
 Študentská spoločnosť  

pri SOŠ Podnikania 

pre školský rok 2014/2015 

 

 
Výročná správa  

 
študentskej spoločnosti 2015 

 
 
 
Prešov 15.5.2015 



Obsah 
 

1 Príhovor prezidenta (list akcionárom) 
2 Základné údaje o spoločnosti 
3 Predmet podnikania 
4 Správa oddelenia marketingu a predaja 
5 Správa oddelenia výroby  
6 Správa oddelenia ľudských zdrojov 
7 Správa oddelenia financií 
8 Prehľad o príjmoch, výdavkoch a výsledku hospodárenia 
9 Prehľad o zostatku peňazí a ich použití 
10 Správa dozornej rady 
11 Prílohy 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1 Príhovor prezidenta 

 
Študentská spoločnosť TRIBE je prvou študentskou 

spoločnosťou na Strednej odbornej škole podnikania v Prešove. Na 

vzniku študentskej spoločnosti sa podieľalo 14 študentov 

aplikovanej ekonómie. 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 bolo 

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 sme sa snažili priniesť kvalitné 

výrobky za výhodných podmienok a zabezpečiť ich maximálnu spokojnosť. Dúfame, 

že naše výrobky spríjemnili život našich zákazníkov. Našim klientom sme ponúkali 

kvalitné informácie z domova a zo sveta, kvalitné reklamné materiály, či 

zabezpečovanie zaujímavých exkurzií a výletov.  

 

 

 

 Denis Klučerovský 
 

                                                     Prezident študentskej spoločnosti TRIBE, š. s.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



2 Základné údaje o spoločnosti 
 

Založenie a fungovanie študentskej spoločnosti bolo 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 následne 

bola zmluva 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. 

 

Obchodné meno: TRIBE, š. s. 

Sídlo: SOŠ podnikania, Masarykova 24, 081 79  Prešov 

učebňa č. 519 

Deň vzniku: 7. október 2014 

Deň zániku: 15. máj 2015 

Právna forma: študentská spoločnosť, simulujúca činnosť akciovej spoločnosti 

Zmluva riadne zaregistrovaná v JASR pod číslom AE 096/2014-2015. 

 

Orgány spoločnosti: 

 

Najvyšším orgánom spoločnosti je Valné zhromaždenie akcionárov, ktoré sa 

stretáva minimálne 2-krát za svoju činnosť (na začiatku a na konci činnosti). 

Zamestnanec môže vlastniť iba 1 akciu a rodina maximálne 3 akcie. Spôsob 

rozhodovania Valného zhromaždenia určujú stanovy spoločnosti. Štatutárnym 

orgánom spoločnosti, ktoré riadilo spoločnosť a konalo v jej mene, je predstavenstvo. 

Bolo volené a odvolávané Valným zhromaždením. V študentskej spoločnosti TRIBE 

tvorilo predstavenstvo 5 členovia manažmentu: 

 

Prezident:                                                                     Denis Klučerovský 

Viceprezident financií:                                                  Kristína Dolinská 

Viceprezident marketingu:                                             Lukáš Končár 

Viceprezident ľudských zdrojov:                                  Damián Cap 

Viceprezident výroby:                                                 Klaudia Böszörményiová 

 

 

 



Kontrolným orgánom spoločnosti je Dozorná rada.  

 

Predseda DR: Ing. Anna Fertaľová 

člen DR:  Ing. Mária Sotáková,   Ing. Miroslav Vrabeľ 

 

 

Štruktúra vlastníctva akcií: 
 
Zamestnanci: 14 % akcií 

Ostatní akcionári: 86 % akcií 

Spolu: 100 % akcií 

 

 
Spoločnosť mala 68 akcionárov. Menovitá hodnota 1 akcie bola 2,00 €, výška 
základného imania bola 200,- €. 

 

 

Študentská spoločnosť TRIBE ukončila svoju činnosť 15. mája 2015. 

 

 
 

 

Zamestnanci študentskej spoločnosti TRIBE, š.s. 

 

 

 

 



3 Predmet podnikania 
 
Ako primárny predmet podnikania sme si zvolili publikovanie 

novín „M24“, a informačné vysielanie v školskom  rozhlase. 

Sekundárnym predmetom podnikania sú propagačná činnosť, 

školské výlety, predaj upomienkových predmetov, výroba a predaj 

plyšových hračiek. 

 

 

 

4 Správa oddelenia marketingu a predaja 

 

Marketingové oddelenie je obrovskou súčasťou každej spoločnosti a pomáha jej 
presadzovať sa na trhu propagáciou výrobkov a s tým je spojená podpora predaja.  

