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Charakteristika spoloCharakteristika spoloččnostinosti
ZaloZaložženie aenie a fungovanie fungovanie šštudentskej spolotudentskej spoloččnosti je plne nosti je plne 
vv kompetencii zdrukompetencii združženia enia šštudentov aplikovanej ekontudentov aplikovanej ekonóómie mie 
pri SPpri SPŠŠ S a G KoS a G Koššice, ktorice, ktoréé vzniklo na zvzniklo na zááklade zmluvy klade zmluvy 
oo zdruzdružženeníí podpodľľa Oba Obččianskeho zianskeho záákonnkonnííka par. 829 ka par. 829 
aa NASA. NASA. 
Zmluva bola riadne zaregistrovanZmluva bola riadne zaregistrovanáá vv JA SR. Od toho JA SR. Od toho 
okamihu zaokamihu začčali ali šštudenti studenti s prpríípravou na podnikatepravou na podnikateľľskskéé
aktivity aaktivity a ss prpríípravou ustanovujpravou ustanovujúúceho valnceho valnéého ho 
zhromazhromažždenia.denia.
Zvolili si 5 Zvolili si 5 –– ččlennlennéé predstavenstvo, ktorpredstavenstvo, ktoréé je zje záároveroveňň
vrcholným manavrcholným manažžmentom firmy.mentom firmy.
Zmluva bola zaregistrovanZmluva bola zaregistrovanáá vv JASR pod JASR pod ččííslom. slom. 
065/2006 065/2006 
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Stanovy spoloStanovy spoloččnostinosti

ZZáákladnkladnéé ustanoveniaustanovenia
Imanie spoloImanie spoloččnostinosti
AkcieAkcie
PrPrááva a povinnosti akcionva a povinnosti akcionáárovrov
Riadiace a kontrolnRiadiace a kontrolnéé orgorgáányny
HospodHospodáárenie spolorenie spoloččnostinosti
VVššeobecneobecnéé a za zááverevereččnnéé ustanoveniaustanovenia

ObsahObsah



ZZáákladnkladnéé ustanoveniaustanovenia

ObchodnObchodnéé meno spolomeno spoloččnosti: SHARKnosti: SHARK--TIS,  TIS,  
šštudentsktudentskáá spolospoloččnosnosťť..
SSíídlo spolodlo spoloččnosti: SPnosti: SPŠŠ stavebnstavebnáá a a 
geodetickgeodetickáá v Kov Koššiciach, Lermontovova, 1 iciach, Lermontovova, 1 
KoKoššice.ice.
SpoloSpoloččnosnosťť je zaloje založženenáá na dobu urna dobu urččititúú, do , do 
15. m15. máája 2007.ja 2007.

StanovyStanovy



Imanie spoloImanie spoloččnostinosti

VlastnVlastnéé zdroje: upzdroje: upíísansaníím akcim akciíí 5600,5600,--

Cudzie zdroje: pôCudzie zdroje: pôžžiiččka od ka od ččlenov   2000,lenov   2000,--

Spolu                                              7600,Spolu                                              7600,--

StanovyStanovy



AkcieAkcie

Akcia je na meno a je nepredajnAkcia je na meno a je nepredajnáá..

PoPoččas trvania spoloas trvania spoloččnosti sa uskutonosti sa uskutoččnníí iba iba 
jedna emisia akcijedna emisia akciíí spolospoloččnosti.nosti.

StanovyStanovy



PrPrááva a povinnosti akcionva a povinnosti akcionáárovrov

KaKažždý akciondý akcionáár je povinný splatir je povinný splatiťť upupíísaný vklad saný vklad 
najneskôr do 10 dnnajneskôr do 10 dníí od konania ustanovujod konania ustanovujúúceho ceho 
valnvalnéého zhromaho zhromažždenia.denia.
KaKažždý akciondý akcionáár mr máá prpráávo podievo podieľľaaťť sa na zisku, sa na zisku, 
prpráávo na vo na úúččasasťť pri riadenpri riadeníí a pra práávo na podiel z vo na podiel z 
majetkovmajetkovéého zostatku po likvidho zostatku po likvidáácii na zcii na zááklade klade 
hosp. výsledku.hosp. výsledku.
KaKažždý akciondý akcionáár môr môžže bye byťť majitemajiteľľom max.3 akciom max.3 akciíí..
KaKažždý zamestnanec môdý zamestnanec môžže vlastnie vlastniťť iba 1 akciu.iba 1 akciu.

