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Vážení akcionári ! 

 Dovoľte, aby Vám JA Firma Sweet you YOU predložila priebežnú správu o činnosti. 
Členovia JA Firmy obdržali  zakladateľskú listinu 15. decembra 2017 a začali tvrdo pracovať, 
aby splnili svoje stanovené ciele a záväzky. 

Názov „Sweet for YOU“ znamená : 

� Sladkosť pre TEBA 
. 

Sám názov vystihoval naše produkty, ktoré sme ponúkali žiakom našej školy. 

 Náš tím je zložený z 8 šikovných a ambicióznych žiakov, ktorí boli ochotní pracovať 
a pristupovali k práci zodpovedne a čestne. Skúsili pracovať v „reálnej“ firme a poznatky, 
ktoré získali im budú v budúcnosti užitočné. 

 Začiatok bol pre nás ťažký. Museli sme vybrať predmet podnikania a názov JA Firmy. 
Bolo treba vymyslieť produkt, ktorý by bol zaujímavý a chutný. Vybrali sme si muffiny 
a cookies sušienky, aby sme žiakom našej školy spestrili desiatu. Snažili sme sa, aby sme 
žiakom našej školy predávali vždy čerstvé a chutné sladkosti.                                                                           
Predaj našich výrobkov sa začal na Vianočnom bazáre. Dva krát do týždňa ponúkame naše 
produkty žiakom našej školy.  Aj keď nie vždy to v našej JA Firme Sweet for YOU bolo 
ideálne, boli pády aj vzostupy, hádky aj úsmevne situácie, som vďačná a chcela by som sa 
poďakovať všetkým členom za to, že sme to zvládli a držali pri sebe a vzájomne si pomáhali 
aj vo svojom voľnom čase, čo nám veľmi pomohlo. 

 Verím, že táto práca vo firme nám pomôže v profesionálnom živote, ale aj zlepší 
a spríjemní život našim zákazníkom, ktorí si pri pochutení našich sladkosti spomenú na našu 
firmu. 

 

 

 

 

                          

                                                             

 

 

                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                      Natália Šestáková 
                                                                                                                                                          prezidentka 



Správa oddelenia výroby 
 

 

Výrobky 
Plánovaná výroba 

Počet kusov 
Skutočná výroba 

Počet kusov 
% plnenia plánu 

výroby 
Muffiny 300 167 55,67 % 
Cookies 150 118 78,67 % 
Hot dog X 51 X 

 

Muffiny – Plán výroby  muffinov sa nám nepodarilo splniť, pretože JA Firma  
končí so svojou činnosťou až 15. mája. Doma sme vyrábali muffiny podľa 
rozpisu plánu výroby. Plánujeme ich vyrábať ďalej až do konca mája. 

Cookies - Plán výroby cookies sme splnili na 78,67%. Bol o ne väčší záujem 
než o muffiny, pretože mali lákavú čokoladovú vôňu.  Naše cookies vytvárali tu 
správnu atmosféru. Vyrábali sme ich doma taktiež podľa rozpisu plánu výroby.  

Hot-dogy –Pri prieskume, ktoré urobilo oddelenie marketingu  sme zistili, že 
žiaci našej školy majú záujem, o niečo slané v podobe  hot-dogov. Vyrábali sme 
ich v priestoroch školy. Robili sme hot-dogy s kečupom, horčicou alebo čisté. 
O hot-dogy s kečupom bol najväčší záujem. 

Muffiny a cookies plánujeme vyrábať ďalej až do konca apríla, aby sme splnili 
plán výroby na 100 % a možno aj prekročili. Hot-dogy plánujeme vyrábať tiež 
podľa záujmu našich zákazníkov. 

 

 

 

 

 

 



Správa oddelenia marketingu 
Oddelenie marketingu malo za úlohu dať do povedomia produkty našej  
JA Firmy Sweet for YOU, oboznámiť širokú verejnosť s tým, čo vyrábame, kde 
si to môžu zakúpiť, aké sú ceny, čím sú naše produkty špecifické a podobne. Na 
to, aby sme zistili o čo majú záujem naši potencionálni zákazníci, ktorými boli 
prevažne študenti a učitelia Strednej odbornej školy v Partizánskom, sme začali 
tým, že sme spravili prieskum trhu  o aký produkt majú záujem a v akej cene by 
boli ochotní si ho zakúpiť. Po vyhodnotení prieskumu trhu sme si vybrali 
výrobky, ktoré sme chceli vyrábať. 
 

