.o. 
a Nadácia Tatra banky. 
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Podnikanie v cestovnom ruchu 
Podnikanie v cestovnom ruchu je praktický program určený pre žiakov základných 
a stredných škôl vo vekovej skupine 14 - 16 rokov. Zameriava sa na incomingový 
cestovný ruch. Hravou formou učí žiakov komunikovať, vnímať okolie z pohľadu 
zahraničných návštevníkov, spoznávať záujmy turistov, ich potreby a priority pri návšteve 
Slovenska. Študenti sa učia orientovať vo svete cestovného ruchu, zapájajú sa do diania 
vo svojom okolí, komunikujú s ľuďmi, robia ankety k danej problematike a učia sa hľadať 
nové riešenia pre rozvoj podnikania a aktívnu turistiku vo svojom regióne. 
Informácie získavajú aj prostredníctvom internetu z webových stránok a priamou 
komunikáciou so študentmi v zahraničí, ktorí sú do programu zapojení po celom svete. 
Zároveň tým spoznávajú tradície a záujmy iných kultúr, čo využívajú pri zostavovaní 
atraktívnej ponuky pre návštevníkov.  
 
Výsledkami práce študentov programu je 
� zmapovanie záujmu a potrieb turistov,  
� prieskum cestovných kancelárií, 
� zmapovanie prírodných a historických pamiatok,  
� zhotovenie vlastného ponukového materiálu , 
� prieskum podnikateľských aktivít cestovného ruchu v regióne, 
� tvorba propagačných materiálov o regióne.   
 
V školskom roku 2005/2006 bolo do Podnikania v cestovnom ruchu zapojených 50 tried 
z celého Slovenska. Program absolvovalo 1 015 študentov, ktorých viedlo 45 vyškolených 
pedagógov a 21 dobrovoľných konzultantov z praxe. Najväčším prínosom v uplynulom 
roku bolo získanie akreditácie tréningu nových učiteľov a schválenie organizačného 
poriadku pre všetky súťaže v tomto programe. Medzi tohtoročné úspechy môžeme zaradiť 
aj zvýšenie záujmu žiakov o súťaže programu, ako aj zvýšenie kvality pripravenosti 
študentov. 
 
Aktivity, do ktorých majú študenti príležitosť sa zapojiť: 
� súťaž jednotlivcov Môj projekt pre región, 
� súťaž tímov Vitajte v našom regióne. 
 
 

Partnermi programu Podnikanie 
v cestovnom ruchu sú spoločnosti  
Microsoft Slovakia s.r.o.  
a U. S. Steel Košice, s.r.o. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V školskom roku 2005/2006  
sa do programu zapojilo celkovo  
      

  
45  stredných škôl 

 
 
          50  jednotlivých tried 
 
 
      1015  študentov 
 
 

 21      konzultantov 
 
 
Prostredníctvom hlbšieho preskúmania 
cestovného ruchu získajú žiaci základné 
zručnosti, ktoré môžu v budúcnosti využiť 
v akejkoľvek podnikateľskej činnosti.  
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Môj nápad pre región 
Súťaž je postavená na individuálnej prezentácii projektu, ktorý študent navrhol a zrealizoval 
sám, alebo so svojím tímom v škole. Základným cieľom je podporiť rozvoj prezentačných 
a komunikačných zručností študentov, ktoré sú potrebné v každej oblasti spoločenského 
a pracovného života, turistický ruch nevynímajúc. Sú tiež mimoriadnym prínosom 
pre študentov v ďalšom štúdiu ako aj pre uplatnenie sa na trhu práce. Súťaž jednotlivcov 
prebieha najskôr v regionálnych kolách a na záver vrcholí celoslovenským finále   
Môj projekt pre región.  
 
Krajské kolá sa konali 11. apríla 2006 v Banskej Bystrici,  28. apríla 2006 v Prievidzi  
a 2. mája 2006 v Košiciach. Úlohou študentov bolo prezentovať nápady ako zviditeľniť  
svoj región, mesto či oblasť v ktorej žijú. Najlepších 9 prác postúpilo do finále, kde autori 
predstavili už svoje konkrétne výstupy v podobe realizovaných projektov.  
Môj projekt pre región sa uskutočnil 19. júna 2006 v Banskej Bystrici v priestoroch  
Úradu banskobystrického samosprávneho kraja. 
 
Porota v zložení 
� Peter Cibuľa, Úrad banskobystrického samosprávneho kraja, 
� Vanda Paulusová, Gee & Stone, s.r.o. Banská Bystrica, 
� Paulína Pražáková, Slovenská agentúra pre cestovný ruch. 
 
posudzovala výber prezentovaného námetu, jeho opodstatnenie a praktické využitie projektu 
pre rozvoj cestovného ruchu v konkrétnom regióne. Dôležitým kritériom hodnotenia vo finále 
je uvedenie záverečnej realizačnej fázy projektu, jeho konkrétne uplatnenie a využitie. 
 
Svojimi prácami najviac zaujali: 
1. miesto - Lucia Sadloňová, Základná škola, Postupimská 37, Košice 
    Školské tematické zájazdy – ABOV A TURŇA 
2. miesto - Alžbeta Šrenkelová, Gymnázium Krompachy 
    Relaxačný pobyt v chate RELAX PLEJSY 
3. miesto - Zuzana Krkošková, Gymnázium Rimavská Sobota 
    Zoznámte sa s málo známymi lyžiarskymi strediskami 
 
 
 

Ďakujeme za podporu a spoluprácu 
spoločnostiam Microsoft Slovakia, s.r.o.,  
U. S. Steel Košice s.r.o.,  
Slovenskej agentúre cestovného ruchu  
a Úradu banskobystrického 
samosprávneho kraja. 
 
Víťazky súťaže Môj projekt pre región 
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Vitajte v našom regióne 
Vitajte v našom regióne je vyvrcholením programu Podnikanie v cestovnom ruchu.  
Ide o súťaž študentských tímov organizovanú formou veľtrhu. V tomto školskom roku  
sa zapojilo 100 študentov, ktorí prezentovali verejnosti a odbornej porote výsledky  
svojej niekoľkomesačnej práce na projektoch z oblasti cestovného ruchu. V priestore 
prezentačných stánkov si mladí ľudia vyskúšali schopnosť tvorivo predstaviť svoj región  
a ponúkli návštevníkom také služby a aktivity, ktoré zvýšia záujem zahraničných hostí  
o jeho návštevu.   
 
Štvrtý ročník celoslovenskej súťaže Vitajte v našom regióne sa konal 20. júna 2006  
v Dome kultúry SKC v Banskej Bystrici. Študenti počas veľtrhu predniesli nápady,  
ako by sa konkrétny región mohol v oblasti cestovného ruchu rozvíjať, či ako prispieť  
k jeho zviditeľneniu. Súťažné prezentácie 25 päťčlenných tímov hodnotila odborná porota, 
ale aj študenti a verejnosť a to v kategórii Najzaujímavejšia prezentácia regiónu  
a Najlepší prezentačný tím.  
 
Odborná porota pôsobila v zložení: 
� Peter Cibuľa, Úrad banskobystrického samosprávneho kraja, 
� Alena Motyčková, Cestovateľ - časopis o cestovnom ruchu, 
� Vanda Paulusová, Gee & Stone, s.r.o. Banská Bystrica,  
� Paulína Pražáková, Slovenská agentúra pre cestovný ruch, 
� Peter Pyšný, Mestský úrad Banská Bystrica,  
� Martina Slabejová, Microsoft Slovakia, s.r.o., 
� Zuzana Švantnerová, Králiky, spol. s r.o. 
 
Cenu za najzaujímavejšiu prezentáciu regiónu získali: 
1. miesto - Gymnázium, Krompachy, 
2. miesto - Združená stredná škola obchodu, Lučenec,  
3. miesto - Združená stredná škola obchodu a služieb, Nové Mesto nad Váhom. 
 
Porota ocenila ako najlepší prezentačný tím:  
1. miesto - Obchodná akadémia, ul. K. Kittenbergera , Levice,                             
2. miesto - Gymnázium, Krompachy,  
3. miesto - Súkromná obchodná akadémia, Volgogradská ul., Prešov.             
 

Ďakujeme za podporu partnerom súťaže 
Vitajte v našom regióne. 
Hlavní partneri: 
Microsoft Slovakia, s.r.o. 
U. S. Steel Košice, s.r.o. 
Partneri: 
Avon Cosmetics, spol. s r. o. 
CESTOVATEĽ magazín o cestovaní a 
cestovnom ruchu 
Dom kultúry spoločensko-kultúrne 
centrum, s.r.o., Banská Bystrica 
KOPIA – Jamek, spol. s r.o. 
Ministerstvo školstva Slovenskej republiky 
Penzión Horec (KRÁLIKY, spol. s r.o.) 
PEPSI-COLA SR, spol. s r. o. 
Slovenská agentúra pre cestovný ruch 
Topoľčianske pekárne a cukrárne, a.s. 
Úrad Banskobystrického samosprávneho 
kraja 
McDonald´s 
Mediálny partner: 
www.education.sk 
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Poznaj svoje peniaze 
Poznaj svoje peniaze je e-learningový program pre 1. - 3. ročník stredných škôl z oblasti 
finančného vzdelávania, ktorý vznikol v spolupráci Junior Achievement Slovensko 
a Nadácie pre deti Slovenska za finančnej podpory Citibank (Slovakia) a.s.  
Projekt vytvára podmienky pre získanie základnej orientácie mladých ľudí vo svete financií. 
Dôraz je kladený na rozvíjanie životných zručností potrebných pre zodpovedné správanie 
v dospelosti. Program umožňuje študentom získať vedomosti a zručnosti z finančnej oblasti. 
Študenti sa praktickou a zábavnou formou a jednoduchým jazykom učia hospodáriť 
so svojimi financiami, dozvedia sa o vzniku peňazí, menových sústavách, bankách a nimi 
poskytovaných službách, moderných bankových nástrojoch, možnostiach získavania pôžičiek 
a úverov, o študentských a iných účtoch a o práci ako hlavnom zdroji príjmov.    
Pri vyučovaní sa využívajú okrem prostriedkov e-learningu aj aktivizujúce metódy, napríklad 
diskusné skupiny, ekonomické hry a simulácie, hranie rolí, kooperatívne vyučovanie a ďalšie.  
 
Poznaj svoje peniaze funguje už 5 rokov a v uplynulom ročníku nechýbali pravidelné aktivity 
na výmenu skúseností a podporu rozvoja projektu ako sú otvorená hodina a hodnotiace 
stretnutia. V tomto školskom roku sa realizoval tréning 15 nových učiteľov programu. 
 
Študenti programu Poznaj svoje peniaze získali príležitosť zapojiť sa do súťaže, ktorej 
myšlienkou je naučiť študentov orientovať sa vo finančnom svete. Úlohou bolo spracovať 
formou eseje jednu z 12 finančných tém ako napríklad:  
Rozhovor s platobnou kartou cestou k bankomatu. Budeme peniaze v banke iba odkladať 
alebo ich v nej aj zarábať? Peniaze – boli a budú stále? a ďalšie. 
Finálové kolo súťaže prebehlo 3. októbra 2006 v Bratislave. Zúčastnilo sa ho 10 študentov, 
ktorí prezentovali svoje práce pred odbornou porotou. Súčasťou súťaže bola i návšteva 
Národnej banky Slovenska, kde sa účastníci mohli oboznámiť s vývojom slovenskej meny  
za posledných desať rokov. 
 
