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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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Tibor Bôrik 

Predseda správnej rady 

 

 

Milí priatelia, 
 
uplynul ďalší školský rok a vystavené vysvedčenie je lichotivé, 
možno povedať, že pre všetky zainteresované strany (študentov, 
učiteľov, zamestnancov JASR a členov správnej rady). Je veľmi 
príjemné okrem toho konštatovať, že spokojnosť je nielen s tým, čo 
sa týka domácich aktivít, ale aj medzinárodných úspechov 
a ocenení. 
Náš základný zámer pre uplynulý školský rok – dať výraznejší 
priestor študentom pri účasti na zahraničných súťažiach, veľtrhoch, 
kempoch sa naplnil a priniesol viac ako očakávané ovocie. 
Je to zadosťučinenie pre všetkých študentov ako víťazov súťaží, 
učiteľov a zamestnancov JASR, ktorí prispeli k ich príprave na 
súťaže, a napokon pre samotných nielen členov správnej rady, ale 
aj pre všetkých podporovateľov JASR, ktorí akoukoľvek formou 
prispeli k vytvoreniu finančných, prípadne iných predpokladov pre 
činnosť JASR v minulom školskom roku. 
Významné medzinárodné ocenenie sa dostalo aj organizácii JASR 
od JAYE v Bruseli za On-line učebnicu Aplikovanej ekonómie , ktorá 
bola vytvorená zamestnancami JASR. 
To všetko sa udialo v roku, kedy si JASR pripomína svoje 15. 
narodeniny a skoro 150 tisíc študentov, ktorí absolvovali programy 
ročne za celý čas svojho pôsobenia. 
Našim dlhodobým cieľom je dosiahnutie takého stavu, keď zo 
súčasných študentov sa v budúcnosti stanú podporovatelia JASR, 
čo bude ten najlepší dôkaz ocenenia užitočnosti vedomostí 
získaných počas absolvovania programov JASR a vytvorenie 
predpokladov na zapájanie nových študentov a inovácie programov. 
Rád by som v mene správnej rady i vo svojom mene poďakoval za 
tento uplynulý vynikajúci školský rok všetkým učiteľom, 
konzultantom, pracovníkom JASR, externým spolupracovníkom 
a podporovateľom a zagratuloval študentom víťazných družstiev 
k ich úspechom a tým aj úspechom celej myšlienky, ktorú pred 15 
rokmi priniesol na Slovensko práve pán Tomáš Baťa, podnikateľ - 
vizionár, filantrop a najmä veľký človek. 
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Junior Achievement Slovensko - Mládež pre budúcnos ť 
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 2006/2007 bolo do programov a aktivít organizácie 
zapojených 440 škôl s 594 triedami, čo predstavuje celkom 16 507 
študentov z celého Slovenska. Na programoch sme spolupracovali so 
412 učiteľmi a 180 konzultantmi priamo z podnikateľskej praxe. 
Celkový po čet absolventov dosiahol v tomto roku 144 559.   
 
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 za čalo 
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 zahrani čia 
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 sa z 
názvu organizácie vypustilo jeho meno a zároveň sa názov rozšíril o 
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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 8 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 subjektov.  
Programy JASR sú financované prevažne významnými spoločnosťami 
zo súkromného sektora, každoročne je to asi 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 
 
� 144 559 absolventov programov (1992 - 2007)  
� The Best Practice 2007 - cena za on-line učebnicu Aplikovanej 

ekonómie ako výnimočný projekt v sieti JA-YE bola udelená 
správnou radou JA-YE v máji 2007 v Bruseli 

� 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 
( k 30.7.2007) 
 
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. 
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 
Nadežda Redlich-Michalská, Ministerstvo školstva SR 
 

Dozorná rada 
Josephine Maria Brhlik 
Terézia Lovíšková 
František Vlasák – predseda dozornej rady 

Aktivity správnej rady 
 

Správna rada a výkonný výbor sa stretli na svojich zasadnutiach 20. 
septembra 2006 v Bratislave, kde schválili rozpočet na školský rok 
2006/2007 a aktualizáciu strategického plánu a 27. marca 2007 
v Bratislave, kde priebežne hodnotili prácu organizácie a napĺňanie 
vytýčených cieľov. 
 
Dozorná rada zasadala 19. októbra 2006 a na svojom zasadnutí 
odporučila správnej rade JASR schváliť účtovnú závierku. Taktiež 
sa oboznámila s výsledkami riadneho auditu za účtovné obdobie 
august 2005 - Júl 2006. 
 
Okrem oficiálnych zasadnutí sa členovia správnej rady, dozornej 
rady a poradného výboru stretli s pracovníkmi organizácie 
na vianočnom stretnutí v decembri 2006 a na stretnutí v júni 2007.  
 
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. 
 
Členovia správnej rady, dozornej rady a poradného výboru robia 
svoju prácu pre organizáciu bez nároku na finančnú odmenu, čo je 
zakotvené aj v stanovách organizácie. 
 
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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Úspechy organizácie v šk. roku 2006/2007 
 

�  Víťazstvo študentskej spoločnosti DIFFID na medzinárodnej súťaži Trade Fair 2007 
v Bukurešti v súťaži o najlepšiu web stránku. 

 
� Víťazstvo študentskej spoločnosti DIFFID v celoeurópskej súťaži HP Responsible 

Business Awards 2007 – cena za spoločensky zodpovedne podnikajúcu študentskú 
spoločnosť 

 
Študenti zo študentskej spoločnosti DIFFID z Gymnázia sv. T. Akvinského v Košiciach nám 
robili veľkú radosť a úspešne reprezentovali organizáciu na medzinárodných podujatiach. 
Dokázali zúročiť všetko, čo sa v našich programoch naučili. 
 
 
JA-YE BEST PRACTICE  AWARD 2007  
Cena sa udeľovala správnou radou JA-YE v Bruseli členským krajinám po prvýkrát za ich 
inovatívne a ukážkové postupy v rámci vzdelávacích programov, ktoré môžu byť motiváciou 
a inšpiráciou pre ostatné európske krajiny v sieti JA-YE. 
 
Cenu sme získali za On-line učebnicu Aplikovanej ekonómie. 
 

 

 

 

 
 
„ Ocenenia sú pre celý tím JASR, pre všetkých 
členov správnej rady a našich podporovateľov 
a priaznivcov veľkou motiváciou do ďalšej práce, ale  
pre nás všetkých zároveň veľkým záväzkom, aby 
sme naďalej robili našu prácu ešte kvalitnejšie a do 
vzdelávacieho systému prinášali naozaj moderné 
a efektívne prvky, ktoré skvalitnia vyučovací 
proces“, hovorí generálna riaditeľka JASR  Marcela 
Havrilová. 
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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 tomto šk. roku sme spustili inovatívny prvok v programe – On-line u čebnicu Aplikovanej 
ekonómie , čím sme program posunuli  k modernej  e-learningovej forme štúdia a umožnili 
tak zlepšiť aj zručnosti študentov a učiteľov v oblasti IT. 
 
 
 

    
 

 
 

 
 
 
 
V programe Aplikovaná ekonómia bolo 
v školskom roku 2006/2007 zapojených  
 
 
         141  stredných škôl  
 
 
         154  jednotlivých tried 
 
 
       5700  študentov  
 
 

70       konzultantov 
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Mladý líder & Konferencia mladých lídrov 
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. 
Trinásty ročník Konferencie mladých lídrov s podtitulom Tajomstvo úspešného lídra  sa 
uskutočnil  v Budmericiach. 
 
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. 
 
