Študentská spoločnosť
Elit School Agency
Košice

Predmet činnosti
Na základe možnosti, ktorú nám poskytla spoločnosť Junior Achievment
Slovensko sme sa ako študenti IV. Ab triedy Súkromnej strednej
odbornej školy Postupimská 37 – bilingválna obchodná akadémia
v Košiciach rozhodli založiť študentskú spoločnosť pod názvom Elit
School Agency, š. s.
Predmetom podnikania je organizácia spoločenských akcií ako pre
študentov tak aj pre učiteľov a predávanie žolíkov na záchranu „kože“
študenta pred odpoveďou. Budú to nové a originálne nápady, ktoré sa
často na iných školách nevidia.
Finančné prostriedky študentskej spoločnosti budú nadobudnuté predajom
akcií našej študentskej spoločnosti. Získané peniaze z predaja akcií budú
našim základným imaním.

Štruktúra spoločnosti Elit School Agency, š. s
Prezidentka:
Viceprezident financií:
Viceprezident výroby:
Viceprezident marketingu a predaja:
Viceprezident ľudských zdrojov:

Kitti Némethová
Veronika Fabová
Angelika Švajková
Jaroslav Bartko
Tatiana Andrašková

Prezident:
Kitti Némethová

Oddelenie sekretariátu:
Kristína Tóthová

Viceprezident financií:

Veronika Fabová

Viceprezident
výroby:

Angelika Švajková

Frederika Ferencová

Viceprezident
ľudských zdrojov:

Viceprezident
marketingu
a predaja:

Tatiana Andrašková

Jaroslav Bartko

Anna Júlia
Orendáčová

Nikola Jopeková
Martin Kardošš

2. OPIS PODNIKU
Študentská spoločnosť Elit School Agency, š. s. sídli v Súkromnej strednej
odbornej škole v Košiciach a vznikla na základe zmluvy o združení podľa
občianskeho zákonníka §829 a nasledujúca zmluva bola riadne registrovaná
v JASR.
Od toho okamihu začali členovia študentskej spoločnosti s prípravou
Ustanovujúceho valného zhromaždenia. Svoj vklad do podniku vpísalo 50
akcionárov.
Podľa finančného plánu na obdobie existencie ŠS budú tieto finančné zdroje
stačiť na finančné zabezpečenie prevádzky podniku.
Spoločnosť Elit School Agency, š. s. sídli v priestoroch SSOŠ Postupimská 37,
040 22 v Košiciach. Podľa dohody s vedením školy môže využívať technické
zariadenia školy. Spoločnosť Elit School Agency, š. s. ukončí svoju činnosť
najneskôr do 15. mája 2014.
Manažment Elit School Agency, š. s.:
Prezidentka:
Viceprezidentka výroby:
Viceprezidentka financií:
Viceprezident marketingu:
Viceprezident ľudských zdrojov:

Kitti Némethová
Angelika Švajková
Veronika Fabová
Jaroslav Bartko
Tatiana Andrašková

Akcie organizované spoločnosťou
Imatrikulácia:
Spoločenská akcia organizovaná pre prvákov, hlavnou myšlienkou je ich
privítanie a zaradenie do školského kolektívu. Súčasťou programu
imatrikulačného večierka budú rôzne súťaže, premietanie videí, čítanie
prváckych sľubov, voľná zábava a losovanie tomboly.
Predaj žolíkov na škole:
Žolíky predstavujú „oslobodenie“ od ústnej odpovede z akéhokoľvek predmetu,
ktoré budú predávané na dve použitia. V podstate ide o kartičky, na ktoré sa
napíše dátum a podpíše sa skúšajúci učiteľ, u ktorého bol žolík uplatnený. Na

kartičke bude pečiatka školy a podpis riaditeľky, bez ktorých žolík nie je
uplatniteľný.
Noc v škole s raňajkami:
Počas tejto akcie by sme chceli predávať popcorn, nejaké nápoje a púšťať filmy
cez projektor. Zabezpečili by sme miesto na spanie pre každého študenta.
Ráno by sme predávali „raňajkové balíčky“, jednalo by sa o rožky s džemom,
nutelou a syrom k čomu by sa podávala káva, čaj alebo kakao.
Požičiavanie kancelárskych pomôcok:
Každému sa už určite niekedy stalo, že tesne pred písomkou zistil, že nemá
pravítko alebo uhlomer, prípadne kalkulačku či dvojhárok na školskú prácu.
Práve preto sme sa rozhodli požičiavať študentom tieto pomôcky za nejaký
symbolický poplatok.
Školské vianočné trhy:
Celá akcia sa uskutoční v priestoroch našej školy. Každý z predávajúcich si
zakúpi vstupenku, ktorá mu zabezpečí miesto na predaj, ktoré bude vlastniť
počas vianočných trhov. Predmetom predaja budú predmety alebo aj výrobky
predávajúcich, ktoré si na tento deň pripravia a prinesú.
Úspechy na súťaži
Zúčastnili sme sa na súťaži Študentský veľtrh cvičných firiem v rámci
Európskeho týždňa malého a stredného podnikania a získali sme nasledujúce
ceny:
V kategórii - najlepší stánok sme získali 2. miesto.
V kategórií - najlepší katalóg sme sa získali 1. miesto