Za najlepšie príspevky získali ocenenie 
1. miesto - Janka Fečkaninová z Gymnázia na Trebišovskej ul. v Košiciach,  
2.miesto - Mauricio Espinosa z Obchodnej akadémie v Krupine,  
3.miesto  - Monika Šišková z Obchodnej akadémie v Leviciach. 
 
 
 

Projekt Poznaj svoje peniaze vznikol v 
spolupráci troch partnerov:  
Junior Achievement Slovensko - Mládež 
pre budúcnosť, Citibank (Slovakia), a.s. 
a Nadácie pre deti Slovenska. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V školskom roku 2005/2006 sa do projektu 
Poznaj svoje peniaze zapojilo    
  

  
51  stredných škôl 

 
 
          72  jednotlivých tried 
 
 
      1088  študentov 
 
 

 72      učiteľov 
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Základy podnikania 
Zámerom programu je poskytovať 10 až 11-ročným žiakom základných škôl praktické 
informácie o organizácii a fungovaní podniku v trhovej ekonomike. Počas ôsmich až desiatich 
týždňov v rámci dvojhodinových stretnutí v triede, ktoré sa nesú v duchu živých diskusií 
a hravých cvičení, sa žiaci oboznamujú so základnou ekonomickou terminológiou  
a získavajú prvý pohľad na svet ekonomiky a podnikania. 
 
Základy podnikania je voľnočasový program pre 5. a 6. ročníky základných škôl. Žiaci 
sa oboznamujú so základnými pojmami a informáciami z oblastí organizácie, manažmentu, 
výroby, marketingu a etiky v podnikaní. Témy sú prezentované dobrovoľnými konzultantmi 
z podnikateľskej sféry, absolventmi programu Aplikovaná ekonómia, alebo študentmi 
s ekonomickým  zameraním, ktorí sú vyškolení organizáciou JASR. Všetky témy sú volené 
a štruktúrované tak, aby rozšírili a umocnili schopnosti žiakov tvorivo sa učiť.   
 
Cieľom programu je v prvom rade tvorivým a hravým spôsobom poskytovať základné 
vedomosti o fungovaní a riadení ekonomických činností a zodpovednosti v podnikaní. 
Už v tejto vekovej kategórii dávame dôraz na rozvoj kreativity, ale aj sociálnych zručností. 
Samotná forma, akou prebieha výučba, pomáha zlepšovať komunikačné a prezentačné 
schopnosti a učí ich spolupracovať v kolektíve. Veľmi dôležitým faktorom je, že im pomáha 
ujasňovať si predstavy o možných budúcich povolaniach a objavovať svoje talenty. 
 
Prínos programu z pohľadu samotných lektorov – konzultantov 
� žiaci majú príležitosť pre sebarealizáciu, vlastné nápady a popri tom sa aj učia, 
� rozširovanie ekonomického myslenia, samostatnosti, komunikácie, 
� využitie voľného času, 
� utuženie kolektívu, vzbudenie záujmu o vzdelávanie, zlepšenie správania, 
� rozvoj kreativity, 
� žiaci sú po kurze uvedomelejší a samostatnejší v rozhodovaní, 
� deti vedia čo podnikanie obnáša, 
� veľa žiakov má svojich rodičov podnikateľov, a tak žiaci rozprávajú doma o tom,  

čo sa učia a majú možnosť porovnávať, 
� spolupráca medzi deťmi a rodičmi pri plnení úloh. 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V školskom roku 2005/2006 bolo  
v programe Základy podnikania 
zapojených 
  

  
42  základných škôl 

 
 
         40 jednotlivých tried 
 
 
        968  žiakov 
 
 

42       konzultantov 
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Medzinárodné aktivity 

� Austrian International Trade Fair, Linz, Rakúsko 
V rakúskom meste Linz sa 3. - 5. marca 2006 konal Austrian International Trade Fair,  
na ktorom prezentovala svoju prácu a výrobky aj študentská spoločnosť Black & White 
z Obchodnej akadémie v Krupine. 

� JA-YE Europe Trade Fair Záhreb, Chorvátsko 
Medzinárodný veľtrh študentských spoločností  sa konal 23. - 25. marca 2006 v Záhrebe. 
Spolu so študentskou spoločnosťou En Garde z Obchodnej akadémie v Leviciach  
sa zúčastnilo podujatia spolu 500 mladých podnikateľov z 22 európskych krajín. 
Medzinárodný veľtrh je príležitosťou pre európske študentské spoločnosti podeliť sa 
o skúsenosti s podnikaním v tak rôznych prostrediach a predviesť inovatívne nápady  
ako predať svoje produkty a služby verejnosti. 

� Global Village Camp, Taksony, Maďarsko 
Partnerská organizácia Junior Achievement Maďarsko usporiadala 2. - 6. júla v Taksony 
európsku študentskú konferenciu Global Village Camp. Slovensko a organizáciu 
reprezentoval päťčlenný tím zložený z víťazov súťaží Vedieť sa správne rozhodnúť... 
a Môj projekt pre región. Počas týždňa študenti absolvovali niekoľko seminárov a tréningov 
zameraných na výber povolania, komunikačné zručnosti a vodcovstvo, ktoré viedli významné 
osobnosti z podnikateľského sektora. Cieľom konferencie bolo pripraviť mladých ľudí  
na budúce povolanie a oboznámiť ich so svetom dnešného globálneho ekonomického 
prostredia a učiť ich vzájomne spolupracovať s ľuďmi z iných kultúr.  
„Tento rok som mala možnosť zapojiť sa do rôznych súťaží Junior Achievement Slovensko 
a súčasne spoznať veľa zaujímavých osobností. Na konferencii som zistila, aké to je, 
spolupracovať s ľuďmi z iných štátov. Objavila som rozličné spôsoby života aj myslenia, 
čo ma priviedlo k novým nápadom.“   Katka Pavelčíková, Gymnázium T. Akvinského Košice 

� European Challenge 2005 
European Challenge je súťaž postavená na softvérovom programe simulácie trhu MESE 
spoločnosti Junior Achievement. Členovia zúčastnených tímov prevezmú role corporate 
manažérov a vykonávajú rozhodnutia, aby nasmerovali svoj fiktívny obchod k úspechu. 
Súťaže sa tento rok zúčastnilo rekordných 745 tímov z 15 európskych krajín, kde Slovensko 
zastupovalo 18 tímov. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Študentská spoločnosť En Garde 
z Obchodnej akadémie v Leviciach v zložení 
Zuzana Skladanová,   
Veronika Husárová a Petra Števková        
reprezentovali Slovensko na 
Medzinárodnom veľtrhu v Záhrebe 
 

„Takéto akcie určite odporúčam všetkým, 
ktorí to nezažili, je to super pocit vyskúšať 
si znova niečo nové, takpovediac oťukať 
sa. Potvrdilo sa mi, že i keď je človek rieši 
tie najväčšie problémy, treba sa vždy 
nejako vynájsť a nepozerať na to, čo 
povedia iní. Treba využiť všetky možné 
nápady a zistí, že nič nie je stratené... 
Získala som tu veľa, možnosť spoznať 
kúsok nového sveta, spôsob života 
a správanie iných národností.“   

      Veronika Husárová 
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� JA - YE Company Competition, Interlaken, Švajčiarsko 
Študentská spoločnosť EGTrade z Evanjelického gymnázia v Tisovci reprezentovala 
Slovensko na európskej súťaži študentských spoločností 2. - 6. augusta 2006  
vo švajčiarskom Interlakene. JA -YE Europe pripravila vo svojej histórii zatiaľ najväčšie 
stretnutie študentov, na ktorom sa zúčastnili tímy z 26 krajín.  
Podľa Mateja Kosturáka, viceprezidenta pre výrobu EGTrade, bolo na tomto medzinárodnom 
fóre zaujímavé porovnať úroveň mladých podnikateľov. „Inšpirujúce bolo pozorovať úroveň 
angažovania sa nielen rodičov, ale aj súkromného sektora do vzdelávacieho procesu. 
Prepojenie týchto segmentov bolo badateľné najmä na spoločnostiach zo Švédska, Nemecka 
a Francúzska. Práve takýto prístup k vzdelaniu a výchove chýba v našich zemepisných 
šírkach. Tvorivé podnety mladých ľudí spojené so skúsenosťou môžu pomôcť nielen 
študentom, ale aj podnikom.“ 
Počas súťaže bola predstavená nová cena HP Responsible Business Awards  
pre študentské spoločnosti, ktoré sa zodpovedne stavajú k spoločnosti a miestnej komunite.  
 
Príklad úspešného študentského podnikania prezentoval prezident spoločnosti EGTrade 
Daniel Beňúch: „Začiatky boli zložité našou prvou úlohou bolo získať počiatočný kapitál. 
Akcionármi sa stali spolužiaci z ostatných ročníkov. Bol to dobrý ťah, lebo ich zaujímalo,  
ako budeme nakladať so spoločným kapitálom. Dozvedeli sa o tom na valnom zhromaždení 
akcionárov, kde sme im predstavili podnikateľský plán. Trh našej spoločnosti bol obmedzený 
len na priestory školy. Napriek tomu sme uskutočnili množstvo zaujímavých voľnočasových 
aktivít so zameraním na kultúru, spoločenské udalosti, šport, brigádu a výrobu. Všetko bolo 
primerane spoplatnené. Vzhľadom na to, že na našej škole nosíme rovnošaty, nechali sme 
vyrobiť mikiny s jej emblémom a predali sme ich do posledného kusa. Počas necelých  
9 mesiacov sme urobili obrat 240.000,- Sk, z čoho sme mali 36.000,- Sk čistý zisk. 
Akcionárom sme vyplatili 100%-né dividendy, miestnemu detskému domovu sme poskytli dar 
5.000,- Sk, odviedli sme povinnú daň a zvyšok sme použili na platy pre zamestnancov. Bola 
to pre nás zábava aj príprava pre reálny život. Verím, že si všetci z nej odniesli veľa cenných 
rád a informácií pre ich život. Teraz budeme fandiť našim pokračovateľom.“ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Prezentácia študentskej spoločnosti 
 EGTrade z Evanjelického gymnázia  
 v Tisovci na Medzinárodnom veľtrhu  
 v Interlakene. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Matej Kosturák, Daniel Beňuch, Danica  
 Balážová (členka Správnej rady JASR),  
 Marek Petráš a Peter Hauner (programový  
 riaditeľ JASR) 
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Public relations aktivity Junior Achievement Slovensko 

