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ZHRNUTIE 

 

JA Firma C&P bola založená v školskom roku 2017/2018 v rámci programu 

Aplikovaná ekonómia. Pracovali sme na základe Zmluvy o združení, číslo 024/2017-2018  

a riadili sme  sa stanovami JA Firmy, ktoré boli odhlasované na ustanovujúcom valnom 

zhromaždení. Názov našej firmy C&P (CRAZY PEOPLE) je odvodený z nášho nadšenia, 

radosti až šialenstva z nakupovania. Našu JA Firmu tvorilo 12 študentov, v rámci štyroch 

oddelení. Zo začiatku sa nám pracovalo ťažko, no veríme, že záver nášho podnikania bude 

úspešný. 

V úvode školského roka sme rozmýšľali nad tým,  čím by sme študentov našej školy 

potešili. Prišli sme spoločne v úvahách k bufetu, no bufet bola aktivita, ktorú očakávali 

spolužiaci našej školy ako samozrejmosť. Môžeme však zhodnotiť, že práca v bufete nám 

priniesla množstvo podnikateľských skúseností. Či už v zmysle objednávky sortimentu 

v bufete, či v zmysle objednávky správneho počtu bagiet, ktoré majú presný dátum 

spotreby... Druhá časť našej podnikateľskej aktivity bola zameraná na organizovanie  rôznych 

školských akcií. Predchádzajúce firmy na našej škole vytvorili počas rokov už určitú tradíciu 

v organizovaní podujatí - Deň študentstva, Vianočná lotéria, Mikuláš, Valentín. No tento rok 

sme sa rozhodli pridať k školským akciám aj Veľkú Noc. Táto akcia nás čaká po návrate 

z veľtrhu. Akcie sme však naplánovali v inom, odlišnom tóne, ako boli realizované 

v predchádzajúcich rokoch. Tým sme zachovali tradíciu, no zrealizovali ich „po našom“. 

V našich plánovaných akciách sme  sa často zameriavali  na imunitu pred skúšaním, no my 

sme už proste takí – UČENIE S MIEROU A ZÁBAVA S HOJNOSŤOU – to  sú proste 

CRAZY PEOPLE. 

Od začiatku našej podnikateľskej aktivity bola snaha zúčastniť sa Veľtrhu 

podnikateľských talentov v Bratislave. Príprava bola náročná, veď bolo potrebné vymyslieť a 

pripraviť výrobok na predaj, pripraviť stánok, priebežnú správu, propagáciu... Motivovala nás 

aktivita Ministerstva ŽP SR „Slovensko bez igelitových tašiek“. 

V priebežnej správe uvádzame náš disponibilný zisk k 5.3.2018, ktorý je vo výške 

267,17 €. V porovnaní s hospodárskymi výsledkami predchádzajúcich firiem  pôsobiacich 

v našej škole, je to najlepší výsledok. No máme pred sebou ešte dva mesiace reálneho 

podnikania, tak uvidíme! Finančné prostriedky – zisk, chceme venovať na charitu, tak ako 

študenti prechádzajúcej firmy. Úlohou každého z nás, je nájsť ľudský príbeh, osud, rodinnú 

situáciu, ktorý by si tieto peniaze zaslúžil. Následne pripraviť prezentáciu a presvedčiť firmu  

vo verejnom hlasovaní o správnosti. 



1 ÚVOD 

 

1.1 Základné údaje JA Firmy C&P 

 

Názov firmy: CRAZY PEOPLE - C&P 

Sídlo JA Firmy: Stredná odborná škola, Štefánikova 39, 059 21 SVIT 

Predmet podnikania: prevádzkovanie školského bufetu, kopírovanie pre študentov,  

organizovanie školských akcií pre študentov našej školy.  

