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Základné údaje 

Názov spoločnosti : ekoRAINBOW, JA Firma  

Sídlo:  Stredná priemyselná škola dopravná 

 Študentská 23 

 917 45 Trnava  

Predmet podnikania :  

výroba plátených ekotašiek 

výroba batikovaných ponožiek 

výroba smoothies 

organizovanie predajných akcií 

Počet predaných akcií : 50 

Hodnota jednej akcie : 2€ 

Počet akcionárov : 46 
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Výrobné oddelenie 

 
Viceprezident výroby: Martina Sláviková 
 
Pracovníci oddelenia: Martina Jašová, Kristína Dušková  
 

Úlohou nášho oddelenia bolo dosiahnuť čo najvyššiu úspešnosť a čo najlepšie uspokojovať 

našich zákazníkov. Počas našej doterajšiej podnikateľskej činnosti sme sa zameriavali na 

výrobu eko tašiek, organizovanie školských akcií pre našich študentov a učiteľov, predaj 

lahodných smoothie. Zúčastnili sme sa aj vianočných trhov VÚC v Trnave, kde sme predávali 

naše ručne vyrobené výrobky.     

  

1.Výroba eko tašiek  

Naša firma sa rozhodla vyrábať hand-made eko tašky, aby znížila používanie igelitových 

tašiek a zmiernila znečisťovanie životného prostredia igelitmi.  

Tašky sme sa snažili vyrábať v rôznych motívoch, farebných kombináciách a s rôznou 

tematikou.  

 

 

 

 

2. Organizovanie školských akcií 

Pre našich študentov sme sa rozhodli zorganizovať školskú akciu Mikuláš, na ktorej sme 

predávali rôzne vianočné koláče, tradičný rezeň so šalátom a mnoho iných dobrôt. 

V prípadoch neprítomnosti nášho školského bufetu sme pohotovo zareagovali na túto 

situáciu a pripravili sme pre našich študentov občerstvenie. Tieto akcie nám dali veľa 

skúseností a zručností.  
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3. Smoothie  

Okrem akcií sme sa rozhodli urobiť aj niečo zdravé, a preto nás napadlo, že by sme mohli 

vyrábať smoothie. Ako prvé sme urobili prieskum trhu na našej škole. Zistili sme, aký je veľký 

záujem a aké kombinácie ovocia by si naši študenti a učitelia zakúpili.  A tak sme sa rozhodli, 

že  každú stredu budeme pripravovať zdravé smoothie. 

 

4. Vianočné trhy VÚC v Trnave  

Zúčastnili sme sa Vianočných trhov VÚC v Trnave, kde sme  naším zákazníkom ponúkali rôzne 

dekorácie, ktoré sme vyrobili a aj domáce oblátky a medovníky. 

 

Marketingové oddelenie 

Viceprezident : Zuzana Štefunková 

 

Marketingové oddelenie propagovalo naše produkty prostredníctvom školských akcií, kde 

sme zareagovali na zmenu situácie na trhu a získavali sme nových zákazníkov. Náš 

marketingový plán sme vytýčili na krédo prieskumu trhu, ktorý sa vykonal prostredníctvom 

dotazníkov, s cieľom uspokojiť potreby zákazníkov. Našimi vernými zákazníkmi sa stali 

predovšetkým študenti našej školy, ale i školský personál Strednej priemyselnej školy 

dopravnej v Trnave.  

Na naše zviditeľnenie a propagáciu sme využili najmä : 

⃝ osobný kontakt so zákazníkmi pri predaji –  priamy kontakt so zákazníkmi je veľmi    

dôležitý, pretože sme pričom pozorovali ich reakcie na výrobky a zodpovedali otázky 

ohľadom bližšej špecifikácie výrobku.  

⃝ zvýšenie predaja – počas predaja na Vianočných trhoch na Vyššom územnom 

celku sme ponúkali svoje hand-made, praktické výrobky, ktoré využije každý. 

