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Charakteristika firmy 

Názov firmy: U Zdenka, JA Firma 

Miesto podnikania: SPŠ Poprad 

Adresa: Mnoheľova 828, Poprad 

Predmet podnikania:  1. Organizovanie kultúrnych a verejnoprospešných 

         akcíí   

    2. Predaj občerstvenia v školskom bufete 

    3. Návrh a výroba nového produktu 

Doterajšie aktivity:   

1. SPŠ má talent 
2. Študentská kvapka krvi 
3. Mikulášske darčeky 
4. Vianočná lotéria 
5. Školský bufet 
6. Nový produkt 

Vstupný kapitál získaný predajom akcií: 52,50 eur 

Doterajšie príjmy: 1553, 52 eur 

Doterajšie výdavky: 1178,78 eur 
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Príhovor prezidentky 

Moje meno je Viktória Hegedüšová a som 

prezidentkou JA Firmy, U Zdenka. Dovoľte, 

aby som vám predstavila našu firmu.  

Dňa 3. 10. 2016 sa na Strednej priemyselnej 

škole v Poprade konalo valné zhromaždenie, 

na ktorom bol odsúhlasený podnikateľský 

plán a stanovy a zvolený manažment 

i dozorná rada JA Firmy. Od toho dňa sme sa hneď pustili do práce tak, aby 

sme na konci nášho podnikateľského obdobia dosiahli čo najlepšie finančné 

výsledky a získali i cenné skúsenosti. Tomuto cieľu sme podriadili aj predmet 

činnosti JA Firmy. 

Od tohto dátumu už ubehlo dosť času a my máme za sebou viacero 

úspešných akcií, no máme však ešte  niekoľko akcií pred sebou. Chystáme sa 

zorganizovať futbalový turnaj pre žiakov našej školy a venujeme sa výrobe 

nového produktu, ktorý by som chcela na tomto mieste predstaviť : 

Zdenky 

chipsy s omáčkou vo forme dva v jednom.  

Je to spojenie balíčka chipsov s veľmi chutnou omáčkou, ktorú si zákazníci 

môžu vybrať podľa chuti. Nemusia kupovať dva produkty osobitne. Navyše  

obal si vyrábame sami z roliek od toaletného papiera, či 

kuchynských utierok. 

Je to šetrné voči prírode a navyše laik to ani nezbadá, vďaka vrchnému 

obalu, ktorý sme si taktiež navrhli sami.  

Zdenky sú úplne jedinečné spojenie lahodných chipsov a omáčky v jednom 

balení. Sú originálne svojim dizajnom a tvarom, ktorý ľahko pribalíte do tašky, 

kabelky, ruksaku, alebo len tak do nákupného košíka s pomyslením na večerný 

film.  Ich chuti odolá len máloktorá chuťová bunka.  
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Viceprezidentka marketingu 

Moje meno je Viktória Pavličková a som 

viceprezidentkou marketingu. Oddelenie 

marketingu ma za úlohu propagovať nové 

produkty, zabezpečiť všetky formy 

marketingovej komunikácie tak, aby sme 

nielen upútali pozornosť zákazníkov, ale 

získali  ich aj pre kúpu našich produktov.  

Všetky akcie uskutočnené našou JA 

Firmou U Zdenka sú propagované zaujímavými plagátmi, príspevkami na našej 

facebookovej stránke a taktiež sú vyhlásené v školskom rozhlase.   

Pri práci sme stále všetci zamestnanci firmy v kontakte,  a to robí našu prácu 

efektívnou. Snažíme sa, aby sa o rôznych akciách a podujatiach dozvedel každý 

žiak i učiteľ na škole. Sme zato, že ak budeme správne šíriť informácie 

a dostávať ich do povedomia ľudí, tak sa náš produkt bude predávať oveľa viac.  

Našimi zákazníkmi nie sú len žiaci našej školy, ale aj učitelia, či bežní ľudia, ktorí 

navštívia školu a prídu si naše produkty zakúpiť. Preto si myslíme, že dobrá 

reklama je dôležitá preto, aby sa o našom produkte dozvedeli nielen žiaci na 

SPŠ.   
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Viceprezidentka financií 

Moje meno je Michaela Balentová a som 

viceprezidentkou financií. Oddelenie 

financií má za úlohu kontrolovať finančné 

operácie, správne účtovať a nezanedbávať 

inventúry.  

Všetky naše finančné operácie  dôsledne 

dokladujeme  a účtujeme pod príslušným 

číslom a na základe dokladov, a to 

pomocou programu alfa. Všetky oddelenia firmy úzko spolupracujú. 