Počet predaných akcií:  30 ks 

Hodnota jednej akcie: 2 € 

 

 

1.2 Manažment našej JA Firmy C&P 

 

 

 

Prezidentka 

ALICA 
LOPATOVÁ 

Viceprezidentka 

 marketingu 

JANKA 

GABONOVÁ 

Viceprezidentka 

 financií 

BIANKA 
ŠEFČÍKOVÁ 

Viceprezidentka 

pre ľudské zdroje 

KAROLÍNA 
CEHULOVÁ 

Viceprezidentka 

Výroby 

NATÁLIA  
GLAJZOVÁ 



1.3 Počiatočný kapitál JA Firmy C&P 

 

Akcionári 
Počet predaných 

akcií 

Percentuálne 

vyjadrenie 
Suma v € 

Členovia spoločnosti 8 26,66 16 

Žiaci školy 5 16,66 10 

Zamestnanci školy 17 56,66 34 

SPOLU 30 100 60 

 

JA Firmu založili študenti 3.B v rámci predmetu Aplikovaná ekonómia (pod záštitou 

organizácie Junior Achievement Slovensko, n.o.) na základe Zmluvy o združení č. AE 

024/2017-2018. JA Firma sídli v prenajatých priestoroch SOŠ, Štefánikova 39, 059 21 Svit. 

Spoločnosť tvorí 5 - členné predstavenstvo JA Firmy.  

 

 

1.4 Cieľ JA Firmy C&P 

 

Cieľom JA Firmy C&P v úvode školského roku bolo: 

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

- uspokojovať potreby svojich zákazníkov,  

- dosahovať zisk,   

- zúčastniť sa Veľtrhu podnikateľských talentov v Bratislave, 

- vyplatiť menovitú hodnotu akcií a dividendy akcionárom. 

Náš cieľ sme nesplnili na 100 %, nakoľko sme plánovali zrealizovať Valentínsku  zábavu  pre 

študentov, no prevádzka bufetu a príprava na veľtrh nás celkom pohltili. Zrealizovali sme 

aspoň náhradný program - predaj Valentínok so sladkým srdiečkom. Po návrate z veľtrhu 

nám ostáva zrealizovať aktivitu k Veľkej noci. Ostatné ciele priebežne dosahujeme, či už 

dosahovanie zisku, spokojnosť našich zákazníkov a čiastkové ciele prevádzkovania 

školského bufetu. 

  



2 ODDELENIE VÝROBY - SLUŽBY  
 

Naša podnikateľská činnosť bola zameraná na prevádzkovanie školského bufetu – pre 

študentov a učiteľov našej školy. V priestoroch školského bufetu  sme zároveň prevádzkovali 

kopírovacie služby. Popri hlavnej aktivite sme sa snažili organizovať celoškolské aktivity – 

Deň študentstva, Mikuláš, Vianočná tombola, Valentín. 

Našimi úlohami bolo:  

 - rozbehnúť školský bufet, ktorý bude poskytovať široký sortiment produktov, 

- zabezpečovať nákup a dodávku tovaru, 

- osloviť študentov s možnosťou kopírovania školských materiálov, 

- prijať zodpovednosť za naše poskytované služby, 

- vymyslieť produkt, ktorým by sme sa prezentovali na Veľtrhu, 

- dosahovať zisk a tak zabezpečiť vyplatenie dividend akcionárom. 

 

2.1 Príprava na Veľtrh podnikateľských talentov 

V rámci prípravy na Veľtrh sme dlho rozmýšľali nad produktom, s ktorým prídeme do 

Bratislavy. Oslovila nás výzva Ministerstva životného prostredia „Slovensko bez igelitových 

tašiek“. Skúšobne sme zrealizovali mini výrobu plátenných tašiek na Vianočné trhy, ktorá 

mala úspech. Jednalo sa o jednoduchú tašku s ľudovým motívom a predĺženými rúčkami.  

Tašky na Vianočných trhoch sme predali ako „teplé rožky“. Našu tašku sme inovovali na 

ruksak, nakoľko tento model je zaujímavejší pre nás mladých, keďže potrebujeme mať voľné 

ruky na mobil. Po následnej segmentácii trhu sme pre našich náročnejších zákazníkov 

pripravili podšívkovú kabelu. Všetky tri modely sú zhotovené  z plátenného materiálu 

s ľudovým motívom. Tieto tri varianty sú zhotovené v troch farebných kombináciách – 

modrej, červenej a bielej. Nezabudli sme na bezpečnosť a každý výrobok sme opatrili 

reflexným pruhom. Z dôvodu správnej údržby nášho výrobku sme do každého modelu 

umiestnili ošetrovacie symboly.  

