
1 
 

BIG TWELVE, JA firma programu aplikovaná ekonómia, 

pri SOŠ podnikania, Masarykova 24, 081 79 Prešov 

BIG TWELVE 
 

 Priebežná správa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016/2017  

Miroslav Vrabeľ  

 



2 
 

Obsah  

 

Príhovor k akcionárom ...............................................................................................3 

Profil spoločnosti ........................................................................................................4 

Charakteristika oddelení.............................................................................................5 

Cieľ SWOT analýza....................................................................................................6 

Vlastnícka štruktúra spoločnosti.................................................................................7 

Činnosti......................................................................................................................8 

Výnosy a straty........................................................................... .............................10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 

Vážení akcionári, 

dovoľte nám predložiť priebežnú správu o činnosti JA firmy Big Twelve pri SOŠ 

podnikania v Prešove. JA Firma Big Twelve má za sebou päť mesiacov pôsobenia. 

Počas tohto obdobia sme vytrvalo pracovali, aby sme uspokojili našich zákazníkov 

a tak tiež našich akcionárov.  

Big Twelve bola založená v školskom roku 2016/2017 v rámci programu Aplikovaná 

ekonómia. 

Názov „Big Twelve“, v preklade znamená veľká dvanástka, je odvodený od toho, že 

v týme je nás dvanásť tým pádom tvoríme veľkú dvanástku na trhu.  

Náš tým je zložený z 12 žiakov, z toho sú 4 viceprezidenti a jedná prezidentka JA firmy. 

Každý viceprezident spravuje svoje oddelenie pod dohľadom  prezidentky. Každý 

viceprezident ma aj svojich pomocných asistentov.  

JA firma  sa na začiatku svojej činnosti zameriavala na predaj zdravej výživy, po ktorej  

žiaľ nebol až taký dopyt ako sme očakávali. Vo firme sme prehodnotili svoje ciele 

a plány, výsledkom bolo pozmenenie plánu. Zamerali sme sa na predaj ručne 

vyrobených a lahodných perníkov, múffinov, lízaniek  pizzových slimákov a rôznych 

iných balených cukroviniek. Svojou činnosťou sme snažili dosiahnuť čo najväčšiu 

spokojnosť našich zákazníkov, učiteľov a žiakov našej školy. 

Za uplynulých päť mesiacov sme narazili na množstvo komplikácií. Ich postupné 

riešenie nás obohacovalo a motivovalo. Verím, že to, čo robíme, nielen vyformuje náš 

charakter a pripraví nás na profesionálny život, ale že naše produkty zlepšujú a naďalej 

budú zlepšovať spokojnosť našich zákazníkov.  

Na záver by sme radi poďakovali  pánovi učiteľovi, ktorý  nás od samotného založenia 

firmy sprevádza a poskytuje nám cenné rady. 

 

 

 

 



4 
 

Základné údaje o spoločnosti 

 
Obchodné meno: BIG TWELVE, JA firma programu aplikovaná ekonómia

  
Sídlo spoločnosti: SOŠ podnikania, Prešov  
 
Predmet podnikania: Výroba a predaj výrobkov produktov 
 
Počet predaných akcií: 98 kusov 
 
Počet akcionárov: 60 
 
Hodnota jednej akcie: 2,- € 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

VICEPREZIDENT PRE ĽUDSKÉ 

ZDROJE 
Soňa Glončáková 

Štefánia Uličná 

PREZIDENT 
Nikola Guľašová 

  

VICEPREZIDENT  

PRE  FINANCIE 
Marianna Pardusová 

Pavel Chovan 

VICEPREZIDENT  

PRE  MARKETING 
Patrícia Adamková 

Radka Belišová 

VICEPREZIDENT PRE VÝROBU 
Monika Krajňak  

Petra Krafčáková 

Martina Hirková 

Júlia Šimčíková 

Dominika Ščecinová 
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Charakteristika oddelení  

 

Marketing 

Bol a stále je veľmi dôležitou súčasťou predaja a preto sa oddelenie marketingu firmy 

usilovalo o maximálnu spokojnosť zákazníkov, ako aj adaptáciu na trhu.  

Našich žiakov sme zvyčajne informovali o predaji pomocou školského rozhlasu, ale 

tiež pomocou plagátov v triedach a našej web stránky. Viceprezidentka so svojou 

pomocníčkou každý predaj nádherne naaranžovali, aby prilákali čo najviac 

zákazníkov. 

Patrícia Adamková - viceprezidentka pre oddelenie marketingu  

 

Oddelenie výroby 

 

Naša podnikateľská činnosť bola zameraná na predaj cukroviniek alebo obdobných 

sladkých produktov či tovarov.  

Každý člen oddelenia bol aj výrobcom našich produktov. Produkty sme pripravovali 

a balili doma, pretože v škole to nebolo možné. Keďže naše výrobky boli vyrobené 

z domácich surovín, boli oveľa  výživnejšie a chutnejšie ako tie kupované. Predaj sme 

organizovali po valnom zhromaždení až do súťaže, približne dvakrát do  mesiaca. 

