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Vážení akcionári,  
 

Dovoľte nám predložiť Vám výročnú správu o činnosti JA firmy Welfare na SOŠ 

Podnikania v Prešove. Cieľom tejto správy je ohodnotiť činnosť našej spoločnosti. 

Počas tohto obdobia sme vytrvalo pracovali, aby sa nám postupne podarilo plniť všetky 

naše stanovené ciele a záväzky.  

JA Firma Welfare bola založená v školskom roku 2015/2016 v rámci programu 

Aplikovaná ekonómia. Pracujeme na základe Zmluvy o združení a riadime sa stanovami JA 

Firmy, ktoré boli odhlasované na ustanovujúcom valnom zhromaždení. 

Názov našej firmy Welfare je odvodený od našej činnosti. Slovo WELFARE v preklade 

z angličtiny znamená „blahobyt.”  Sám názov naznačuje aké boli naše kritéria pri práci. Našou 

prioritou bolo, aby sa naši zákazníci cítili príjemne.  

Usporiadali sme niekoľko školských akcií, na ktorých sme sa skvele zabávali.  

Naša spoločnosť sa zameriavala na organizáciu najvýznamnejšej školskej akcie, Študentského 

plesu.  

Svojou činnosťou sme sa snažili dosiahnuť čo najvyšší zisk a spokojnosť našich učiteľov 

a študentov.  

Našu JA Firmu tvorilo 15 študentov, ktorí neváhali investovať svoj voľný čas 

a obohacovať sa skúsenosťami, ktoré majú veľkú hodnotu a v budúcnosti nám môžu byť veľmi 

užitočné. 

Radi by sme poďakovali pánovi učiteľovi Ing. Miroslavovi Vrábľovi, ktorý nás od 

samotného založenia firmy sprevádza a poskytuje nám cenné rady.  

Ďalej by som chcel poďakovať organizácii Junior Achievement Slovensko, že nám 

umožnila nahliadnuť do sveta reálnych spoločností, a viac pochopiť, ako vyzerá ekonómia v 

praxi, dala nám pocítiť, ako vyzerá život podnikateľa, manažéra či zamestnanca.  

Narazili sme na množstvo komplikácií. Ich postupné riešenie nás obohacovalo a 

motivovalo. Verím, že to, čo robíme vyformuje náš charakter a pripraví nás na profesionálny 

život. 
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1. Profil JA firmy 
 

1.1  Základne údaje o JA firme 

 

 

Názov spoločnosti :          Welfare, JA firma 

Sídlo :                                pri SOŠ podnikania, Masarykova 24, 081 79  Prešov 

Predmet podnikania :      organizovanie a propagácia školských akcií nie len pre 

                                           študentov našej školy 

Počet predaných akcií :  100 ks 

Hodnota jednej akcie :    3 € 

Počet akcionárov :           56  

 

1.2  Manažment Welfare, JA firmy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erika Knutová 

prezidentka spoločnosti 

Jana Fabiánová 

viceprezidentka oddelenia 

financií  

Lucia Mišenková 

viceprezidentka oddelenia 

marketingu 

Natália Krempaská 

viceprezidentka oddelenia 

výroby  

Simona Hovancová 

viceprezidentka oddelenia 

ľudských zdrojov 
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1.3  Vlastnícka štruktúra spoločnosti 

 

 

1.4  Počiatočný kapitál JA firmy 

 

 

 

 

Welfare, JA firma založili študenti 3. B triedy v rámci predmetu JA Aplikovaná ekonómia 

(pod záštitou organizácie Junior Junior Achievement Slovensko, n.o.) na základe zmluvy             

č. AE 029/2015-2016 JA Firma sídli v prenajatých priestoroch SOŠ podnikania,          

Masarykova 24, Prešov 081 79. Spoločnosť tvorí 5-členné predstavenstvo spoločnosti. 

 

Welfare, JA Firma ukončí svoju činnosť najneskôr do 15. mája 2017. 

 

 

Cieľom JA Firmy Welfare 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 

 

 

 

 

 

Akcionári 
Počet predaných 

akcií (ks) 
Suma (€) 

Percentuálne 

vyjadrenie % 

Zamestnanci školy 16 48,00 € 16 % 

Členovia spoločnosti 15 45,00 € 15 % 

Ostatný akcionári 69 207,00 € 69 % 

Predaj akcií 100 x 3 € 300 € 

Pôžička 5 € 5 € 

Spolu 305 € 
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1.5  SWOT analýza 

 

2. Oddelenie výroby 
 

Naša podnikateľská činnosť bola zameraná na poskytovanie a organizovanie školských 

akcií a ich propagáciu nie len pre študentov a učiteľov našej školy. Záujem o ktoré školské 

akcie mali naši študenti a učitelia záujem sme zisťovali formou dotazníkov.  

Výťažkom našej činnosti na konci podnikania chceme v rámci charity pomôcť 

Evanjelickej spojenej škole internátnej v Červenici pri Prešove pre hluchoslepé deti. 