 
 

Generálny partner súťaže Mladý líder a Konferencie mladých lídrov 
 
 

 
 

       
    
 
 
 
 

 
 
„ Naučila som sa toho naozaj strašne veľa a 
ani mi ešte celkom nedochádza čo všetko mi to 
tu dalo ale to všetko v budúcnosti zistím a 
budem môcť využívať “, študentka 

 
„ Naučil som sa mnoho, bol som doslova 
fascinovaný úspešnými ľuďmi, ktorí nám na 
základe svojich skúseností povedali obrovské 
množstvo nových kvalitných a praktických 
informácií “ , účastník krajskeého kola 
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Konferencie prezidentov študentských spolo čností 
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. Junior Achievement Slovensko konferencie prezidentov 
realizovalo v spolupráci s firmami ANASOFT APR, s.r.o. , U. S. Steel Košice a Varias Žilina. 
Stretnutí  sa zúčastnilo asi 40 študentov zo stredných škôl z celého Slovenska, ktorí 
zastávajú pozíciu prezidenta v manažmente študentskej spoločnosti v rámci programu 
Aplikovanej ekonómie.  
Program konferencií 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 spoločností pre študentov pripravil praktické 
informácie a rady z okruhu riadenia ľudských zdrojov, corporate identity a samotného 
obchodného procesu vo firme a zaujímavé stretnutia priamo na pôde menovaných firiem. 
 
Konferencie prezidentov študentských spoločností vďaka otvorenému prístupu a praktickým 
informáciám lektorov pomohli študentom získať lepší obraz o tom, ako funguje skutočný svet 
podnikania.  
 

Za spoluprácu a podporu ďakujeme spoločnostiam 
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Veľtrhy študentských spolo čností 
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 12. ročník súťaže 
Veľtrh študentských spoločností. 22. mája 2007 sa konal v DK SKC Banská Bystrica   
a 3. apríla 2007 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.   
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Najlepšia web stránka študentskej spolo čnosti  
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 96 web stránok z 56 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  
30. mája 2007 v Bratislave v priestoroch spoločnosti S&T Slovakia, spol. s r.o., partnera 
celého projektu. 

Ďakujeme spoločnosti S&T Slovakia, spol. s r.o.                      
 
 

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. Základného korešpondenčného kola sa zúčastnilo 892 študentov, 
z ktorých postúpilo do semifinále 16 dvojčlenných tímov.  
Semifinálové a finálové kolo, Team SAP, sa konalo 23. - 26. mája 2007 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. 
 
Ďakujeme 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.  
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 aj 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 jednodňové krajské kolá. Finále súťaže 
sa konalo septembri 2007 ( patrí do šk. roku 2006/2007) 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 Milata a Andrea Bartová z úseku komunikácie a sponzoringu Slovenskej 
sporiteľne, a.s., partnera projektu.  

 
Partnerom programu a súťaže bola  Nadácia Slovenskej sporiteľne 

 

 
 
 
 

 

 
 
 V programe Banky v akcii bolo  
 v školskom roku 2006/2007 zapojených 
 
           57  stredných škôl  
 
 
         109  jednotlivých tried 
 
 
       1833  študentov  
 
             2        konzultanti  
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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. 
 
   Generálny partner  programu                                       Partner programu 
 Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o.                               U. S. Steel Košice, s.r.o. 
 
 
 
 
 
 
 
Vedieť sa správne rozhodnú ť... 
 
Súťaž Vedieť sa správne rozhodnúť... je určená absolventom Globálneho etického programu, 
študentom stredných škôl rôzneho typu a zamerania z celého Slovenska. 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.  
 
Finále súťaže Vedieť sa správne rozhodnúť... sa konalo 17. mája 2007 v priestoroch 
spoločnosti Hewlett-Packard Slovakia v Bratislave. Úlohou tímov bolo vyriešiť počas dvoch 
hodín prípadovú štúdiu a odprezentovať ju pred porotou, hosťami a rovesníkmi. Pre väčšinu 
z nich to bola prvá skúsenosť s verejným vystúpením.  
 
„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. 

 
 
V Globálnom etickom programe bolo  
v školskom roku 2006/2007 
zapojených celkovo 
 
            

 25  stredných škôl  
 
 
           29  jednotlivých tried 
 
 
         602  študentov  
 
 

 11      konzultantov 
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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.  
 
Junior Achievement Slovensko  organizovalo celoslovenské finále súťaže Manažérske hry. 
Osem dvojčlenných tímov zo šiestich slovenských univerzít sa stretlo  10. - 12. apríla 2007 
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 Júliou Močiliakovou zo spoločnosti KPMG Slovensko, spol. s r.o., 
zameraný na rozvoj prezentačných zručností a pánom Daliborom Slávikom zo spoločnosti 
TARGET SK. 
 

    
Partnermi vysokoškolského simulačného programu Manažérske hry boli 

 
 
 

  
 
        
 
 
 

 
V  programe Manažérske hry bolo  
v školskom roku 2006/2007 zapojených  
 
            

 5  univerzít  
 
 
           31  jednotlivých krúžkov 
 
 
         663  študentov  
 
 

 5        konzultantov 
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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. 
 
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.   

Môj nápad pre región – sú ťaž jednotlivcov 
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, ktoré sa konalo 25. apríla 2007 v Banskej Bystrici. 

Vitajte v našom regióne – sú ťaž tímov 
Vitajte v našom regióne je vyvrcholením programu Podnikanie v cestovnom ruchu.  
Ide o súťaž študentských tímov organizovanú formou veľtrhu. Tímy 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.   
Súťaž sa konala 22. mája 2007 pod záštitou Viliama Vetešku, podpredsedu NR SR. 

V školskom roku 2006/2007  
sa do programu zapojilo celkovo  
      

  
39  stredných škôl  

 
 
          43  jednotlivých tried 
 
 
      1089  študentov  
 
 

 22      konzultantov 
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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 2006/2007 bolo  
v programe Základy podnikania 
zapojených 
  

  
46  základných škôl  

 
 
         47 jednotlivých tried 
 
 
        1154  žiakov  
 
 

52       konzultantov 
 



 
 

19 

Energia pre vzdelanie – letný camp pre najlepších š tudentov 
22. – 27. júna 2007 v školiacom stredisku MPC Tomášikova v Budmerice stretlo 24 
najlepších študentov z celého Slovenska. 
V prvý deň študentov čakali interaktívne tréningy, ktoré sa venovali lídrovstvu 
a manažérskemu rozhodovaniu. Tréningy viedli veľmi aktívnou, živou a zábavnou formou 
Marcela Havrilová, generálna riaditeľka JASR a Anna Sýkorová, lektorka. Neskôr mali 
študenti možnosť stretnúť sa za okrúhlym stolom so skutočnými lídrami a otvorene 
diskutovať o ich skúsenostiach a kariérnom rozvoji.  
Ďalšie dni boli venované zážitkovému vzdelávaniu pomocou rôznych aktivít. Jeden celý deň 
sa študentom venovalo Štúdio zážitku. Prostredníctvom rôznorodých outdoorových aktivít 
rozvíjali ich sociálne zručnosti, pomáhali budovať tím z ľudí, ktorí sa skoro nepoznali 
a skvalitňovali ich vzájomnú spoluprácu. Nadšenie a trochu adrenalínu zažili aj počas 
prekonávania prekážok v Lanovom centre na bratislavskej Kolibe alebo počas raftingu 
v Čuňove. Snažili sme sa im ukázať, že všetci sú nadaní a jedineční, len musia spoznať 
svoje schopnosti a silné stránky a neustále na nich pracovať. Mladí ľudia takto získavajú 
reálnejšiu predstavu o živote, formujú si vlastné názory, hodnoty, vytvárajú sociálne väzby, 
zvažujú smer, akým sa v živote budú uberať. Rovnako nachádzajú svoje sny, odvahu 
riskovať a pracovať na sebe. Nech sa v živote rozhodnú pre akúkoľvek profesijnú aj životnú 
cestu, teraz to bola pre nich zábava, ale v závere kempu si nakoniec uvedomili mnohé 
súvislosti a vnímali svoje poslanie. 
 