� Gaudeamus 
Deviaty ročník špecializovanej výstavy Gaudeamus sa konal pod patronátom predsedu 
Košického samosprávneho kraja pána Rudolfa Bauera 25. – 26. októbra 2005 v priestoroch 
obchodného centra Cassovia v Košiciach. Výstava bola určená predovšetkým žiakom 
a študentom všetkých typov škôl, ale aj pedagógom, výchovným poradcom, rodičom a širokej 
verejnosti, ktorí mali možnosť oboznámiť sa s aktuálnou ponukou vzdelávania všetkých 
foriem a na všetkých stupňoch škôl. Prezentované boli jednotlivé študijné odbory, všeobecné 
a odborné zručnosti, ktoré absolventi majú možnosť nadobudnúť a rozvinúť počas štúdia, 
rovnako aj možnosti uplatnenia absolventov v praxi.  
„Výstava Gaudeamus, ktorá je venovaná tak širokému vekovému rozpätiu je ojedinelá  
svojho druhu v košickom kraji. Veríme, že je príležitosťou, ktorá v tomto regióne prispeje 
k zviditeľneniu škôl a kvalitnej práce ich študentov a motivuje absolventov využívať svoje 
znalosti práve na jeho rozvoj.“ Adam Šepetka, programový manažér JASR v Košiciach 

� Gala večera pod záštitou Tomáša J. Baťu 
Junior Achievement Slovensko usporiadalo pre svojich priaznivcov slávnostnú gala večeru 
pod záštitou pána Tomáša J. Baťu. 15. februára 2006 sa v hoteli Holiday Inn Bratislava 
spoločne stretli nadšenci a podporovatelia ekonomického vzdelávania, učitelia programov 
JASR, študenti i úspešní absolventi, ktorí dnes sami pôsobia na manažérskych postoch 
alebo podnikajú. Myšlienkou tohtoročnej slávnostnej gala večere bolo predstaviť filozofiu 
a náplň Junior Achievement Slovensko tak, aby hostia nahliadli do práce množstva ľudí 
a spoznali, čo všetko sa skrýva za ich úsilím, aké majú ambície a čo dokázali. Počas večere 
postupne vystúpili zástupcovia správnej rady, investorov, učiteľov i študentov. Jednotlivo 
hovorili o vzťahu k mladým ľuďom, organizácii Junior Achievement Slovensko a výhodách 
vzájomnej spolupráce. Všetci sa zhodli, že je dôležité investovať do vzdelania a zapájať  
aj inšpirovať mladých ľudí. Na záver gala večere bol vyhlásený nový patrón tohto školského 
roka pán Branislav Cehlárik zo spoločnosti Citibank (Slovakia), a.s. 

� Stretnutie JA – YE Europe 
Junior Achievement Slovensko v dňoch 11. - 12. mája 2006 hostilo zástupcov JA -YE Europe 
a českej organizácie JACR. Na stretnutí sa diskutovalo o ťažiskových programoch Junior 
Achievement, najmä o fungovaní študentskej spoločnosti v rámci programu Aplikovanej 
ekonómie a o práci správnej rady. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prezident a riaditeľ JA Worldwide  
David S. Chernow vyjadril uznanie Mariánovi 
Paulusovi, programovému manažérovi JASR 
za 10 rokov práce v organizácii a podporu 
poslania Junior Achievement.  
 

„Ocenenie za 10 rokov pôsobenia v JASR 
si nesmierne vážim. Práca v organizácii mi 
prináša každodenné potešenie z realizácie 
výnimočných programov, ktoré poskytujeme 
mladým ľuďom na Slovensku. Pritom mám 
možnosť pozorovať ich celkový rast počas 
štúdia, hlavne na rôznych súťažiach 
a konferenciách. Mám to šťastie, že na nich 
vidím, ako pozitívne ich tieto príležitosti 
obohacujú. Zároveň sa podieľam  
na neustálom zdokonaľovaní a skvalitňovaní 
programov a podujatí, čím uspokojujem  
aj vlastné ambície. Toto všetko práca 
v JASR prináša, a preto som veľmi rád,  
že mám tu česť byť jedným z členov jej 
kolektívu.“                            Marián Paulus 
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� TOP tím  
 

Cena TOP tím Aplikovanej ekonómie je ocenením 
Tvorivosti, Odvahy a Podnikavosti študentov. 
Junior Achievement Slovensko v spolupráci 
s partnerom Slovenskou obchodnou 
a priemyselnou komorou ju každoročne udeľuje 
úspešným študentom, ktorí oslovili kreatívnymi 
nápadmi alebo svojim prístupom dosiahli 
výnimočné výsledky. Cenu Top tím za školský 
rok 2005/2006 získala študentská spoločnosť 
FUČA z Gymnázia v Považskej Bystrici pod 
vedením učiteľky Evy Žernovičovej. Pri príležitosti 
slávnostného udeľovania Veľkej ceny SOPK 

im ocenenie odovzdal prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič a prezident Slovenskej 
obchodnej a priemyselnej komory Peter Mihók. Členovia manažmentu sa zúčastnili súťaže 
„Veľtrh študentských spoločností“ v Košiciach, kde získali 1. miesto v kategórii Najlepšia 
marketingová prezentácia. Viac o študentskej spoločnosti nájdete na www.fuca.szm.sk 

� Fórum pedagogiky 
Metodicko - pedagogické centrum organizovalo 14. - 16. júna 2006 tretí ročník  
medzinárodnej výstavy Fórum pedagogiky 2006. Junior Achievement Slovensko na podujatí 
propagovalo filozofiu praktického ekonomického vzdelávania a školské programy nielen  
ako vystavovateľ, ale aj na sprievodnej konferencii a workshopoch. Otvorenú hodinu 
Globálneho etického programu viedol Adam Šepetka, manažér programu. 

� In Medias Res 
V školskom roku 2005/2006 sme pokračovali vo vydávaní elektronického mesačníka  
In Medias Res. Pravidelne zviditeľňujeme  aktivity Junior Achievement Slovensko, rozvoj 
programov, výsledky súťaží a úspechy našich študentov. Mesačník distribuujeme partnerom 
a priaznivcom organizácie, dobrovoľným konzultantom, učiteľom,  štátnym a regionálnym 
inštitúciám. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Stretnutie pána Tomáša Baťu  
 so zamestnancami a Správnou radou  
 Junior Achievement Slovensko  
 pri jeho augustovej návšteve Slovenska.  
 Baťa Shoe Foundation patrí  
 k najvýznamnejším podporovateľom  
 programov organizácie JASR. 
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Verejné a odborné prezentácie  
� Riaditelia európskych organizácií Junior Achievement a Young 

Enterprise sa stretli 23. - 27. 11. 2005 na výročnej porade 
v litovskom Vilniuse. Počas štyroch dní sa riaditelia aj programoví 
manažéri zúčastnili niekoľkých porád a workshopov. Tréningy  
boli zamerané na efektívnejšie zvládanie time manažmentu  
a budovanie správnej rady organizácie.  
 

� Prezentácia poslania a programov Junior Achievement Slovensko 
na Burze informácií pre voľbu povolania. Marián Paulus, 
programový manažér, 29. - 30. 11. 2005, Banská Bystrica. 

 

� Marcela Havrilová, generálna riaditeľka JASR sa zúčastnila  
ako členka hodnotiacej komisie projektov na podporu rozvoja 
vzdelávania na vysokých školách Nadácie Tatra banky, máj 2006. 
 

� Peter Hauner, programový riaditeľ spolupracoval na vypracovaní 
súhrnnej správy o Slovensku pre projekt OECD School to work 
transition. 

 

� Prezentácia organizácie Junior Achievement Slovensko 
a možností podpory ekonomického vzdelávania mladých ľudí  
v banskobystrickom regióne. Stretnutie Rotary klubu,  
Banská Bystrica, Marcela Havrilová, jún 2006. 
 

� Peter Hauner prezentoval antikorupčné nástroje v programoch 
Junior Achievement Slovensko pre učiteľov zo Srbska  
a Čiernej Hory. 30. 6. 2006, Transparency International Slovensko. 
 

� Adam Šepetka, programový manažér viedol workshop Globálny 
etický program, otvorenú hodinu jedného z vyučovacích modulov 
programu. Fórum pedagogiky, jún 2006 

 

� Tréning pre riaditeľov národných organizácií Junior Achievement 
organizovala JA-YE Europe 31. 7. - 2. 8. 2006 v Štrasburgu. 
Manažérsky tréning bol zameraný na profesionálne riadenie 
organizácií v oblasti rozvoja programov, ľudských zdrojov, práce 
so správnou radou a investormi. Tréning poskytol priestor  
na výmenu skúseností a množstvo inšpirácií na skvalitnenie práce. 

Mediálna prezentácia  
Televízia 
TA3 - reportáž "Študentská firma získala ocenenie za čajovňu" 
STV - reportáž o študentskej spoločnosti, OA Mokrohájska Bratislava 
TV Ružinov - Veľtrh študentských spoločností 
Rozhlas 
Slovenský rozhlas 1 
Slovenský rozhlas - Rádio Regina Bratislava 
Slovenský rozhlas - Rádio Regina Banská Bystrica 
Rádio Lumen - Košice    
Tlačové agentúry  
SITA   
TASR 
Tlačené médiá 
Benefit, regionálne dvojtýždenníky 
Connection – The official magazine of AMCHAM 
Hospodárske noviny 
My – regionálne noviny Žiarskej kotliny 
Naša Orava – regionálne noviny 
Naše Novosti – regionálne noviny 
Novohradské noviny – regionálne noviny 
Nový Vpred žurnál – regionálne noviny Zvolen 
Nový život Turca – regionálne noviny 
Oceľ východu, podnikové noviny 
Považský Obzor – regionálne noviny 
Ružinovské echo 
SME, celoslovenský denník 
Smer Dnes Magazín – regionálne noviny 
Tempo – regionálny týždenník Partizánske   
The Slovak Spectator 
Trend 
Týždenník pre Záhorie 
Žilinský večerník 
Internetové médiá 
www.hnonline.sk – Hospodárske noviny 
www.changenet.sk  – občiansky denník 
www.euraktiv.sk – informačný portál o Európskej únii 
www.education.sk – portál o vzdelávaní, kurzoch a konferenciách 
www.mladez.sk – informačný portál pre mladých 
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AlumniJA  
alumniJA je dobrovoľnícka organizácia, združujúca absolventov programu Aplikovaná 
ekonómia. Vznikla v roku 1997 ako prvá organizácia absolventov programov Junior 
Achievement svojho druhu v Európe. Pôsobí pri troch kanceláriách Junior Achievement 
Slovensko - v Bratislave, Banskej Bystrici a v Košiciach. V roku 2005 sa stala členom  
alumni Europe. 
 
Počas školského roka pripravujú jej členovia samostatné aktivity a vlastné projekty  
na výmenu skúseností a riešenie problémov študentov programov hlavne Aplikovanej 
ekonómie. Rovnako spolupracujú a podieľajú sa na aktivitách organizácie Junior 
Achievement Slovensko.  
  
� Konferencia prezidentov študentských spoločností, 7. 12. 2005  

Konferencia s témou Vedenie a motivácia sa konala v aule na OA Tajovského v Banskej 
Bystrici. Prednášku a veľmi podnetnú diskusiu viedli Csilla Droppová a Mária Júdová  
zo spoločnosti advanceQQ, s.r.o. Na konferencii sa zúčastnilo 37 študentov škôl  
zo stredoslovenského regiónu.  

� Humanitný čin roka - celoslovenský projekt pripravený organizáciou alumniJA s cieľom 
pripomenúť študentským spoločnostiam, že k reálnemu biznisu patrí humanita  
a dobročinnosť. Svoje humanitné činy zdokumentovalo a napísalo nám o nich 8 STUCO.  

