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,,Precestujeme svet očami 

a hory nohami.“ 
 



 

Vážení akcionári, 

 

predkladáme Vám výročnú správu o činnosti JA firmy AVENTURE na SOŠ 

poľnohospodárstva a služieb na vidieku v Žiline. Cieľom našej správy je 

priebežné vyhodnotenie činnosti našej JA Firmy Aventure.  

 Aventure, JA Firma bola založená v šk. roku 2016/2017 v rámci predmetu 

Podnikanie v CR. Pracujeme na základe Zmluvy o združení a riadime sa 

stanovami JA Firmy, ktoré boli odhlasované na Ustanovujúcom valnom 

zhromaždení. Názov  Aventure bol odvodený od predmetu podnikania našej 

firmy. Naša JA Firma sa sústredila na poskytovanie sprievodcovských služieb 

v Severopovažskom regióne a taktiež na organizovanie zájazdov, výletov 

a podujatí v rámci predmetu Podnikanie v CR. JA Firma prevádzkovala aj školský 

bufet, organizovala školské a mimoškolské podujatia – Vianočnú akadémiu, 

Čajovňu počas  dňa otvorených dverí na našej škole a  XIII. ročník školského 

plesu.  

Podnikanie v tejto oblasti nám dalo veľa nových skúseností a zážitkov, za  ktoré 

sme vďační.   



ZÁKLADNÉ ÚDAJE 

 

Názov: Aventure, JA Firma 

Sídlo:    Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku,  

Predmestská 28, 010 01 Žilina 

Kontakt: e-mail – aventurejafirma@gmail.com 

  FB - www.fb.com/Aventure 

  webstránka - http://aventure81.webnode.sk/ 

 Slovo Aventure je z francúzštiny čo znamená dobrodružstvo. 

 Prečo práve takýto názov? - Lebo milujeme dobrodružstvo a chceme ho 
zažívať. Chceme ukázať návštevníkom náš kultúrny a hlavne prírodný 
potenciál v našom regióne. 

Čo predstavuje naše logo? - SLNKO - predstavuje vždy dobrú energiu, 

náladu a najlepšie počasie, aké 
sa hodí na cestovanie  
                                          
MODRÁ OBLOHA – predstavuje, 
že vždy sa budeme snažiť 
vyšliapať na najvyšší vrch, aby 
sme boli čo najbližšie k nebu 
                                          
 ZELEŇ- predstavuje polia a 
kopce na turistiku 
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MARKETINGOVÉ ODDELENIE 

Počas fungovania firmy sa marketingové oddelenie snažilo, čo najviac 

propagovať našu JA Firmu Aventure. Na začiatku podnikania sme si vytýčili ciele 

a stratégie, ktorými sme  chceli naše ciele zrealizovať. Využívali sme na to 

propagačné cesty:  

 Výroba plagátov pri rôznych akciách  

 Výroba propagačných materiálov našej firmy Aventure – brožúry, 

pohľadnice, vizitky 

 Tvorba katalógu produktov cestovného ruchu 

 Propagácia našej JA Firmy na webstránke 

(http://aventure81.webnode.sk/) a na Facebook stránke Aventure  

 

1.Ples  

Naša JA Firma pokračovala v tradícií a zorganizovali sme tento rok už XIII. ročník 

školského plesu. Záujem o účasť bol veľký. Naše oddelenie sa podujalo na 

výrobe propagačných materiálov a reklamných predmetov. Od účastníkov nám 

prišla príjemná spätná väzba, za ktorú sme vďační. 
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2.Bufet  

Dopyt je aj o produkty v našom bufete, ktoré sa nakupujú každý týždeň 

a  čerstvé pečivo, ktoré sa dováža každý deň. Vypracovali sme dotazník, ktorým 

sme zisťovali požiadavky našich zákazníkov o sortiment ponúkaných tovarov. 

Následne sme prediskutovali ich návrhy a rozumné návrhy sme zobrali do 

úvahy a vyhoveli im, keďže spokojnosť zákazníkov je pre existovanie JA firmy 

dôležitá. Oslovili sme dodávateľov a uzatvorili s nimi ústnu dohodu 

o termínoch, spôsobe dodávok a množstve tovarov. 

3. web stránka   

Snažíme sa aktualizovať a stále vylepšovať našu webstránku, na ktorú vkladáme 

aktuálne udalosti, informácie a fotky z akcií, ktorých sme sa zúčastnili. Nájdete 

na nej aj informácie o našej JA Firme, o činnosti jednotlivých oddelení. Našu JA 

Firmu propagujeme aj na Facebook stránke Aventure, kde taktiež vkladáme 

aktuálne informácie a fotky z akcií a poskytujeme zákazníkom aktuality 

o plánovaných akciách a udalostiach našej JA Firmy Aventure.  

 

 

Naše marketingové oddelenie sa podujalo na 

vytvorené zájazdového katalógu, ktorý ponúkal 

výber turistík, zájazdov pre našich zákazníkov. 

