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Úvod 
 

Študentská spoločnosť TRIBE je prvou študentskou spoločnosťou na Strednej odbornej 

školy podnikania v Prešove. Našimi hlavnými hodnotami sú spolupráca, poctivosť a úsilie podať 

čo najlepší výkon. Každý člen má právo predniesť svoje nápady a názory. Sme pripravení urobiť 

všetko pre dosiahnutie stanoveného cieľa. 

Chceli by sme sa poďakovať organizácii Junior Achievement za to, že prostredníctvom nej 

mohla prostredníctvom programu aplikovanej ekonómie vzniknúť naša študentská spoločnosť. 

Radi by sme sa poďakovali aj vedeniu Strednej odbornej školy podnikania za ponúknuté priestory 

a prostriedky. Našim prvoradým cieľom je získať skúsenosti a dôležité poznatky            z oblasti 

ekonómie a podnikania, osobný rast a zlepšenie prezentačných, komunikačných zručností a 

rozvíjanie schopností v tímovej spolupráci. Cieľom ekonomiky je dosiahnuť zisk       a tak sa aj my 

budeme snažiť ho dosiahnuť, aby sme nesklamali dôveru našich akcionárov. Zaručujeme im 

zodpovedný a svedomitý prístup k riešeniu dôležitých situácií a snahu po maximálnom naplnení 

našich pohľadávok voči nim. Našim zákazníkom chceme priniesť kvalitné výrobky za výhodných 

podmienok a zabezpečiť ich maximálnu spokojnosť. Dúfame, že naše výrobky spríjemnia život 

našich zákazníkov. Našim klientom chceme ponúknuť kvalitné informácie z domova a zo sveta, 

kvalitné reklamné materiály, či zabezpečiť im zaujímavé exkurzie a výlety.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Zhrnutie projektu 
 

Študentská spoločnosť TRIBE (ďalej len š. s.) bude pôsobiť na Strednej odbornej škole 

podnikania v Prešove v rámci odborného predmetu Aplikovaná ekonómia, ktorý stredným školám 

poskytuje a garantuje nezisková organizácia Junior Achievement Slovensko (ďalej len JA SR). 

Cieľom projektu je umožniť študentom nadobudnúť teoretické vedomosti, prostredníctvom 

praktických skúseností z oblasti podnikania a trhovej ekonomiky. Niektorí z nich budú mať šancu 

preveriť svoje schopnosti a predpoklady pre manažérske činnosti aj na súťažiach, napríklad na 

Veľtrhu študentských spoločností.  

Študentská spoločnosť bude svoje výrobky a služby orientovať najmä na študentov a na 

najbližšie okolie školy (zamestnanci školy, kamaráti, rodičia, príbuzní...).  

Najdôležitejším kritériom úspešnosti zostáva efektívnosť využitia kapitálu v podobe profitu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Opis spoločnosti 
 

Založenie a fungovanie študentskej spoločnosti je plne v kompetencii Združenia študentov 

aplikovanej ekonómie Strednej odbornej školy podnikania v Prešove, ktoré vzniklo na základe 

zmluvy o združení podľa Občianskeho zákonníka § 829 a násl. Zmluva bola riadne zaregistrovaná 

v JASR pod číslom AE 096/2014-2015. Od toho okamihu začali študenti               s prípravou na 

podnikateľské aktivity (prieskum trhu) a s prípravou ustanovujúceho valného zhromaždenia, keďže 

simulujú činnosť akciovej spoločnosti. Zvolili sme si päťčlenné predstavenstvo, ktoré je zároveň 

vrcholovým riadiacim orgánom firmy. Ako primárny predmet podnikania sme si zvolili 

publikovanie novín M24 a informačné vysielanie v školskom  rozhlase. Sekundárnymi predmetmi 

sú propagačná činnosť, školské výlety, výroba a predaj upomienkových predmetov.   

 

 

 

 

Manažment spoločnosti 
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Počiatočný kapitál spoločnosti 
 

 

 

Počiatočný kapitál spoločnosti: 

Predaj akcií 100 x 2 € 200,- € 

Pôžička 15,- € 15,- € 

Spolu 215,- € 

 

Podľa finančného plánu na obdobie existencie š. s. budú tieto zdroje stačiť na finančné 

zabezpečenie začiatku podnikania š. s. Peňažné prostriedky budú uložené v príručnej pokladnici. 