⃝ hand-made výroba – na podporu zvýšenia ziskov vo firme sme sa rozhodli prísť na 

trh s inovatívnym produktom a preto sme vsadili na praktickosť výrobku a začali sme 

ponúkať  RAINBOWbags. Inými slovami plátenná taška , ručne zdobená, jej účelom je 

zmenšiť počet využívania igelitových tašiek  

⃝public relations – snažili sme sa počas celej činnosti budovať dobré vzťahy 

s verejnosťou a uspokojovať potreby zákazníkov, a veríme, že sa nám to úspešne 
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podarilo. Posledným krokom nášho celého roku snaženia je účasť na celoslovenskej 

súťaži JA Veľtrh podnikateľských talentov, kde sa chceme zapojiť do kategórie 

úžitkový produkt.  

 

Akcie, kde sme predávali svoje výrobky : 

* 06.12.2017 – Mikulášska akcia na SPŠD TT 

*14.12.2017 – predaj smoothie na SPŠD TT 

*15.12.2017 – predaj na Vianočných trhoch vyššieho územného celku  

*24.01.2018 – školský bufet  

*24.02.2018 – školský bufet 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ľudské zdroje 

Viceprezident: Romana Jursová 

Mzdárka: Lea Marinovová 

Počas fungovania našej firmy sme sa venovali plánu miezd, udržiavali podnikové záznamy, 

pomáhali pri chode našej spoločnosti a pod. Pomáhali sme pri riešení rôznych situácií, ktoré 

nastali a vždy operatívne sme ich riešili. Rešpektovali sme pritom názor iných. Dôležitá bola 

komunikácia nielen medzi prezidentom a nami viceprezidentami, ale aj medzi ostatnými 

členmi našej firmy. 
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V ekoRAINBOW, JA Firme je zamestnaných 12 pracovníkov. Manažment podniku sa vybral 

formou hlasovania. 

Minimálna mzda je stanovená na 2 € za obdobie pre manažment študentskej spoločnosti a 

0,30 € za odpracovanú hodinu pre všetkých pracovníkov. 

Mzdy sme sa rozhodli vyplatiť jednorázovo pred ukončením činnosti JA firmy. 

Finančné oddelenie 

Viceprezident: Barbora Melicherová 

Pokladníci: Sandra Bíla, Dávid Štadler 

Hlavnou úlohou nášho oddelenia je správa peňažných tokov našej JA firmy. Ich evidenciu 

vedieme v prehľadnej elektronickej  a papierovej forme, ktorá nám pomáha sledovať stav 

a pohyb finančných prostriedkov. Naša JA firma bola schopná počas doterajšieho pôsobenia 

schopná uhrádzať všetky svoje záväzky. K 14.3.2018 vykazuje naša spoločnosť celkové príjmy 

vo výške 519,18 € a celkové výdavky sú 378,08 €. Výsledok hospodárenia je hrubý zisk vo 

výške 141,10 €. 

Z hľadiska zisku boli pre nás úspešné predajné akcie na Mikuláša a bufet. Očakávame aj zisk 

z predaja našich ekoRAINBOW tašiek, ktorých výrobu sme zahájili vo februári 2018.  

Vzhľadom na uvedené skutočnosti sme schopní znásobiť svoje príjmy a celkový zisk JA firmy 

do ukončenia činnosti v máji 2018. 

Prehľad o príjmoch, výdavkoch a výsledku hospodárenia k 14.3.2018 

   

    
Príjmy z podnikateľskej činnosti (Tržby) 

  Suma 

Príjmy z predaja tovaru 55,50 

Príjmy z predaja výrobkov 463,68 

Príjmy z predaja služieb 0,00 

Iné príjmy 0,00 

Príjmy SPOLU  519,18 

    
Výdavky na podnikateľskú činnosť 

  Suma 

Výdavky na materiál 215,49 

Výdavky na nákup tovaru 162,59 

Mzdy 0,00 
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Iné výdavky 0,00 

Výdavky SPOLU  378,08 

    
Výsledok hospodárenia 

  Suma 

Príjmy spolu  519,18 

Výdavky spolu  378,08 

Výsledok hospodárenia  141,10 

Daň z príjmu JA Firmy (21 %)  29,63 

Čistý zisk  111,47 

 

Pomocné výpočty 

    

Počet ks emitovaných akcií 50 

Nominálna hodnota jednej akcie 2,00 

Celková hodnota upísaných akcií  100,00 

Zostatok peňazí v pokladni 357,00 

 