� Školenie manažmentu študentských spoločností, 4. 11. 2005 
Budúci manažéri majú možnosť získať cenné rady nielen od absolventov programov,  
ale aj od odborníkov z praxe. 

� Stretnutie prezidentov študentských spoločností v Košiciach, 23. 11. 2005 a 15. 3. 2006 
alumniJA pomáha vedeniu študentskej spoločnosti nadviazať kontakt s ďalšími firmami 
vo svojom regióne, vymieňať si skúsenosti a získavať nové informácie.  

 
Kde všade nám alumniJA pomáhala: 
� Konferencia mladých lídrov, Moravský Svätý Ján, 
� Výstava Gaudeamus, Košice, 
� Veľtrh študentských spoločností, Bratislava, Košice, 
� Môj nápad pre región, Prievidza a Banská Bystrica, 
� Vitajte v našom regióne, Banská Bystrica, 
� Burza informácií pre voľbu povolania, Banská Bystrica. 
 

„Dobré tradície majú zostať zachované...“ 
povedali sme si začiatkom školského roka  
na banskobystrickom plánovacom stretnutí 
alumniJA, a tak sme bez váhania zaradili  
do svojho programu aj projekt Humanitný čin 
roka, ktorý na celoslovenskej úrovni funguje  
už tretí rok. Cieľom tohto projektu je pripomenúť 
študentom, že so skutočným podnikaním súvisí  
aj humanita, dobročinnosť a organizovanie 
neziskových akcií. Preto začiatkom roka putovali 
na školy zapojené do Aplikovanej ekonómie listy, 
v ktorých sme študentov vyzvali, aby 
zorganizovali zaujímavý dobrý skutok a dali nám 
o ňom vedieť. V deň uzávierky sme držali 
v rukách osem realizovaných projektov. Touto 
cestou chceme veľmi pekne poďakovať nielen  
za nás, ale najmä za ľudí, ktorým bol študentský 
humanitný čin určený.  
Lucia Rusinková, alumniJA Banská Bystrica  
 
Spoločnosti, ktoré prejavili ľudskosť: 
A JE TO, DOŠ Hnúšťa - zber šatstva v spolupráci 
s Červeným krížom; ADRENALÍN, SPŠ Komárno 
- finančná zbierka na darčeky pre Domov 
dôchodcov v Kližskej Nemej, zbierka hračiek  
pre deti z materskej školy; ARJED, ZSŠ obchodu 
a služieb, Nové Mesto nad Váhom - zábavný 
program pre deti z materskej školy, rozdávanie 
sladkostí a a malých darčekov vlastnej výroby; 
FIFTEEN GIRLS, ZSŠ Jána Andraščíka, 
Bardejov - finančný dar 1000 Sk z vlastných 
zdrojov pre telesne postihnuté sestry Kostové; 
FLASH, ZSŠ obchodu a služieb Martin - 
sprostredkovanie predaja výrobkov detí 
hospitalizovaných v nemocnici; GALIA,  
OA Partizánske - zber hračiek, oblečenia a iných 
potrebných vecí a príjemné popoludnie strávené 
s deťmi z Detského domova vo Veľkých 
Uhericiach; PROGRESS, ZSŠ Dvory nad Žitavou 
- finančná zbierka na nákup potravín a zbierka 
šatstva pre bezdomovcov. 
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Finančné zdroje 
 
 

Filozofia financovania programov je založená na partnerstve a prepojení 
vzdelávacej organizácie s podnikateľskou obcou, čo má výrazný vplyv  
na zvyšovanie podnikovej filantropie a pozitívny dopad na vzdelávanie  
pre prax. Programy sú tak finančne, materiálne a expertne podporované 
významnými spoločnosťami, podnikateľskými subjektmi, z časti 
slovenskými a zahraničnými nadáciami. Ďakujeme našim investorom  
za finančnú i odbornú podporu organizácie, ale najmä za podporu 
mladých ľudí a ich túžby po vzdelaní, skúsenostiach a úspechu.   
 

� Diamantoví investori 
Baťa Shoe Foundation 
SAP Slovensko, s. r. o. 
 

� Zlatí investori 
Dell, s. r. o. 
Hewlett-Packard Slovakia, s. r. o. 
Mediatel, spol. s r. o. 
Slovenská sporiteľňa, a. s. 
Union poisťovňa, a. s. 
U. S. Steel Košice, s. r. o. 
 

� Strieborní investori 
Baťa Slovensko, a. s. 
Citibank (Slovakia), a. s. 
Ernst & Young, k. s. 
Ipec Management, s. r. o. 
KPMG Slovensko, s. r. o. 
PricewaterhouseCoopers Slovensko, s. r. o. 
Slovalco, a. s. 
Západoslovenská energetika, a.s. 
 

� Bronzoví investori 
1. národná aukčná spoločnosť, s. r. o. 
Gamo, a. s.  
HVB Bank, a. s.  
Microsoft Slovakia, s.r.o.  

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky  
Nadácia Tatra banky 
Palma Tumys, a. s. 
QBE poisťovňa, a. s. 
S&T Slovakia, spol. s r.o. 
Tauris, a. s. 
 

� Ďalší investori 
Baumit, spol. s r.o. 
fyzické a právnické osoby (z podielu 2% zaplatených daní) 
 

� Vecní investori 
1. košická výstavná spoločnosť, a. s. 
A - Study, s. r. o.; ANASOFT APR, spol. s r.o. 
Avon Cosmetics, s. r. o. 
Cestovateľ – mesačník 
Datalock, a. s.; Dom Kultúry Prievidza 
Dom kultúry SKC s. r. o., Banská Bystrica  
Doprastav, a. s.; Education, spol. s r. o. 
Hotel Holiday Inn; InterWay s. r. o.  
Istrobanka, a. s., pobočka Košice 
Kópia Jamek, s. r. o.; Lightech, spol. s r. o. 
Magistrát mesta Košice; Marpex, s. r. o. 
McDonald´s Slovakia, s. r. o. 
Mestská časť Bratislava – Ružinov 
Metodické centrum Trenčín 
Metodicko-pedagogické centrum, Tomášikova ul., Bratislava 
OC Cassovia a. s., Košice; Penzión HOREC, Králiky  
PEPSI-COLA SR, spol. s r. o.; PPSHOP, s. r. o. 
Poštová banka, a. s., pobočka Košice 
Shell Slovakia, s. r. o.; Slovenská agentúra pre cestovný ruch 
T-mobile Slovensko, a. s. 
Tatra banka, a. s., pobočka Banská Bystrica 
Topec, a. s.; Varias, a. s.; VSA, s. r. o. 
Úrad banskobystrického samosprávneho kraja 
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Štruktúra príjmov a výdavkov  
 

Príjmy ( v tis.) SKK 

Dary správnej rady spolu 3 613 

Dary správna rada 2 512 

Dary správnej rady cez 2% 1 101 

Príjmy ostatné 2 177 

Dotácie Ministerstva školstva Slovenskej republiky 136 

Príspevky cez asignáciu 2% (bez členov správnej rady) 749 

Programové príspevky 753 

In-kind  1 075 

Spolu k 31.7.2006  8 503 

    
Výdavky ( v tis.) SKK 

Programy celkom 2 445 

Medzinárodné podujatia 232 

Marketing, Public relations, Fundraising 637 

In-kind použité 1 075 

Živnosť 776 

Réžia celkom 1 608 
Spolu k 31.7.2006 6 773 

    
Finančný majetok SKK 

Podielové fondy - TAM Charity Set 2 211 586 

Prostriedky na bankových účtoch a v hotovosti 6 621 787 
Spolu k 31.7.2006 8 833 373 

 
 
 
 

Štruktúra príjmov za šk. rok 2005/2006
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Zverejnenie použitia finančných prostriedkov z asignácie 2% dane z príjmu  
V januári 2006 vznikla Junior Achievement Slovensko zákonná povinnosť zverejniť použitie finančných prostriedkov  
z prijatých 2%. Organizácia si túto povinnosť splnila a zverejnila v obchodnom vestníku údaje o špecifikácii použitia  
prijatého podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických a právnických osôb za rok 2004. 
 

Účel použitia podielu zaplatenej dane 

Výška použitého  
podielu zaplatenej 

dane  
na tento účel (v Sk) Spôsob použitia podielu zaplatenej dane 

Iné 
údaje 

Vzdelávací program  
Aplikovaná ekonómia 350 561 

registračné poplatky, prenájom, odmeny lektorov, 
cestovné, zakúpenie notebooku, web stránka – 

Veľtrhy študentských spoločností  
Košice 115 000 

prenájom priestorov, ceny pre súťažiacich, občerstvenie,  
doprava, komunikačné náklady, mzdy, registračné poplatky – 

Veľtrhy študentských spoločností  
Banská Bystrica 128 000 

prenájom priestorov, ceny pre súťažiacich, občerstvenie,  
doprava, komunikačné náklady, mzdy, registračné poplatky – 

Tréning nových učiteľov  
programu Aplikovaná ekonómia 74 500 

ubytovanie, strava účastníkov, tréningové materiály,  
zabezpečenie techniky, prenájom učebne, doprava, cestovné – 

Súťaž Mladý líder 35 000 
prenájom priestorov, technika, odmeny lektorov,  
ceny pre súťažiacich, občerstvenie, materiály – 

Konferencia mladých lídrov 78 000 
prenájom priestorov, ubytovanie a strava účastníkov, 
odmeny lektorov, technika, ceny pre súťažiacich, cestovné – 

Vzdelávací program  
Podnikanie v cestovnom ruchu 160 000 

registračné poplatky, prenájom priestorov, mzdy, 
režijné náklady, vzdelávacie materiály – 

Môj nápad pre región 21 000 
prenájom priestorov, ceny pre súťažiacich, občerstvenie,  
doprava, komunikačné náklady, mzdy, registračné poplatky – 

Vitajte v našom regióne 80 000 
prenájom priestorov, ceny pre súťažiacich, občerstvenie,  
doprava, komunikačné náklady, mzdy, registračné poplatky – 

Tréning nových učiteľov  
programu Podnikanie v cestovnom ruchu 54 400 

ubytovanie, strava účastníkov, tréningové materiály,  
zabezpečenie techniky, prenájom učebne, doprava, cestovné – 

Globálny etický program 250 000 
registračné poplatky, prenájom priestorov, mzdy,  
režijné náklady, vzdelávacie materiály – 

Manažérsky vzor 150 000 mediálna kampaň k projektu, cestovné účastníkov – 

Manažérske hry 90 000 
licencie, vzdelávacie materiály, ubytovanie, stravovanie,  
odmeny lektorov, ceny pre súťažiacich – 
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Súvaha Junior Achievement Slovensko k 31. 7. 2006 
 
 

Účtovné obdobie 

Bezprostredne 
predchádzajúce  

účtovné 
obdobie 

Strana aktív Brutto Korekcia Netto Netto 
A. Majetok spolu 1 831 1 324 507 620 
1.  Dlhodobý nehmotný majetok  – – – – 
2.  Dlhodobý hmotný majetok 1 831 1 324 507 620 
  Stroje, prístroje, zariadenia 1 100 921 179 204 
  Dopravné prostriedky 521 260 261 391 

