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

Poslanie 
Poskytujeme 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, 
 
vždy, keď sa pri tvorbe ročnej správy obzerám naspäť, vidím  
obrovský kus práce, ktorú urobili všetci učitelia našich programov, 
dobrovoľní konzultanti z praxe, moji kolegovia, členovia právnej 
rady, podporovatelia a partneri. Vidím ale aj všetkých mladých ľudí, 
ktorí mali možnosť stretnúť sa s našim programom a zaradiť sa tak 
do celosvetovej rodiny Junior Achievement.  
Rok 2008 bol tak ako každý predchádzajúci náročný, ale úspešný 
a krásny. Nedá sa spomenúť všetko, ale najviac v ňom rezonovalo 
päť dôležitých udalostí.  
Prvá  udalosť - najvyššie ocenenie Model Organisation Award 2008, 
ktoré sme získali za kvalitu práce správnej rady, za manažment 
organizácie, rozvoj a prínos programov pre všetky vekové kategórie 
od základných škôl po univerzity a za prínos k celkovému úspechu 
siete JA-YE Europe. Keď som v Bruseli preberala túto cenu, zažila 
som neopísateľný pocit radosti a hrdosti, že patrím k Junior 
Achievement. 
Druhá udalosť, to bola veľká konferencia pre učiteľov  pod názvom 
Osobnosť a odbornosť pedagógov ako obraz študentských vzorov. 
Stretnutie rodiny našich učiteľov ostane navždy silnou spomienkou.  
Tretia udalosť, to bola zmena právnej formy organizácie. Bol to 
náročný, ale potrebný a dôležitý proces. 
Štvrtá udalosť ešte dnes vo mne vyvoláva smútok, pretože  
1. septembra 2008 zomrel náš zakladateľ, pán Tomáš J. Baťa. Svet 
stratil naozaj veľkého človeka, ale verím, že odkaz, ktorý nám 
všetkým zanechal svojim životom a svojou prácou, ostane navždy 
v nás ako motivácia žiť a pracovať čo najlepšie. 
Piatou udalosťou bola celoeurópska výročná konferencia siete JA - 
YE Europe, ktorú sme hostili v Bratislave. 39 krajín, 100 kolegov 
z celej Európy a množstvo práce pre rozvoj a skvalitnenie celej 
siete. Výmena skúseností, rozhovory a stretnutia s kolegami z iných 
krajín nám ukázali nové obzory a príležitosti. 
 

 
 
Za všetky dôležité a významné okamžiky, ale najmä za každodennú 
náročnú prácu a podporu, patrí poďakovanie Vám všetkým - našim 
podporovateľom a partnerom, členom správnej rady a poradného 
výboru,  dozornej rade. Veľké poďakovanie patrí všetkým mojim 
kolegom,  ktorí každodennou prácou budujú túto organizáciu, ale 
našim dobrovoľníkom, našim učiteľom. Poďakovať sa chcem ale aj 
všetkým našim priaznivcom, ktorí myšlienku programov Junior 
Achievement šíria ďalej. 
 
 
 

Marcela Havrilová 
Generálna riaditeľka 
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Junior Achievement Slovensko, n. o. 
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby, 
registrovaná na Obvodnom úrade v  Bratislava pod číslom OVVS-
21600/255/2008-NO podľa zákona č. 213/1997 Zb. z. o neziskových 
organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby. 
 
Junior Achievement Slovensko, n. o. je licenčným partnerom 
celosvetovej siete Junior Achievement Worldwide a členom 
európskej siete Junior Achievement – Young Enterprise Europe. 
 
Junior Achievement Slovensko poskytuje žiakom a študentom vo 
veku od 10 do 24 rokov nadštandardné ekonomické, podnikateľské 
a finančné vzdelávanie prostredníctvom praktických vzdelávacích 
programov a modulov. 
 
Programy vychovávajú k myšlienke podnikania, ekonomickej 
aktivite, finan čnej gramotnosti a vytvárajú ekonomické a 
sociálne zru čnosti  u mladých ľudí. Tým, že podporujú ekonomické 
a podnikateľské myslenie, ponúkajú preventívne riešenia pre 
nezamestnanos ť slovenskej mládeže a pripravujú ju na prechod 
zo školy do praktického života .  
 