„Kemp vnímam veľmi pozitívne, je to úžasná myšlienka. Dáva dokopy ľudí so spoločnými záujmami 
a skúsenosťami. Tiež tento kemp mi poskytol veci, o ktoré by som sa v živote asi nepokúsil, napríklad 
lezenie vo výške po lanách. Je to úžasný nápad a treba v ňom pokračovať.“ 
 
„Pred kempom som mala najskôr prirodzený strach z nového prostredia a ľudí. Netušila som, že tu 
bude taká zábava, a že stretnem takých zaujímavých a úžasných ľudí. Veľmi sa mi páčilo „učenie 
hrou“. Kemp bol jednoznačne nad moje očakávania. Veľmi mi pomohol spoznať samú seba.“ 
 

 Partnerom  campu Energia pre vzdelanie  bola spoločnosť          
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Medzinárodné aktivity 
 

� Summit of Educators, Brusel, Belgicko – september 2 006 
Slovenskí učitelia sa zúčastnili významného stretnutia vzdelávateľov v sieti JA-YE. Bola to 
veľká príležitosť vymeniť si skúsenosti z programov s učiteľmi z ostatných európskych krajín. 
 

� JA-YE Europe Trade Fair , Bukureš ť, Rumunsko – marec 2007 
Slovenský tím zo študentskej spoločnosti DIFFID porazil 25 ďalších kandidátov a  získal cenu 
Najlepšia webstránka študentskej spoločnosti. 

� JA - YE Company Competition, Berlín, Nemecko – júl 2007 
Už spomínaná študentská spoločnosť DIFFID nás úspešne reprezentovala aj na 
najprestížnejšej súťaži študentských spoločností v silnej konkurencii z 30 krajín Európy  

� JA - YE Annual Staff Conference, Varšava, Po ľsko - november  2006 
Generálna riaditeľka Marcela Havrilová a programový manažér Marián Paulus sa zúčastnili 
tohto dôležitého pracovného stretnutia, kde prezentovali prácu organizácie. 

� JA – YE Annual General Meeting, Brusel, Belgicko – máj 2007 
Zasadnutia správnej rady JA-YE a pracovného stretnutia riaditeľov národných organizácií sa 
zúčastnili člen správnej rady, Branislav Cehlárik zo Citibank Slovensko a generálna riaditeľka 
Marcela Havrilová. 

� Pracovné stretnutie JA SR a JA ČR, Zlín – september 2006 
Cieľom pracovného stretnutia bola výmena skúseností v oboch krajinách, diskusie 
o možnostiach spolupráce a skvalitnenia programov. 

� Regional Meeting JA-YE –  Bratislava, február 2007 
JA Slovensko bolo vo februári 2007 hostiteľskou krajinou významného regionálneho 
stretnutia zástupcov správnych rád a riaditeľov národných organizácií, predsedu správnej 
rady JA-YE v Bruseli a najvyšších predstaviteľov celoeurópskej organizácie JA-YE. 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 



 
 

21 

 
Public relations aktivity Junior Achievement Sloven sko  
 

� Vzdelávací projekt v spolupráci s Fórom Donorov 
Keď učíme mladých ľudí podnikať, chceme ich učiť podnikať zodpovedne. V spolupráci 
s Fórom Donorov sme odštartovali projekt vzdelávania študentov a učiteľov v oblasti 
spoločenskej zodpovednosti firiem, ktorý sa stretol s pozitívnou odozvou.  

� TOP tím Aplikovanej ekonómie 

 
 
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 2006/2007 získala študentská spoločnosť DIFFID z Gymnázia sv. T. Akvinského 
v Košiciach pod vedením učiteľky Kvetky Dankovej. Pri príležitosti slávnostného udeľovania 
Veľkej ceny SOPK im ocenenie odovzdal podpredseda vlády SR Dušan Čaplovič a prezident 
Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory Peter Mihók.  
 
 
 
 
 

 

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

„Je to úžasný pocit prevziať si ocenenie za 
dlhoročnú spoluprácu pri šírení myšlienky 
programov Junior Achievement. Je to pre 
mňa aj pocit vďaky smerom k učiteľom, 
podporovateľom, dobrovoľníkom 
a v neposlednom rade aj k mojim kolegom. 
Vytvárame dobrý tím, ktorý ide za 
spoločným cieľom a ja som rád, že môžem 
byť jeho súčasťou.“ 
 
Adam Sepetka 
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Napísali o nás....hovorili o nás..... 
Najlepšia stránka študentských spoločností je zo Slovenska (Changenet.sk, 27.apríl 2007) 
Slovenský tím zvíťazil v súťaži o najlepšiu webovú stránku študentských spoločností 
(Modernaskola.sk - Škola s úsmevom, 20.apríl 2007)  
Študentská spoločnosť z Dvorov sa chce dostať na veľtrh (Naše Novosti, 17.apríl 2007) 
Grappling zo ZSŠ vo Dvoroch nad Žitavou chŕli oheň na všetky strany (Modernaskola.sk - 
Škola s úsmevom, 2006/2007) 
Študenti predviedli učenie prostredníctvom internetu (Košický korzár - Ťahák pre študentov, 
17.apríl 2007) 
Lídri tento rok ostávajú na strednom Slovensku (Nový život Turca, 4. október 2006) 
Medzi úspešnými mladými lídrami aj Janka Budayová (Obzor, 19. september 2006) 
 
O JASR sa písalo a hovorilo aj v ..... 
 
Slovenský rozhlas 1 
Slovenský rozhlas - Rádio Regina Bratislava 

Slovenský rozhlas - Rádio Regina Banská Bystrica 
Rádio Lumen - Košice    

SITA   
TASR 
Profit 
Euractiv 
Connection – The official magazine of AMCHAM 
Oceľ východu, podnikové noviny firmy U. S. Steel košice 

 
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 
 

In Medias Res 
 
V školskom roku 2006/2007 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. 
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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, 8. 11. 2006  

Konferencia s témou Vedenie a motivácia sa konala v aule na 
OA Tajovského v Banskej Bystrici. Prednášku a veľmi 
podnetnú diskusiu viedli Ing. Csilla Droppová a Ing. Stanislava 
Miková. Na konferencii sa zúčastnilo 15 študentov škôl zo 
stredoslovenského regiónu.  

� PredMESEácky víkend, 8. – 10. 3. 2007  
Školenie študentov Aplikovanej ekonómie v počítačovej 
simulácii MESE sa uskutočnilo v Banskej Bystrici, v ŠD 4, Tr. 
SNP 53 v Banskej Bystrici. Cieľom bolo oboznámiť študentov 
s ekonomickými súvislosťami tejto simulácie a tak sa v nej 
lepšie orientovať. Okrem toho bolo pre študentov pripravené 
množstvo aktivít zameraných na rozvoj tímovej spolupráce. Na 
školení sa zúčastnilo 31 študentov z celého Slovenska.  

� Školenie MESE, 30.3.2007 
Jednodňové školenie počítačovej simulácie MESE bolo 
zorganizované ako reakcia na požiadavku študentov 
východného Slovenska, ktorý sa nemohli zúčastniť 
PredMESEáckeho vikendu v Banskej Bystrici. Školenie sa 

konalo v Košiciach na Gymnáziu Tomáša Akvinského 
a zúčastnilo sa ho 17 priaznivcov počítačovej simulácie MESE. 

� Humanitný čin roka 2007  
Aby členovia študentských spoločnosti nezabudli, že aj 
humanita patrí k biznisu, pripravila pre nich alumniJA opäť 
výzvu Humanitný čin roka. Tento rok to však bolo v trošku 
v netradičnej podobe – formou zbierky kníh a školských potrieb 
pre slovenské deti v Rumunsku. Zbierka bola poslaná do 
Rumunska v júli 2007 a potešila mnoho rumunsko-slovenských 
školákov.   

 
Kde všade nám alumniJA pomáhala: 
 
� Veľtrh študentských spoločností, Košice, Banská Bystrica 
� Môj nápad pre región, Banská Bystrica, 
� Vitajte v našom regióne, Banská Bystrica, 
� Burza informácií pre voľbu povolania, Banská Bystrica. 
� Mladý líder, Banská Bystrica 
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Finančné zdroje 
 

� Bronzoví investori 
   1.národná aukčná spoločnosť, s. r. o. 
   Alison Slovakia, s.r.o. 