StanovyStanovy



Riadiace a kontrolnRiadiace a kontrolnéé orgorgáányny

ValnValnéé zhromazhromažždeniedenie

PredstavenstvoPredstavenstvo

DozornDozornáá radarada

OrgOrgáányny



ValnValnéé zhromazhromažždeniedenie
Je najvyJe najvyššíšší orgorgáán spolon spoloččnosti.nosti.
PoPoččas trvania spoloas trvania spoloččnosti sa konajnosti sa konajúú min. dve min. dve 
valnvalnéé zhromazhromažždenia denia –– ustanovujustanovujúúce a ce a 
ukonukonččujujúúce.ce.
Na rokovanNa rokovaníí valnvalnéého zhromaho zhromažždenia denia obdrobdržžíí
kakažždý akciondý akcionáár hlasovacie lr hlasovacie líístky podstky podľľa poa poččtu tu 
akciakciíí, ktor, ktoréé vlastvlastíí..
ValnValnéé zhromazhromažždenie je uzndenie je uznášášaniaschopnaniaschopnéé, ak , ak 
ssúú prpríítomntomníí akcionakcionáári, vlastniaci min. 50 % akciri, vlastniaci min. 50 % akciíí..
PrPráávoplatnosvoplatnosťť rozhodnutrozhodnutíí vyvyžžaduje nadpoloviaduje nadpoloviččnnúú
vvääččššinu prinu príítomných hlasov.tomných hlasov.

OrgOrgáányny



PredstavenstvoPredstavenstvo

Predstavenstvo je Predstavenstvo je šštatuttatutáárny orgrny orgáán n 
spolospoloččnosti.nosti.
Rozhoduje o jej zRozhoduje o jej zááleležžitostiach poitostiach poččas as 
fungovania.fungovania.
Riadi Riadi ččinnosinnosťť jednotlivých oddelenjednotlivých oddeleníí..
ŠŠtudentsktudentskúú spolospoloččnosnosťť SHARKSHARK--TIS riadi 5 TIS riadi 5 
ččlennlennéé predstavenstvo, ktorpredstavenstvo, ktoréé je zje záároveroveňň
manamanažžmentom spolomentom spoloččnosti.nosti.

OrgOrgáányny



DozornDozornáá radarada

Je najvyJe najvyššíšší kontrolný orgkontrolný orgáán.n.
Dohliada na pôsobnosDohliada na pôsobnosťť a realiza realizááciu ciu 
podnikatepodnikateľľskskéého plho pláánu nu šštudentskej spolotudentskej spoloččnosti.nosti.
ČČlenom rady nesmie bylenom rady nesmie byťť ččlen predstavenstva.len predstavenstva.
Rada ma prRada ma práávo zvolavo zvolaťť mimoriadne valnmimoriadne valnéé
zhromazhromažždenie.denie.
Na zNa zááverevereččnom valnom zhromanom valnom zhromažždendeníí predkladpredkladáá
sprspráávu o výsledku kontrolnej vu o výsledku kontrolnej ččinnosti.innosti.

OrgOrgáányny



HospodHospodáárenie spolorenie spoloččnostinosti

ÚÚččtovntovnéé obdobie, obdobie, úúččtovntovnííctvo a mzdyctvo a mzdy

Rozdelenie hospodRozdelenie hospodáárskeho výsledkurskeho výsledku

StanovyStanovy



ÚÚččtovntovnéé obdobie, obdobie, úúččtovntovnííctvo a ctvo a 
mzdymzdy

CelCeléé ččasovasovéé obdobie existencie spoloobdobie existencie spoloččnosti, od nosti, od 
jej vzniku ajej vzniku ažž po likvidpo likvidááciu, sa z hciu, sa z hľľadiska adiska 
hospodhospodáárenia povarenia považžuje za jedno uje za jedno úúččtovntovnéé
obdobie.obdobie.
SpoloSpoloččnosnosťť vedie podvojnvedie podvojnéé úúččtovntovnííctvo.ctvo.
Zamestnanci spoloZamestnanci spoloččnosti dostnosti dostáávajvajúú mzdu za mzdu za 
vykonanvykonanúú prpráácu, ktorcu, ktoráá je stanovenje stanovenáá pre pre 
pracovnpracovnííkov 8,kov 8,-- sksk/hod a pre /hod a pre ččlenov lenov 
predstavenstva min. 50,predstavenstva min. 50,-- sksk za za úúččtovntovnéé obdobie. obdobie. 

Hosp.Hosp.