Forma, metodika a obsah týchto programov poskytuje mladým 
ľuďom základné vedomosti podnikateľskej terminológie, praktické 
zručnosti v podnikaní, orientuje ich v trhovej ekonomike a finančnej 
oblasti, motivuje ich pre ďalšie štúdium v oblasti malého a 
stredného podnikania, vyžitia možnosti samozamestnania, učí o 
právach a povinnostiach zamestnanca a požiadavkách 
zamestnávateľa na absolventov, rozvíja ich sociálne, komunikačné 
a prezentačné zručnosti, zdôrazňuje význam zodpovednosti 
jednotlivca v jeho postavení na trhu práce a v komunite. 
   
 Programy sú určené školám a ich študentom ako voliteľné 
predmety schválené Ministerstvom školstva SR, nepovinné 
predmety alebo ako voľno časové aktivity v rámci neformálneho 

vzdelávania. Sú poskytované bezplatne, vrátane metodiky, 
učebných textov, školení pre pedagógov, konzultácií, workshopov 
pre študentov a študentských súťaží.  Po celý čas trvania a 
realizácie programu organizácia vykonáva supervíziu a poskytuje 
školám kompletné služby, metodickú pomoc a usmernenie.   
 
 
Cieľom programov je: 
 

• poskytovať mladým ľuďom základy ekonomickej gramotnosti 
prístupným, zaujímavým a praktickým tzv. zážitkovým 
spôsobom 

• podporovať ekonomické myslenie a podávať obraz o 
reálnom svete podnikania 

• zvyšovať finančnú gramotnosť 
• ponúkať priestor pre tvorivosť a možnosť realizovať sa 
• podporovať inovatívne prístupy  
• podporovať rozvoj kľúčových kompetencií 
• učiť schopnostiam prezentácie a komunikácie  
• viesť mladých ľudí samostatne a eticky sa rozhodovať 

a niesť zodpovednosť za svoje rozhodnutia  
• stimulovať pozitívny postoj zodpovednosti za vlastnú 

budúcnosť 
• pripravovať mladých ľudí na vstup na trh práce  

V ponuke Junior Achievement Slovensko, n.o. je široké spektrum 
programov pre základné školy, stredné, odborné, učňovské školy 
a gymnázia, ale aj pre vysoké školy. Študenti získavajú zručnosti aj 
vo využívaní  IKT v programoch, ktoré sú na báze e-learningu 
a počítačových simulácií.   Aplikácia programov o podnikaní 
zavádzaná do škôl organizáciou JASR spočíva v koncepcii „u čiť sa 
činnos ťou" , "učiť sa praktickým konaním" („learning-by-doing“).  
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Cieľom organizácie 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 partnerstvá medzi podnikaním a vzdelávaním 
tak, aby tvorili 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.  
 
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, lobbing 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.  
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).  
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) 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 
slovenské pomenovanie, keďže slovenčina nemá zodpovedajúci 
ekvivalent anglického výrazu „achievement“. Od toho roku bola 
organizácia známa ako Junior Achievement Slovensko – Mládež 
pre budúcnosť (JASR). V roku 2008 zmenila právnu formu a stala 
sa z nej nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné 
služby. 
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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 7 stálych 
profesionálnych zamestnancov. Do činnosti organizácie sa zapája 
takmer  300 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 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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Do programov sa v školskom roku 
2008/2009 zapojilo celkovo 

 
 
 
 

 
 

474   škôl 
 

 
618  tried 

 
 

13 815  študentov 
 

 
241   konzultantov 
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Úspechy a ocenenia  
 
� 157 400 absolventov programov (1992 - 2008)  
� Model Organisation Award 2008 - za kvalitu práce správnej 

rady, za manažment organizácie, rozvoj a prínos programov pre 
všetky vekové kategórie od základných škôl po univerzity a za 
prínos k celkovému úspechu siete JA-YE Europe 

� 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 

� 3. miesto za elektronickú ročnú správu neziskovej organizácie 
v súťaži Najlepšia ro čná správa za rok 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. 