Spoločnosť TRIBE sídli v priestoroch Strednej odbornej školy podnikania, Masarykova 24,     081 

79 Prešov. Podľa dohody s vedením školy, môže spoločnosť využívať technické zariadenia školy 

za poplatok, resp. za služby v prospech školy a jej zamestnancov. 

Študentská spoločnosť TRIBE ukončí svoju činnosť najneskôr do 15. mája 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

Opis výroby a poskytovania služieb  
 

Študentské noviny „M24“ 
 

Vzhľadom k situácii v škole sme sa rozhodli venovať práve novinám. Na škole vychádza 

študentský časopis len raz ročne a medzi študentmi nemá veľkú popularitu. Chceme vytvárať 

mesačník hlavne pre študentov, v ktorom sa budú nachádzať články, ktoré zaujímajú nie len 

študentov ale aj okolie.  Prvé stránky zaplníme hlavne informáciami o škole. Ďalšie strany budú 

zamerané na spravodajstvo, šport, módu, hudbu, stravovanie a najbližšie kultúrne podujatia (kiná, 

divadlá a koncerty).  

 

 

Školské výlety 
 

Už od 17. novembra 2014 sú vlaky na Slovensku pre študentov bezplatné. Naša firma chce 

využiť práve túto vymoženosť. Náklady na školské výlety sa znížia a tieto výlety budú 

organizované s využitím štátnych železníc. Študenti tak môžu cestovať a spoznávať krásy 

Slovenska lacnejšie a ľahšie za pomoci našej spoločnosti. 

 

 
Školský rozhlas 
 

Vysielanie v školskom rozhlase bude prebiehať dvakrát do týždňa. Vysielanie bude zahŕňať  

všeobecné a stručné informácie o škole a o svete spojené s hudbou.  

 

 
Propagačná činnosť 
 

Propagačnej činnosti spoločnosti TRIBE, š.s. pomôžu aj školské noviny na šírenie reklamy. 

Naša spoločnosť sa taktiež bude venovať výrobe plagátov, letákov a iným reklamných materiálov.   

 

 

 

Výroba a predaj upomienkových predmetov 

Študentská spoločnosť TRIBE bude vyrábať rôzne upomienkové predmety, ako sú 

Valentínske srdiečka, balíčky, vankúšiky, veľkonočné produkty, zástery, obrusy, puzdra na mobil 

a pod. 

 



 

Plán ľudských zdrojov 
 

Povinnosťou tímu ľudských zdrojov je predovšetkým podnikový plán, pomoc pri vyplácaní 

miezd, spracovávanie informácií o mzdách, vedenie dochádzky a záznamov o akcionároch. 

 

Zodpovednosťou viceprezidenta pre ľudské zdroje  je predovšetkým zachovávanie 

podnikovej morálky, pomáhanie členom podniku a podporovanie ich v tímovej práci. Hlavnou 

úlohou je vnášať do kolektívu jednotu, vytrvalosť, snahu ísť ďalej a dosahovať čo najlepšie 

výsledky. Myslieť ako kolektív a tak prekonať aj tie najväčšie prekážky. 

 

Oddelenie pre ľudské zdroje má niekoľko špecifických úloh: 

 

→ Rozvíjanie plán miezd, pomáhať vyplácať mzdy a zaznamenávať údaje o mzdách. 

 

Povinnosťou tohto tímu je zostavovať plán miezd. Spravodlivo a svedomito ich vyplácať, aby 

v našom podniku vládla morálka, a aby spoločnosť štandardne napredovala. 

 

→ Zaznamenávanie povinnej dochádzky a výplatnej listiny 

 

Náš tím je povinný viesť a zaznamenávať dochádzku a tiež zaznamenávať údaje o mzdách 

do výplatnej listiny. Viesť úplné a aktualizované záznamy vo výplatnej listine. Zaznamenávať 

dochádzku v každom výrobnom období. Vypočítavať mzdy a pomáhať oddeleniu financií pri ich 

vyplácaní. 

 

→ Vedenie spoločnosti k cieľavedomosti a úspechu 

 

Máme zodpovednosť za morálku, svedomitosť a napredovanie podniku. Našou úlohou je 

hodnotiť samotných pracovníkov, spolu s manažmentom ich oceniť a taktiež je našou úlohou viesť 

spoločenské aktivity na utužovanie kolektívu. 