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 
 
 

� Zlatí investori 
Hewlett-Packard Slovakia, s. r. o. 
SAP Slovensko, 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. 
JA-YE Europe 
KPMG Slovensko, s. r. o. 
Nadácia otvorenej spoločnosti 
Nadácia Tatra banky 
PricewaterhouseCoopers Slovensko, s. r. o. 
Slovalco, a. s. 
T – Mobile Slovensko, a.s. 
Západoslovenská energetika, a.s. 
 

   Gamo, a. s.  
   Microsoft Slovakia, s.r.o.  

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky  
Palma Tumys, a. s. 
S&T Slovakia, spol. s r.o. 
 
 

� Ďalší investori 
fyzické a právnické osoby (z podielu 2% zaplatených daní) 
 
 

� Vecní investori 
A - Study, s. r. o.; ANASOFT APR, spol. s r.o. 
Cestovateľ – mesačník 

   Datalock, a. s.; Dell, s. r. o. 
Dom kultúry SKC s. r. o., Banská Bystrica  
Education, spol. s r. o. 
InterWay s. r. o.  
Istrobanka, a. s., pobočka Košice 
Košický samosprávny kraj; Kópia Jamek, s. r. o.;  
Lanové centrum koliba; Magistrát mesta Košice;  
McDonald´s Slovakia, s. r. o. 
Metodické centrum Trenčín 
Metodicko-pedagogické centrum, Tomášikova ul., Bratislava 
Penzión HOREC, Králiky  
PEPSI-COLA SR, spol. s r. o.; PPSHOP, s. r. o. 
Poštová banka, a. s., pobočka Košice; Pro-Raft,  
QBE poisťovňa, a. s.; Shell Slovakia, s. r. o.;  
Slovenská agentúra pre cestovný ruch; Štúdio zážitku 
Tatra banka, a. s., pobočka Banská Bystrica 
Varias, a. s.; VSA, s. r. o. 
Úrad banskobystrického samosprávneho kraja 
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Výkaz ziskov a strát k 31. 7. 2007 
 

Činnos ť 

Hlavná  
nezdaňovaná 

Podnikate ľská 
zdaňovaná Spolu 

Bezprostredne  
predchádzajúce  

obdobie Náklady 
7 8 9 10 

Spotreba materiálu 382 19 401 202 

Spotreba energie 5 - 5 22 

Opravy a udržiavanie 17 2 19 16 

Cestovné 469 - 469 261 

Náklady na reprezentáciu 94 13 107 161 

Ostatné služby 1930 78 2008 1589 

Mzdové náklady 2066 307 2373 2458 

Zákonné sociálne poistenie 585 102 687 696 

Zákonné sociálne náklady 54 5 59 65 

Cestná daň 4 - 4 3 

Ostatné dane a poplatky 2 - 2 5 

Kurzové straty 26 - 26 9 

Iné ostatné náklady 178 7 185 124 

Odpisy DHM a DNM 308 32 340 266 
Zostatková cena predaného  
nehmotného a hmotného 
majetku 234 26 260 - 

Tvorba zákonných rezerv - - - 40 

Poskytnuté príspevky  
iným účtovným jednotkám 55 - 55 41 

Poskytnuté príspevky 
fyzickým osobám 10  - 10 - 

Náklady spolu 6419 591 7010 5958 

 
 
 
 

Činnos ť 

Hlavná  
nezdaňovaná  

Podnikate ľská 
zdaňovaná Spolu  

Bezprostredne  
predchádzajúce  

obdobie Výnosy 
7 8 9 10 

Tržby z predaja služieb 2 690 692 1373 

Úroky 73 - 73 39 

Kurzové zisky 4 - 4 - 

Iné ostatné výnosy 4797 - 4797 3993 

Tržby z predaja  
DHM a DNM 225 25 250 - 

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

Výnosy z precenenia  
cenných papierov 74 - 74 4 

Prijaté príspevky  
od iných organizácií 1134 - 1134 611 

Dotácie na prevádzku 110 - 110 26 

Výnosy spolu 6419 715 7134 6058 

Výsledok hospodárenia  
pred zdanením  124 124 100 

Daň z príjmov  16 16 14 

Výsledok hospodárenia  
po zdanení  108 108 86 
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Súvaha k 31.7.2007 
 
 

Účtovné obdobie 

Bezprostredne  
predchádzajúce  

účtovné 
obdobie 

 Strana aktív Brutto  Korekcia Netto  Netto 
A. Majetok spolu 2040 1331 709 507 
1.  Dlhodobý nehmotný majetok      
2.  Dlhodobý hmotný majetok 2040 1331 709 507 
  Stroje, prístroje, zariadenia 1052 954 98 179 
  Dopravné prostriedky 745 186 559 261 

  
Drobný dlhodobý hmotný 
majetok 243 191 52 67 

3. Finančné investície súčet     
B. Obežný majetok 8821 - 8821 8874 
1.  Zásoby     
2.  Dlhodobé pohľadávky     
3. Krátkodobé pohľadávky 161  161 99 

  
Pohľadávky z obchodného 
styku 131  131 54 

  Iné pohľadávky a záväzky 30  30 45 
4. Finančný majetok 8585  8585 8479 
  Pokladnica 653  653 383 
  Bankové účty 5664  5664 5901 

  
Dlhové cenné papiere na 
predaj 2268  2268 2195 

5. Prechodné účty aktív 75  75 296 
  Náklady budúcich období 75  75 296 
  Odhadné účty aktívne     
AKTÍVA celkom 10861 1331 9530 9381 

 
 
 
 

 

 
 
 

Strana pasív 
Účtovné 
obdobie 

Bezprostredne  
predchádzajúce  

účtovné 
obdobie 

A. Vlastné zdroje krytia stálych a obežných aktív 8 275 7797 
1. Fondy organizácie 8167 7711 

  Základné imanie 2563 2563 
  Fondy účtovnej jednotky 5604 5148 

2.  Výsledok hospodárenia 108 86 

  Výsledok hospodárenia v schvaľovaní   

  Účet ziskov a strát 108 86 
B. Cudzie zdroje 1255 1584 
1. Rezervy zákonné 150 40 

2. Dlhodobé záväzky 33 27 

  Sociálny fond 33 27 
3. Krátkodobé záväzky 324 374 

  Záväzky z obchodného styku 34 123 

  Záväzky voči zamestnancom 161 141 

  
Zúčtovanie s inštitúciami sociálneho 
zabezpečenia 86 74 

  Daňové záväzky 42 34 

  Ostatné záväzky 1 2 

4. Bankové výpomoci a pôžičky - - 

5. Prechodné účty pasívne 748 1143 
  Výnosy budúcich období 748 1043 

  Odhadné účty pasívne   
PASÍVA celkom 9530 9381 
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Zverejnenie použitia finan čných 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 prijaté v roku 2005. 
 

  

Účel použitia podielu 
zaplatenej dane 

Výška použitého 
podielu zaplatenej 
dane na tento ú čel 
(v Sk) 

Spôsob použitia podielu zaplatenej dane Iné údaje 

1. Vzdelávací program 
Aplikovaná ekonómia 

392752 
registračné poplatky, prenájom učební, odmeny lektorov,cestovné,zakúpenie notebooku,spáva  a tvorba web 
stránky, tréningy nových učiteľov, tlač učebných materiálov, súťaže: Veľtrhy študentských spoločností, Mladý líder, 
Konferencia mladých lídrov 

  

2. Vzdelávací program 
MESE  

30000 licenčné popélatky, školenie nových učiteľov, poštovné, strava účastníkov   

3. Vzdelávací program 
Banky v akcii 

48792 tréning učiteľov, tlač učebných materiálov, celoslovenské finále súťaže,ubytovanie účastníkov,strava účastníkov, 
licenčné poplatky 

  

4. Medzinárodné 
podujatia 113910 účasť študedentov na medtznárodných súťažiach: Trade Fair Zahreb, Company Competition Interlacken, účasť 

učiteľov na Summit of Educators, Brusel   

5. Programy všeobecne 50000 administrácia nových progranmov, rozvoj progamov, účasť na medzinárodných aktivitách JA-YE pre rozvoj 
programov 