Rozdelenie hospodRozdelenie hospodáárskeho rskeho 
výsledkuvýsledku

ŠŠtudentsktudentskáá spolospoloččnosnosťť odvedie daodvedie daňň Junior Junior 
AchievementAchievement Slovensko vo výSlovensko vo výšške 19% zo svojho ke 19% zo svojho 
zisku.zisku.
Ak po ukonAk po ukonččeneníí trvania spol. bude vykazovatrvania spol. bude vykazovaťť
zisk valnzisk valnéé zhromazhromažždenie rozhodne o výdenie rozhodne o výšške ke 
dividend, odmien zamestnancov, rozdelendividend, odmien zamestnancov, rozdeleníí
ostatnostatnéého zisku.ho zisku.
Ak bude vykazovaAk bude vykazovaťť spol. stratu zhromaspol. stratu zhromažždenie denie 
rozhodne o vysporiadanrozhodne o vysporiadaníí zzáávvääzkov zo  zkov zo  
zzáákladnkladnéého imania alebo iných zdrojov.ho imania alebo iných zdrojov.

Hosp.Hosp.



VVššeobecneobecnéé a za zááverevereččnnéé
ustanoveniaustanovenia

SpoloSpoloččnosnosťť zanikne na zzanikne na zááklade klade 
rozhodnutia likvidarozhodnutia likvidaččnnéého valnho valnéého ho 
zhromazhromažždenia najneskôr do 15. mdenia najneskôr do 15. máája ja 
2007.2007.
Stanovy nadobStanovy nadobúúdajdajúú platnosplatnosťť a a úúččinnosinnosťť
po ich schvpo ich schváálenleníí na ustanovujna ustanovujúúcom com 
valnom zhromavalnom zhromažždendeníí..
Zmeny a doplnky stanov schvaZmeny a doplnky stanov schvaľľuje valnuje valnéé
zhromazhromažždenie.denie.

StanovyStanovy



PodnikatePodnikateľľský plský pláánn

Opis výrobyOpis výroby
KalkulKalkuláácie a rozpocie a rozpoččet net náákladovkladov
Marketingový plMarketingový pláánn
ĽĽudskudskéé zdrojezdroje
FinanFinanččný plný pláánn
PodpornPodpornéé dokumentydokumenty
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Opis výrobyOpis výroby

ČČajovajovňňaa
ImatrikulImatrikulááciacia
Pomoc Pomoc šštvrttvrtáákomkom
NaNašše kinoe kino
RozlRozlúúččka so ka so šštvrttvrtáákmikmi
MikulMikulášášske posedenie ske posedenie 
pre deti zamestnancovpre deti zamestnancov

PlPláánn



Opis výrobyOpis výroby

ČČajovajovňňaa
ImatrikulImatrikulááciacia
Pomoc Pomoc šštvrttvrtáákomkom
NaNašše kinoe kino
RozlRozlúúččka so ka so šštvrttvrtáákmikmi
MikulMikulášášske posedenie ske posedenie 
pre deti zamestnancovpre deti zamestnancov

Bude slBude slúúžžiiťť na predaj rôznych na predaj rôznych 
druhov druhov ččaju, kaju, kááv a horv a horúúcich cich ččokolokoláád. d. 
Produkty sa zProdukty sa záároveroveňň budbudúú predpredáávavaťť
na rôznych na rôznych šškolských akcikolských akciáách ako ch ako 
RodiRodiččovskovskéé zdruzdružženie, Deenie, Deňň
otvorených dverotvorených dveríí..

VýrobaVýroba



Opis výrobyOpis výroby

ČČajovajovňňaa
ImatrikulImatrikulááciacia
Pomoc Pomoc šštvrttvrtáákomkom
NaNašše kinoe kino
RozlRozlúúččka so ka so šštvrttvrtáákmikmi
MikulMikulášášske posedenie ske posedenie 
pre deti zamestnancovpre deti zamestnancov

VychVycháádzajdzajúúc zc z tradtradííciciíí sa aj nasa aj našša a šš. . 
s. SHARKTIS, rozhodla organizovas. SHARKTIS, rozhodla organizovaťť
ImatrikulImatrikulááciu prvciu prváákov vkov v JumboJumbo
centre. Tcentre. Tááto imatrikulto imatrikuláácia sa vcia sa vššak ak 
bude odlibude odliššovaovaťť od tých od tých 
predchpredcháádzajdzajúúcich. Bude formou cich. Bude formou 
ImatrikulaImatrikulaččnnéého plesu, na ktorom ho plesu, na ktorom 
sme pre prvsme pre prváákov pripravili rôzne kov pripravili rôzne 
ssúúťťaažže. Po ukone. Po ukonččeneníí ssúúťťaažženia enia 
bude vyhodnotenie abude vyhodnotenie a vvššetci dostanetci dostanúú
diplomy. Potom bude nasledovadiplomy. Potom bude nasledovaťť
prpríísaha asaha a vvššetci etci šštudenti prvtudenti prvéého ho 
roroččnnííka ka obdrobdržžiaia certifikcertifikááty oty o vstupe vstupe 
do cechu stavbdo cechu stavbáárskeho rskeho 
aa geodetickgeodetickéého. Aho. A potom sa môpotom sa môžže e 
zazaččaaťť zzáábava.bava.