 
Na činnosti našej spoločnosti sme upozorňovali študentov a učiteľov našej školy 

plagátmi a letákmi, ktoré boli roznášané do kabinetov. Na týchto letákoch a plagátoch 
sme uvádzali, aké výrobky si môžu návštevou nášho stánku kúpiť a kde nás môžu 
nájsť.  Našimi plagátmi sme sa snažili čo najviac zaujať spotrebiteľov ako po vizuálnej 
stránke, tak aj po stránke obsahu, aby sme prilákali našich potenciálnych kupujúcich.  
 

Hlavným cieľom našej spoločnosti mal byť predaj študentských novín a bufet. Žiaľ 
tento nápad bol pre našu spoločnosť príliš neperspektívny pre množstvo informácií, 
ktoré si študenti môžu nájsť na internete a pre existenciu bufetu v priestoroch školy. 
A tak sme sa zamerali na produkty, ktoré boli predávané k určitým príležitostiam.  

 
Na Valentína sme ponúkali pre všetkých zamilovaných a aj pre tých čo lásku ešte 

len hľadajú flaušové srdiečka, lízanky v tvare srdca a iné darčekové predmety pri, 
ktorých marketingové oddelenie urobilo propagáciu vo forme letákov.  
 

Najväčší úspech v našej spoločnosti mali flaušové hračky ako zajace, medvedíky 
či slony, ktoré zaznamenali úspech na veľtrhu v Bratislave a tam sa naša spoločnosť 
aj zviditeľnila.  

 
Marketingové oddelenie pristupovalo k propagácii našej študentskej spoločnosti 

TRIBE zodpovedne a vždy sme sa snažili odhaliť to najlepšie pre našich spotrebiteľov, 
ktorými boli študenti a učitelia SOŠ podnikania v Prešove a z časti aj verejnosť.  

 
Predaj nakupovaného tovaru bol rôzne zameraný, a to: - bublifuk, balón srdce 

klasik + držiak, vrecúško, vonná svieca, srdce drevo výrez, srdiečko keramické lepiace, 

sviece srdcia v darčekovom balení, svietnik srdce + dve sviečky, srdce drevo na 

paličke, balón srdce klasik bez držiaka, srdce lízanka veľké, malé lízanky, cukríky 

Liebez herzen, maxi balón, balíček, srdce s mašličkou a prekvapením, srdce voňavé 

fialové, srdce balené stredné, srdce balené malé, srdce balené veľké, balíček srdiečko, 

štipec, sviečka v krabičke. 



 Ku každému sviatku počas celého roka sme pre našich 

študentov pripravovali aj predaj našich výrobkov, a to srdiečok 

a plyšových zvieratiek. počas desiatovej a veľkej prestávky na 1. 

poschodí našej školy. Predaj sme vždy vopred oznámili letákmi.  

 

    

Lukáš Končár 

  Viceprezident pre marketing a predaj TRIBE, š. s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 Správa oddelenia výroby 

 
Hlavným zámerom bolo preniknúť na trh našich rovesníkom  

a ponúknuť im zaujímavé služby a produkty: 

-Študentské  noviny M24 

-Školské výlety  

-Výroba a predaj upomienkových predmetov  

-Školský rozhlas  

 

Z týchto činnosti  sme zrealizovali  Výrobu a  predaj upomienkových predmetov, 

Školský rozhlas.  Nakoľko sme  zvážili všetky možnosti našej výroby a predaja. 

Ku každému sviatku počas školského roka sme pre našich študentov pripravovali 

predaj našich výrobkov počas prestávok na 2. poschodí našej školy. Predaj sme vždy 

vopred oznámili umiestnením niekoľkých plagátikov a školským rozhlasom zároveň 

sme sa snažili študentom pripomenúť rôzne sviatky, na ktoré by počas študijných 

povinností zabudli. 

Do výrobného procesu boli zapojení všetci zamestnanci študentskej spoločnosti 

TRIBE. 

Výroba a  predaj upomienkových  predmetov : 

-bublifuk,  

-balón srdce klasik + držiak,  

-vrecúško,  

-vonná svieca,  

-srdce drevo výrez,  

-srdiečko keramické lepiace,  

-sviece srdcia v darčekovom balení,  

-svietnik srdce + dve sviečky,  

-srdce drevo na paličke,  

-balón srdce klasik bez držiaka,  

-srdce lízanka veľké,  

-malé lízanky,  

-cukríky Liebez herzen,  

-maxi balón,  

-balíček,  

-srdce s mašličkou a prekvapením,  

-srdce voňavé fialové,  

-srdce balené stredné,  

-srdce balené malé,  

-srdce balené veľké,  

-balíček srdiečko,  



-srdiečko štipec,  

-sviečka v krabičke. 

 

Predaj Valentínskych srdiečok 

Túto akciu sme pripravili pre všetkých zamilovaných na sv. 