  

6. Réžia 955239,4 
pomerné časti na: prenájom priestorov, náklady na telefóny, fax,kopírovanie,technika,energie,len pomerná časť na 
mzdy stálych pracovníkov JA realizujúcich priamo vzdelávacie progamy,cestovné náklady,náklady na prevádzku 
služobného vozidla 

  

7. Globálny etický 
program 5571,6 tlač učebných materiálov   

8. Marketing 78067 kampaň na asignáciu 2%,nálady na výrobu propagačných materiálov organizácie,časť nákladov na výrobu 
prezentačného stánku 

  

  Spolu 1674332      
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Školy zapojené do programov Junior Achievement Slov ensko 
 
Banky v akcii 
 
Spojená škola, Farská 7, Bánovce nad Bebravou 
Obchodná akadémia, Tajovského 25, Banská Bystrica 
Osemročné športové gymnázium, Trieda SNP 54, Banská 
Bystrica 
Obchodná akadémia, nevädzová 3, Bratislava 
SPŠ elektrotechnická, Hálova 16, Bratislava 
Obchodná akadémia, Dudova 4, Bratislava 
Obchodná akadémia, Nevädzová 3, Bratislava 
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, K. Adlera 5, 
Bratislava 
Združená stredná škola drevárska, Pavlovičova 3, 
Bratislava 
Súkromná hotelová akadémia HaGMa, Biskupická 21, 
Bratislava 
Stredná škola podnikania, Laskomerského 3, Brezno 
SŠ s org. Zložkami SOUŽ a OA, Železničná 127, Čierna 
nad Tisou 
Obchodná akadémia, Radlinského 1725/55, Dolný Kubín 
2x 
Stredná priemyselná škola, Obrancov mieru 343/1, 
Dubnica nad Váhom  
Gymnázium, Školská 2, Dubnica nad Váhom  
Združená stredná škola s VJM, Gyulu Szabóa 21, 
Dunajská Streda  
Združená stredná škola, Hlavná 2, Dvory nad Žitavou 2x 
Združená stredná škola obchodu a služieb, Lipová 8, 
Handlová 
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec 
Gymnázium, Trebišovská 12, Košice 
ZSŠ odevná a textilná, Textilná 1, Košice 
Gymnázium sv. Tomáša Akvinského, Zbrojničná 3, Košice 
SOU Aurela Stodolu, Strojárenská 3, Košice 
Obchodná akadémia, M. R. Štefánika 8, Krupina 
Obchodná akadémia, Ul. K. Kittenbergera 2, Levice 2x 
Gymnázium, Komenského 13, Lipany 
Obchodná akadémia, Lúčna 4, Lučenec 
Združená stredná škola obchodu a služieb, Stavbárska 11, 
Martin 3x 
Stredná vinársko-ovocinárska škola, Kostolná 3, Modra 
Združená stredná škola, Hattalova 968/33, Námestovo 2x 
Súkromná stredná odborná škola ANIMUS, Vajanského 1, 
Nitra 2x 
SPŠ stavebná, Cabajská 4, Nitra 
Združená stredná škola, Osvety 17, Nová Baňa 

ZSŠ hotel. Služieb a obchodu, Zdravotnícka 3, Nové 
Zámky 
SŠ org. Zložka OA, Nám. SNP 5, Partizánske 3x 
Obchodná akadémia, Myslenická 1, Pezinok  
Obchodná akadémia, Murgašova 94, Poprad 
Súkromná obchodná akadémia, Petrovanská 34, Prešov 
2x 
Gymnázium, Konštantínova 2, Prešov 
Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava 
Obchodná akadémia, Scota Viatora 4, Ružomberok 
Obchodná akadémia, Kukučínova 1, Sabinov 
Obchodná akadémia, Mládežnícka 185/5, Sereď 
Stredná priemyselná škola, Partizánska 1059, Snina 
Gymnázium bilingválne M. Hodžu, Komenského 215, 
Sučany 
SŠ org. Zložka OA, Centrálna 464, Svidník 
Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy 
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 Milana Hodžu, M. Rázusa 1, Trenčín 
ZSŠ hotel. Služieb a obchodu, Jílemnického 24, Trenčín 
Piaristické gymnázium J. Braneckého, Palackého 4, 
Trenčín 
SPŠ stavebná, Lomonosovova 7, Trnava 
SPŠ dopravná, Sokolská 911/94, Zvolen 
Obchodná akadémia, Veľká okružná 32, Žilina 
 
 Aplikovaná ekonómia 
 
Spojená škola, Farská 7, Bánovce nad Bebravou 
Združená škola, Školská 5,Banská Bystrica 2x 
Stredné odborné učilište poľnohospodársko-potravinárske, 
Pod Bánošom 80, Banská Bystrica 
Osemročné športové gymnázium, Tr. SNP 54, Banská 
Bystrica 
Obchodná akadémia, Tajovského 25, Banská Bystrica 
Stredná priemyselná škola strojnícka S. Mikovíniho, 
Akademická 11, Banská Štiavnica 
Stredná lesnícka škola, Akademická 16, Banská Štiavnica 
Združená stredná škola J. Andraščíka, Veterná 16, 
Bardejov 
Stredné odborné učilište Pod Vinbargom, Pod Vinbargom 
3, Bardejov 

Stredná poľnohospodárska a priemyselná škola J.A. 
Gagarina, Svätoplukova 38, Bernolákovo 
Obchodná akadémia pre telesne postihnutých, 
Mokrohájska 3, Bratislava 
Obchodná akadémia, Račianska 107, Bratislava 
Obchodná akadémia, Nevädzová 3, Bratislava 
Súkromná obchodná akadémia LIBERTA, Borinská 23, 
Bratislava 
Gymnázium Juraja Hronca, Novohradská 3, Bratislava 
Gymnázium s VJM, Dunajská 13, Bratislava 
Obchodná akadémia, Malinovského 1, Brezno 
Spojená škola – Stredná škola podnikania, 
Laskomerského 3, Brezno 
Spojená škola – Stredná priemyselná škola, 
Laskomerského 3, Brezno 
Obchodná akadémia D. M. Janotu, Ul. 17. Novembra 
2701, Čadca 
Spojená škola – Obchodná akadémia, Železničná 127, 
Čierna nad Tisou 
Obchodná akadémia, Radlinského 1725/55, Dolný Kubín 
Stredná priemyselná škola, Obrancov mieru 343/1, 
Dubnica nad Váhom  
Gymnázium, Školská 2, Dubnica nad Váhom  
Združená stredná škola s VJM, Gyulu Szabóa 21, 
Dunajská Streda  
Združená stredná škola, Hlavné námestie 2, Dvory nad 
Žitavou 2x 
Gymnázium Mateja Hrebendu, Hlavná 431, Hnúšťa 
Spojená stredná škola - Dievčenská odborná škola, Hlavná 
425, Hnúšťa 
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, Komárna 
Súkromná stredná odborná škola, Bukovecká 17, Košice 
Gymnázium, Trebišovská 12, Košice 
ZSŠ odevná a textilná, Textilná 1, Košice 
Gymnázium sv. Tomáša Akvinského, Zbrojničná 3, Košice 
Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická, 
Lermontovova 1, Košice 
Stredná priemyselná škola dopravná, Hlavná 113, Košice 
Stredná priemyselná škola strojnícka, Komenského 2, 
Košice 
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Stredná priemyselná škola hutnícka, Alejová 1, Košice 
Obchodná akadémia, M. R. Štefánika 8, Krupina 
Stredná priemyselná škola, Nábrežná 1325, Kysucké Nové 
mesto 
Združená stredná škola sklárska, Súhradka 193, Lednické 
Rovne 2x 
Obchodná akadémia, K. Kittenbergera 2, Levice 
Súkromná stredná odborná škola ANIMUS, Janka 
Jesenského 41, Levice 
Gymnázium, Komenského 13, Lipany 
Združená stredná škola, Demänovská cesta 669, Liptovský 
Mikuláš 
Združená hotelová a obchodná škola, Čs. brigády 1804, 
Liptovský Mikuláš 
Obchodná akadémia, Bernolákova 2, Martin 
Stredná škola podnikania, Červenej armády 25, Martin 
Stredná priemyselná škola, Novomenského 5/24, Martin 
Združená stredná škola obchodu a služieb, Stavbárska 11, 
Martin 3x 
Gymnázium P. Horova, Masarykova 1, Michalovce 
Obchodná akadémia, Kapušianska 2, Michalovce 2x 
Stredná vinársko-ovocinárska škola, Kostolná 3, Modra 
Spojená škola -  Obchodná akadémia, Jarmočná 1, Modrý 
Kameň 
Stredná priemyselná škola, SNP 8, Myjava 
Obchodná akadémia, Slanická osada, Námestovo 2x 
Súkromná odborná škola ANIMUS, Vajanského 1, Nitra 
Združená stredná škola, Osvety 17, Nová Baňa 
Gymnázium, Rastislavova 332, Nováky  
Združená stredná priemyselná škola chemická, 
Rastislavova 332, Nováky 
Združená škola obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80, 
Nové Mesto nad Váhom 
ZSŠ hotel. Služieb a obchodu, Zdravotnícka 3, Nové 
Zámky 
Spojená škola – Obchodná akadémia, Nám. SNP 5, 
Partizánske 2x 
Spojená škola – Stredná priemyselná škola, Nám. SNP 5, 
Partizánske 
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Nám. SNP 8, 
Piešťany 
Združená stredná škola obchodu, Mojmírova 99/28, 
Piešťany 
Stredná priemyselná škola, Mnoheľova 828/23, Poprad 
Obchodná akadémia, Murgašova 94, Poprad 
Obchodná akadémia, Jesenského 259/6, Považská 
Bystrica 
Gymnázium, Školská 8, Považská Bystrica 
Spojená škola – Obchodná akadémia, Breziny 282, 
Prakovce 