 
 
 
 
 

Správna rada Junior Achievement Slovensko  
( k 31.12.2008) 
 
Čestní členovia 
Tomáš J. Baťa  ( In Memoriam ) 
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, Citi 
Ivan Čarnogurský, IPEC Management, s. r. o. 
Peter Čerešník, Microsoft Slovakia, s. r. o. 
Mária Frühwaldová, PricewaterhouseCoopers Slovensko, s. r. o. 
Marián Gajdoš, Gamo, a. s. 
Stan Jakubek, Ernst & Young, k. s. 
Radovan Klimáček, Baťa Slovensko, a. s. 
Peter Kucer, S&T Slovakia, spol. s r.o. 
Ľuboš Vančo, KPMG Slovensko, spol. s r.o. 
Milan Veselý, Slovalco, a. s. 
 

 
Poradný výbor 
Peter Mihók, Slovenská obchodná a priemyselná komora 
Nadežda Redlich-Michalská, Ministerstvo školstva SR 
Ivan Lužica, Deloitte Advisory s. r. o. 
Vladimír Ševcech, Palma Group, a. s. 
 
Dozorná rada 
Josephine Maria Brhlik 

Terézia Lovíšková 
František Vlasák – predseda dozornej rady 
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Programy  

 
Aplikovaná ekonómia 
Celoročný vzdelávací program určený študentom 3. alebo 4. 
ročníka stredných škôl schválený MŠ SR. Podstatu programu tvorí 
využívanie teoretických vedomostí z mikro a makroekonómie pri 
zakladaní vlastnej obchodnej spoločnosť, kde sa naučia pracovať s 
reálnymi peniazmi.  Možnosť pracovať s e-learningovou učebnicou, 
počítačovou simuláciou trhu zúčastniť sa celoslovenského ako aj 
medzinárodného veľtrhu.  
 
Podnikanie bez hraníc 
Program umožní študentským spoločnostiam zdieľať svoje nápady 
a skúsenosti so študentskými spoločnosťami po celej Európe 
a vytvára priestor pre medzinárodný obchod, zameriava sa najmä 
na spoluprácu a predaj výrobkov a služieb.  
 
Podnikanie v cestovnom ruchu 
Zaujímavý a praktický program určený pre základné a stredné 
školy, ktorý  učí umeniu komunikácie a pomáha orientovať sa vo 
svete cestovného ruchu. Zapája mládež do diania vo svojom okolí 
a učí hľadať nové riešenia pre rozvoj podnikania a aktívnu turistiku 
vo všetkých regiónoch. Program hravou formou učí žiakov umeniu 
komunikácie a vnímaniu okolia z pohľadu návštevníkov.  
 
Globálny etický program 
Program,  určený študentom 1. - 4. ročníka stredných škôl, 
zameraný na pochopenie významu etického  rozhodovania v oblasti 
podnikania, ktorý  využíva e-learningové techniky vzdelávania. 
Má interdisciplinárny charakter využiteľný v predmetoch ako etika, 
etická výchova, ekonomické predmety, informatika, spoločenská 
komunikácia, konverzácia v anglickom jazyku a iné.  
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Banky v akcii 
Program, ktorý vo virtuálnom prostredí simuluje činnosť bánk 
a v ktorom si študentské tímy konkurujú na finančnom trhu. Študenti 
majú prostredníctvom tohto projektu možnosť nahliadnuť do sveta 
bankovníctva.  
 
Online ekonómia 
3-mesačný virtuálny kurz pre stredoškolských študentov a učiteľov, 
ktorý im umožňuje pochopiť základné princípy ekonómie a hodnoty 
systému voľného trhu. Kurzy vedú tútori, skúsení učitelia ekonómie, 
ktorí komunikujú so svojimi študentmi elektronicky, zadávajú 
a opravujú im testy, odpovedajú na ich otázky. Kurz je bezplatný. 
 
Manažérske simula čné cvi čenia 
Vysokoškolský jednosemestrálny program založený na 
počítačových simuláciách, pri ktorom sa študenti zoznamujú so 
simuláciami z oblasti bankovníctva a podnikania na národnej i 
medzinárodnej úrovni. Program umožňuje študentom lepšie 
porozumieť ekonomickým princípom a zákonitostiam, pochopiť 
prepojenie makro a mikroekonomickej úrovne spoločnosti a efekty 
ich vzájomného ovplyvňovania, až do úrovne priameho dopadu na 
ekonomické rozhodovanie firiem.  
 