VýrobaVýroba



Opis výrobyOpis výroby
KeKeďžďže e šštvrttvrtááci majci majúú v maturitnom v maturitnom 
obdobobdobíí veveľľa ua uččenia rozhodli sme enia rozhodli sme 
sa im pomôcsa im pomôcťť pri vypisovanpri vypisovaníí
maturitných obmaturitných obáálok podlok podľľa a 
stanovených predlôh.stanovených predlôh.

ČČajovajovňňaa
ImatrikulImatrikulááciacia
Pomoc Pomoc šštvrttvrtáákomkom
NaNašše kinoe kino
RozlRozlúúččka so ka so šštvrttvrtáákmikmi
MikulMikulášášske posedenie ske posedenie 
pre deti zamestnancovpre deti zamestnancov

VýrobaVýroba



Opis výrobyOpis výroby

ČČajovajovňňaa
ImatrikulImatrikulááciacia
Pomoc Pomoc šštvrttvrtáákomkom
NaNašše kinoe kino
RozlRozlúúččka so ka so šštvrttvrtáákmikmi
MikulMikulášášske posedenie ske posedenie 
pre deti zamestnancovpre deti zamestnancov

V Kine si V Kine si šštudenti majtudenti majúú momožžnosnosťť
pozriepozrieťť film prostrednfilm prostrednííctvom DVD ctvom DVD 
produkcie. Premietanie filmov sa produkcie. Premietanie filmov sa 
bude konabude konaťť vv priestoroch priestoroch šškoly. koly. 
KK dispozdispozííciciíí bude aj nabude aj našša a ččajovajovňňa, a, 
taktakžže si ke si k filmu môfilmu môžžu doku dokúúpipiťť
nienieččo nao na pitie. pitie. 

VýrobaVýroba



Opis výrobyOpis výroby

ČČajovajovňňaa
ImatrikulImatrikulááciacia
Pomoc Pomoc šštvrttvrtáákomkom
NaNašše kinoe kino
RozlRozlúúččka so ka so šštvrttvrtáákmikmi
MikulMikulášášske posedenie ske posedenie 
pre deti zamestnancovpre deti zamestnancov

DôstojnDôstojnáá rozlrozlúúččka so ka so šštudentmi tudentmi 
šštvrtých rotvrtých roččnnííkov, ktorkov, ktoráá sa sa 
uskutouskutoččnníí vv JumboJumbo centre. centre. 
VV programe vystprograme vystúúpia pia šštudenti so tudenti so 
svojimi mimosvojimi mimošškolskými aktivitami. kolskými aktivitami. 

VýrobaVýroba



Opis výrobyOpis výroby

ČČajovajovňňaa
ImatrikulImatrikulááciacia
Pomoc Pomoc šštvrttvrtáákomkom
NaNašše kinoe kino
RozlRozlúúččka so ka so šštvrttvrtáákmikmi
MikulMikulášášske posedenie ske posedenie 
pre deti zamestnancovpre deti zamestnancov

PlPláánujeme urobinujeme urobiťť program, sprogram, súúťťaažže e 
a rozdanie mikula rozdanie mikulášášskych balskych balííččkov, kov, 
ktorktoréé pripravpripravííme my. Rodime my. Rodiččia ia 
prispejprispejúú 50 Sk  na n50 Sk  na náákup balkup balííččka ka 
na jedno diena jedno dieťťa. a. 

VýrobaVýroba



KalkulKalkuláácie a rozpocie a rozpoččet net náákladovkladov

ČČajovajovňňaa
ImatrikulImatrikulááciacia
Pomoc Pomoc šštvrttvrtáákomkom
NaNašše kinoe kino
RozlRozlúúččka so ka so šštvrttvrtáákmikmi
MikulMikulášášske posedenie ske posedenie 
pre deti zamestnancovpre deti zamestnancov

NNáákladyklady



KalkulKalkuláácie a rozpocie a rozpoččet net náákladovkladov

ČČajovajovňňaa
ImatrikulImatrikulááciacia
Pomoc Pomoc šštvrttvrtáákomkom
NaNašše kinoe kino
RozlRozlúúččka so ka so šštvrttvrtáákmikmi
MikulMikulášášske posedenie ske posedenie 
pre deti zamestnancovpre deti zamestnancov