 

 



 

2.2 Naše aktivity 

 

Valné zhromaždenie JA Firmy C&P 

 

Dňa 9.10.2017 sa konalo Úvodné valné zhromaždenie našej JA Firmy C&P. Schválili sme 

potrebné dokumenty a mohli sme začať podnikať!  

Školský bufet 

JA Firma C&P otvorila školský bufet. Ponúkame hlavne produkty, ktoré najlepšie obstáli v 

prieskume trhu. Nezabúdali sme na to, že 

našimi zákazníkmi boli hlavne študenti a 

tomu sme prispôsobili ceny.  

Našou snahou je vytvoriť v bufete 

príjemné miesto, kde sa študenti cez 

prestávky vždy aspoň na chvíľu zastavia.  

FOTO - Slávnostné prestrihnutie pásky – 

Otvorenie školského bufetu 

 

 

Kopírovanie 

V priestoroch bufetu poskytujeme kopírovacie 

služby. Začiatky boli trochu rozpačité, no 

postupne sa podnikanie aj v tejto oblasti 

rozbehlo. Zabrzdila nás pokazená kopírka, 

ktorej oprava trvala dlhšiu dobu. 

 



Deň študentstva 

V rámci akcií, ktoré sme zrealizovali bol aj  Deň študentstva. 

Pripravili sme informačnú tabuľu s historickými faktami 

o tejto udalosti. V tento deň sme zároveň pripravili červené 

pásky na ruku s logom našej JA Firmy, ktoré sme predávali 

pred začiatkom 

vyučovania. Pásky 

mali veľký úspech, 

pretože ten, kto mal 

túto ozdobu ruky, mal 

imunitu pred skúšaním 

počas celého dňa.  

 

Mikuláš                                                                              

Dňa 5.12 sme oslavovali Mikuláša. V tento deň  sme 

pre našich spolužiakov pripravili Mikulášske kartičky. 

Ten kto si kúpil túto kartičku, získal imunitu na celý 

deň a sladké mikulášske čokoládové lízatko.  

      

Vianočná tombola  

 

 

V posledný deň školského vyučovania pred 

vianočnými prázdninami sme pripravili 

Vianočnú tombolu. Ceny sme zabezpečili 

od sponzorov,  rodičov,  niektoré sme zakúpili  

z firemných zdrojov. Akcia bola sprevádzaná  

 

smiechom a radosťou, hlavne pri zábavných 

darčekoch. Takto sme sa rozlúčili s rokom 

2017 a veselo sme odchádzali na vianočné 

prázdniny. 

 



Valentín 

             

 

V pôvodnom pláne sme chceli zorganizovať Valentínsku zábavu, no podobnú akciu 

zorganizoval  študentský parlament mesta Svit. Zároveň však musíme priznať, že príprava na 

Veľtrh nás pohltila a neostával  čas na prípravu takej náročnej akcie. V náhradnej aktivite 

sme pre študentov a učiteľov pripravili Valentínky a sladké srdiečka. Nechýbala ani 

primeraná výzdoba.  

 

3 MARKETING 

 

Z vlastných skúseností vieme, že dobrá reklama je 

základom pre zákazníkov. Reklama sama o sebe však nestačí. 

Kládli sme veľký dôraz na reklamnú činnosť a podporu 

predaja, aby naše marketingové aktivity upútali zákazníka, ale 

zároveň poskytované služby viedli ku maximálnej spokojnosti 

zákazníka JA Firmy.  Naši zákazníci boli pre nás na prvom 

mieste. Našu činnosť sme pravidelne zverejňovali na stránke 

našej školy https://sossvit.edupage.org, v sekcii Projekty, JA 

FIRMA. 

Výroba loga: Skôr, ako sme začali s propagáciou našej JA 

Firmy pomocou plagátov,  snažili sme sa  vytvoriť logo. Logo,  ktoré by spĺňalo určité kritériá 

– bufet, nákup, naše nadšenie, zásobovanie, radosť z obchádzania jednotlivých obchodných 

sietí pri nákupe akciového tovaru.... Naša viceprezidentka Janka Gabonová nás však 

nesklamala a navrhla a spracovala logo. Pri príprave na veľtrh sme sa tešili z nášho loga, 

nakoľko korešponduje s našim predajným produktom – nákupnou taškou. 