Základy podnikania 
Program pre základné školy, ktorého cieľom je poskytovať 10 až 11-
ročným žiakom základných škôl praktické informácie o organizácii a 
fungovaní podniku v trhovej ekonomike . Počas 6 - 8 týždňov v 
rámci dvojhodinových stretnutí v triede, ktoré sa nesú v duchu 
živých diskusií a hravých cvičení, žiaci sa oboznamujú so základnou 
ekonomickou terminológiou a získavajú prvý pohľad na svet 
ekonomiky a podnikania. 
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Súťaže 

 
Veľtrhy študentských spolo čností  - súťaž programu Aplikovaná 

ekonómia ( AE)  

Mladý líder -  regionálne súťaže, hľadáme úspešných  

študentov – lídrov programu AE 

Konferencia mladých lídrov  - celoslovenské finále súťaže Mladý 

líder 

Team SAP  - súťaž v počítačovej simulácii MESE 

Banky v akcii  - súťaž pre účastníkov programu Banky v akcii 

Manažérske hry  - celoslovenská súťaž pre účastníkov programu 

Manažérske simulačné cvičenia 

Môj nápad pre región  - krajské  kolá v prezentácii regiónov 

Slovenska  

Môj projekt pre región  - finálová súťaž v prezentácii regiónov 

Slovenska programu Podnikanie v cestovnom ruchu  

Vitajte v našom regióne  -tímová súťaž v prezentácii regiónov 

Slovenska programu Podnikanie v cestovnom ruchu 

Vedieť sa správne rozhodnú ť...  - celoslovenská súťaž  

Globálneho etického programu 

Môj konzultant  

Medzinárodné aktivity  

 
 
� JA-YE Europe Trade Fair , Linz, Rakúsko  
Našimi reprezentantmi boli členovia študentskej spoločnosti Dello 
š.s. z Gymnázia J. Hronca v Bratislave - Barbara Herucová, Ivan 
Kozmon a Jozef Kováč. Ich produkt  Zen Garden vzbudil záujem 
mnohých návštevníkov. 
 

� The Compeny Competition of the Year, Štokholm, Švéd sko 
Slovenskí študenti zo študentskej spoločnosti EGTop 
z Evanjelického gymnázia v Tisovci sa zúčastnili najväčšej súťaže 
študentských spoločností, kde si mohli zmerať svoje sily 
s rovesníkmi z ďalších 35 krajín Európy.  

� JA - YE Annual Staff Conference, Bratislava, Sloven ská 
republika 

V decembri 2008 sme hostili najväčšie podujatie siete JA-YE 
Europe - výročnú konferenciu a Summit for Educators. Priestor na 
diskusie, prezentácie a výmenu skúseností využilo 39 krajín a asi 
100 kolegov z celej Európy. 

� JA – YE Annual General Meeting, Brusel, Belgicko  
Zasadnutia správnej rady JA-YE Europe a pracovného stretnutia 
riaditeľov národných organizácií sa zúčastnila generálna riaditeľka 
Marcela Havrilová. 
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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.  
 
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 
� predMESácky víkend 
� a mnoho ďalších aktivít 
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INVESTORI A PODPOROVATELIA 
 

V roku 2008 naše programy a podujatia podporili: 
 

Diamantoví investori 
Baťa Shoe Foundation 

 

Zlatí investori 
Citi Foundation 
Hewlett-Packard Slovakia, s. r. o. 
SAP Slovensko, s. r. o. 
Union poisťovňa, a. s. 
U. S. Steel Košice, s. r. o. 

Strieborní investori 
Baťa Slovensko, a. s. 
Citi 
Ernst & Young, k. s. 
Ipec Management, s. r. o 
JA-YE Europe 
KPMG Slovensko, spol. s r. o. 
Ministerstvo školstva SR 
PricewaterhouseCoopers Slovensko, s. r. o. 
Východoslovenská energetika, a. s. 
 

