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Úvodné slovo prezidenta JA Firmy 
 

Dovoľte, aby sme Vám predstavili JA Firmu AWeko a informovali Vás 

o našej činnosti počas uplynulých takmer šiestich mesiacov. 

Ešte v septembri minulého roka sme sa zhodli, že názov našej firmy bude 

AWeko. AW je označenie našej triedy, sme III. AW študijný odbor 

obchodná akadémia. Eko znamená, že počas celého fungovania našej firmy 

sa snažíme minimalizovať dopad podnikateľskej činnosti na životné 

prostredie.   

Náš počiatočný kapitál vo výške 300,00 € sme získali predajom akcií, 
vďaka čomu sme mohli začať s podnikaním. Už v  prvých dňoch 

fungovania sme mali jasnú predstavu, doplniť  segment zdravých ovocných 

nápojov, ktorý v našom školskom bufete absentoval. Počas nasledujúceho 

obdobia sme si však uvedomili, že nestačí zákazníkovi predať len hotovú 

receptúru, ale je potrebné naďalej  udržiavať jeho záujem aj takzvanou 

pridanou hodnotou. Z tohto dôvodu sme sa rozhodli  z ovocných štiav 

vyrábať smoothies podľa originálnych receptov. Táto stratégia sa nám 

osvedčila a na našej škole sme získali množstvo verných zákazníkov, ktorí 
oceňujú jedinečnú chuť, kvalitu a  pozitívne účinky smoothies na zdravie.  
 

  Čo je hlavným predmetom našej podnikateľskej činnosti? 
 

Predaj 100 % ovocných bio štiav rôznych príchutí s vlastnou 

etiketou AWeko. Predávame ich v recyklovateľných 

sklených fľašiach s objemom 250 ml. Pasterizované šťavy sú 

bez pridaného cukru, aróm, farbív a konzervantov a 

pochádzajú z ekologicky kontrolovaného hospodárstva v 

Rakúsku.  

 

  Aká je naša hlavná myšlienka?  
 

Našim zámerom je propagovanie zdravého životného štýlu 

v spojení s ekologickým myslením, ktoré je pre túto dobu 

nevyhnutné. Jedným z hlavných cieľov je minimalizovať 

ekologickú záťaž podnikateľskej činnosti a preto sme všetky 

plasty nahradili alternatívami šetrnejšími k životnému 

prostrediu.  Používame napríklad výlučne misky z cukrovej 

trstiny, papierové poháriky, slamky, drevené vidličky, 

lyžičky a podobne. 
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  Ako sme sa dostali k nášmu produktu? 
 

Ešte pred vznikom našej JA firmy sme vedeli, že sa chceme zamerať na propagovanie 

myšlienky ekológie a zdravia, ktoré sú veľmi dôležité a týkajú sa každého  z nás.  

K 100 % ovocným bio šťavám sme sa dostali vďaka našim osobným kontaktom, 

skúsenostiam, záujmu o zdravý životný štýl  a ochranu životného prostredia. 

 

 Kto je našou cieľovou skupinou? 
 

Cieľovou skupinou  sú najmä študenti a učitelia  školy, ale aj obyvatelia nášho mesta a okolia. 

Šťavy AWeko si môžete kúpiť nielen na našej škole, ale prostredníctvom JA firmy AWeko aj 

predajniach zdravej výživy a vo fitness centrách 

v Novom Meste nad Váhom.                                                                                                     

 

Predmet činnosti: 
 

 predaj 100% ovocných bio štiav 

 výroba a predaj smoothies podľa vlastných 

receptúr 

 

Ciele JA firmy  AWeko:  

 uspokojiť potreby zákazníkov v segmente zdravej životosprávy 

 presadiť sa na trhu a dostať sa do povedomia okolia 

 klásť dôraz na sociálny rozmer nášho podnikania prostredníctvom dobrovoľníckej 

činnosti 

 vytvoriť si kladný vzťah so zákazníkmi 

 dosiahnuť kladný hospodársky výsledok – zisk 

 splniť našu povinnosť voči akcionárom – vyplatiť dividendy 

 získať  potrebné kompetencie v oblasti  podnikania  

 zúčastniť sa a čo najlepšie sa  umiestniť na JA Veľtrhu podnikateľských talentov 

AWeko pre 

zdravé telo 

a planétu! 

 

Lenka Černá 
 prezidentka AWeko, JA Firmy 
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Výroba 
 

100 % ovocné bio šťavy AWeko 

Hlavným produktom našej firmy sú 100 % ovocné bio šťavy. Tieto šťavy sú 

vyrobené z ovocia vyprodukovaného pri rešpektovaní ekologických kritérií v podmienkach 

bio hospodárstva. Ovocie sa pestuje bez použitia chemických postrekov v zdravej pôde a bez 

chemického hnojenia. Šťavy sa vyrábajú bez použitia konzervačných látok, farbív, umelých 

aróm a príchutí a bez pridania cukru či vody. Vďaka krátkodobej pasterizácii zostávajú 

zachované všetky dôležité vitamíny, výživové látky a prírodná aróma, čím sa šťavy stávajú 

vhodné aj pre deti, či športovcov.  