Kupujúci boli vždy mimoriadne spokojní, o čom svedčí aj pochvala, ktorú sme vždy 

dostali.  

Monika Krajňak - viceprezidentka pre oddelenie výroby  

 

Ľudské zdroje  

 

Toto oddelenie bolo zodpovedné za odmeňovanie zamestnancov, evidenciu 

zamestnancov a evidenciu akcionárov. Oddelenie pre ľudské zdroje malo niekoľko 

špecifických úloh:  
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- viedlo záznamy o akcionároch, zoznam mien a adries všetkých akcionárov s 

číslami akcií,  

- udržiavalo podnikové záznamy ako pracovné zmluvy,  

- hmotnú zodpovednosť,  

- zmluvu o združení a zakladaciu listinu,  

- zápisnice z porád manažmentu,  

- viedlo spoločnosť k úspechu a cieľavedomosti, 

- robilo pohovory so zamestnancami, 

- dohliadalo na  morálku na pracovisku a tiež sa snažilo vytvoriť príjemnú 

atmosféru na pracovisku a dobré priateľské vzťahy. 

 

 

Cieľ  

Cieľom JA Firmy Big Twelve bolo: 

 vyskúšať si v praxi všetko, čo súvisí so založením, podnikaním a zánikom 

spoločnosti, 

 uspokojovať potreby svojich zákazníkov, 

 dosahovať zisk, 

 vyplatiť menovitú hodnotu akcií a dividendy akcionárom, 

 naučiť sa tvoriť, vyrábať a obchodovať v tíme, 

 preniesť naše teoretické vedomosti do praxe.  
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SWOT analýza  

Silné stránky Slabé stránky 

 Tímová práca 

 Žiadaná služba 

 Kreativita 

 Chuť riešiť problémy 

 Predstavivosť členov skupiny 

 Žiadne skúsenosti s podnikaním 

 Malá nezodpovednosť niektorých 

členov spoločnosti 

 Vyhýbanie sa práci 

Príležitosti Riziká a hrozby  

 Získanie nových poznatkov 

a príležitostí 

 Zvýšenie vlastného 

sebavedomia  

 Učenie sa robiť kompromisy  

 Logické uvažovanie 

 Nezáujem u vybranej skupiny 

zákazníkov 

 Konkurencia 

 

 

 

 

Vlastnícka štruktúra spoločnosti  

 

 

Akcionári 

Počet 

predaných 

akcií (ks) 

Suma 
Percentuálne 

vyjadrenie 

Zamestnanci školy /9/ 12 24,-€ 15,00% 

Žiaci školy /1/ 1 2,-€ 1,66% 

Členovia spoločnosti 

/12/ 
12 24,-€ 20,00% 

Ostatní akcionári /38/ 73 146,-€ 61,34% 

Spolu /60/ 98 196,-€ 98% 
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Činnosti  

Valné zhromaždenie  

      

 

Prvá výroba predaj zdravej výživy 
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Valentínsky predaj  

    

 

 

Predaj lízaniek a koláčikov 
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Predaj pizzových rožkov a koláčikov 

 

 

Predaj muffinov 

 

 

Predaj veľkonočných perníkov na DOD našej škole 
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Prehľad o príjmoch, výdavkoch a výsledku hospodárenia 

 

Príjmy z podnikateľskej činnosti (Tržby) 

 Č.r.  Suma 

Príjmy z predaja tovaru 01 34,05 € 

Príjmy z predaja výrobkov 02 57,34 € 

Príjmy z predaja služieb  03 0,00 

Iné príjmy 04 0,00 

Príjmy SPOLU (r. 01+r. 02+r.03+r.04) 05 91,39 € 

     

Výdavky za podnikateľskú činnosť  

 Č.r.  Suma 

Výdavky na materiál 06 3,16 € 

Výdavky za nákup tovaru 07 51,60 € 

Mzdy 08 0,00 

Iné výdavky 09 0,00 

Výdavky SPOLU (r. 06+r. 07+r.08+r.09) 10 54,76 € 

 

Výsledky hospodárenia  

 Č.r.  Suma 

Príjmy spolu (r.05) 11 91,39 € 

Výdavky spolu  (r.10) 12 54,76 € 

Výsledok hospodárenia (r.11-r.12) 13 36,63 € 

Daň z príjmu JA Firmy (22% z r. 13) 14 8,00 € 

Daň z príjmu JA Firmy splatná do JA Slovensko 15 8,00 € 

Čistý zisk/ Strata (r.13-r.15) 16 28,63 € 

 

Pomocné výpočty 

 Č.r.   

Počet kusov emitovaných akcií 001 98 

Nominálna hodnota jednej akcie 002 2,00 € 

Celková hodnota upísaných akcií 003 196,00 € 

   

Zostatok peňazí v pokladni 006 232,63 € 

 

Overenie: učiteľ aplikovanej ekonómie                         Ing. Miroslav Vrabeľ, v.r. 