  
Drobný dlhodobý hmotný 
majetok 210 143 67 25 

3. Finančné investície súčet – – – – 
B. Obežný majetok 8 874 – 8 874 7 002 
1.  Zásoby – – – – 
2.  Dlhodobé pohľadávky – – – – 
3. Krátkodobé pohľadávky 99 – 99 215 

  
Pohľadávky z obchodného 
styku 54 – 54 134 

  Iné pohľadávky a záväzky 45 – 45 81 
4. Finančný majetok 8 479 – 8 479 6 652 
  Pokladnica 383 – 383 145 
  Bankové účty 5 901 – 5 901 4 316 

  
Dlhové cenné papiere na 
predaj 2 195 – 2 195 2 191 

5. Prechodné účty aktív 296 – 296 135 
  Náklady budúcich období 296 – 296 133 
  Odhadné účty aktívne – – – 2 
AKTÍVA celkom 10 705 1 324 9 381 7 622 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Strana pasív 
Účtovné 
obdobie 

Bezprostredne 
predchádzajúce  

účtovné 
obdobie 

A. Vlastné zdroje krytia stálych a obežných aktív 7 797 6 217 

1. Fondy organizácie 7 711 6 037 
  Základné imanie 2 563 2 553 

  Fondy účtovnej jednotky 5 148 3 484 

2.  Výsledok hospodárenia 86 180 

  Výsledok hospodárenia v schvaľovaní – 180 
  Účet ziskov a strát 86 – 
B. Cudzie zdroje 1 584 1 405 

1. Rezervy zákonné 40 – 

2. Dlhodobé záväzky 27 20 
  Sociálny fond 27 20 

3. Krátkodobé záväzky 374 596 

  Záväzky z obchodného styku 123 69 

  Záväzky voči zamestnancom 141 119 

  
Zúčtovanie s inštitúciami sociálneho 
zabezpečenia 74 371 

  Daňové záväzky 34 36 

  Ostatné záväzky 2 1 
4. Bankové výpomoci a pôžičky – – 

5. Prechodné účty pasívne 1 143 789 

  Výnosy budúcich období 1 043 720 

  Odhadné účty pasívne 100 69 
PASÍVA celkom 9 381 7 622 
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Výkaz ziskov a strát k 31. 7. 2006 
 

Činnosť 

Hlavná  
nezdaňovaná 

Podnikateľská 
zdaňovaná Spolu 

Bezprostredne 
predchádzajúce 

obdobie Náklady 

7 8 9 10 

Spotreba materiálu 183 19 202 90 

Spotreba energie 22 – 22 18 

Opravy a udržiavanie 14 2 16 295 

Cestovné 261 – 261 175 

Náklady na reprezentáciu 150 11 161 90 

Ostatné služby 1 473 116 1 589 1 684 

Mzdové náklady 2 026 432 2 458 2 450 

Zákonné sociálne poistenie 558 138 696 659 

Zákonné sociálne náklady 58 7 65 62 

Cestná daň 3 – 3 3 

Ostatné dane a poplatky 5 – 5 15 

Ostatné pokuty a penále – – – 4 

Odpis  
nevymožiteľnej pohľadávky – – – 6 

Kurzové straty 9 – 9 80 

Iné ostatné náklady 119 5 124 252 

Odpisy DHM a DNM 244 22 266 282 
Zostatková cena predaného  
nehmotného a hmotného 
majetku – – – 17 

Tvorba zákonných rezerv 16 24 40 3 

Poskytnuté príspevky  
iným účtovným jednotkám 41 – 41 1 

Náklady spolu 5 182 776 5 958 6 186 

 
 
 
 

Činnosť 

Hlavná  
nezdaňovaná 

Podnikateľská 
zdaňovaná Spolu 

Bezprostredne 
predchádzajúce 

obdobie Výnosy 

7 8 9 10 

Tržby z predaja služieb 501 872 1 373 1 070 

Úroky 39 – 39 37 

Kurzové zisky – – – 25 

Iné ostatné výnosy 3 993 – 3 993 4 896 

Tržby z predaja  
DHM a DNM – – – 240 

Výnosy z dlhodobých  
finančných investícií 9 – 9 – 
Zúčtovanie zákonných 
rezerv 3 – 3 – 

Výnosy z precenenia  
cenných papierov – 4 4 88 

Prijaté príspevky  
od iných organizácií 611 – 611 – 

Dotácie na prevádzku 26 – 26 28 

Výnosy spolu 5 182 876 6 058 6 384 

Výsledok hospodárenia  
pred zdanením – 100 100 198 

Daň z príjmov – 14 14 18 

Výsledok hospodárenia  
po zdanení – 86 86 180 
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Správa audítora a vyjadrenie dozornej rady 
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Školy zapojené do programov Junior Achievement Slovensko 
Aplikovaná ekonómia 
Spojená škola, Farská 7, Bánovce nad Bebravou 
Gymnázium Mikuláša Kováča, Mládežnícka 51, Banská Bystrica 
Obchodná akadémia, Skuteckého 8, Banská Bystrica 
Obchodná akadémia, Tajovského 25, Banská Bystrica 
Obchodná akadémia, Tajovského 25, Banská Bystrica 
Spojená stredná škola - Dievčenská odborná škola, Školská 7, 
Banská Bystrica 
Združená stredná škola, Školská 5, Banská Bystrica 
Združená stredná škola, Školská 5, Banská Bystrica 
Stredná lesnícka škola, Akademická 16, Banská Štiavnica 
Obchodná akadémia, Stöklova 24, Bardejov 
Združená stredná škola J. Andraščíka, Veterná 16, Bardejov 
Gymnázium, Dunajská 13, Bratislava 
Spojená škola - Gymnázium Jura Hronca, Novohradská 3, 
Bratislava 
Obchodná akadémia, Mokrohájska 3, Bratislava 
Obchodná akadémia, Nevädzová 3, Bratislava 
Obchodná akadémia, Račianska 107, Bratislava 
Súkromná obchodná akadémia LIBERTA, Borinská 23, Bratislava 
Obchodná akadémia, Malinovského 1, Brezno 
Spojená škola - Stredná priemyselná škola, Laskomerského 3, 
Brezno 
Spojená škola - Stredná škola podnikania, Laskomerského 3, 
Brezno 
Obchodná akadémia, Ul. 17. Novembra 2701, Čadca 
Spojená škola - Obchodná akadémia, Železničná 127, Čierna nad 
Tisou 
Obchodná akadémia, Radlinského 1725/55, Dolný Kubín 
Obchodná akadémia, Radlinského 1725/55, Dolný Kubín 
Gymnázium, Školská 2, Dubnica nad Váhom 
Stredná priemyselná škola, Obrancov mieru 343/1,  
Dubnica nad Váhom 
Stredné odborné učilište strojárske a elektrotechnické, Štúrova 1, 
Dubnica nad Váhom 
Združená stredná škola, Gyuku Szabóa 21, Dunajská Streda 
Združená stredná škola, Hlavné námestie 2, Dvory nad Žitavou 
Stredná priemyselná škola, Lipová 15, Handlová 
Združená stredná škola obchodu a služieb, Lipová 8, Handlová 
Gymnázium Mateja Hrebendu, Hlavná 431, Hnúšťa 
Spojená stredná škola - Dievčenská odborná škola, Hlavná 425, 
Hnúšťa 
Súkromná stredná odborná škola, Humanus Via, Moyzesova 27, 
Holíč 
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné 
Obchodná akadémia, Štefánikova 39, Humenné 
Obchodná akadémia, Medňanská 822/14, Ilava 
Stredná priemyselná škola, Petöfiho 2, Komárno 

Združená stredná škola obchodu a služieb, Budovateľská 32, 
Komárno 
Gymnázium, Trebišovská 12, Košice 
Gymnázium sv. Tomáša Akvinského, Zbrojničná 3, Košice 
Stredná priemyselná škola dopravná, Hlavná 113, Košice 
Stredná priemyselná škola hutnícka, Alejová 1, Košice 
Stredná priemyselná škola stavebná a geodet., Lermontovova 1, 
Košice 
Stredná priemyselná škola strojnícka, Komenského 2, Košice 
Stredné odborné učilište Aurela Stodolu, Strojárenska 3, Košice 
Združená stredná škola odevná a textilná, Textilná 1/A, Košice 
Obchodná akadémia M. R. Štefánika 8, Krupina 
Stredná priemyselná škola, Nábrežná 1325, 
 Kysucké Nové Mesto 
Obchodná akadémia, K. Kittenbergera 2, Levice 
Stredná priemyselná škola, Fr. Hečku 25, Levice 
Gymnázium, Komenského 13, Lipany 
Združená hotelová a obchodná škola, Čs. brigády 1804, 
Liptovský Mikuláš 
Združená stredná škola, Demänovská cesta 669,  
Liptovský Mikuláš 
Obchodná akadémia, Lúčna 4, Lučenec 
Obchodná akadémia, Bernolákova 2, Martin 
Stredná priemyselná škola, Novomeského 5/24, Martin 
Stredná škola podnikania, Červenej armády 25, Martin 
Združená stredná škola obchodu a služieb, Stavbárska 11, Martin 
Gymnázium Pavla Horova, Masarykova 1, Michalovce 
Spojená škola - Obchodná akadémia, Jarmočná 1, Modrý Kameň 
Stredná priemyselná škola, SNP 8, Myjava 
Združená stredná škola, Hattalova 968/33, Námestovo 
Súkromná stredná odborná škola ANIMUS, Vajanského 1, Nitra 
Združená stredná škola dopravy, obchodu a služieb,  
Cintorínska 4, Nitra 
Združená stredná škola, Osvety 17, Nová Baňa 
Gymnázium, Rastislavova 332, Nováky 
Združená stredná priemyselná škola chemická, Rastislavova 332, 
Nováky 
Združená stredná škola obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80, 
Nové Mesto nad Váhom 
Združená stredná škola hotelových služieb a obchodu, 
Zdravotnícka 3, Nové Zámky 
Spojená škola - Obchodná akadémia, Nám. SNP 5, Partizánske 
Spojená škola - Stredná priemyselná škola, Nám. SNP 5, 
Partizánske 
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Nám. SNP 8, 
Piešťany 
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad 
Obchodná akadémia, Murgašova 94, Poprad 

