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Prezidentka 
firmy 

Ema 
Nešťáková

Naša JA Firma s názvom Juvenis vznikla
dňa 10.10.2017, a to registrovaním
zmluvy o združení JA Firmy pod číslom
113/2017-2018, v rámci nepovinného
krúžku. 

Náplňou práce našej firmy, ako aj
hlavným faktorom zárobkovej činnosti,
bolo organizovanie rôznych podujatí, na
ktorých sme predávali tematické,
vlastnoručne vyrobené produkty. Boli to
napríklad Vianočné trhy, Mikuláš,
Mikulášsky beh či  Valentínsky
gymnaziálny ples.  

Ťažiskovým produktom Juvenis, JA
Firmy sú "ťahákové ponožky"
alias Ťahošky. 
Bolo náročné vymyslieť lákavý produkt,
ktorý by našu cieľovú skupinu, najmä
študentov, zaujal. Náš trh je zaplavený
všakovakými vzormi a druhmi ponožiek,
ale dizajn nášho druhu neponúka
doposiaľ nik .  

P R Í H O V O R

Študent tak môže využiť čas pri 
cestovaní autobusom, sedení v čakárni 
zmyslupne,  bez toho, aby mal pri sebe 
učebnicu  či mobil. 

Veríme, že týmto inovatívnym 
produktom, nielen zohrejeme stovky nôh, 
ale prispejeme i k lepšej známke ich 
majiteľa. 

Očakávame, že dopyt po našom 
neobvyklom  produkte, presiahne hranice 
nielen nášho mesta, či kraja, ale spôsobí 
efektívny prevrat na väčšine škôl, čo 
nám umožní niekoľkonásobné 
zhodnotenie investícií našich akcionárov. 
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Oddelenie 
ľudských 
zdrojov 

 
Simona 

Jakubcová

V JUVENIS ,JA firme pracuje 9
zamestnancov, z toho 5 na pozíciách
manažmentu.  

Oddelenie ľudských zdrojov malo počas
existencie našej firmy niekoľko dôležitých
a veľmi špecifických úloh: 

• zaznamenávanie dochádzky všetkých
zamestnancov firmy 

• vedenie dokumentov na výplatu miezd a
provízii zamestnancom 

• motivácia celého nášho tímu  

• udržiavanie dobrých vzťahov a morálky
medzi zamestnancami 

• komunikácia s akcionármi 

• objektívne hodnotenie pracovného
nasadenia 

Ú L O H A

V grafe si môžete prehliadnuť, aké náklady 
sme doposiaľ vynaložili na nami ponúkané 
akcie. 
 Hodinová mzda radových zamestnancov, 
ale aj vedúcich pracovníkov bola 0,30€. 
Odmeny manažmentu predstavujú 2 €. 
Celkovo sme na mzdy minuli 58,30 €.  

Ďalšie finančné ohodnotenie našich 
zamestnancov a všetkých našich vedúcich 
pracovníkov bude záležať od pracovného 
nasadenia, kreativity a angažovanosti, ktorú 
vynakladajú pri organizovaní jednotlivých 
akcií počas celého  pôsobenia vo firme. 
Verím, že i naďalej sa mi bude s nimi takto 
energicky spolupracovať.
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Oddelenie  
marketingu 

 
Monika 

Turanová

Vlastné skúsenosti nás naučili, že dobrý

marketing je polovica úspechu firmy.  

Našich zákazníkov sme sa po celý rok

snažili včas oboznámiť s pripravovanými

udalosťami. Vytvárali sme klasické

plagáty s pútavým dizajnom, ktoré boli

nalepené nielen v  našej škole, ale aj na

iných rôznych  miestach v našom meste,

aby boli dostupné pre širokú verejnosť.  
Taktiež sme urobili videopozvánky  a v

dnešnej "online" dobe nám nesmie

chýbať facebooková stránka, ktorú

nájdete tu:

https://www.facebook.com/jajuvenis/. 

Chystáme aj našu web stránku, ale tá je

ešte v štádiu riešenia. 

Ú L O H A

Počas pôsobenia firmy sme považovali 
za najdôležitejšiu spokojnosť tých, ktorí 
sa nám rozhodli prejaviť dôveru a 
podporovali nás. Docielili sme to hlavne 
komunikáciou. 