Valentína. Výroba bola pomerne zdĺhavá, ale robená s láskou. 

Predávali sme srdiečka, ktoré išli na odbyt. Naši študenti aj profesori sa potešili a boli 

prekvapení našou chuťou počas prípravy a predaja. 

 

Predaj veľkonočných zvieratiek  

K veľkej noci sme vyrobili veľkonočných zajačikov, húsatka, ako aj sloníkov a macíkov 

s mašličkou.  Sú zhotovené z rôznofarebných látok. Ponúkali sme ich žiakom našej 

školy a taktiež na veľtrhu v Bratislave. Doteraz sme predali 50 zvieratiek.  

 

Rôzne činnosti š. s. si vyžadovali vysokú mieru zodpovednosti a ochoty pracovať po 

vyučovaní. Iniciatíva a pracovné nasadenie sa vyžadovalo nielen od vedenia 

spoločnosti ale aj od rádových zamestnancov. 

 

Do výrobného procesu boli zapojený všetci zamestnanci študentskej spoločnosti 

TRIBE. Na predaji sa podieľali zamestnanci v skupinkách po dvoch počas prestávok.  

 

Výroba upomienkových predmetov 

K upomienkovým predmetom patria výrobky determinujúce jednotlivé sviatky v roku. 

Na sviatok zaľúbených sme vyrábali malé, stredne veľké a veľké srdcia s mašličkou 

ktoré sme balili do celofánu.  K veľkej noci sme vyrobili veľkonočné zajačiky, sliepočky, 

sloníkov a macíkov s mašličkou.  

 

 Rôzne činnosti š. s. si vyžadovali vysokú mieru zodpovednosti a ochoty pracovať po 

vyučovaní. Iniciatíva a pracovné nasadenie sa vyžadovalo nielen od vedenia 

spoločnosti ale aj od rádových zamestnancov. 



 

 
 
Výroba plyšových hračiek 
 
 

Výroba bola určená na propagáciu našej spoločnosti. Hračky boli vyrobené 
z flaušu a plnené molitanovou drťou. Ďalej sa na nich prišili oči a ozdobili sa farebnými 
stuhami.  
 
 
 
  
 
 

  

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 

Klaudia Böszörmenyiová 
 

Viceprezidentka oddelenia výroby TRIBE, š. s. 
 

 

 

 

6 Správa oddelenia ľudských zdrojov 
 
 

Povinnosťou tímu ľudských zdrojov bol predovšetkým splnenie podnikového 
plánu, pomoc pri vyplácaní miezd, spracovávanie informácií o mzdách, vedenie 
dochádzky a záznamov o akcionároch. 
 

Zodpovednosťou viceprezidenta pre ľudské zdroje bolo predovšetkým 
zachovávanie podnikovej morálky, pomáhanie členom podniku a podporovanie ich 
v tímovej práci. Hlavnou úlohou bolo 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 malo niekoľko špecifických úloh: 
 



→ Rozvíjanie plánu miezd, pomáhať vyplácať mzdy a 
zaznamenávať údaje o mzdách.  
 
Povinnosťou tohto tímu bolo 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 bol 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. 
 
Všetci zamestnanci sa veľmi nezapájali  do jednotlivých činností firmy. Miestami 
dochádzalo k pasívnemu postoju zamestnancov k výrobe a týmto problémom sme sa 
museli zaoberať. Niektorí naši zamestnanci boli vzorom pre všetkých a vďaka ich 
zručnosti sa naša š. s. môže pýšiť výbornými výsledkami. 
 
  
 

Plán miezd 

Zamestnanci 0,30 € / hod. 

Manažment  2,-€ / účtovacie obdobie 

 

Skutočný stav miezd 

Výplata miezd manažmentu 5 x 2,- € =  10,-€ 

Výplata miezd zamestnancom 51,5 hod. x 0,30€ / hod. =  15,45€ 

 

 Damián Cap   
Viceprezident pre ľudské zdroje 

 
 
 
 
 

7 Správa finančného oddelenia  
 

 
Naše oddelenie malo v náplni práce správu financií spoločnosti. To zahŕňalo 

kontrolu všetkých transakcií, zhromažďovanie a vyhodnocovanie informácií o zisku, 
prípadne strate spoločnosti. Ďalej vedenie záznamov, ktoré boli nástrojom na tvorbu 
výkazov, tvorbu finančného denníka a dohliadanie na pravdivosť údajov. Kládli si za 
povinnosť informovať manažment o stave financií, ako aj o plánovaných príjmoch a 
výdavkoch spoločnosti.  

 
Počas fungovania naše oddelenie spoľahlivo kontrolovalo, zapisovalo a viedlo 

účtovné zápisky a denník, v ktorých sme si robili podrobne a súvislé záznamy 



o všetkých prebiehajúcich obchodoch. Evidencia bola vedená 
v základoch jednoduchého účtovníctva.   