Stredná priemyselná škola, Mnoheľova 828/23, Poprad 
Gymnázium, Školská 8, Považská Bystrica 
Obchodná akadémia, Jesenského 259/6,  
Považská Bystrica 
Stredná priemyselná škola, Slovenských partizánov 1132, 
Považská Bystrica 
Spojená škola - Obchodná akadémia, Breziny 282, 
Prakovce 
Gymnázium, Konštantínova 2, Prešov 
Súkromná obchodná akadémia, Petrovianska 34, Prešov 
Gymnázium V. B. Nedožerského, Matice Slovenskej 16, 
Prievidza 
Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza 
Obchodná akadémia, K. Mikszátha 1, Rimavská Sobota 
Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava 
Združená stredná škola, Bystrická cesta 2, Ružomberok 
Obchodná akadémia, Kukučínova 1, Sabinov 
Dievčenská odborná škola, Kollárova 17, Sečovce 
Obchodná akadémia, Dlhá 256, Senica 
Súkromná stredná škola podnikania, Hollého 1380, Senica 
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158, Sereď 
Stredná priemyselná škola, Partizánska 1059/23, Snina 
Spojená škola - Obchodná akadémia, Stojan 1,  
Spišská Nová Ves 
Stredná priemyselná škola drevárska, Filinského 7, 
Spišská Nová Ves 
Stredná škola podnikania, Mierová 727, Strážske 
Gymnázium bilingválne anglicko-slovenské,  
Komenského 215, Sučany 
Združená stredná škola, Štefánikova 39, Svit 
Súkromná obchodná akadémia, Sv. Štefana 36, Štúrovo 
Evanjelické gymnázium, Jesenského 836, Tisovec 
Združená stredná škola drevárska a nábytkárska, Pílska 7, 
Topoľčany 
Obchodná akadémia, Komenského 3425/18, Trebišov 
Združená stredná škola, Komenského 12, Trebišov 
Obchodná akadémia M. Hodžu, M. Rázusa 1, Trenčín 
Piaristické gymnázium Jozefa Braneckého, Palackého 4, 
Trenčín 
Spojená škola - Stredná priemyselná škola stavebná,  
E. Belluša, Staničná 4, Trenčín 
Stredná umelecká škola, Staničná 8, Trenčín 
Združená stredná škola hotelových služieb a obchodu, 
Jilemnického 24, Trenčín 
ŽSR-SOU železničné, Školská 66, Trenčín 
Stredná poľnohospodárska škola, Zavarská 9, Trnava 
Gymnázium M. Hattalu, Železničiarov 278, Trstená 
Obchodná akadémia, Medvedzie 133/1, Tvrdošín 
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Obchodná akadémia, Medvedzie 133/1, Tvrdošín 
Združená škola drevárska, Lúčna 1055, Vranov nad Topľou 
Stredná priemyselná škola dopravná, Sokolská 911/94, Zvolen 
Stredná priemyselná škola strojnícka, Švermova 1, Zvolen 
Stredné odborné učilište, Lieskovská cesta 2298/4, Zvolen 
Združená stredná škola drevárska, Lučenecká cesta 2193, Zvolen 
Gymnázium, J. Kollára 2, Žiar nad Hronom 
Združená stredná škola, Dr. Jánskeho  10, Žiar nad Hronom 
Gymnázium, Hlinská 29, Žilina 
Gymnázium, Varšavská cesta 1, Žilina 
Gymnázium, Veľká okružná 22, Žilina 
Stredná poľnohospodárska škola, Predmestská 82, Žilina 
Stredná zdravotnícka škola, Hlboká cesta 23, Žilina 
Združená stredná škola, Rosinská cesta 2, Žilina 
Žilinská univerzita, Fakulta prírodných vied, Hurbanova 15, Žilina 
 

Banky v akcii 
Spojená škola, Farská 7, Bánovce nad Bebravou 
Obchodná akadémia, Tajovského 25, Banská Bystrica 
Osemročné športové gymnázium, Tr. SNP 54, Banská Bystrica 
Obchodná akadémia, Dudova 4, Bratislava 
Obchodná akadémia, Hrobákova 11, Bratislava 
Obchodná akadémia, Nevädzová 3, Bratislava 
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Hálova 16, Bratislava 
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, K. Adlera 5, 
Bratislava 
Stredné odborné učilište, Svätoplukova 2, Bratislava 
Súkromná hotelová akadémia HaGMA, Biskupická 21, Bratislava 
Združená stredná škola drevárska, Pavlovičova 3, Bratislava 
Spojená škola - stredná škola podnikania, Laskomernského 3, 
Brezno 
Obchodná akadémia, Radlinského 1725/55, Dolný Kubín 
Gymnázium, Školská 2, Dubnica nad Váhom 
Združená stredná škola, Hlavné námestie 2, Dvory nad Žitavou 
Združená stredná škola obchodu a služieb, Lipová 8, Handlová 
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec 
Gymnázium, Trebišovská 12, Košice 
Gymnázium sv. Tomáša Akvinského, Zbrojničná 3, Košice 
Stredné odborné učilište, Aurela Stodolu, Strojárenska 3, Košice 
Združená stredná škola odevná a textilná, Textilná 1, Košice 
Obchodná akadémia, M. R. Štefánika 8, Krupina 
Obchodná akadémia, K. Kittenbergera 2, Levice 
Gymnázium, Komenského 13, Lipany 
Obchodná akadémia, Lúčna 4, Lučenec 
Vinársko-ovocinárska škola, Kostolná 3, Modra 
Obchodná akadémia, Jarmočná 1, Modrý Kameň 
Spojená škola, Jarmočná 1, Modrý Kameň 
Združená stredná škola, Hattalova 968/33, Námestovo 
Stredná priemyselná škola stavebná, Cabajská 4, Nitra 
Združená stredná škola, Osvety 17, Nová Baňa 

Združená stredná škola, Osvety 17, Nová Baňa 
Združená stredná škola hotelových služieb a obchodu, 
Zdravotnícka 3, Nové Zámky 
Spojená škola - org. zložka Obchodná akadémia, Nám. SNP 5, 
Partizánske 
Obchodná akadémia, Myslenická 1, Pezinok 
Gymnázium, Kukučínova 4239/ 1, Poprad 
Gymnázium, Konštantínova 2, Prešov 
Súkromná obchodná akadémia, Petrovanská 34, Prešov 
Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza 
Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava 
Obchodná akadémia, Scota Viatora 4, Ružomberok 
Obchodná akadémia, Kukučínova 107, Sabinov 
Súkromná stredná škola podnikania, Hollého 1380, Senica 
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158, Sereď 
Stredná priemyselná škola, Partizánska 1059/23, Snina 
Gymnázium bilingválne anglicko-slovenské, Komenského 215, 
Sučany 
Obchodná akadémia, Centrálna 464, Svidník 
Súkromná obchodná akadémia, Sv. Štefana 36, Štúrovo 
Evanjelické gymnázium, Jesenského 836, Tisovec 
Obchodná akadémia, Inovecká 2041, Topoľčany 
Obchodná akadémia, Komenského 3425/18, Trebišov 
Obchodná akadémia, M. Rázusa 1, Trenčín 
Piaristické gymázium J. Braneckého, Palackého 4, Trenčín 
Stredná priemyselná škola odevná, Staničná 8, Trenčín 
Stredná priemyselná škola stavebná, Lomonosovova 7, Trnava 
Obchodná akadémia, Medvedzie 133/1, Tvrdošín 
Obchodná akadémia, Bratislavská cesta 38, Veľký Meder 
Obchodná akadémia, Veľká okružná 32, Žilina 
 

Globálny etický program 
Združená hotelová akadémia, Mikovíniho 1, Bratislava 
Škola pre mimoradne nadané deti a gymnázium , Skalická 1, 
Bratislava 
Gymnázium Svätej Rodiny, Gercenova 10, Bratislava 
Obchoná akadémia, Štefánikova 39, Humenné 
Gymnázum sv. T. Akvinského, Zbrojničná 3, Košice 
Gymnázum, Poštová 9, Košice 
Gymnázium, Lorencova 46, Krompachy 
Stredná priemyselná škola, Fr. Hečku 25, Levice 
Obchoná akadémia, Kapušianska 2, Michalovce 
Gymnázium Š. Moysesa, Školská 13, Moldava nad Bodvou 
Gymnázium, Jablonská 5, Myjava 
Stredná priemyselná škola, SNP 8, Myjava 
Združená stredná škola sklárska, Sklárska 507/12, Poltár 
Stredná zdravotnícka škola, Levočská 5, Poprad 
Gymnázium, Školská 234/8, Považská Bystrica 
Stredná priemyselná škola, Slovenských partizánov 1132/51, 
Považská Bystrica 

Spojená škola, Breziny 282, Prakovce 
Súkromná obchodná akadémia ESO Euroškola, 
Volgogradská 13, Prešov 
Združená stredná odborná škola, Generála Viesta 6, 
Revúca 
Obchoná akadémia, K. Mikzsátha 1, Rimavská Sobota 
Obchoná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava 
Združená stredná škola obchodu a služieb,  
Žilinská cesta 24, Ružomberok 
Stredná priemyselná škola, Partizánska 1059, Snina 
Stredná priemyselná škola drevárska, Filinského 7, 
Spišská Nová Ves 
Stredná škola podnikania, Mierová 727, Strážske 
Združená stredná škola, Štefánikova 39, Svit 
Obchoná akadémia, Inovecká ul., Topoľčany 
Obchoná akadémia Milana Hodžu, Ul. Martina Rázusa 1, 
Trenčín 
Združená stredná škola drevárska, Lučenecká cesta, 
Zvolen 
Združená stredná škola, Rosinská cesta 2, Žilina 
 

Manažérske hry 
Univerzita Mateja Bela, Ekonomická fakulta,  
Tajovského 10, Banská Bystrica 
Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta podnikového 
manažmentu, Dolnozemská 1/B, Bratislava 
Univerzita Komenského Bratislava, Fakulta managementu, 
Odbojárov 10, Bratislava 
Technická univerzita Košice, Ekonomická fakulta,  
B. Nemcovej 32, Košice 
Slovenská poľnohospodárska univerzita, Fakulta 
ekonomiky a manažmentu, Trieda A. Hlinku 2, Nitra 
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a 
prírodných vied, 17. novembra, Prešov 
Žilinská univerzita, Fakulta prírodných vied, Katedra 
pedagogiky, psychológie a sociálnych vied, Horbanova 15, 
Žilina 
 

Podnikanie v cestovnom ruchu 
Obchodná akadémia, Tajovského 25, Banská Bystrica 
Gymnázium J. G. Tajovského, Tajovského 25,  
Banská Bystrica 
Združená stredná škola obchodu a služieb, Špitálska 4, 
Banská Štiavnica 
Gymnázium, Slovenská 5, Bardejov 
Obchodná akadémia, Stocklova 24, Bardejov 
Spojená škola, Laskomerského 3, Brezno 
Spojená stredná škola, Štúrová 848, Detva 
Obchodná akadémia, Radlinského 1725/55, Dolný Kubín 
Stredná priemyselná škola, Lipová 15, Handlová 
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Hotelová akadémia Otta Brucknera, MUDr. Alexandra 29, 
Kežmarok 
Základná škola, Postupimská 37, Košice 
Združená stredná škola odevná a textilná, Textilná 1, Košice 
Stredná priemyselná škola strojnícka, Komenského 2, Košice 
Gymnázium, Lorencova 46, Krompachy 
Základná škola, Saratovská 85, Levice 
Obchodná akadémia, Kálmára Kittenbergera 2, Levice 
Gymnázium, Komenského 13, Lipany 
Dievčenská odborná škola, Nábr. K. Petroviča 1571, 
Liptovský Mikuláš 
Združená stredná škola služieb, Zvolenská 83, Lučenec 
Stredná vinársko-ovocinárska škola, Kostolná 3, Modra 
Stredná priemyselná škola, SNP 8, Myjava 
Spojená katolícka škola, SOŠ sv. Rafaela, Školská 9, Nemšová 
Združená stredná škola obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80, 
Nové Mesto nad Váhom 
Spojená škola s organizačnými zložkami SOU a OA, Breziny 282, 
Prakovce 
Gymnázium, Konštantínova 2, Prešov 
Súkromná obchodná akadémia Euroškola, Volgogradská 13, 
Prešov 
Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza 
Základná škola J. A. Komenského, Komenského 7, Revúca 
Obchodná akadémia, Mikszatha 1, Rimavská Sobota 
Gymnázium, Hostinského 3, Rimavská Sobota 
Obchodná akadémia, Kukučínova 1, Sabinov 
Stredná priemyselná škola, Partizánska 1059/23, Snina 
Stredné odborné učilište poľnohospodárske, Jarmočná 108,  
Stará Ľubovňa 
Obchodná akadémia, Centrálna 464, Svidník 
Stredná priemyselná škola chemická, Pazmáňa 23, Šaľa 
Stredná priemyselná škola, Jesenského 903, Tisovec 
Stredná poľnohospodárska škola, Zavarská 9, Trnava 
Stredná poľnohospodárska škola, Nám. I. Dobóa 1,  
Veľké Kapušany 
Gymnázium, Dr. C. Daxnera 88, Vranov nad Topľou 
Stredná poľnohospodárska škola, Predmestská 82, Žilina 
Obchodná akadémia sv. Tomáša Akvinského,  
Vysokoškolákov 13, Žilina 
 