 

Našimi úlohami bolo : 

 realizácia školského plesu 

 výroba dekoratívnych valentínskych darčekov  

 zabezpečovať nákup tovaru  

 zabezpečovať nákup materiálu 

 prijať zodpovednosť za naše výrobky 

 tvorba grafickej úpravy Welfare stoličky 

 prispieť k úspešnému chodu spoločnosti 

 kontrolovať ponúkané darčeky a dohliadať na chody akcií 

 

Interné faktory 

SILNÉ STRÁNKY 

(STRENGTHS) 

SLABÉ STRÁNKY 

(WEAKNESSES) 

● Húževnatosť  

● Tímová práca 

● Kreatívnosť 

● Pozitívny prístup  

Zamestnancov 

● Nedostatok praktických  

skúsenosti s podnikaním 

● Časová náročnosť výroby 

 

Externé faktory 

PRÍLEŽITOSTI 

(OPPORTUNITIES) 

RIZIKÁ A HROZBY 

(THREATS) 

● Získanie nových  

vedomostí o podnikaní 

● Zdokonaliť sa v  

komunikácii  

● Nízky záujem o naše  

výrobky a služby 

● Zvýšenie konkurenčného  

tlaku  
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Naše aktivity : 

 valentínky stánok 

 

Organizovanie akcií : 

 Školský ples 2016 

 Valentínsky ples 2017 

 

Viceprezidentka oddelenia výroby : 

Natália Krempaská  

 

2.1  Školský ples  2016 

 

 

Pri príležitosti februárového plesového obdobia sa naša JA firma rozhodla zorganizovať 

Školský ples 2016, ktorý sa uskutočnil 05. 02. 2016 v priestoroch našej školy, ktorého sa 

zúčastnili nie len študenti a učitelia našej strednej školy. Pripravený bol zábavný aj kultúrny 

program, ktorý sa niesol v duchu fašiangovej atmosféry.  

 

2.2  Valentínsky stánok 

 

Po úspešnom Školskom plese 2016 sa naša JA firma rozhodla pripraviť Valentínsky 

stánok, kde sme ponúkali rôzne dekoratívne darčeky, sladké balíčky či balóny pre zaľúbených. 

Nami ponúkané produkty si mohli zakúpiť žiaci a učitelia našej školy. Predaj valentínskych 

produktov sa uskutočnil 10. – 11. 2. 2016 na 2. poschodí SOŠ podnikania.  
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2.3  Valentínsky ples 2017  

 

Po veľmi vydarenom ročníku minulého roku sme sa rozhodli znova zorganizovať školský 

ples, ktorý sa niesol vo valentínskom duchu, ktorého sa zúčastnili nie len žiaci a učitelia SOŠ 

podnikania ale aj naši kamaráti. Ples sa konal 17. 02. 2017 v školskej jedálni. Pripravený bol 

bohatý program plný zaujímavých aktivít. Novinkou plesu bolo fotenie s rekvizitami.  

 

3.  Oddelenie marketingu 
 

Z vlastných skúsenosti vieme, že dobrá reklama je základom pre zákazníkov. Reklama 

sama však nestačí, práve preto sme kládli veľký dôraz na služby, aby náš marketingový reťazec 

viedol ku maximálnej spokojnosti zákazníka.  

Výroba loga: našou prvou veľkou výzvou bolo vytvorenie loga. Vytvorili sme 

pestrofarebné logo s názvom Welfare ktoré v preklade z angličtiny znamená „blahobyt“.  

Výroba dotazníkov: pred každou akciou a po akcii sme si vytvorili dotazníky podľa 

ktorých sme zistili záujem o akciu a hodnotenie akcii. Dotazník sa skladal z pár otázok.  
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Výroba plagátov: na základe pozitívnych reakcii z dotazníkov sme začali pracovať na 

tvorbe plagátov . Do plagátov sme sa snažili dať všetky informácie a spraviť ho tak aby zaujal.  

 

Viceprezidentka pre oddelenie marketingu : 

Lucia Mišenková 

 

 

4. Oddelenie ľudských zdrojov 
 

Toto  oddelenie  bolo  zodpovedné  za  odmeňovanie  zamestnancov, evidenciu 

zamestnancov a evidenciu akcionárov. 

Oddelenie pre ľudské zdroje malo niekoľko špecifických úloh : 

 viedlo záznamy o akcionároch: zoznam mien a adries všetkých akcionárov s číslami 

akcií, ktoré vlastnia 

 udržiavalo  podnikové  záznamy:  pracovné  zmluvy,  hmotnú  zodpovednosť, zmluvu  

o  združení,  zakladaciu  listinu,  zápisnice  z  porád  manažmentu  a iných dôležitých 

porád 

 zaznamenávalo dochádzku a výplatné listiny 

 viedlo spoločnosť k úspechu a cieľavedomosti 

 robilo pohovory so zamestnancami 

 pomáhalo pri publikovaní výročnej správy 

 

Na základe žiadosti do zamestnania s priloženými životopismi bolo do JA Firmy prijatých  

15  študentov.  Na  základe  konkurzu  sme  si  zvolili  5-  členné predstavenstvo, ktoré je 

zároveň vrcholovým manažmentom firmy.  
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4.1 Mzdový systém a odmeňovanie v JA firme 