Gymnázium, Konštantínova 2, Prešov 
Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza 
Gymnázium V. B. Nedožerského, Matice Slovenskej 16, 
Prievidza 
Gymnázium, Hostinského 3, Rimavská Sobota 
Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava 
Združená stredná kola, Bystrická cesta 2, Ružomberok 
Obchodná akadémia, Kukučínova 1, Sabinov 
Spojená škola – Dievčenská odborná škola, Kollárova 17, 
Sečovce 
Obchodná akadémia, Dlhá 256, Senica 
Súkromná stredná škola podnikania, Hollého 1380, Senica 
Obchodná akadémia, Mládežnícka 185/5, Sereď 
Stredná priemyselná škola drevárska, Filinského 7, 
Spišská Nová Ves 
Spojená škola – Obchodná akadémia, Stojan 1, Spišská 
Nová Ves 
Stredná priemyselná škola podnikania, Mierová 727, 
Strážske 2x 
Gymnázium, Konštantínova 64, Stropkov 
Gymnázium bilingválne M. Hodžu, Komenského 215, 
Sučany 
SŠ org. Zložka OA, Centrálna 464, Svidník 
Združená stredná škola, Štefánikova 39, Svit 
Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy 
Súkromná obchodná akadémia, Sv. Štefana 36, Štúrovo 
Evanjelické gymnázium, Jesenského 836, Tisovec 
Obchodná akadémia, Inovecká 2041, Topoľčany 
Združená stredná škola drevárska a nábytkárska, Pílska 7, 
Topoľčany 
Obchodná akadémia, Komenského 3425/18, Trebišov 
Združená stredná škola, Komenského 12, Trebišov 
Obchodná akadémia Milana Hodžu, M. Rázusa 1, Trenčín 
ZSŠ hotel. Služieb a obchodu, Jílemnického 24, Trenčín 
Piaristické gymnázium J. Braneckého, Palackého 4, 
Trenčín 
ŽSR-SOU železničné, Školská 66, Trenčín 
Stredná umelecká škola, Staničná 8, Trenčín 
Spojená škola – Stredná priemyselná škola stavebná E. 
Belluša, Staničná 4, Trenčín 
SPŠ stavebná, Lomonosovova 7, Trnava 
Združená stredná škola priemyselná, Komenského 1, 
Trnava 
Stredná poľnohospodárska škola, Zavarská 9, Trnava 
Gymnázium M.Hattalu, Železničiarov 278, Trstená 
Obchodná akadémia, Medvedzie 133/1, Tvrdošín 2x 
Združená stredná škola drevárska, Lúčna 1055, Vranov 
nad Topľou 
Stredné odborné učilište, Lieskovská cesta 2298/4, Zvolen 
SPŠ dopravná, Sokolská 911/94, Zvolen 

Združená stredná škola, Dr. Jánskeho 10, Žiar nad 
Hronom  
Obchodná akadémia, Veľká okružná 32, Žilina 
Združená stredná škola, Rosinská cesta 2, Žilina 
Súkromné gymnázium, Oravská cesta 11, Žilina 
Stredná poľnohospodárska škola, Predmestská 82, Žilina 
Dievčenská odborná škola, Hlinská 31, Žilina 
Gymnázium, Hlinská 29, Žilina 
Stredná zdravotnícka škola, Hlboká cesta 23, Žilina 
 
Globálny etický problém 
 
Združená hotelová akadémia, Mikovíniho 1, Bratislava 
Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium, Skalická 
1, Bratislava 2x 
Gymnázium Svätej Rodiny, Gercenova 10, Bratislava 
Obchodná akadémia, Štefánikova 39, Humenné 
Gymnázium sv. T.Akvinského, Zbrojničná 3, Košice 
Gymnázium, Poštová 9, Košice 
Gymnázium, Lorencova 46, Krompachy 2x 
Stredná priemyselná škola, Fr. Hečku 25, Levice 
Obchodná akadémia, Kapušianska 2, Michalovce 
Gymnázium Š. Moyzesa, Školská 13, Moladva 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 2x 
Spojená škola, Breziny 282, Prakovce 
Súkromná obchodná akadémia ESO Euroškola, 
Volgogradská 13, Prešov  
Združená stredná odborná škola, Generála Viesta 6, 
Revúca 
Obchodná akadémia, K. Mikzsátha 1, Rimavská Sobota  
Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava 
Združená stredná škola obchodu a služieb, Žilinská cesta 
24, Ružomberok  
Stredná priemyselná škola, Partizánska 1059, Snina 2x 
Stredná priemyselná škola, Filinského 7, Spišská Nová 
Ves 
Stredná škola podnikania, Mierová 727, Strážske 2x 
Združená stredná škola, Štefánikova 39, Svit 
Obchodná akadémia, Inovecká ul. , Topoľčany 
Obchodná akadémia Milana Hodžu, Ul. Martina Rázusa 1, 
Trenčín 
Združená stredná škola drevárska, Lučenecká cesta, 
Zvolen 
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Združená stredná škola, Rosinská cesta 2, Žilina 
 
Manažérske hry 
 
Univerzita Mateja Bela,Fakulta financií, Tajovského 9, 
Banská Bystrica 
Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta podnikového 
manažmentu, Dolnozemská 1/B, Bratislava 
Univerzita Komenského, Fakulta managementu, 
Odbojárov 10, Bratislava 
Technická univerzita Košice, Ekonomická fakulta, B. 
Nemcovej 32, Košice 
Žilinská univerzita, Fakulta prírodných vied, 
Katerdrapedagogiky, psychológie a sociálnych vied, 
Horbanova 15, Žilina 
Slovenská poľnohospodárska univerzita, Fakulta 
ekonomiky a manažmentu, Trieda A. Hlinku 2, Nitra 
 