Poznaj svoje peniaze 
Stredná priemyselná škola , Farská 7, Bánovce nad Bebravou 
Obchodná akadémia, Tajovského 25, Banská Bystrica 
Stredné odborné učilište poľnohospodársko-potravinárske,  
Pod Bánošom 80, Banská Bystrica 
Obchodná akadémia, Stöcklova 24, Bardejov 
Obchodná akadémia, Račianska, Račianska 107, Bratislava 
Spriemyselná škola elektrotechnická, Markova 1, Bratislava 
Stredná odborná škola, Znievska 2-4, Bratislava 

Stredné odborné učilište, Svätoplukova 2, Bratislava 
Združená stredná škola drevárska, Pavlovičova 3, Bratislava 
1.súkromná gymnázium, Bajkalská 20, Bratislava 
Stredné odborné učilište chemické , Vlčie hrdlo 50, Bratislava 
Stredná škola podnikania , Laskomerského 3, Brezno 
Združená stredná škola hotelových služieb a obchodu,  
Ul. 17. novembra 2579, Čadca 
Spojená stredná škola-Obchodná akadémia, Štúrova 848, Detva 
Stredné odborné učilište elektrotechnické, Ľ. Štúra 1, 
Dubnica nad Váhom 
Stredná priemyselná škola, Lipová 15, Handlová 
Združená stredná škola obchodu a služieb, Lipová 8, Handlová 
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec 
Gymnázium, Trebišovská 12, Košice 
Gymnázium, Poštová 9, Košice 
Gymnázium sv. T. Akvinského, Zbrojničná 3, Košice 
Gymnázium, Lorencova 46, Krompachy 
Obchodná akadémia, M. R. Štefánika 8, Krupina 
Obchodná akadémia, K. Kittenbergera 2, Levice 
Združená stredná škola odevná, Vajanského 23, Levice 
Stredná priemyselná škola, SNP 8, Myjava 
Združená stredná škola, Osvety 17, Nová Baňa  
Gymnázium, Školská 8, Považská Bystrica 
Stredná priemyselná škola, Slovenských partizánov 1132, 
Považská Bystrica 
Obchodná akadémia, Breziny 282, Prakovce 
Gymnázium, Konštantinova 2, Prešov 
Súkromná obchodná akadémia, Petrovianska 4, Prešov 
Obchodná akadémia, K. Mikszátha 1, Rimavská Sobota 
Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava 
Stredné odborné učilište, Hviezdoslavova 5, Rožňava 
Obchodná akadémia, Kukučínova 1, Sabinov 
Gymnázium, Kollárova 17, Sečovce 
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 
Stredné odborné učilište poľnohospodárske, Jarmočná 108, 
Stará Ľubovňa 
Gymnázium bilingválne anglicko-slovenské, Komenského 215, 
Sučany 
Súkromná obchodná akadémia, Sv. Štefana 36, Štúrovo 
Obchodná akadémia , Komenského 3425/18, Trebišov 
Združená stredná škola, Komenského 12, Trebišov 
Obchodná akadémia, Martina Rázusa 1, Trenčín 
Stredná priemyselná škola stavebná, Lomonosova 7, Trnava 
Gymnázium, Fábryho 1, Veľké Kapušany 
Gymnázium, Varšavská cesta 1, Žilina 
Obchodná akadémia, Veľká Okružná 32, Žilina 
Stredná zdravotná škola, Hlboká cesta 23, Žilina 
Stredná poľnohospodárska škola, Predmestská 82, Žilina 
 
 

Základy podnikania 
Základná škola A. Sládkoviča, Gwerkovej-Gollnerovej 9, 
Banská Štiavnica 
Základná škola Jozefa Horáka, Ul. Pavla Dobšinského17, 
Banská Štiavnica 
Základná škola, Bátovce 368, Bátovce 
Základná škola, Školská 3, Dobrá Niva 
Základná škola, Hlavné námestie 14, Dvory nad Žitavou 
Základná škola, Pionierska 697, Gbely 
Základná škola, Hviezdoslavova 330, Ilava 
Základná škola, Park Angelinum 8, Košice 
Základná škola sv. Cyrila a Metoda, Bernolákova 18, 
Košice 
Základná škola, Charkovská 1, Košice 
Základná škola, Tomášikova 31, Košice 
Základná škola, Krosnianska 2, Košice 
Základná škola, Mládežnícka 1343, Krásno nad Kysucou 
Základná škola, Sv. Michala 42, Levice 
Základná škola, M. R. Štefánika 34, Levice 
Základná škola, Saratovská 85, Levice 
Základná škola, Komenského 14, Lipany 
Základná škola, Benková 34, Nitra 
Základná škola, Školská 492/15, Nitrianske Rudno 
Základná škola, Nábrežná ul.č. 95, Nové Zámky 
Základná škola s materskou školou, č. 104, Palín 
Základná škola R. Jašíka, Obuvnícka 21, Partizánske 
Základná škola, Komenského 2210, Poprad 
Základná škola P. K. Hostinského, Družstevná ul., 
Rimavská Sobota 
Gymnázium sv. Andreja, Námestie A. Hlinku 5, 
Ružomberok 
Základná škola, Komenského 959, Senica 
Základná škola, Školská 251, Skároš 
Základná škola Slanec, Slanec 320 
Základná škola, Slanská Huta 68 
Základná škola, Školská 14, Slovenská Ľupča 
Základná škola, Študentská 1446/9, Snina 
Základná škola, Sokoľ 165 
Základná škola R. Dilonga, Hviezdoslavova 823/7, Trstená 
Základná škola, Ul. školská, Turčianské Teplice 
Základná škola, V. Záborského, Levická 737, Vráble 
Základná škola, č. 661, Zbehy 
Základná škola, Zbrojníky 
Základná škola, Mojmírová ul., Zlaté Moravce 
Základná škola, M. R. Štefánika 17, Žiar nad Hronom 
Základná škola, Gaštanová 56, Žilina 
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Učitelia programov  
Aplikovaná ekonómia 
Alena Adámková 
Iveta Aschenbrierová 
Zdena Babicová 
Dana Balajková 
Nataša Baňasová 
Jozefína Bánovská 
Helena Barátová 
Katarína Benkovičová 
Jana Bielichová 
Marta Biľová 
Zdenka Biloveská 
Margita Bitterová 
Fatima Blažeková 
Jana Bojová 
Anna Buchlaková 
Mária Bukovská 
Blanka Cabanová 
Danka Citrjaková 
Iveta Complová 
Ladislav Čajko 
Vladimír Čan 
Martina Čelková 
Jana Čermáková 
Dagmar Čerťanská 
Daniela Chabová 
Kvetoslava Danková 
Zlatica Demčáková 
Valéria Dorková 
Jana Dreveňáková 
Peter Drugda 
Beata Ďuračková 
Malvína Dvorožňáková 
Ľuba Englerová 
Jana Faltejsková 
Patrik Farula 
Katarína Fecmanová 
Soňa Fedorová 
Andrea Firdová 
Vladimír Gálik 
Zuzana Gloneková 
Dagmar Grancová 
Jozef Gužík 
Magdaléna Hajtmanková 
Ján Halenár 
Daniela Hamranová 

Valéria Hároníková 
Monika Hladíková 
Juraj Horvat 
Marta Hricová 
Eva Hrivíková 
Slávka Hroncová 
Blažena Hrušková 
Alica Hundzsová 
Monika Ivanová 
Miroslav Jac 
Janka Jancková 
Adriana Jurášková 
Lýdia Juricová 
Agnesa Kacsiková 
Ľuboslava Kačmárová 
Valentína Kaljužna 
Helena Karolová 
Ladislav Kellerik 
Helena Kirešová 
Eva Klocoková 
Miroslava Kmeťková 
Slávka Kollárová 
Mária Komarová 
Tibor Konček  
Anna Konečná 
Emília Korenčiaková 
Jana Kostolná 
Petra Kováčová 
Mária Kovaříková  
Vladimír Kožár 
Katarína Kromerinská 
Eva Kučková 
Mária Lenčová 
Lenka Lištvanová 
Ľubica Litvinová 
Eva Maculová 
Štefan Majeský 
Miroslava Makláryová 
Robert Marák 
Jarmila Maslová 
Edita Masná 
Boris Matušek 
Lenka Mikolajová 
Katarína Mikušová 
Jana Mlynárová 
Anna Mrenová 

Marcela Murárová 
Zuzana Necpálová 
Zuzana Novosádová 
Ružena Oczvirková 
Iveta Orolínová 
Anna Palková 
Róbert Péchy 
Denisa Petráková 
Ľubomír Petruška  
Jana Pomajbová 
Daniela Pullmanová 
Jozef Ristvej 
Eva Rolincová 
Ingrid Roobová 
Naďa Rovňanová 
Mária Sabolová  
Iveta Sečányiová 
Erika Senková 
Daniela Skladanová 
Anna Sládeková 
Mária Straková 
Peter Sučanský 
Diana Susková 
Emília Szitášová 
Iveta Šáliová 
Oľga Šišovská 
Mojmír Škopec 
Jaroslav Španko 
Drahomíra Štepanayová 
Michaela Štundová 
Soňa Šuhajová 
Viera Šunderlíková 
Erika Šušková 
Alžbeta Švecová 
Eva Tóthová 
Renáta Trnovcová 
Mária Trubínyová 
Drahomíra Uličná 
Jana Valentovičová 
Helena Valková 
Adriana Vančová 
Zuzana Varga Podleiszek 
Helena Vargová 
Alica Vitková 
Mária Vítová 
Hana Vršková 