Bronzoví investori 
Gamo, a. s 
Microsoft Slovakia, s.r.o. 
S&T Varias, spol. s r.o. 
Slovalco a. s. 

 

 

 

Ďalší investori 
Education, s. r. o. 
fyzické a právnické osoby z podielu 2% zaplatených daní 
InterWay, s. r. o. 
SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. 
T – Mobile Slovensko 
 
 

Vecní investori 
Anasoft APR, spol. s.r.o.; Apartmány SLOS; Baťa Slovensko, a. s.; 
Banskobystrický samosprávny kraj; GSM SHOP; 
Hewlett - Packard Slovakia s. r. o. ; Hi - reklama, s. r. o. ; 
InterWay, s.r.o.; Kopia JAMEK; Magistrát mesta Košice; Mesto 
Banská Bystrica; Mestská časť Bratislava - Ružinov; Metodicko-
pedagogické centrum Trenčín;  
Metodicko - pedagogické centrum Bratislava;  McDonald´s; 
Microsoft Slovakia s. r. o. ; Nadácia SALVE; Pepsi-Cola SR, spol. 
s.r.o. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Prehľad príjmov a výdavkov 
 
 
 
 
 
 
 
 
Príjmy  EUR 
Dary 188 885
Podnikateľská činnosť 17 592 
Príjmy ostatné 173 
Programové príspevky 3 308 
In-kind podpora 20 381 
Spolu k 31.12.2008 ( bez in-kind ) 209 958
    
Výdavky  EUR 
Programy  ( vrátane miezd ) 67 422 
Medzinárodné podujatia 1 124 
Marketing, Public relations, 
Fundraising 

11 026 

Živnosť 9 680 
Réžia 29 883 
Spolu k 31.12.2008 119 135
* Finančná tabuľka je za obdobie 9.6. 2009 - 31.12.2009, obdobie novej  právnej formy

 
 
 
 
 
 

 SKK 
188 885 5 690 373 

 530 000 
5 222 

 99 861 
 614 000 

209 958 6 325 456 
  

 SKK 
 2 031 180 
 33 881 

 
332 175 

 291 604 
 898 758 

119 135 3 587 598 
, obdobie novej  právnej formy 

188 885 
82,003%

17 592 
7,637%

173
0,075%

3 308
1,436%

20 381
8,848%

Príjmy ( v eurách)

Dary Podnikateľská činnosť

Príjmy ostatné Programové príspevky

In-kind podpora

67 422

1 124
1%

11 026
9%

9 680
8%

29 883
25%

Výdavky ( v eurách)
Programy  ( vrátane miezd )

Medzinárodné podujatia

Marketing, Public relations, Fundraising

Živnosť
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188 885 
82,003%

( v eurách)

Podnikateľská činnosť

Programové príspevky

67 422
57%

( v eurách)
Programy  ( vrátane miezd )

Marketing, Public relations, Fundraising
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Tím pracovníkov JASR 
 

    

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 
 
 

 
Lucia Bubáková 
Účtovníčka 
bubakova@jasr.sk 
 
Jozef Glasnák 
programový manažér  
(pracoval v organizácii do októbra 2008) 
 

 
 
Katarína Chomová 
programová manažérka  
chomova@jasr.sk 
 
 
 

Marián Paulus  
programový manažér  
paulus@jasr.sk 
 
 

Linda Sombatiová 
programová manažérka 
sombatiova@jasr.sk 
 
 

 
Natália Tomčíková 
office manažérka 
tomcikova@jasr.sk 
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Junior Achievement Slovensko, n. o. 
Mládež pre budúcnosť Slovensko, n. o. 
 
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby, 
registrovaná na Obvodnom úrade v  Bratislava pod číslom OVVS-
21600/255/2008-NO podľa zákona č. 213/1997 Zb. z. o neziskových 
organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby. 
 
Člen JA Worldwide a JA -YE Europe  
 

 

 
Kontakt: 

 

Galvaniho 7/D  
821 04 Bratislava  
Tel.: +421-2-4820 9040 
Fax: +421-2-4820 9041 
E-mail: jasr@jasr.sk 
Web:    www.jasr.sk 
 

IČO: 42 166 292 
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 
 

© Junior Achievement Slovensko, n. o.

 