   

 

 

https://sossvit.edupage.org/


4  ĽUDSKÉ ZDROJE                                                                    

       

 

Oddelenie bolo zodpovedné za evidenciu zamestnancov, evidenciu akcionárov,  

odmeňovanie zamestnancov. 

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. 

 

4.1 Mzdový systém a odmeňovanie v JA Firme 

 

Odmeňovanie zamestnancov bolo nasledovné:  

Prezident 2 € za obdobie 

Viceprezident marketingu 2 € za obdobie  

Viceprezident výroby 2 € za obdobie 

Viceprezident pre ľudské zdroje 2 € za obdobie 

Viceprezident pre financie 2 € za obdobie 

Ostatní zamestnanci 0,30 € za hodinu 

 

V súhrne miezd za obdobie podnikateľskej aktivity JA Firmy  C&P bolo v prvom 

decembrovom výplatnom termíne vyplatených 30,60 € a 10 € v rámci odmeny pre 

manažment. Spolu výsledná suma činí 40,60 €. Druhý výplatný termín – májový, nás ešte 

čaká. 

  



5 FINANCIE 

 

Cieľ zabezpečenia likvidity a platobnej schopnosti sme počas nášho fungovania naplnili, 

pretože firma bola vždy schopná uhrádzať svoje záväzky. Vedenie evidencie  o príjmoch a 

výdavkoch nám pomohlo prehľadne sledovať stav a pohyb finančných prostriedkov. JA 

Firma vykazuje k 5.3.2018 celkové príjmy vo výške 3 033,76 €, celkové výdavky vo výške 

2 695,58 €, t.j. výsledkom hospodárenia je zisk v sume 338,18 €, disponibilný zisk činí 

267,17 €. 

 

5. 1 Štruktúra celkových príjmov podľa druhov 

Položka príjmov Suma v € 

Príjmy z predaja tovaru 2 750,13 

Príjmy z predaja výrobkov 219,50 

Príjmy z predaja služieb 64,13 

Iné príjmy 0 

Príjmy spolu 3 033,76 

 

5.2 Štruktúra celkových výdavkov podľa druhov 

Položka výdavkov Suma v € 

Výdavky na materiál 100,64 

Výdavky na nákup tovaru 2533,31 

Mzdy 40,6 

Iné výdavky 21,05 

Výdavky spolu 2695,58 

 

 

 



5.3 Predbežný výsledok hospodárenia JA Firmy C&P 

Položka Suma v € 

Zdaniteľné príjmy 3 033,76 

Zdaniteľné výdavky 2 695,58 

Zisk 338,18 

Daň z príjmov (21%) 71,01 

Zisk po zdanení 267,17 

 

5.4 Predbežné rozdelenie čistého zisku 

Rozdelenie čistého zisku Suma v € 

Dividendy 60 

Výdavky na likvidáciu firmy 7,17 

Iné - charita 200 

Zostatok po rozdelení 0 

 

 

 

 

 

 

  



6 KONZULTANT 

 

Každá JA Firma v rámci pravidiel fungovania 

firmy by mala mať konzultanta. Našim konzultantom  je  

mamička našej prezidentky pani Marcela Lopatová, ktorá 

pôsobí ako manažérka hotela Lesana v Starej Lesnej. 

O svojich skúsenostiach nám porozprávala priamo na 

svojom pracovisku. Bolo to zaujímavé, nakoľko nás pani 

Lopatová previedla hotelom, porozprávala o jednotlivých 

pracovných pozíciách, zodpovednosti, problémoch 

a poukázala na rôzne situácie, ktoré vznikali v našej firme 

pri prevádzkovaní  nášho bufetu. 

 

Pri svojej podnikateľskej činnosti sme si pozývali na pomoc spolužiačku zo štvrtého 

ročníka – bývalú prezidentku JA Firmy M&P Lenku Krišákovú. Poradila nám a motivovala 

nás pri prvých podnikateľských krokoch. 

 

          Ďalšou dôležitou osobou, ktorá prišla medzi nás, bola pani riaditeľka VÚB,  z pobočky  

vo Svite, pani Lešundáková. Jej pomoc v zorientovaní sa vo financiách, mala veľký ohlas 

u všetkých.  

Ďakujeme za pomoc! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