Jedinečnú chuť čerstvého ovocia sme vďaka spolupráci s firmou Pijobio ukryli do 

recyklovateľných sklených fliaš s objemom 250 ml s našou vlastnou etiketou a logom firmy. 

Pasterizované šťavy sú dodávané z Rakúska. Ide o 100 % bio výrobok, vhodný aj pre 

vegánov. 

Príchute:  
 

  Malina – jablko  

Zlepšuje trávenie, priaznivo pôsobí na lesk a hustotu vlasov ako aj na 

pružnosť pokožky.  Pomáha pri prechladnutí a najmä u malých detí 

výrazne znižuje horúčku. Doporučuje sa taktiež pre tehotné ženy. 

Zloženie: 50% bio malinová dreň, 50% bio jablková šťava 

  Čučoriedka – jablko  

Je  skvelý antioxidant.  Pomáha pri problémoch so zrakom, znižuje vysoký 

krvný tlak a zlepšuje prietok krvi. Podporuje liečbu močového ústrojenstva 

a zabraňuje vzniku ľadvinových kameňov. 

Zloženie: 50 % bio čučoriedková šťava a 50 % bio jablková šťava  

  Exotic – multivitamín 

Obsahuje vysoký obsah vitamínov, prispieva k lepšej funkcií imunitného 

systému a zvyšuje vstrebávanie železa. 

Zloženie: 50 % bio šťava z bieleho hrozna, 20 % bio pomarančová šťava, 

10 % bio broskyňové pyré, 10 % bio mangové pyré a 10 % bio šťava 

z passion fruit. 
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  Pomaranč 

Podporuje imunitný systém. Obsahuje vysoký obsah vitamínu C, draslíka a 

kyseliny listovej, ktorá u deti pôsobí ako rastový stimulátor. Podporuje 

odolnosť proti chorobám. 

Zloženie: 100% bio pomarančová šťava z bio pomarančového koncentrátu 

 

  Hrozno – baza 

Výborne pôsobí proti horúčke. Obsahuje látky, ktoré zvyšujú odolnosť 

organizmu  a  pomáhajú pri nachladnutí. Vyvoláva potenie, pôsobí proti 

horúčke a uľahčuje vykašliavanie.  

Obsahuje draslík, železo a vitamíny A a C.  

 

Zloženie: 75% bio šťava z červeného hrozna, 50% bio šťava z plodov bazy  

 

Sociálny rozmer nášho podnikania 
 

  Zbieranie štuplíkov  

Určite sa všetci zhodneme, že  životné prostredie je ohrozené nadmernou produkciou plastov. 

Plasty patria medzi najrozšírenejšie obalové materiály a stretneme sa s nimi skoro u každého 

výrobku. Pravdaže  najideálnejšie je produkovať čo najmenšie množstvo plastov, ale keď už 

predsa nejaké vyprodukujeme, mali by sme vedieť, ako ich správne separovať a využiť.  

Toto je jedna z možností!  

Na chodbách školy a do každej triedy sme umiestnili krabičky vyrobené špeciálne na zber 

vrchnáčikov, aby sa mohla zapojiť do zberu celá naša škola a známi. Zbierame plastové 

vrchnáčiky pre rodinu s veľmi ťažkým osudom. Ich malá dcérka sa narodila s ochorením 

hydrocefalus a je odkázaná na finančne veľmi nákladné rehabilitácie v zariadení ADELI 

Medical Centre v Piešťanoch.  

Myšlienka pomôcť tejto rodine a súčasne prispieť aspoň svojím dielom k  ochrane životného 

prostredia sa všetkým zapáčila a určite budeme v zbieraní vrchnáčikov pokračovať aj po 

likvidácii našej JA firmy. 

                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

                                                                           Natália Čamarová 

viceprezidentka výroby 
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Marketing 
 

Naše produkty sa nám podarilo dostať do povedomia nielen spolužiakov 

a učiteľov, ale aj širšej verejnosti, vďaka čomu sme získali stálych 

zákazníkov. Na začiatku nášho podnikania sme v rámci prieskumu trhu 

zisťovali, o čo majú ľudia v našom okolí  záujem.  

 

Vzhľadom k tomu, že na trhu je veľká konkurencia rozhodli sme sa uspieť: 

 

  kvalitou 

  ekologickou myšlienkou 

  pestrou ponukou príchutí 

  precíznosťou  

  zaujímavými a výhodnými cenami. 

 

Okrem pravidelných predajov v škole sme sa zúčastnili aj rôznych akcií, 

ako napríklad Deň zdravého anjela, Mikuláš a vianočné trhy na Námestí 

Slobody v Novom Meste nad Váhom, predaje vo fitness centrách a pod. 
 