Okrem iných spomínaných možností 
spojiť sa s nami, sme pravidelne dávali 
priestor vyjadriť svoj názor pomocou 
dotazníkov, kde sme zároveň zistili po 
čom je najväčší dopyt.  Tento prieskum 
nás utvrdil, že sa máme pustiť do 
projektu, ktorý je dnes už realitou a síce 
naše ŤAHOŠKY. Pri tomto projekte 
potrebujeme najväčšiu kampaň, preto 
sme neváhali a oslovili známu blogerku 
Tinku "Tinkine recepty" na spoluprácu. 
Do uzávierky priebežnej správy sa nám 
však nevyjadrila. 
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Oddelenie  

výroby 
 

Karin 
Scherhau- 

ferová

Po niekoľkých týždňoch únavnej práce
musím konštatovať, že oddelenie výroby
má vždy najviac práce. Máme na
starosti, aby boli vyrobené vždy vhodné
a kvalitné produkty, čo je našou prioritou. 

Našu činnosť sme začali mikulášskymi
balíčkami - prekvapenie pre spolužiakov,
príprava horúcej čokolády i teplého čaju
pre našich bežcov.   
Na Vianočných trhoch sme ponúkali
ozdoby na stromček z recyklovaných
materiálov, drevené svietniky, drôtených
anjelikov, srdiečka, vrecúška zo
sušených šípok. Okrem dekorácií sme
piekli viac druhov vianočného pečiva,
varili čaj a predávali domáci med s
orechmi, ale i novinku grilovaný
hermelín.  

Ďalšou akciou kde sme potrebovali naše
šikovné ruky bol Valentínsky ples.Okrem
vlastnoručne vyrobenej fotosteny sme
našim  spolužiakom a ostatným
návštevníkom plesu pripravili malé
prekvapenie v podobe cukroviniek. 

Ú L O H A

Nosným produktom našej firmy sú však 
ŤAHOŠKY - edukačné ponožky, ktoré na 
Veľtrhu predstavíme ako novinku. 
Svedomite sme pracovali pri výbere 
druhov a navrhovaní grafiky. Na výrobu 
nášho produktu sme oslovili známe 
slovenské firmy ako FUSAKLE i 
FUNNYSOXi, avšak ich výrobné kapacity 
boli tak naplnené, že do budúceho roka 
sme čakať nechceli. 
Preto sme sa rozhodli pre firmu 
PRAKTIK najponožky, s ktorými bola 
rýchla, jednoduchá a korektná 
spolupráca. 
Mechanizmus výroby sme si zvolili 
nažehľovanie, nakoľko vypletanie 
obrázkov, by bolo pre naše "ťaháky" 
nečitateľné. 
Na obrázok nám výrobca zaručuje 
doživotnú stálosť.  
Na koniec len zhrniem, že členovia našej 
firmy boli pracovití a kreatívni. Vždy sme 
dodržali naše ciele a počas všetkých 
akcií sme vyrobili stanovený počet 
výrobkov. 
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Oddelenie  

financií 
 

Diana 
Čútorová

Oddelenie financií má na starosti počas
fungovania našej firmy kolobeh peňazí.
Hlavnou úlohou je sledovať príjmy a
redukovať výdavky na dosiahnutie
väčšieho zisku. 
 Do 14.3.2018 bol náš zisk v kladných
číslach. Začínali sme s peniazmi od
našich akcionárov vo výške 100 € a
pôžičkou 5€. 
V nasledujúcej tabuľke vám
ponúkame náhľad na náš očakávaný i
reálny zisk z jednotlivých akcií.  Zistíte
tiež, ktoré akcie sa nám nepodarilo
zrealizovať, i tie, ktorými sme ich
nahradili. 

Ú L O H A

Po celú dobu nášho podnikania úzko 
spolupracujeme  s každým oddelením vo 
firme, vyplácame mzdy zamestnancov, 
platíme faktúry za propagáciu, či 
uhrádzame splátky za výrobu. Nakoľko  
nás vo v firme nie je veľa, vieme 
pohotovo a pokojne vyriešiť každú 
situáciu. 

V tabuľkách na nasledujúcej strane vám 
predstavujeme prehľad o príjmoch, 
výdavkoch a výsledku hospodárenia 
našej JA firmy .  
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Prehľad o príjmoch, výdavkoch a výsledku hospodárenia

Prehľad o zostatku peňazí a ich použití



 
Správa dozornej rady



 
Fotopríloha