 
 
V spolupráci s ostatnými oddeleniami sme dospeli k týmto 

skutočnostiam: 
 

 
 

Príjmy z podnikateľskej činnosti (Tržby) 

 Č. r. Suma 
Príjmy z predaja tovaru 01 47,44 

Príjmy z predaja výrobkov 02 111,10 

Príjmy z predaja služieb  03 0,00 

Iné príjmy 04 15,00 

Príjmy spolu ( r. 01+ r. 02+ r. 03+ r. 04) 05 173,54 

 
 

Výdavky na podnikateľskú činnosť 

 Č. r. Suma 
Výdavky na materiál 06 20,13 

Výdavky na nákup tovaru 07 42,92 

Mzdy 08 25,45 

Iná výdavky 09 35,04 

Výdavky spolu (r. 06+ r. 07+ r. 08+ r. 09) 10 123,54 

 
 
 

Výsledok hospodárenia 

 Č. r. Suma 
Príjmy spolu (r. 05) 11 173,54 

Výdavky spolu (r. 10) 12 123,54 

Výsledok hospodárenia (r. 11- r. 12) 13 50,00 

Daň z príjmu študentskej spoločnosti (22% z r. 13) 14 11,00 

Daň z príjmu študentskej spoločnosti splatná do JASR 15 11,00 

Čistý zisk/ Strata(r. 13-r. 15) 16 39,00 

 
 
Spoločnosť má 68 akcionárov, predalo sa všetkých 100 akcií. Menová hodnota akcie 
bola 2,- €. Spoločnosť získala z predaja akcií 200,- €. 
 
Použitie zostatku peňazí  
 

Zostatok peňazí na rozdelenie 

  Č.r. Suma 

Zostatok peňazí v pokladni 006 256,00 

Zaplatená daň z príjmu (r. 15 z Výkazu č. 1) 007 11,00 

Vrátenie vkladu akcionárom (v prípade zisku r.003, v prípade straty 
r.003+r.16 z výkazu 1) 008 200,00 

Zostatok peňazí na rozdelenie (r. 006- r. 007 - r. 008) 009 45,00 



Rozdelenie čistého zisku 

  Č.r. Suma 

 - dividendy (r. 005) 010 45,00 

 - výdavky na likvidáciu firmy 011 0 

 - iné 012 0 

Zostatok po rozdelení (r. 009 - r. 010 - r. 011 - r. 012) 013 0,00 

 
 

Kristína Dolinská  
Viceprezidentka pre financie 

 
8 Stanovisko dozornej rady 
 
Dozorná rada vykonávala svoju činnosť v súlade so stanovami študentskej spoločnosti 
a platnou legislatívou. 
 
V školskom roku 2014/2015 pracovala dozorná rada študentskej spoločnosti TRIBE v 
tomto zložení: 
 
Ing. Anna Fertaľová   - predseda 
Ing. Mária Sotáková   - člen 
Ing. Miroslav Vrabeľ – člen 
 
Priebežne sledovala činnosť študentskej spoločnosti TRIBE a oboznamovala sa s 
dosiahnutými hospodárskymi výsledkami študentskej spoločnosti, nahliadala do 
účtovných dokladov a oboznamovala sa s činnosťou predstavenstva. Počas svojej 
priebežnej činnosti dozorná rada nezistila v podnikateľskej činnosti študentskej 
spoločnosti porušenie stanov spoločnosti a ani iných platných právnych predpisov. 
 
Dozorná rada sa podrobne oboznámila s výročnou správou pripravenou 
predstavenstvom študentskej spoločnosti a účtovnou závierkou za obdobie trvania 
študentskej spoločnosti TRIBE. 
 
Môžeme konštatovať, že účtovná závierka verne zobrazuje stav majetku, záväzkov a 
finančnú situáciu študentskej spoločnosti  TRIBE k 15. máju 2015, výsledky 
hospodárenia za obdobie fungovania študentskej spoločnosti a že je zostavená v 
súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o 
účtovníctve v platnom znení a osobitnými predpismi pre fungovanie študentskej 
spoločnosti aplikovanej ekonómie. 
 
Dozorná rada odporúča valnému zhromaždeniu akcionárov výročnú správu, účtovnú 
závierku a predstavenstvom predložený návrh na zúčtovanie výsledku hospodárenia 
s c h v á l i ť. 
 
Členovia dozornej rady týmto zároveň vyslovujú uznanie predstavenstvu a 
manažmentu spoločnosti za úspešné vedenie spoločnosti a za dosiahnutie pozitívnych 
výsledkov hospodárenia. 

 Ing. Anna Fertaľová  
Predseda dozornej rady 



 

 