Propagácia 

Oddelenie marketingu sa snažilo propagovať naše výrobky rôznymi spôsobmi, 
ako sú vyhlásenie predaja v školskom rozhlase, plagáty na nástenkách a dverách 
školy, zdieľaním našej facebookovej stránky a instagramu. Ako našu veľkú 
šancu o presadenie sa a získanie dobrého mena sme brali vianočný bazár, ktorý 
naša škola organizuje pravidelne. 
 
 
Cena 

Ceny sme vytvárali na základne výšky nákladov. Snažili sme sa dať také ceny, 
aby boli naši zákazníci spokojní a zároveň nám pokryli všetky náklady.  
 

Predaj 

Predávame pravidelne v oboch budovách našej školy. Využívame aj jedáleň 
v priestoroch našej školy, kde chodia ľudia z celého mesta.  

 

 

 

Druh Plánovaný predaj 
výrobkov 

Skutočný predaj 
výrobkov 

Percento plnenia 
plánu 

Muffiny 300 167 55,67% 
Cookies 150 118 78,67% 
Hot-dog - 51 X 



 Predaj muffinov sme splnili na 55,67 % a predaj cookies na 78,67%. Zistili 
sme, že pri cookies musíme zmeniť predajnú cenu, znížili sme ju. Nepodarilo sa 
nám vyrábať v takej gramáži ako sme chceli, preto sme išli s cenou dole. Do 
konca apríla sa budeme snažiť splniť podnikateľský plán. 

 

Produkt 

Produkt sme vymýšľali na základe toho, čo by sme si my kúpili, keby sme na 
mieste našich zákazníkov – žiakov a učiteľov našej školy. Keďže pri učení sa 
vydá energia, najlepšie sa doplní sladkým muffinom alebo cookies. Tieto dva 
produkty sme mali aj v podnikateľskom pláne.  

Novým produktom sa stal hot-dog. Naša škola sa nachádza v dvoch budovách. 
Tam, kde sme my, nefunguje bufet, takže sme vyplnili medzeru na trhu a predaj 
hot-dogu sa podaril. 



Správa oddelenia ľudských zdrojov 

Pre správne fungovanie JA Firmy je veľmi dôležité, aby všetci jej členovia 
fungovali ako tím, pretože iba jednotná a vnútorne silná spoločnosť sa dokáže 
postaviť aj tým najväčším prekážkam.  

Na ustanovujúcom valnom zhromaždení akcionárov sme predstavili študentskú 
spoločnosť z hľadiska ľudských zdrojov, naše ciele a plány v spoločnosti.  

Študentská spoločnosť má akcionárov, ktorí vlastnia 61 akcií, pričom menovitá 
hodnota jednej akcie je 2 eurá. 
 
Oddelenie pre ľudské zdroje malo niekoľko špecifických úloh:  

− viesť záznamy o akcionároch: zoznam mien a adries všetkých akcionárov 
s číslami akcií, ktoré vlastnia 

− zaznamenávať dochádzku a výplatné listiny  
− viesť spoločnosť k úspechu a cieľavedomosti  
− vypočítať mzdy zamestnancom  
− zodpovedať za zaznamenávanie dochádzky členov firmy, rozpisovať 

služby 
Mzdové náklady na výrobu 

Výrobok Plánované Skutočné 
Muffiny 6,00 € 3,34 € 
Cookies 3,00 € 2,36 € 
Hot - Dogy X 1,02 € 
Spolu 9,00 € 6,72 € 

 

Mzdové náklady za predaj 

Výrobok Plánované Skutočné 
Muffiny 9,00 € 5,01 € 
Cookies 6,00 € 1,18 € 
Hot - Dogy X 1,02 € 
Spolu  15,00 € 7,21 € 

 

Náklady spolu 

 Plánované Skutočné 
Za výrobu 9,00 € 6,72 € 
Za predaj 15,00 € 7,21 € 
Mzdy manažérov 10,00 € 10,00€ 
Spolu  34,00 € 23,93 € 



Správa finančného oddelenia 
Finančné oddelenie zabezpečovalo našu firmu po stránke vedenia každodenných 
účtovníckych záznamov, správy finančných prostriedkov a informovalo 
kompetentných funkcionárov firmy o ich stave.  
 
Začiatkom účtovného obdobia bol vložený základný kapitál 122 € predajom 61 
ks akcií v menovitej hodnote 2,00 €.  
Ku dňu 14. 03. 2018 sme dosiahli dividendu na jednu akciu vo výške 0,50 €. 
 