MarketingovMarketingovéé
nnáákladyklady

200 Sk200 Sk

NNáákup kup ččaju, kaju, káávy, vy, 
cukru, sirupucukru, sirupu

1 500 Sk1 500 Sk

MzdyMzdy 960 Sk960 Sk

PredpokladanPredpokladanéé
nnáákladyklady

2 660 Sk2 660 Sk

OOččakakáávanvanéé výnosyvýnosy 4 500 Sk4 500 Sk

HospodHospodáársky rsky 
výsledokvýsledok

1 8401 840 SkSk

NNáákladyklady



KalkulKalkuláácie a rozpocie a rozpoččet net náákladovkladov

ČČajovajovňňaa
ImatrikulImatrikulááciacia
Pomoc Pomoc šštvrttvrtáákomkom
NaNašše kinoe kino
RozlRozlúúččka so ka so šštvrttvrtáákmikmi
MikulMikulášášske posedenie ske posedenie 
pre deti zamestnancovpre deti zamestnancov

PrenPrenáájom jom 
miestnostimiestnosti

12 000 Sk12 000 Sk

HudbaHudba 2 000 Sk2 000 Sk

PropagPropagááciacia 500 Sk500 Sk

SOZASOZA 1 000 Sk1 000 Sk

ObObččerstvenieerstvenie 500 500 

MzdyMzdy 1 000 Sk1 000 Sk

PredpokladanPredpokladanéé
nnáákladyklady

18 000 Sk18 000 Sk

OOččakakáávanvanéé
výnosyvýnosy

28 800 Sk28 800 Sk

HospodHospodáársky rsky 
výsledokvýsledok

10 80010 800 SkSk

NNáákladyklady



KalkulKalkuláácie a rozpocie a rozpoččet net náákladovkladov

ČČajovajovňňaa
ImatrikulImatrikulááciacia
Pomoc Pomoc šštvrttvrtáákomkom
NaNašše kinoe kino
RozlRozlúúččka so ka so šštvrttvrtáákmikmi
MikulMikulášášske posedenie ske posedenie 
pre deti zamestnancovpre deti zamestnancov

MarketingovMarketingovéé
nnáákladyklady

20 Sk20 Sk

NNáákup tovarukup tovaru 1 050 Sk1 050 Sk

MzdyMzdy 800 Sk800 Sk

PredpokladanPredpokladanéé
nnáákladyklady

1 870 Sk1 870 Sk

OOččakakáávanvanéé
výnosyvýnosy

2 400 Sk2 400 Sk

HospodHospodáársky rsky 
výsledokvýsledok

530530 SkSk

NNáákladyklady



KalkulKalkuláácie a rozpocie a rozpoččet net náákladovkladov

ČČajovajovňňaa
ImatrikulImatrikulááciacia
Pomoc Pomoc šštvrttvrtáákomkom
NaNašše kinoe kino
RozlRozlúúččka so ka so šštvrttvrtáákmikmi
MikulMikulášášske posedenie ske posedenie 
pre deti zamestnancovpre deti zamestnancov

PrenPrenáájom miestnostijom miestnosti 1 Sk1 Sk

VypoVypožžiiččanie filmuanie filmu 50 Sk50 Sk
MarketingovMarketingovéé
nnáákladyklady

50 Sk50 Sk

MzdyMzdy 120 Sk120 Sk
ObObččerstvenieerstvenie 100 Sk100 Sk
PredpokladanPredpokladanéé
nnáákladyklady

321 Sk321 Sk

OOččakakáávanvanéé výnosy výnosy 
z lz líístkovstkov

600 Sk600 Sk

HospodHospodáársky rsky 
výsledok na jedno výsledok na jedno 
premietaniepremietanie

279279 SkSk

NNáákladyklady



KalkulKalkuláácie a rozpocie a rozpoččet net náákladovkladov

ČČajovajovňňaa
ImatrikulImatrikulááciacia
Pomoc Pomoc šštvrttvrtáákomkom
NaNašše kinoe kino
RozlRozlúúččka so ka so šštvrttvrtáákmikmi
MikulMikulášášske posedenie ske posedenie 
pre deti zamestnancovpre deti zamestnancov

PrenPrenáájom jom 
miestnostimiestnosti

4 000 Sk4 000 Sk

MarketingovMarketingovéé
nnáákladyklady

100 Sk100 Sk

MzdyMzdy 200 Sk200 Sk

PredpokladanPredpokladanéé
nnáákladyklady

4 300 Sk4 300 Sk

OOččakakáávanvanéé
výnosy z lvýnosy z líístkovstkov

5 000 Sk5 000 Sk

HospodHospodáársky rsky 
výsledokvýsledok

700700 SkSk

NNáákladyklady



KalkulKalkuláácie a rozpocie a rozpoččet net náákladovkladov

ČČajovajovňňaa
ImatrikulImatrikulááciacia
Pomoc Pomoc šštvrttvrtáákomkom
NaNašše kinoe kino
RozlRozlúúččka so ka so šštvrttvrtáákmikmi
MikulMikulášášske posedenie ske posedenie 
pre deti zamestnancovpre deti zamestnancov