Magdaléna Zavacká 
Eva Žernovičová 
Ivana Židová 
Miriam Žilinčanová 
 

Banky v akcii 
Anita Balaskóová 
Mária Batková 
Zdenka Biloveská 
Fatima Blažeková 
Jana Bojová 
Iveta Boldišová 
Anna Buchlaková 
Ladislav Čajko 
Jozef Čavara 
Agáta Danielovičová 
Kvetoslava Danková 
Daniela Dianová 
Jana Dreveňáková 
Ružena Ďuržová 
Patrik Farula 
Iveta Fodorová 
Viera Földesiová 
Miroslav Gašparovič 
Ján Halenár 
Valéria Hároníková 
Juraj Horvát 
Ľudmila Hrnčiriková 
Slávka Hroncová 
Elena Imrišková 
Miroslav Jac 
Peter Jaselský 
Ľubica Ježovičová  
Helena Karolová 
Anton Klačanský 
Slávka Kollárová 
Darina Kolmanová 
Ivona Korčušková 
Mária Kovaříková  
Andrea Kuncová 
Mária Lenčová  
Mária Macháčková 
Katarína Makovníková 
Jarmila Maslová 
Ida Matuškovičová 
Katarína Mikušová 
Jana Mlynárová 
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Ružena Oczvirková 
Silvia Ondrejčíková 
Daniela Pullmanová 
Alena Rabatinová 
Marcela Rabatinová 
Petra Ratulovská 
Jozef Ristvej 
Jana Rolincová 
Mária Sabolová  
Erika Senková 
Daniela Skladanová 
Helena Slobodová 
Dušan Snopko 
Emília Szitášová 
Paula Šilharová 
Zuzana Šimanská 
Tatiana Škodová 
Drahomíra Štepanayová 
Norika Štrbavá 
Soňa Šuhajová 
Mária Šumichrastová 
Erika Šušková 
Hana Šutvajová 
Milan Tchir 
Viliam Tupý 
Adriana Vančová 
Hana Vršková 
 

Globálny etický program 
Alena Adámková 
Daniela Babejová 
Peter Chromý 
Danka Citrjaková 
Kvetoslava Danková 
Valéria Dorková 
Iveta Dudzíková 
Kvetoslava Džuganová 
Františka Fehérová 
Ladislav Fuchs 
Vlasta Jankeová 
Helena Jánošíková 
Erika Juhászová 
Miroslava Kmeťková 
Alžbeta Kotláriková 
Ján Kováč 
Zuzana Kovárová 
Soňa Kubíková 
Dana Mockovčiaková 
Mária Oleárniková 
Libuša Podhradská 

Kamila Sopko-Zimová 
Miriam Sterczová 
Eva Strelová 
Zuzana Timočková 
Katarína Tomková 
Kvetoslava Turicová 
Slávka Virasztoová 
Tatiana Znancová 
Miriam Žúborová 
 

Manažérske hry 
Peter Gál 
Marián Gál 
Marta Hricová 
Oto Košík  
Zuzana Kršáková 
Renata Madzinová 
Miloš Mrva 
Ludmila Nagyová 
Juraj Tej 
Michaela Vogl 
 

Podnikanie v cestovnom ruchu 
Anna Balejčíková 
Anna Boľanovská 
Zuzana Bortelová 
Valéria Čiamporová 
Viera Donáthová 
Beata Ďurechová 
Žofia Gabčíková 
Magdaléna Gajdošová 
Zuzana Gerberová 
Eva Hlaváčová 
Adela Hrinková 
Eva Hrivíková 
Marta Hunyadyová 
Gabriela Jankurová 
Vilma Janotíková 
Alena Kaletová 
Monika Kisová 
Andrea Kovácsová 
Viera Krišková 
Renáta Krištoffová 
Martina Krištofová 
Ján Kuba 
Ľubomír Kundrata 
Stanislav Malega 
Andrea Mihalčiaková 
Miroslava Mišková 
Soňa Mlynčeková 
Adriana Mročová 

Eva Nová 
Viera Paradová 
Anna Pindrochová 
Ľubomíra Pitoňáková 
Mária Sabolová 
Albín Sakal 
Adrian Sedláček 
Daniela Skladanová 
Štefánia Struková 
Miriam Szántóová 
Ivana Šimovcová 
Henrieta Uličná 
Mária Valachovičová 
Peter Valanec 
Jana Valentovičová 
Viktória Virčíková 
Daniela Waresová 
 

Poznaj svoje peniaze 
Marcela Adamčíková 
Jana Bakovková 
Zdenka Biloveská 
Eva Bohušová 
Monika Bulková 
Mária Čupáková 
Agáta Danielovičová 
Kvetka Danková 
Jana Darvasiová 
Valéria Dorková 
Anna Egriová 
Viera Földesiová 
Emília Gitschinská 
Magdaléna Hajtmanková 
Valéria Hároníková 
Slávka Hazalová 
Renáta Horňáková 
Juraj Horvat 
Róbert Janok 
Ľubica Ježovičová 
Iveta Kmetíková 
Miroslava Kmeťková 
Darina Kolmanová 
Mária Kovaříková 
Mária Kuchárová 
Biba Kytková 
Mária Lenčová 
Stanislava Lukáčová 
Terézia Martišová 
Eva Mäsiarová 
Katarína Mikušová 

Jana Mlynárová 
Monika Molokáčová 
Emília Mosnáková 
Katarína Némethová 
Jakub Pastier 
Andrea Pavlovičová 
Mária Pisková 
Walter Pokorný 
Jozef Ristvej 
Jana Rolincová 
Mária Sabolová 
Anna Sládeková 
Dana Solovicová 
Renata Szerbin 
Darina Šimová 
Tatiana Škodová 
Jaroslava Turzerová 
Ľubica Varsová  
Silvia Závadská 
Anna Žilíková 
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Dobrovoľní konzultanti 
Aplikovaná ekonómia 
Oksana A. Adamečková 
Zora Babjaková 
Július Beliansky 
Janka Bencová 
Ján Brádňanský 
Jana Brodnianska  
Jana Bubeňková 
Eva Čapkovičová  
Anna Čviriková 
Peter Chrenko 
Jozef Chudý 
Július Cvik 
Štefan Dlužanin 
Ondrej Gombárik 
Roman Hamran 
Mária Hankociová 
Stanislav Havier 
Lucia Havlíková 
Ján Helbich 
Milan Herstek 
Juraj Kacsik 
Juraj Kaderábek 
Mária Kasanová 
Margita Kasmanová  
Emília Kašičková 
Štefan Kelecsényi 
Miroslav Kéry 
Michal Kňažek 
Peter Kotman 
Lýdia Kotríková 
Jozefína Krčmáriková 
Elena Kulicová 
Marek Kurajda 
Peter Laubert 
Eva Lenčešová 
Slavomír Malík 
Anna Manoslovičová  
Miloš Marko 
Pavol Matula 
Simona Mišáková 
Henrieta Mišuráková 
Ivan Mrzula 

Slavomír Murín 
Miroslav Obšívaný 
Ján Orlovský 
Marián Osúch 
Marta Oškrobaná 
Oľga Paľová 
Fedor Petrík 
Viera Petrušková 
Marta Pruknerová 
Miroslav Rabčan 
Lýdia Radosová 
Juraj Remeň 
Ľubica Ristová 
Blažena Sanitrová 
Edita Slezáková 
Marian Šebo 
Rastislav Šepták  
Darina Šramatá 
Viera Tóthová 
Jozef Trojanovič 
Soňa Vavrová 
 

Globálny etický program 
Mária Babinčiaková 
Danica Balážová 
Miroslav Boco 
Štefan Dlužanin 
Valková Ingrid 
Jozef Jendruch 
Mária Kašubová 
Anna Polačková 
Rajmund Szánto 
Pavol Štukovský 
 

Podnikanie v cestovnom  ruchu 
Marta Frídelová 
Natália Gašperíková 
Anna Hoďáková 
Ivana Holigová 
Elena Jankovičová 
Diana Koreňová 
Zuzana Kóšová 
František Krankota 
Eva Kríženecká 

Bibiana Kundľová 
Jana Majerská 
Jaroslav Matúš 
Vladimír Michľo 
Magdaléna Miková 
Oľga Paraničová 
Bronislava Skalová 
Peter Slajda 
Katarína Smelá 
Róbert Spišák 
Zuzana Tiršelová 
Emil Trgiňa 
 

Základy podnikania 
Kristína Agátová 
Veronika Boritášová 
Peter Burčo 
Barbora Černá 
Katarína Demová 
Marína Dlhá 
Ivan Dlžko 
Adriana Dvorščáková 
Marek Fedič 
Sabína Hippová 
Ingrid Homzová 
Petra Hunčová 
Veronika Husárová 
Tomáš Izák 
Dalibor Judecký 
Dominik Juhász 
Lujza Kacsmariková 
Viliam Karľa 
Renata Kohútová 
Andrea Kótelešová 
Renáta Kováčová 
David Lenčéš 
Natália Lučanová 
Ľudmila Milá 
Peter Munka 
Martin Ohriska 
Ján Pavlík 
Miriama Peniašková 
Nikoleta Pišňáková 
Ivana Remnická 

Milan Rotník 
Lenka Sabolová 
Jana Sivičeková 
Zuzana Skladanová 
Danka Skladanová 
Ľuboš Sokol 
Daniela Sokolovičová 
Stabislav Stehlík 
Zuzana Sverimová 
Gabriela Svorenová 
Marianna Tomčová 
Jana Tupková 
Maroš Vršecký 
Magdaléna Zmarzláková 
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Pracovníci Junior Achievement Slovensko 
 

Marcela Havrilová 
generálna riaditeľka 
 

Peter Hauner  
programový riaditeľ 
Poznaj svoje peniaze 
 

Gréta Balátová 
programová manažérka (od apríla 2006 na materskej dovolenke) 
 

Jana Ďatková 
programová manažérka  
Aplikovaná ekonómia, Najlepšia webstránka študentskej spoločnosti 
 

Jozef Glasnák 
programový manažér  
Aplikovaná ekonómia, Banky v akcii, Team SAP, e-Ekonómia 
 

Katarína Chomová 
programová manažérka (na materskej dovolenke) 
 

Ján Kořenek  
administrátor 
 

Lucia Majková 
účtovníčka 
 

Marián Paulus  
programový manažér  
Aplikovaná ekonómia, Konferencia mladých lídrov, Manažérske hry 
 

Linda Sombatiová 
office manager 
Marketing 
 

Adam Šepetka 
programový manažér  
Podnikanie v cestovnom ruchu, Globálny etický program,  
Základy podnikania 
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Člen JA Worldwide, JA -YE Europe a skupiny INEKO 
 
Junior Achievement Slovensko – Mládež pre budúcnosť (JASR)  
je organizácia s medzinárodným prvkom registrovaná  
ako právnická osoba na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky  
pod číslom rozhodnutia 203/2-93/03004. 
 
Kontakt: 
 

Seberíniho 2  
821 02 Bratislava 2 
Tel.: +421-2-4820 9040 
Fax: +421-2-4820 9041 
E-mail: jasr@jasr.sk 
Web:    www.jasr.sk 
 

IČO: 30808031 
Č. účtu: 2667040042/1100 
 
Regionálne kancelárie: 
 

Králiky 36      Moyzesova 46 
976 34 Tajov      040 01 Košice 
Tel.: +421-48-412 6013    Tel.: +421-55-729 5911 
Fax: +421-48-412 6013    Fax: +421-55-729 5910 
E-mail: jasrbb@jasr.sk    E-mail: jasrke@jasr.sk 
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