 

 



4.Deň otvorených dverí  

JA Firmu Aventure sme zviditeľnili aj na Dni otvorených dverí na našej škole. 

Prezentovali sme našu firmu prostredníctvom Ustanovujúceho  valného 

zhromaždenia, ktoré bolo sprístupnené pre akcionárov a všetkých žiakov, ktorí 

prišli navštíviť našu školu. 

Vytvorili sme prezentáciu a manažéri jednotlivých oddelení predstavili svoju 

činnosť  a ciele, ktoré chcú počas fungovania firmy dosiahnúť. K dispozícií boli aj 

ukážky našich propagačných materiálov a reklamných predmetov.   

 

Manažér marketingového oddelenia:   Monika Martoníková 

 

ÚSEK ĽUDSKÝCH ZDROJOV 

 

Toto oddelenie bolo zodpovedné za personálnu starostlivosť o zamestnancov, 

vrátane odmeňovania od prijatia až po výstup a realizáciu všetkých 

pracovnoprávnych dokladov. 

Počet a štruktúra zamestnancov JA FIRMY: 

Oddelenie ľudské zdroje malo niekoľko špecifických úloh : 

 Viedlo záznamy o akcionároch: zoznam mien a adries akcionárov 

s číslami akcií, ktoré vlastnia 

 Uchovávalo podnikové záznamy: pracovné zmluvy, životopisy 

zamestnancov, zakladaciu listinu,  

 Zaznamenávalo dochádzku a vyplatené listiny 

 Pomáhalo pri vypracovaní  produktov 

 

Vyhľadávanie, získavanie a výber zamestnancov 

Na základe žiadosti do zamestnania s priloženými životopismi bolo do JA FIRMY 

prijatých 12 študentov. Na základe konkurzu sme si zvolili 3- členné 

predstavenstvo , ktoré je zároveň vrcholovým manažmentom firmy. 



Mzdový systém a odmeňovanie v JA FIRME 

Odmeňovanie zamestnancov bolo nasledovné: 

Generálny riaditeľ 3€ za funkčné obdobie 
Manažér  ľudských zdrojov 3€ za funkčné obdobie 

Manažér  marketingového oddelenia 3€ za funkčné obdobie 

Manažér finančného oddelenia 3€ za funkčné obdobie 
Manažér produktové oddelenia 3€ za funkčné obdobie 

Ostatní zamestnanci 0.30€ za hodinu 

 

 

Organizačná štruktúra 

 

Manažér oddelenia ľudských zdrojov :    Ivana Belková 

 

PRODUKTOVÉ ODDELENIE 

 

1. Bufet 

Naša JA Firma tento rok pokračovala v prevádzkovaní školského bufetu.  
Dodávatelia: Pekáreň Ďuroška 
                        Poľnohospodárske družstvo Predmier 
                        Farma Zliechov, spol. s r.o 
                        Obchodné reťazce  
 

SABÍNA JANÍKOVÁ 



 
Školský bufet – ponúkaný tovar bol od miestnych a regionálnych výrobcov 
1.Pekáreň Ďuroška 
JA Firma Aventure pravidelne poskytovala  študentom našej školy čerstvé 
pečivo týchto druhov, denne sme objednávali tovar na nasledujúci deň: 

 Pizza rožok 

 Slaninový rožok 

 Moravský koláč 

 Gápelsky koláč 

 Lúpačka 

 Cesnakový venček... 
 
 
2.Poľnohospodárske družstvo Predmier  
JA Firma Aventure sa snažila dávať do popredia slovenské syrové  a mliečne 
výrobky: 

 Parenica údená/neúdená 

 Korbáčik údený/neúdený 

 Bryndza 

 Zákvas 
 

3. Farma Zliechov s. r. o. 
JA Firma Aventure poskytovala aj tieto mliečne výrobku priamo zo salašu: 

 Jogurtové nápoje s príchuťami (čokoláda, čokoláda/banán, malina...) 

 Dezerty (marhuľa, čokoláda, malina, jahoda...) 

 Jogurty ( višňa, biely , čučoriedka...) 
 
4.Obchodné reťazce  
 JA Firma AVENTURE poskytovala výrobky pre študentov našej školy 
a pedagogického dozoru aj z obchodných reťazcov – Tesco, Lidl, Kaufland...  
 
Maškrty: Horálka 
                  Chipsy 
                  Mila 
                  Chrumky 
                  Snickers 
                  Tyčinky 
                  Lízatka 
                  Milka... 
Vody:       Ovocné džúsy... 



Minerálne vody (RAJEC,BUDIŠ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Školský ples 
 
Naša JA Firma AVENTURE pokračovala  v šľapajách absolventov a aj v roku 2017  

sme organizoval školský ples, ktorý bol určený pre študentov, pedagógov 

a rodinných príslušníkov na ktorom si užili všetci veľa zábavy. Taktiež sme tu 

viedli bufet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Deň otvorených dverí 

Naša škola ako každý rok vyhradila  jeden deň pre žiakov základných škôl, ktorí 

mali možnosť si prehliadnuť všetky priestory  v škole. Boli potenciálni študenti 

našej školy. My ako cestovná kancelária sme sprístupnili  počas dňa otvorených 



dverí bufet a  čajovňu, ktorú  mohli navštíviť, vyskúšať naše čaje a k tomu si 

mohli  zakúpiť domáce koláče. 