Štruktúra nákladov ku dňu 14. 03. 2018 podľa druhov 
 

 Plánované náklady Skutočné náklady 
Náklady na materiál 45,00 61,71 
Náklady na tovar 0,00 0,00 
Mzdové náklady 34,00 23,93 
Ostatné náklady 33,50                                        21,00 
Náklady spolu 112,50 106,64 

 
Štruktúra tržieb ku d ňu 14. 03. 2018 podľa druhov 

 
Výsledok hospodárenia JA Firmy ku dňu 14. 03. 2018 
 

Príjmy spolu  145,55 
Výdavky spolu  106,64 
Výsledok hospodárenia  38,91 
Daň z príjmu JA Firmy  8,17 
Čistý zisk  30,74 

 
Rozdelenie zisku JA Firmy ku dňu 14. 03. 2018 

 

 Plánované tržby Skutočné tržby 
Tržby z predaja vl. výrobkov 232,50 145,55 
Tržby z predaja tovaru 0,00 0,00 
Tržby z predaja služieb 0,00 0,00 
Ostatné tržby 0,00 0,00 
Tržby spolu 232,50 145,55 

Dividendy  30,50 

Výdavky na likvidáciu firmy 0,24 

Iné 0,00 

Zostatok po rozdelení  0,00 



55 250,00 

 

 

Prehľad o príjmoch, výdavkoch a výsledku 
hospodárenia 

sumy sú uvedené v EUR   

   14.03.2018 

 
 

dátum 

Názov a sídlo JA Firmy:   
Sweetfor YOU, Námestie SNP 5, 958 23 Partizánske 

    

Príjmy z podnikateľskej činnosti (Tržby) 

  Č.r. Suma 

Príjmy z predaja tovaru 01 0,00 

Príjmy z predaja výrobkov 02 145,55 

Príjmy z predaja služieb 03 0,00 

Iné príjmy 04 0,00 

Príjmy SPOLU (r. 01 + r. 02 + r. 03 + r. 04) 05 145,55 

    

Výdavky na podnikateľskú činnosť 

  Č.r. Suma 

Výdavky na materiál 06 61,71 

Výdavky na nákup tovaru 07 0,00 

Mzdy 08 23,93 

Iné výdavky 09 21,00 

Výdavky SPOLU (r. 06 + r. 07 + r. 08 + r. 09) 10 106,64 

    

Výsledok hospodárenia 

  Č.r. Suma 

Príjmy spolu (r. 05) 11 145,55 

Výdavky spolu (r.10) 12 106,64 

Výsledok hospodárenia (r. 11 - r. 12) 13 38,91 
Daň z príjmu JA Firmy (21 % z r. 13) - zaokrúhľuje sa 
na eurocenty smerom nadol 14 8,17 

Daň z príjmu JA Firmy splatná do JA Slovensko 15 8,17 

Čistý zisk / Strata (r. 13 - r. 15) 16 30,74 



 

Prehľad o zostatku peňazí a ich použití 
sumy sú uvedené v EUR   

  14.03.2018 

  dátum 

Názov a sídlo JA Firmy:   

Sweetfor YOU, Námestie SNP 5, 958 23 Partizánske 

    

Pomocné výpočty 

  Č.r.   

Počet ks emitovaných akcií 001 61 

Nominálna hodnota jednej akcie 002 2,00 

Celková hodnota upísaných akcií (r. 001 x r. 002) 003 122,00 

Dividenda na akciu 004 0,50 

Celkovo vyplatené dividendy (r. 001 x r. 004) 005 30,50 

    

Zostatok peňazí na rozdelenie 

  Č.r. Suma 

Zostatok peňazí v pokladni 006 160,91 

Zaplatená daň z príjmu (r. 15 z Výkazu č. 1) 007 8,17 
Vrátenie vkladu akcionárom (v prípade zisku r.003, v 
prípade straty r.003+r.16 z výkazu 1) 008 122,00 

Zostatok peňazí na rozdelenie (r. 006- r. 007 - r. 008) 009 30,74 

    

Rozdelenie čistého zisku 

  Č.r. Suma 

 - dividendy (r. 005) 010 30,50 

 - výdavky na likvidáciu firmy 011 0,24 

 - iné 012 0 

Zostatok po rozdelení (r. 009 - r. 010 - r. 011 - r. 012) 013 0,00 
    

 
 
 

 


