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Úvodné slová prezidentky Ja Firmy 
Našu firmu s názvom PAPKANYE, JA Firma sme vytvorili ako študenti Súkromnej 

strednej odbornej školy Animus, Levická cesta 40 Nitra.  

Naším cieľom bolo založenie firmy, vďaka ktorej by sme lepšie pochopili 

fungovanie reálneho podnikania. V rámci neho sme získali potrebné vedomosti 

nielen v oblasti ekonomiky, ale taktiež aj z oblasti marketingu či personalistiky. 

Okrem toho sme si zlepšili aj naše osobné, prezentačné a komunikačné zručnosti. 

Ako firma sme si samozrejme stanovili aj určité ciele a so všetkých síl sme sa 

snažili o to, aby sa nám naplnili.  

Cieľom našej  firmy  bolo dosiahnuť nielen zisk, ale aj spokojnosť našich 

zákazníkov, dobrú odozvu a takisto obchodné možnosti do budúcnosti. Pokiaľ išlo 

o naše produkty, naša firma mala široký záber. Princípom fungovania našej firmy 
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bol tzv. „príbeh lenivého študenta“, ktorý si do školy nenosí desiatu, často zabúda 

nielen na svoje školské povinnosti, ale aj na sviatky svojich blízkych. 

Hlavným predmetom činnosti našej firmy bolo dodávanie desiat, ktoré zahŕňali 

predaj a výrobu toastov, ovocných pohárov, bagiet, hot-dogov a vela ďaľších. 

Okrem toho sme organizovali školské akcie na našej škole pri rôznych 

príležitostiach, či už na Vianoce alebo na Valentína. Finančné prostriedky pre naše 

podnikanie sme na samom začiatku získali predajom akcií a tieto peniaze sa 

zároveň stali základným imaním našej firmy. Pôsobenie našej firmy bolo výbornou 

skúsenosťou pre všetkých z nás.  

Celkovo som bola ako prezidentka firmy s jej fungovaním spokojná a som 

presvedčená, že do nášho firemného úspechu sme všetci dali maximum.                                

                                                                                                                                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                Ambra Abbatantuono 

                                                                                                                                                                                               Prezidentka  JA FIRMY 
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Ľudské zdroje 
 

Volám sa Viktória Doležová a v našej Papkanye, JA Firme som sa ujala funkcie viceprezidentky 

ľudských zdrojov.  

Počas fungovania našej firmy som sa venovala plánu miezd, udržiavala som podnikové 

záznamy, pomáhala pri chode našej spoločnosti a pod. Pomáhala som pri riešení rôznych 

situácií, ktoré nastali a vždy operatívne som ich riešila. Rešpektovala som pritom názor iných. 

Dôležitá bola komunikácia nielen medzi prezidentom a nami viceprezidentami ale aj medzi 

ostatnými členmi našej firmy. Na začiatku podnikania boli všetci zamestnanci povinne zaškolení 

v jednotlivých funkciách, ktoré budú vykonávať.  

                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                Viktória Doležová 

                                                                                                                                                                                     Viceprezident ľudských zdrojov 
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Plán odmeňovania pracovníkov 

 

Vyplatená mzda ku dňu 1.3.2018 

1. Mzda zamestnancov v jednotlivých oddeleniach – 2 € za celé obdobie. 

2. Mzda manažmentu a prezidenta firmy – 7-10 € za celé obdobie. 

 

PREZIDENT SPOLOČNOSTI 10€ 

VICEPREZIDENT ĽUDSKÝCH   ZDROJOV 7€ 

VICEPREZIDENT FINANCIÍ 7€ 

VICEPREZIDENT VÝROBY 7€ 

VICEPREZIDENT MARKETINGU 7€ 

6 RADOVÝCH ZAMESTNANCOV 12€ :6=2€ 
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Výroba 
Papkanye, JA Firma sa v tomto školskom  roku snažila  o zhotovenie tých najlepších domácich 

pochutín a predaj slaných a sladkých tovarov. Usilovali sme sa uspokojiť aj najnáročnejšieho 

zákazníka, naša činnosť zo strany výroby bola úspešná. 

Medzi naše produkty patrili : 

Výroba                                                                       Predaj 

-  Toasty                                                                        - predaj tovaru konečnému      

- Bagety, hot-dogy                                                                spotrebiteľovi 

- Muffiny                                                                     -predaj sladkých a slaných tovarov 

- Ovocné mix šaláty                                                                                                                               Tímea Pivarčíková    

                                                                                                                                                                                        Viceprezident výroby 
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Financie 
 

Úlohou finančného oddelenia PAPKANYE JA Firmy bolo zapisovať všetky finančné transakcie do 

finančných záznamov a pravidelne kontrolovať stav hotovosti s evidenciou finančných tokov.  

Tieto záznamy pomáhajú identifikovať silné a slabé stránky spoločnosti.  