 

Odmeňovanie zamestnancov bolo nasledovné:  

Prezidentka študentskej spoločnosti 4 € za obdobie 

Viceprezidentka oddelenia výroby 4 € za obdobie 

Viceprezidentka oddelenia marketingu 4 € za obdobie 

Viceprezidentka oddelenia ľudských zdrojov 4 € za obdobie 

Viceprezidentka oddelenia financií 4 € za obdobie 

Ostatní zamestnanci 0, 30 € za hodinu 

 

Viceprezidentka pre oddelenie ľudských zdrojov : 

Simona Hovancová 

5. Oddelenie financií 
 

Naše oddelenie malo v náplni práce správu financií spoločnosti. To zahŕňa kontrolu 

všetkých transakcií, zhromažďovanie a vyhodnocovanie informácií o zisku, prípadne strate 

spoločnosti. Ďalej vedenie záznamov, ktoré sú nástrojom na tvorbu výkazov, tvorbu finančného 

denníka a dohliadanie na pravdivosť údajov.  

Kládli sme si za povinnosť informovať manažment o stave financií, ako aj o plánovaných 

príjmoch a výdavkoch spoločnosti. Snažili sme sa čo najefektívnejšie využiť finančné 

prostriedky pre dosiahnutie maximálnej spokojnosti zákazníkov, akcionárov spoločnosti a jej 

zamestnancov.  

Mali sme zodpovednosť voči spoločnosti a snažili sme sa, aby nám všetci zamestnanci aj 

všetci akcionári dôverovali a aby nás podporovali v našej činnosti. Naše oddelenie úplne 

prebralo zodpovednosť za všetky finančné prostriedky a bralo zodpovednosť za všetky presuny 

a operácie s peniazmi a snažili sme sa aby všetko prebehlo úspešne a aby boli všetci akcionári 

aj zamestnanci spoločnosti spokojný.  

Naše finančné záznamy sme udržiavali v elektronickej a papierovej podobe, plánovali 

príjmy a výdavky firmy.  
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VÝNOSY 

Študentský ples 2016 770,00 € 

Valentínsky  stánok 59,45 € 

Valentínsky ples 2017 1 030,00 € 

Spolu 1 859,45 € 
 

NÁKALDY 

Študentský ples 2016 757,28 € 

Valentínsky stánok 15,55 € 

Valentínsky ples 2017 772,97 € 

Spolu 1 545,80 € 
 

5.1  Priebežné rozdelenie zisku 

 

Čistý zisk po zdanení 

Zisk pred zdanením 313,65 € 

Daň (22%) 69,00 € 

Celkom 244,65 € 
 

 

 

 

 

 

Dividendy: 170€ / 100 akcií ....................................................1, 70€ / jedna akcia 

 pri výplate akcionár dostane nominálnu hodnotu 

akcie + dividendu 

 3€ + 1,70€ = 4,70€ / jedna akcia k vyplateniu  

Viceprezidentka oddelenia financií:  

Jana Fabiánová 

Rozdelenie čistého zisku 

Dividendy 69,49%  170,00 € 

Charita 20% 50,17 € 

Likvidácia firmy 10% 24,48 € 
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6.  Správa dozornej rady 
 

Dozorná rada vykonávala svoju činnosť v  súlade so stanovami  JA  Firmy a platnou 

legislatívou. V  školskom  roku  2015/2016 a 2016/2017 pracovala  dozorná  rada  JA  Firmy  

Welfare  v tomto zložení: 

 Mgr. Dana Kancírová - predseda 

 Ing. Miroslav Vrábeľ – člen 

 Mgr. Edita Šebejová - člen 

Priebežne  sledovala  činnosť  JA  Firmy  Welfare  a  oboznamovala  sa  s dosiahnutými  

hospodárskymi  výsledkami  JA  Firmy,  nahliadala  do  účtovných dokladov a oboznamovala 

sa s činnosťou predstavenstva. Počas svojej priebežnej činnosti  dozorná  rada  nezistila  v  

podnikateľskej  činnosti  JA  Firmy  porušenie stanov spoločnosti a ani iných platných právnych 

predpisov. 

Dozorná  rada  sa  podrobne  oboznámila  s  výročnou  správou  pripravenou 

predstavenstvom  JA  Firmy  a  účtovnou  závierkou  za  obdobie  trvania  JA  Firmy Welfare. 

Môžeme konštatovať, že účtovná závierka verne zobrazuje stav majetku, záväzkov  a  

finančnú  situáciu  JA  Firmy Welfare  k  15.  máju  2017,  výsledky hospodárenia  za  obdobie  

fungovania  JA  Firmy,  a že  je  zostavená  v  súlade  so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve 

v platnom znení a osobitnými predpismi pre fungovanie JA Firmy 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 

JA Firmy za úspešné vedenie JA Firmy a za dosiahnutie pozitívnych výsledkov hospodárenia. 

 

 

 

Prešov, 28.03.2017                                                                               Mg. Dana Kancírová, v.r. 

  predseda dozornej rady 

Welfare, JA Firma 