Podnikanie v cestovnom ruchu 
 
Obchodná akadémia, Stoklova 24, Bardejov 
Združená hotelová akadémia, Mikovíniho 1, Bratislava 
Obchodná akadémia, Radlinského 1725/55, Dolný Kubín 
Základná škola, Postupimská 37, Košice 
Gymnázium, Lorencova 46, Krompachy 
Stredné odborné učilište, Pod amfiteátrom 7, Levice 3x 
Dievčenská odborná škola, Nábr. K . Petroviča 1571, 
Liptovský Mikuláš 
Združená stredná škola služieb, Zvolenská cesta 83, 
Lučenec 
Stredná vinársko-ovocinárska škola, Modra 
Združená stredná škola obchodu a služieb, Piešťanská 80, 
Nové Mesto nad Váhom 
Spojená škola s organizačnými zložkami SOU a OA 
Prakovce, Breziny 282, Prakovce 
Súkromná obchodná akadémia, Volgogradská 13, Prešov 
Obchodná akadémia, Ul. F. Madvu 2, Prievidza 

Základná škola J. A. Komenského, Komenského 7, 
Revúca 
Gymnázium, Hostinského 3, Rimavská Sobota 
Obchodná akadémia, Mikszatha 1, Rimavská Sobota 
Stredné odborné učilište, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa 
Spojená škola s organizačnými zložkami OA, Centrálne 
464, Svidník  
Stredná poľnohospodárska škola, nám. I. Dóboa 1, Veľké 
Kapušany 
 
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 s materskou školou, Pionierska 4, Brezno 
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  sv. Cyrila a Metoda, Bernolákova 18, 
Košice 
Základná škola, Charkovská 1, Košice 
Základná škola sv. Cyrila a Metoda, Bernolákova 18, 
Košice 
Základná škola, Krosnianska 2, Košice 
Základná škola, Park Angelinum 8, Košice 
Základná škola, Fábryho 44, Košice 
Základná škola, Tomášikova 31, Košice 
Základná škola, L. Novomeského, Košice 
Základná škola, Park Angelínum 8, Košice 
Základná škola, Mládežnícka 1343, Krásno nad Kysucou 
8-ročné gymnázium, Lorencova 46, Krompachy 
Základná škola, M. R. Štefánika 34, Levice 
Základná škola, Saratovská 85, Levice 

Základná škola, Komenského 14, Lipany 
Základná škola, Komenského 12, Lipany 
8-ročné gymnázium, Komenského 13, Lipany 
Základná škola, Benková 34, Nitra 
Základná škola, Benková 34, Nitra 
Základná škola, Cabajská 2, Nitra 
Základná škola, A. Šulgana 1, Nitra 
Základná škola, Fatranská 14, 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 , Energetikov 242/39, Prievidza 
I. Základná škola, S. Chalúpku 14, Prievidza 
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 
ZŠ a MŠ Slanec, Slanec 320,  
Základná škola, Slanská Huta 68,  
Základná škola, Školská 14, Slovenská Ľupča 
Základná škola, Študentská 1446/9, Snina 
Základná škola, Sokoľ 165,  
Spojená škola - org. zl. Základná škola , Centrálna 464, 
Svidník 
Základná škola R. Dilonga, Hviezdoslavova 823/7, Trstená 
Základná škola,  Ul. Školská, Turčianské Teplice 
Základná škola, Hlavná 165, Valaliky 
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  
Učitelia Banky v akcii :  
 
Blažeková Fatima 
Bojová Jana 
Boldišová Iveta 
Buchlaková  Anna 
Bútorová Viera 
Čajko Ladislav 
Čavara Jozef 
Černáková Ľubica 
Danielovičová Agáta 
Danková Kvetoslava 
Daxnerová Oľga 
Ďuržová Ružena 
Farula Patrik 
Fraňová Helena 
Gallová Alena 
Gašparovič Miroslav 
Haroníková Valéria 
Havettová Katarína 
Horvát Juraj 
Hošková Iveta 
Hroncová Slávka 
Imrišková Elena 
Jac Miroslav 
Jancková Janka 
Jaselský Peter 
Ježovičová Ľubica 
Jurášková Adriana 
Kacsiková Agnesa 
Karbolová Helena 
Kollárová Slávka 
Kolmanová Darina 
Korčušková Ivona 
Korienková Sidónia 
Kovaříková Mária 
Kuncová Andrea 
Kvorková Andrea 
Lenčová Mária 
Macháčková Mária 
Makláryová Miroslava 
Marák Robert 
Matulová Ľuba 
Matuškovičová Ida 
Mikušová Katarína 
Mlynárová Jana 
Mojžišová Jana 
Oczvirková Ružena 

Orolínová Iveta 
Ratulovská Petra 
Rigáňová Ingrid 
Ristvej Jozef 
Rolincová Jana 
Sabolová Mária 
Senková Erika 
Skladanová Daniela 
Sládeková Anna 
Slobodová Helena 
Snopko Dušan 
Šidlová Slávka 
Šilhárová Paula 
Šamanská Zuzana 
Štepanayová Drahomíra 
Šuhajová Soňa 
Šumichrastová Mária 
Šušková Erika 
Šutvajová Hana 
Trnovcová Renáta 
Závacká Magdaléna 
 
Učitelia ZP :  
 
Agátová Kristína 
Baginová Valéria 
Beličková Mária 
Boritášová Veronika 
Burčo Peter 
Burčo Peter 
Černá Barbora 
Demová Katarína 
Dlhá Marína 
Dlžko Ivan 
Dvorščáková Adriana 
Fedič Marek 
Hippová Sabína 
Hlivková Tatiana 
Homzová Ingrid 
Hunčová Petra 
Husárová Veronika 
Chovancová Zuzana 
Izák Tomáš 
Judecký Dalibor 
Juhász Dominik 
Karľa Viliam 
Kohútová Renata 
Kótelešová Andrea 

Kováčová Renáta 
Lenčéš David 
Lučanová Natália 
Malikovský Peter 
Milá Ľudmila 
Munka Peter 
Nezlajová Viera 
Novák Peter 
Ohriska Martin 
Pavlík Ján 
Peniašková Miriama 
Pišňáková Nikoleta 
Jemnická Ivana 
Richterová Lucia 
Rotník Milan 
Rybníček Ronald 
Sivičeková Jana 
Skladnická Petra 
Slaná Emília 
Sokol Ľuboš 
Sokolovičová Daniela 
Stehlík Stabislav 
Sverimová Zuzana 
Svorenová Gabriela 
Šuhajová Soňa 
Tomregay Klementina 
Tupková Jana 
Varga Peter 
Vojtaničová Eva 
Vršecký Maroš 
Zmarzláková Magdaléna 
 
Učitelia PVCR :  
 
Ortelová Zuzana 
Cvoreňová Jaroslava 
Dvorčáková Zuzana 
Gabčíková Žofia 
Gerberová Zuzana 
Hlaváčová Eva 
Hunyadyová Marta 
Jankurová Gabriela 
Janotíková Vilma 
Kaletová Alena 
Kisová Monika 
Kovácsová Andrea 
Kováčová Renata 
Kršková Viera 

Krištofová Renáta 
Krištofová Martina 
Lohyňová Kornélia 
Lubušká Janka 
Malega Stanislav 
Mihalčiaková Andrea 
Mihóková Beáta 
Michalková Silvia 
Mišková Miroslava 
Mlynčeková Soňa 
Močová Adriana 
Nová Eva 
Paradová Viera 
Pindrochová Anna 
Sabolová Mária 
Sakal Albín 
Skladanová Daniela 
Sleziaková Eva 
Struková Štefánia 
Šimovcová Ivana 
Uličná Henrieta 
Valachovičová Mária 
Valentovičová Jana 
Vanečková Eva 
Waresová Daniela 
 
 
Učitelia MH :  
 
Gál Peter 
Gál Marián 
Hricová Marta 
Košík Oto 
Kršáková Zuzana 
Mrva Miloš 
Vogl Michaela 
 
 
Učitelia GBEP:  
 