Finančné oddelenie bolo zodpovedné za finančné prostriedky firmy. To zahŕňa vypisovanie 

rôznych dokladov, registrovanie vkladov, prijímanie hotovosti za predaj a platenie účtov.  
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Plán výsledku hospodárenia k 1.3.2018                 

Položka Suma v€ 

Plánované príjmy 801 

Plánované výdavky 556 

Plánovaný výsledok hospodárenia 245 

Daň 21% 51,45 

Výsledok hospodárenia – zisk na rozdelenie  193,55 

  

Plán rozdelenia zisku k 1.3.2018  

Položka Rozdelenie zisku v % Rozdelenie zisku v € 

Akcionári - dividendy 55 106,45 

Zamestnanci - tantiémy 35 67,74 

Likvidácia firmy 10 19,36 
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Rozpočet  výdavkov na jednotlivé výrobky 

  
Názov výrobku Množstvo Cena 1 výrobku Celkové náklady 

Horálka 70 0,35 € 24,5 € 

Kofila 70 0,40 € 28 € 

Čipsy 70 0,70 € 49 € 

Bueno 80 0,60 € 48 € 

Apeninky 75 0,50 € 37,5 € 

Paličky 60 0,70 € 42 € 

Deli 60 0,45 € 27 € 

Voda jahoda 60 0,55 € 33 € 

Pepsi 50 0,60 € 30 € 

Nestea 50 0,60 € 30 € 

Ľadový čaj 70 0,55 € 38,5 € 

Toasty 30 0,30 € 9 € 

Obložené bagety 70 0,30 € 21 € 

Hot-Dog 50 0,50 € 25 € 

Ovocné šaláty 30 0, 55 € 16,50 € 

Muffiny 50 0,20 € 10 € 

Zákusky 50 0, 20 € 10 € 

Spolu   479 € 
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Rozpočet príjmov na jednotlivé výrobky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Názov výrobku Množstvo KS Celkové príjmy 

Horálka 70 0,60 € 42 € 

Kofila 70 0,60 € 42  € 

Čipsy 70 1 € 70  € 

Bueno 80 0,80 € 64  € 

Apeninky 75 0,60 € 45  € 

Paličky 60 1 € 60  € 

Deli 60 0,60 € 36  € 

Voda jahoda 60 1,20 € 72  € 

Pepsi 50 0,80 € 40  € 

Nestea 50 0,80 € 40 € 

Ľadový čaj 70 1,20 € 84 € 

Toasty 30 0,70 € 21 € 

Obložené bagety 70 0,70 € 49  € 

Hot-dog 50 1 € 50 € 

Ovocné šaláty 30 1, 20 € 36 € 

Muffiny 50 0,50 € 25 € 

Zákusky 50 0, 50€ 25  € 

Spolu   801€ 
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Prehľad o príjmoch, výdavkoch a výsledku hospodárenia k 1.3.2018      (sumy sú uvedené v EUR) 

 

Príjmy z podnikateľskej činnosti Č. riadku Suma 

Príjmy z predaja tovaru 01 595 

Príjmy z predaja výrobkov 02 206 

Príjmy z predaja služieb 03 0,00 

Iné príjmy 04 0,00 

Príjmy SPOLU 05 801 

Výdavky na podnikateľskú činnosť 06  

Výdavky na materiál 07 91,5 

Výdavky na nákup tovaru 08 387,5 

Mzdy 09 50 

Iné výdavky 10 27 

Výdavky  SPOLU 11 556 

Príjmy spolu 12 801 

Výdavky spolu 13 556 

Výsledok hospodárenia 14 245 

Daň z príjmu JA FIRMY (Zaokrúhľuje sa na 

euro centy smerom  nadol) 

15 51,45 

Daň splatná do JA Slovensko 16 51,45 

Čistý zisk /strata 17 193,55 
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Prehľad o zostatku peňazí a ich použití k 1.3.2018       

(sumy sú uvedené v EUR) 

 

Počet ks emitovaných akcií 01 100 

Nominálna hodnota jednej akcie 02 2 

Celková hodnota upísaých akcií 03 200 

Dividenda na akciu 04 1,06 

Celkovo vyplatené dividendy 05 100 

Zostatok peňazí v pokladni 06 445 

Zaplatená daň z príjmu 07 51,45 

Vrátenie vkladu akcionárom 08 200 

Zostatok peňazí na  rozdelenie 09 193,55 

Rozdelenie čistého zisku 10  

dividendy 11 106,45 

tantiémy 12 67,74 

Výdavky na likvidáciu firmy 13 19,35 

Zostatok po rozdelení 14 0,00 

Monika Siklenková                                                                                                                                                                                                                                                                 

Viceprezident financií 
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Marketing 

Naša  marketingová  stratégia  PAPKANYE  Ja  Firma  bola  zameraná  na uspokojenie  našich  

zákazníkov.   

Našim hlavným cieľom bolo dostať  firmu  do povedomia  zákazníkov.  

Na našu činnosť sme upozorňovali zákazníkov plagátmi, ktoré sme umiestňovali vo vestibule a 

na chodbách našej školy.  

Uvádzali sme na nich všetky informácie o aktuálnych produktoch. A  naše  produkty  boli  pri  

konečných  spotrebiteľoch v správnom čase na správnom mieste a hlavne s najvýhodnejšou 

cenou.  

Našou prioritou bola ľahká dostupnosť našich produktov, vytvorili sme si stálu klientelu, ktorá 

mala záujem o naše výrobky a zároveň ošetrenie dobrého mena spokojným zákazníkom.                                          

Silvia Klamárová                                                                                                                                                                                                           

Viceprezident marketingu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             