NNááklady na klady na 
balibaliččkyky

500 Sk500 Sk

HudbaHudba 300 Sk300 Sk

ProgramProgram 200 Sk200 Sk

MzdyMzdy 50 Sk50 Sk

PredpokladanPredpokladanéé
nnáákladyklady

1 050 Sk1 050 Sk

OOččakakáávanvanéé
výnosyvýnosy

1 200 Sk1 200 Sk

HospodHospodáársky rsky 
výsledokvýsledok

150150 SkSk

NNáákladyklady



Marketingový plMarketingový pláánn
MarketingovMarketingováá stratstratéégia sa bude zameriavagia sa bude zameriavaťť hlavne na hlavne na 
šštudentov tudentov šškoly. Pri propagkoly. Pri propagáácii bude spolocii bude spoloččnosnosťť vyuvyužžíívavaťť
hlavne reklamnhlavne reklamnéé akcie vakcie v šškolskom rozhlase, plagkolskom rozhlase, plagááty aty a osobný osobný 
kontakt so kontakt so šštudentmi. tudentmi. 
ReklamnReklamnúú kampakampaňň na podporu predaja výrobkov zana podporu predaja výrobkov začčneme neme 
aspoaspoňň týtýžždedeňň pred predajom jednotlivých výrobkov resp. pred predajom jednotlivých výrobkov resp. 
poskytovanposkytovaníím jednotlivých slum jednotlivých služžieb. ieb. 
StratStratéégia spologia spoloččnosti sa bude snosti sa bude súústredistrediťť len na poskytovanie len na poskytovanie 
výrobkov avýrobkov a sluslužžieb, oieb, o ktorktoréé bude zbude zááujem. ujem. 
CenovCenováá politika bude vychpolitika bude vycháádzadzaťť zz traditradiččných cien na danom ných cien na danom 
trhu pritrhu priččom hlavným zom hlavným záámerom bude merom bude ččo najvo najvääččšíší výnos výnos 
zz predaja. Pri predaji svojich výrobkov apredaja. Pri predaji svojich výrobkov a sluslužžieb sme ieb sme 
rozhodnutý uspierozhodnutý uspieťť vysokou kvalitou avysokou kvalitou a nníízkou cenou. zkou cenou. 

PlPláánn



ĽĽudskudskéé zdrojezdroje
Budeme sa snaBudeme sa snažžiiťť
oo zodpovednoszodpovednosťť vovočči i 
spolospoloččnosti, bynosti, byťť informovaný informovaný 
oo problprobléémoch jednotlivých moch jednotlivých 
oddelenoddeleníí aa rierieššiiťť problprobléémy my 
týkajtýkajúúce sa spoloce sa spoloččnosti nosti ččo o 
najlepnajlepššie aie a najzodpovednejnajzodpovednejššie.  ie.  
NaNaššou ou úúlohou je aj udrlohou je aj udržžiavanie iavanie 
pracovnej morpracovnej moráálky lky 
zamestnancov vzamestnancov v podniku aby podniku aby 
vedeli pracovavedeli pracovaťť ako tako tíím, m, 
podporovapodporovaťť ich aich a pompomááhahaťť im im 
rozvrozvííjajaťť ich schopnosti. ich schopnosti. 

PlPláánn ĎĎalalššiaia



ĽĽudskudskéé zdrojezdroje
KonkrKonkréétne tne úúlohy lohy ľľudských zdrojov:udských zdrojov:

ViesViesťť aktuaktuáálne zlne zááznamy vo výplatnej listineznamy vo výplatnej listine
ZaznamenZaznamenáávanie dochvanie docháádzky zamestnancovdzky zamestnancov
HodnotiHodnotiťť jednotlivých pracovnjednotlivých pracovnííkovkov

SamostatnSamostatnéé úúlohy Viceprezidenta:lohy Viceprezidenta:
ZZáápisnica z valných zhromapisnica z valných zhromažždendeníí
VytvVytvááraraťť pracovnpracovnéé zmluvyzmluvy
VytvVytvááraraťť výplatnvýplatnéé listinylistiny
AsistovaAsistovaťť pri publikovanpri publikovaníí výrovýroččnej sprnej spráávyvy
ViesViesťť zzááznamy o akcionznamy o akcionáároch.roch.