Našim zámerom je predať čo najväčšie množstvo tovaru a  dosiahnuť čo 

najväčší zisk. K 27.3.2017 bol príjem za predaj výrobkov a služieb vo výške        €. 

V našej škole nepodnikáme sami. Je tu ešte jeden bufet, ktorý vlastní externý 

podnikateľ. Toto konkurenčné prostredie nás núti ceny tovaru prispôsobiť 

finančnej situácií našich zákazníkov a cenám konkurencie. 

Učitelia a žiaci podporili našu firmu U Zdenka kúpou akcií a stali sa akcionármi 

firmy. Cena akcie bola 0,50 € a predalo sa ich 95. Zákazníci sledujú našu činnosť 

a podporujú nás kúpou našich produktov a zapojením sa do našich akcií. 
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Viceprezidentka ľudských 

zdrojov 

Moje meno je Dominika Petrásová 

a dovoľte mi, aby som vám predstavila 

svoje oddelenie – Ľudské zdroje.  

Pre čo najlepšie fungovanie JA Firmy je 

potrebné, aby všetci členovia 

spolupracovali, aby pracovali ako tím, 

pretože to je základom dobrého 

fungovania firmy. Počas nášho pôsobenia sme sa naučili otvoriť sa 

a porozumieť ostatným členom nášho kolektívu. Nebolo to vždy ľahké, pretože 

každý člen manažmentu firmy je silná osobnosť a dokáže presadiť svoj názor. 

Naše oddelenie sa snaží vniesť kreativitu a pohodu do celého fungovania firmy. 

Jednou z hlavných úloh nášho oddelenia bolo evidovanie pracovných zmien a 

pripravovanie  podkladov pre vyplatenie miezd. Vyplácanie sa uskutočňuje stále 

na konci mesiaca. Taktiež sme sa podieľali na príprave akcií organizovaných 

našou JA Firmou a pomáhame pri vzniku nového produktu. 

Snažíme sa o správny chod firmy a spolu s vedením  riešime každý firemný 

alebo osobný problém.  
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Viceprezident zásobovania a 

výroby 

Moje meno je Matej Kuna a som viceprezident 

zásobovania a výroby. Úlohou môjho 

oddelenia je zásobovať náš bufet U Zdenka 

vždy novým tovarom, obmieňať ponuky 

a snažiť sa,  aby naše regály nezívali 

prázdnotou. Zásobovanie bolo dôležitou 

činnosťou i pri iných akciách, ktoré JA Firma 

organizovala. Veď občerstvenie bolo ich neoddeliteľnou súčasťou. Ďalšou našou 

činnosťou je výroba nového produktu, s ktorým prichádzame na veľtrh. Po 

dlhých konzultáciách  s manažérmi a zamestnancami firmy, sme vybrali nápad 

na výrobu produktu, ktorý bezodkladne chýba na trhu, a to je práve náš 

produkt  

Zdenky (Chipsy s omáčkou – dva v jednom). 

Samotný výsledný efekt produktu sa ukazoval len pomaly,  keďže sme najskôr 

museli zabezpečiť samotné chipsy, omáčky, obal. Po oslovení viacerých výrobní 

chipsov,  sme ale bohužiaľ museli pristúpiť k variante vytvorenia vlastného  

obalu. Keďže s tým nikto nemal skúsenosti, začínali sme pomaly a učili sa na 

vlastných chybách. Balenie je ručne vyrobené dostupnými prostriedkami. 

Potom prišiel na rad výber omáčky. Rozhodli sme sa pre 3 druhy, syrovú, 

paradajkovú a paradajkovú s chili.  Našim produktom chceme upozorniť na 

chýbajúcu dieru na trhu,  ktorú treba zaplniť. Toto je budúcnosť nášho 

produktu! Unikát teda nie je len samotný produkt , ale aj obal. 
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Záver 

Naše podnikanie ešte nekončí a my sa smelo púšťame do ďalších akcií. Chceme 

dosiahnuť čo najväčší zisk a uspokojiť našich verných zákazníkov. Každý z nás 

zastupuje nejaké oddelenie, ale spolu tvoríme tím, a to je základom dobrého 

fungovania firmy.  

 

 

 

 

 

Časť tímu U Zdenka, JA FIRMA 

Prezidentka 

Financie 

Viceprezident 

zásobovania a výroby 
Ľudské zdroje 

Viceprezidentka marketingu 