 

 

 

 

    Adrian Gašparik 

viceprezident marketingu 
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Financie 
Zakladateľský rozpočet 

Položka Suma v € 

Dar 5,00 

Predané akcie 100 ks (nominálne hodnota 3,- €) 300,00 

Spolu 305,00 

 

Prehľad o príjmoch, výdavkoch a výsledku hospodárenia  k 31.3.2019 

 

 

 

 

Príjmy z podnikateľskej činnosti   

 Č.r. Plán Skutočnosť % plnenia 

Príjmy z predaja výrobkov 01 626,50 € 649,25 € 103,63 % 

Príjmy z predaja tovaru 02 711,00 € 681,45 € 95,84 % 

Príjmy z predaja služieb 03 0,00 € 0,00 €  

Iné príjmy 04 0,00 € 9,41 € 109,41 % 

Príjmy SPOLU (r. 01 + r. 02 + r. 

03 + r. 04) 
05 1337,50 € 1340,11 € 100,20 % 

Výdavky na podnikateľskú činnosť  

 Č.r.  Plán Skutočnosť % plnenia  

Výdavky na materiál 06 300,50 € 349,06 € 116,16 % 

Výdavky na nákup tovaru 07 600,00 € 482,16 € 80,36 % 

Mzdy 08 57,00 € 57,00 € 100 % 

Iné výdavky 09 95,00 € 111,48 € 117,35 % 

Výdavky SPOLU (r. 06 + r. 07 + 

r. 08 + r. 09) 
10 1052,50 € 999,70 € 94,98 % 

Výsledok hospodárenia 

 Č.r.  Plán Skutočnosť % plnenia 

Príjmy spolu (r. 05) 11 1337,50 € 1340,11 € 100,20 % 

Výdavky spolu (r. 10) 12 1052,50 € 999,70 € 94,98 % 

Výsledok hospodárenia (r. 11 - r. 

12) 
13 285,00€ 340,41 € 119,44 % 

Daň z príjmu JA Firmy (21 % 

z r. 13) 
14 59,85 € 71,48 € 119,43 % 

Daň z príjmu JA Firmy splatná 

do JA Slovensko 
15 59,85 € 71,48 € 119,43 % 

Čistý zisk (r. 13 - r. 15) 16 225,15 € 268,93 € 119,44 % 
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Barbora Kukučková 

      viceprezidentka financií 

 Č.r.  Plán Skutočnosť 

Počet kusov emitovaných 

akcií 
001 100 ks 100 ks 

Nominálna hodnota jednej 

akcie 
002 3,00 € 3,00 € 

Celková hodnota upísaných 

akcií (r. 001 × r. 002) 
003 300,00 € 300,00 € 

Zostatok peňazí v pokladni 004 585,00 € 640,41 € 

Zostatok peňazí na rozdelenie 

 Č.r.  Plán Skutočnosť % plnenia 

Zostatok peňazí v pokladnici 006 585,00 € 640,41 € 109,47 % 

Zaplatená daň z príjmu (r. 15 

z Výkazu č. 1) 
007 59,85 € 71,48 € 119,43 % 

Vrátenie vkladu akcionárom 

(v prípade zisku r. 003, 

v prípade straty r. 003 + r. 16 

z Výkazu č. 1) 

008 300,00 € 300,00 € 100 % 

Zostatok peňazí na rozdelenie 

(r. 006 – r. 007 – r. 008) 
009 225,15 € 268,93 € 119,44 % 

1 2 3

Plán €1 337,50 €1 052,50 €225,15 

Skutočnosť €1 340,11 €999,70 €268,93 

€0,00 
€200,00 
€400,00 
€600,00 
€800,00 

€1 000,00 
€1 200,00 
€1 400,00 
€1 600,00 

POROVNANIE PLÁNU A 

SKUTOČNOSTI

Plán Skutočnosť

  Príjmy 
Výdavky 

Výsledok 

hospodárenia 
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Organizačná štruktúra 

 

 

 

 

Prezident

Lenka Černá

Viceprezident  
výroby

Natália Čamarová

Asistent

Lucia Biesová

Viceprezident  
financií

Barbora 
Kukučková

Asistent

Sarah Ondrejková

Viceprezident 
ľudských zdrojov

Veronika 
Kolarovičová

Asistent

Adriana 
Divincová

Viceprezident 
marketingu

Adrian Gašparik

Asistent

Simona Horáková
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Odmeňovanie zamestnancov 
 

1. Mzda zamestnancov jednotlivých oddelení - 0,20 € za hodinu. 

2. Mzda prezidenta firmy – 5,00 € za celé obdobie. 

3. Mzda viceprezidenta – 4,00 € za celé obdobie. 

4. Mzda pokladníka – 2,00 € za celé obdobie. 

5. Mzda účtovníka – 2,00 € za celé obdobie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  Veronika Kolarovičová 

viceprezidentka ľudských zdrojov 

Funkcia Výška mzdy Spolu mzdy 
Počet 

zamestnancov 

Prezident 5,00 € 5,00 € 1 

Viceprezident 4,00 € 16,00 € 4 

Pokladník 2,00 € 2,00 € 1 

Účtovník 2,00 € 2,00 € 1 

Ostatní 

zamestnanci 
2,00 € 32,00 € 16 

Spolu 15,00 € 57,00 € 23 