PlPláánn



FinanFinanččný plný pláánn
NNáákladyklady VýnosyVýnosy HospodHospodáársky rsky 

výsledokvýsledok
KinoKino 321321 600600 279279
ČČajovajovňňaa 2 6602 660 4 5004 500 1 8401 840
ImatrikulImatrikulááciacia 18 00018 000 28 80028 800 10 80010 800

MikulMikulášášsky vesky veččierokierok 1 0501 050 1 2001 200 150150
MaturitnMaturitnéé pomôckypomôcky 1 8701 870 2 4002 400 530530
RozlRozlúúččka so ka so 
šštvrttvrtáákmikmi

4 3004 300 5 0005 000 700700

Nepriame nNepriame náákladyklady --1 0001 000
MzdyMzdy --1 0501 050
SpoluSpolu 28 20128 201 42 50042 500 12 24912 249
DPHDPH --2 3272 327
Disponibilný ziskDisponibilný zisk 9 9229 922

PlPláánn



PodpornPodpornéé dokumentydokumenty

Zmluva o zdruZmluva o združženeníí šštudentov APE pri SPtudentov APE pri SPŠŠ
S a G KoS a G Koššice ice –– zaregistrovanzaregistrovanáá na JASR na JASR čč.  .  
065/2006.065/2006.
Stanovy Stanovy šštudentskej spolotudentskej spoloččnosti nosti SHARKSHARK--
TIS TIS –– schvschváálenlenéé na valnom zhromana valnom zhromažždendeníí
ddňňa 30.10.2006a 30.10.2006

PlPláánn



ManaManažžment spoloment spoloččnostinosti

ObsahObsah

PrezidentkaPrezidentka Ivana Ivana PethoovaPethoova

VP MarketinguVP Marketingu TomTomášáš ČČubanuban

VP VýrobyVP Výroby MMáária ria KuncovKuncováá

VP financiVP financiíí PatrPatríícia cia 
VoloVološšinyiovinyiováá

VP VP ĽĽudských udských 
zdrojovzdrojov

Daniela Daniela 
MorosovMorosováá



MarketingMarketing

ZaoberZaoberáá s s 
prieskumom trhu, prieskumom trhu, 
reklamou a odbytom reklamou a odbytom 
výrobkov pre výrobkov pre 
spolospoloččnosnosťť..

ObsahObsah



VýrobaVýroba

ZabezpeZabezpeččuje výrobu uje výrobu 
produktov a produktov a 
poskytovanie sluposkytovanie služžieb ieb 
pre zpre záákaznkaznííkov.kov.

ObsahObsah



FinancieFinancie

Oddelenie tvorOddelenie tvoríí
podnikatepodnikateľľský plský pláán a n a 
zzáámer spolomer spoloččnosti, nosti, 
tvoria rozpotvoria rozpoččty pre ty pre 
jednotlivjednotlivéé akcie, akcie, 
kontrolujkontrolujúú rozporozpoččet et 
spolospoloččnosti.nosti.

ObsahObsah



ĽĽudskudskéé zdrojezdroje

Oddelenie sa Oddelenie sa 
komplexne starkomplexne staráá o o 
svojich svojich 
zamestnancov, zamestnancov, 
sleduje dochsleduje docháádzku, dzku, 
produktivitu prproduktivitu prááce, ce, 
odmeodmeňňovanie, ovanie, 
udrudržžiavanie moriavanie moráálky a lky a 
koordinuje prkoordinuje príípravu pravu 
výrovýroččnej sprnej spráávy.vy.

ObsahObsah



ŠŠtudentsktudentskáá spolospoloččnosnosťť
Ako Ako šštudenti sme dostali tudenti sme dostali 
momožžnosnosťť vyuvyužžiiťť v rv ráámci mci 
predmetu aplikovanej predmetu aplikovanej 
ekonekonóómie vytvorimie vytvoriťť si si 
vlastnvlastnúú spolospoloččnosnosťť. Ako . Ako 
spolospoloččnosnosťť sa snasa snažžííme me 
realizovarealizovaťť sa pri riadensa pri riadeníí
skutoskutoččnej spolonej spoloččnosti, nosti, 
aby sme sa dokaby sme sa dokáázali zali 
uplatniuplatniťť v rev reáálnom lnom žživote. ivote. 

ObsahObsah



NaNašše akciee akcie

ImatrikulImatrikulááciacia
VoVoľľba Miss Mister ba Miss Mister 
Cechu stavbCechu stavbáárskehorskeho

ObsahObsah



NaNašše akciee akcie

ImatrikulImatrikulááciacia
VoVoľľba Miss Mister ba Miss Mister 
Cechu stavbCechu stavbáárskehorskeho

ImatrikulImatrikuláácia sa cia sa 
konala 15. novembra konala 15. novembra 
v JUMBO centre. v JUMBO centre. 
CieCieľľom imatrikulom imatrikuláácie cie 
bolo prijatie nabolo prijatie naššich ich 
novnovááččikov do Cechu ikov do Cechu 
stavbstavbáárskeho a rskeho a 
geodetickgeodetickéého.ho.