 

 

 
 

 

 

4.  

5.  

 

 

4. Sprievodcovské služby – Kysuce 

 
Tento školský rok 2016/2017 naša JA Firma zorganizovala výlet pre našich 
zákazníkov  na Kysuce, ktorý zahŕňal aj sprievodcovské služby. Mali sme 
možnosť získať nové skúsenosti v oblasti sprievodcovských služieb a taktiež aj v 
zárobkovej činnosti. 
 
Naša trasa: Makov Kasárne -> Makov U Papaji-> Staškov-> Klokočov, Sudopark, 
Skálie -> Živčáková -> Ropný prameň Korňa 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

3. Výstup na Malý Rozsutec 

Naša JA Firma organizovala tento školský rok aj zájazd, 
ktorý môžete nájsť v našom katalógu – výstup na Malý 
Rozsutec. Bola to stredne náročná turistika určená pre 
študentov našej školy. Žiaci mali zabezpečené 
sprievodcovské služby od skúsených žiakov našej JA 
Firmy. Turistika bola dlhá  cca 4 hodiny. Cena výstupu 
zahŕňala dopravu, sprievodcovské a animačné služby.  
CENA: 5€  
 
 
 
 
 
 
 
 
Ďalšie produkty:  
 

Žolík 

Žolík bola kartička, ktorú si mohli žiaci zakúpiť a zachránil ich pred odpoveďou. 

Cena jedného žolíka bola 1 €. Podmienkou bolo, že žiaci ho môžu využiť iba raz 

do polroka na jeden predmet. 

Suveníry 

Pripravovali sme si pre Vás vlastnoručne 

vyrobené výrobky ako napr. pohľadnice, 

drevené kľúčenky, magnetky s logom 

AVENTURE, podpivníky a pod. 

 

 

 
Manažér produktového oddelenia:     Sabína Janíková 

 



FINANČNÉ ODDELENIE 

 

 Od 4. 11. 2016 (dátum prvého valného zhromaždenia o vzniku našej JA 

firmy) sa finančné oddelenie staralo o financie našej spoločnosti. Jeho 

činnosť zahŕňala kontrolu tržieb, vytváranie cien, rozdeľovanie peňazí 

(nákup tovaru ap.), vyplácanie dodávateľov. Na tovar, ktorý bol 

predávaný sa prideľovala marža vo výške 20%. Súčasťou finančného 

oddelenia JA firmy Aventure bola aj kalkulácia cien ostatných produktov, 

ale naša spoločnosť sa venuje najmä prevádzke školského bufetu. Za 

obdobie od vzniku našej firmy bola škála nákladov prevažne na nákup 

tovaru, kancelárskych a papiernických potrieb. Zisk vznikal z tržieb, ktoré 

sa zvyčajne pohybovali vo výške 60 až 80€. Naša študentská  JA Firma je 

zisková. V neposlednom rade aj vďaka predaju akcií. Činnosť firmy 

začínala na základe počiatočného (nami vloženého) kapitálu, peňazí 

z predaných akcií. Finančné oddelenie sa tiež sústreďuje na vedenie 

účtovníctva a evidencie. Zakladá a zaznamenáva všetky účtovné prípady, 

ktoré sa vo firme naskytli od vzniku po súčasnosť (faktúry od 

dodávateľov, dodacie listy, pokladničné doklady ap.). Spolu s tým vedie 

peňažný denník. 

 

 

V uvedenej tabuľke nižšie môžeme vidieť prehľad našich financií : 

 

 PRÍJMY VÝDAVKY ZISK 

BUFET 3452,97€ 3154,02€ 288,95€ 

VIANOČNÁ 
AKADÉMIA 

120€ 45€ 75€ 

PLES 3496€ 2744€ 752€ 

ČAJOVŇA 96,30€ 47,1€ 49,20€ 

SPRIEVODCOVANIE 18,50 - 18,50€ 

Manažér finančného oddelenia:    Viktor Straka 

 

 



Záver 

Naša JA firma nás pripravila do života ako budúcich manažérov, poskytla nám 

prvé skúsenosti s riadením, podnikaním, organizovaním zájazdov a podujatí, 

účtovaním a kalkuláciou cien, vedením a motiváciou  zamestnancov. 

S pomocou našich profesoriek sa nám podarilo dosiahnuť zisk a úspechy 

v školskom a mimoškolskom prostredí.  

 

„Ľudia uspejú, keď si uvedomia, že ich neúspechy sú príprava na ich víťazstvá.“ – 

Ralph Waldo Emerson 

 

    Prezidentka – Sabína Janíková 

 