 

→ Robiť pohovory so zamestnancami 

 

Viceprezident pre ľudské zdroje má povinnosť robiť pohovory so zamestnancami a členmi 

manažmentu minimálne 2 krát počas fungovania študentskej spoločnosti. Prvý pohovor sa 

uskutočňuje hneď po voľbách a zaradení do jednotlivých oddelení, posledný pohovor sa 

uskutočňuje pri skončení činnosti firmy. Pohovor s viceprezidentom pre ľudské zdroje robí 

prezident študentskej spoločnosti a pohovor s prezidentom robí učiteľ Aplikovanej ekonómie. 

Všetky pohovory sú individuálne s každým zamestnancom samostatne. 

 

 

Plán miezd 

Zamestnanci 0,30 € /hod. 

Manažment  2 € / účtovacie obdobie 



 

Manažment a zamestnanci spoločnosti 
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Viceprezident pre  
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Damián Cap
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Lukáš Končár
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Klaudia 
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Marketingový plán 
 

 

Marketing študentskej spoločnosti TRIBE  ako identifikácia, zabezpečovanie, 

predpokladanie a ovplyvňovanie dopytu po tovaroch a službách bude založený na základe 

prieskumu záujmov koncových zákazníkov - v tomto prípade študentov a učiteľov Strednej 

odbornej školy podnikania v Prešove. 

 

Vzhľadom na to, že marketing je postavený na trhu a reklame, kladie naša š. s. veľký dôraz 

práve na tieto aspekty. 

 

Z vlastných skúseností vieme, že dobrá reklama je základom pre kvalitný, pre zákazníkov 

zaujímavý a efektívny trh a fungovanie marketingu. Reklama sama však nestačí, kvôli čomu 

budeme klásť veľký dôraz na koncový produkt, respektíve službu, aby náš marketingový reťazec 

viedol ku obojstrannému konsenzu a maximálnej spokojnosti zákazníka aj š. s., pričom zákazník 

stále ostáva na prvom mieste. 

 

Hodnotením kvality práce a produktov je pre nás spokojnosť zákazníkov a ich kladné 

referencie a profit z trhu a ponúkaných služieb. 

 

Naša š. s. sa zaväzuje prevádzkovať jej marketing v súlade s princípmi všeobecnej a 

kresťanskej morálky a na základe rešpektovania členov všetkých jej cieľových skupín. 

 

Sme otvorení a pripravení prijímať akékoľvek pripomienky, nápady, návrhy, ale aj kritiku 

a všetko týkajúce sa š. s., čiže prostriedkov na zlepšenie sa v daných oblastiach. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Finančný plán 
 

 

Naše oddelenie má v náplni práce správu financií spoločnosti. To zahŕňa kontrolu všetkých 

transakcií, zhromažďovanie a vyhodnocovanie informácií o zisku, prípadne strate spoločnosti. 

Ďalej vedenie záznamov, ktoré sú nástrojom na tvorbu výkazov, tvorbu finančného denníka         a 

dohliadanie na pravdivosť údajov. Sme zodpovední za všetky financie spoločnosti, s čím súvisí aj 

vypĺňanie dokladov, platenie daní a poplatkov neziskovej organizácii Junior Achievement. 

 

Kladieme si za povinnosť informovať manažment o stave financií, ako aj o plánovaných 

príjmoch a výdavkoch spoločnosti. Tieto údaje budeme prezentovať na zasadnutí manažmentu 

alebo na valnom zhromaždení. Chceme čo najefektívnejšie využiť finančné prostriedky pre 

dosiahnutie maximálnej spokojnosti zákazníkov, akcionárov, spoločnosti a jej zamestnancov.      V 

spolupráci s ostatnými oddeleniami sme dospeli k týmto predpokladom: 

 

 

Výrobky a služby Náklady Tržby Zisk 

Školské noviny M24 36,-€ 60,-€   24,-€ 

Školský výlet 90,-€ 93,50€ 3,50€ 

Propagačná činnosť 56,-€ 65,-€ 9,-€ 

Valentínske darčeky 40,-€ 50,-€ 10,-€ 

Darčeky k MDŽ 35,-€ 40,-€ 5,-€ 

Veľkonočné darčeky 45,-€ 52,-€ 7,-€ 

Iné 30,-€ 38,-€ 8,-€ 

Spolu 332,-€ 398,50€ 66,50€ 

 

 

Zisk po zdanení 

Zisk pred zdanením 66,50€ 

Daň z príjmov (22%) 14,63€ 

Celkom 51,87€ 

 

 

 

Rozdelenie čistého zisku 

Dividendy 50,00% 25,94€ 

Likvidácia spoločnosti 20, 00% 10,37€ 

Tantiémy 20% 10,37€ 

Charita 10% 5,19€ 

 