AkcieAkcie



NaNašše akciee akcie
ImatrikulImatrikulááciacia
VoVoľľba Miss Mister ba Miss Mister 
Cechu stavbCechu stavbáárskehorskeho

VoVoľľba Miss a Mister ba Miss a Mister 
cechu stavbcechu stavbáárskeho rskeho 
sa konala v rsa konala v ráámci mci 
ImatrikulImatrikuláácie. V cie. V 
histhistóórii prvou Miss sa rii prvou Miss sa 
stala stala Daniela Daniela 
DudrDudrííkovakova z 1. B z 1. B 
triedy a prvým Mister triedy a prvým Mister 
sa stal sa stal Peter Peter 
ZZááhumenskýhumenský z 3. D z 3. D 
triedy.triedy.

AkcieAkcie



MissMiss

AkcieAkcie



MisterMister

AkcieAkcie



PripravujemePripravujeme

ČČajovajovňňaa
NaNašše kinoe kino
RozlRozlúúččka so ka so šštvrttvrtáákmikmi
MikulMikulášášske posedenie ske posedenie 
pre detipre deti

ObsahObsah



PripravujemePripravujeme

ČČajovajovňňaa
NaNašše kinoe kino
RozlRozlúúččka so ka so šštvrttvrtáákmikmi
MikulMikulášášske posedenie ske posedenie 
pre detipre deti

Bude slBude slúúžžiiťť na predaj rôznych na predaj rôznych 
druhov druhov ččaju, kaju, kááv a horv a horúúcich cich 
ččokolokoláád. Produkty sa zd. Produkty sa záároveroveňň
budbudúú predpredáávavaťť na rôznych na rôznych 
šškolských akcikolských akciáách ako Rodich ako Rodiččovskovskéé
zdruzdružženie, Deenie, Deňň otvorených dverotvorených dveríí..



PripravujemePripravujeme

ČČajovajovňňaa
NaNašše kinoe kino
RozlRozlúúččka so ka so šštvrttvrtáákmikmi
MikulMikulášášske posedenie ske posedenie 
pre detipre deti

V Kine si V Kine si šštudenti majtudenti majúú momožžnosnosťť
pozriepozrieťť film prostrednfilm prostrednííctvom DVD ctvom DVD 
produkcie. Premietanie filmov sa produkcie. Premietanie filmov sa 
bude konabude konaťť vv priestoroch priestoroch šškoly. koly. 
KK dispozdispozííciciíí bude aj nabude aj našša a ččajovajovňňa, a, 
taktakžže si ke si k filmu môfilmu môžžu doku dokúúpipiťť
nienieččo nao na pitie.pitie.



PripravujemePripravujeme

ČČajovajovňňaa
NaNašše kinoe kino
RozlRozlúúččka so ka so 
šštvrttvrtáákmikmi
MikulMikulášášske posedenie ske posedenie 
pre detipre deti

DôstojnDôstojnáá rozlrozlúúččka so ka so šštudentmi tudentmi 
šštvrtých rotvrtých roččnnííkov, ktorkov, ktoráá sa sa 
uskutouskutoččnníí vv JumboJumbo centre. centre. 
VV programe vystprograme vystúúpia pia šštudenti so tudenti so 
svojimi mimosvojimi mimošškolskými aktivitami.kolskými aktivitami.



PripravujemePripravujeme

ČČajovajovňňaa
NaNašše kinoe kino
RozlRozlúúččka so ka so šštvrttvrtáákmikmi
MikulMikulášášske ske 
posedenie pre detiposedenie pre deti

PlPláánujeme urobinujeme urobiťť program, sprogram, súúťťaažže e 
a rozdanie mikula rozdanie mikulášášskych balskych balííččkov, kov, 
ktorktoréé pripravpripravííme my. Rodime my. Rodiččia ia 
prispejprispejúú 50 Sk  na n50 Sk  na náákup balkup balííččka ka 
na jedno diena jedno dieťťa.a.



FotogalFotogaléériaria

ObsahObsah ĎĎalalššieie



FotogalFotogaléériaria

ĎĎalalššieieObsahObsah



FotogalFotogaléériaria
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FotogalFotogaléériaria

ObsahObsah



V Mene celej V Mene celej šštudentskej tudentskej 
spolospoloččnosti SHARKnosti SHARK--TISTIS

VVáámm

ĎĎAKUJEMEAKUJEME
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