Adámková Alena 
Babejová Daniela 
Citrjaková Danka 
Danková Kvetoslava 
Dorková Valéria 
Dudzíková  Iveta 
Džuganová Kvetoslava 
Fehérová Františka 
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Fuchs Ladislav 
Chromý Peter 
Janková Vlasta 
Jánošíková Helena 
Juhászová Erika 
Kmeťková Miroslava 
Kotláriková Alžbeta 
Kováč Ján 
Kovárová Zuzana 
Kubíková Soňa 
Mockovčiaková Dana 
Oleárniková Mária 
Podhradská Libuša 
Sopko-Zimová Kamila 
Sterczová Miriam 
Strelová Eva 
Timočková Zuzana 
Tomková Katarína 
Turicová Kvetoslava 
Virasztoová Slávka 
Znancová Tatiana 
Zúborová Miriam 
 
Učitelia AE:  
 
Adámková Alena 
Aschenbrierová Iveta 
Babulicová Aneta 
Baco Štefan  
Balajková Dana 
Baňasová Nataša 
Bánovská Jozefína 
Barátová Helena 
Bielichová Jana 
Bilá Zuzana 
Bíľová Marta 
Bitterová Margita 
Blažeková Tatina 
Bodnárová Jana 
Bútorová Viera 
Citrjaková Danka 
Čajko Ladislav 

Čan Vladimír 
Čelková Martina 
Čermáková Jana 
Černáková Ľubica 
Čerťanská Dagmar 
Danková Kvetoslava 
Divílková Ingrid 
Dorková Valéria 
Dreveňáková Jana 
Ďuračková Beata 
Ďuríková Drahomíra 
Englerová Ľuba 
Farula Patrik  
Fecmanová Katarína 
Fedorová Soňa 
Firdová Andrea 
Fodorová Iveta 
Fraňová  
Gálik Vladimír 
Garguláková Lýdia 
Grancová Dagmar 
Gužík Jozef 
Hamranová Daniela 
Hároníková Valéria  
Havettová Katarína 
Hollá Jana 
Hrušková Blažena 
Chabová Daniela 
Chalányová Karin 
Jac Miroslav 
Jancková Janka 
Jecušková Ivana 
Ježovičová Ľubica 
Jurčeková Mária 
Juricová Lýdia 
Kacsiková Agnesa 
Kačmárová Ľuboslava 
Kaljužna Valentína 
Kalmárová Denisa 
Karolová Helena 
Kocúrová Eva 
Kollárová Slávka 

Komárová Mária 
Konček Tibor 
Korenčiaková Emília 
Korienková Sidónia 
Kostolná Jana 
Košútová Mária 
Kovaříková Mária 
Kozáková Anna 
Kožár Vladimír 
Kužmová Beáta 
Kvorková Andrea 
Kytková Gertrúda 
Lacko Igor 
Latková Beáta 
Lenčová Mária 
Lenmarská Ľudmila 
Lištvanová Lenka 
Majeský Štefan 
Makláryová Miroslava 
Marák Robert 
Matušek Boris 
Matuškovičová Ida 
Mihalcová Anna 
Mihálková Jana 
Mikolajová Lenka 
Mikušová Katarína 
Mlynárová Jana 
Mojžišová Janka 
Mrenová Anna 
Mrva Miloš 
Murárová Marcela 
Némethová Katarína 
Novosádová Zuzana 
Oczvirková Ružena 
Páleniková Marta 
Palková Anna  
Pavlíková Viera  
Petráková Denisa 
Plavková Iveta 
Pomajbová Jana 
Radecková Jana 
Rigáňová Ingrid 

Ristvej Jozef 
Rolincová Eva 
Rolincová Jana 
Rovňanová Naďa 
Sabolová Mária 
Savincová Viera 
Sečányiová Iveta 
Senková Erika 
Schaleková Anna 
Skladanová Daniela 
Sládeková Anna 
Snopko Dušan 
Sokolovičová Daniela 
Straková Mária  
Susková Diana 
Šídlová Slávka 
Šišovská Oľga 
Štefániková Renáta 
Štepanayová Drahomíra 
Šuhajová Alexandra 
Šuhajová Soňa 
Šumichrastová Mária 
Šunderlíková Viera 
Šušková Erika 
Šutvajová Hana 
Švecová Alžbeta 
Tóthová Eva 
Trnovcová Renáta 
Uličná Drahomíra 
Valentovičová Jana 
Valková Helena 
Varga Podleiszek Zuzana 
Vargová Andrea 
Vargová Helena 
Vrbovská Gabriela 
Zavacká Magdaléna 
Zúbeková Anna  
Žernovičová Eva 
Židová Ivana 
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Dobrovo ľní konzultanti 
 
Dobrovo ľní konzultanti  AE:
Bednárová Daniela 
Beliansky Július 
Bencová Janka 
Beráneková Adriana 
Bežák Miloš 
Bračok Maroš 
Ciriak Peter 
Ďuricová Bibiana 
Hamran Roman 
Herstek Milan 
Chudý Jozef 
Ilavský Jakub ml.  
Jacko Martin 
Kasanová Mária  
Kňažek Michal 
Kordiak Vladimír  
Kotman Peter 
Kozoň Alojz 
Krajňáková Iveta 
Kulichová Elena 
Liptáková Iveta 
Manojlovičová Anna 
Meheš Arpád 
Mišovic Štefan 
Nácestová Mária 
Obšívaný Miroslav 
Oros Zoltán 
Paľová Oľga 
Péliová Hedviga 
Petkanič  Štefan 
Petrovičová Jana 
Pruknerová Marta 
Remeň Juraj 
Seidlová Stanislava 
Slačka Peter 
Stašš Viliam 
Svorada Milan 
Šimkovčiak Peter 
Škarbová Ivica 
Šútora Roman 
Tomajková Darina  
Valjentová Viera 
Vančišinová IngridVetrák PavolVrábel Ivan 
Zuzčinová Anna 

Dobrovo ľní konzultanti GBEP :  
 
Szánto Rajmund 
Dlužanin Štefan 
Babinčiaková Mária 
Jendruch Jozef 
Polačková Anna 
Balážová Danica 
Štukovský Pavol 
Boco Miroslav 
Kašubová Mária 
Viliam Fedák 
Zuzana Szaboóva 
 
Dobrovo ľní konzultanti PvCR :  
 
Bučková Alexandra 
Dóšová Noémi 
Frídelová Marta 
Gašperíková Natália 
Hoďáková Anna 
Holubová Ivana 
Hudík Dušan 
Kosorínová Antónia 
Kóšová Zuzana 
Krankota František 
Kríženecká Eva 
Kundľová Bibiana 
Matúš Jaroslav 
Mráz Miloslav 
Paraničová Oľga 
Porubiak Ján 
Skalová Bronislava 
Smelá Katarína  
Spišák Róbert 
Tiršelová Zuzana 
Trgiňa Emil  
Žillová Adriana 
 
Dobrovo ľní konzultanti Banky v akcii :  
Martin Pullmann 
Peter Franta 
Veronika Dobrotová 
Marek Vaňous 
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Tím pracovníkov Junior Achievement Slovensko 
Mládež pre budúcnos ť 
 
 

 
 
 

Marcela Havrilová 
generálna riaditeľka 
havrilova@jasr.sk 
 

 
Adam Šepetka  
programový riaditeľ 
sepetka@jasr.sk 
 
Gréta Balátová 
programová manažérka (od apríla 2006 na materskej dovolenke) 
 
Marián Beluško 
programový manažér  
belusko@jasr.sk 
 
 

Jozef Glasnák 
programový manažér  
glasnak@jasr.sk 
 
Katarína Chomová 
programová manažérka (na materskej dovolenke) 
 

 
Ján Kořenek 
administrátor 

 

 
Lucia Majková 
Účtovníčka 
majkova@jasr.sk 
 
 

Marián Paulus  
programový manažér  
paulus@jasr.sk 
 
 

Linda Sombatiová 
programová manažérka 
sombatiova@jasr.sk 
 
 

Natália Tomčíková 
office manažérka 
tomcikova@jasr.sk 
 
 

Jana Ďatková 
(ukončila prácu v júni 2007) 
 
Peter Hauner 
(ukončil prácu vo februári 2007)
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                                                                     Junior Achievement Slovensko – Ml ádež pre budúcnos ť 
             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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