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Zhrnutie - Príhovor prezidenta spoločnosti  

Študentská spoločnosť E-motions vznikla v školskom roku 2018/2019 

s cieľom stať sa  aktívnou firmou. Naším cieľom bolo od začiatku 

teoretické poznatky o podnikaní využiť v praxi. Naučili sme sa 

základy o vedení podniku a tie budeme môcť neskôr využiť pri 

budovaní vlastnej firmy. 

Cieľom našej firmy bolo však aj dosiahnuť zisk, aj keď sme si 

neplánovali veľmi vysoký zisk. Tiež sme svojou činnosťou chceli 

prispieť k zlepšeniu prostredia, v ktorom naši spolužiaci trávia veľa 

času a takisto sme chceli prispieť k nejakému charitatívnemu 

cieľu. Chceli sme  priniesť aj nejakú inováciu, nakoľko preberáme 

prevádzku študentského baru po predchádzajúcich študentských 

firmách.  

Našou činnosťou sme dosiahli viaceré ciele: 

- Zlepšenie kolektívu - počas celej našej činnosti sme museli 

pracovať ako kolektív. Každému z nás práca v tíme 

pomohla rozvinúť svoje schopnosti a naučiť sa spolupráci 

a zodpovednosti. Osvojili sme si taktiež komunikáciu medzi 

predajcom a kupujúcim. 

- Finančný - ku dňu vydania tejto správy je naša firma zisková 

a výška zisku napĺňa naše očakávania.  

- Charitatívny - pred Vianocami sme časť svojich tržieb 

venovali na charitatívny príspevok, ktorý poskytla naša škola 

rodine s chorým dieťaťom 

- Inovácia - uviedli sme na trh(v našom bare) nový výrobok – 

rôzne druhy zdravej čokolády 

 

S doterajšou činnosťou našej firmy som spokojný, nakoľko sme sa 

dokázali udržať v pluse a dokázali sme si udržať záujem klientov 

o naše služby až doteraz. Na rozdiel od predchádzajúcich firiem, 

náš predaj pokračuje úspešne a je hodnotený zákazníkmi veľmi 

pozitívne, čo nás napĺňa spokojnosťou. Taktiež kladne hodnotím aj 

vzťahy, ktoré medzi nami vládnu, aj keď je pravda, že sa vyskytli 

problémy vo vedení firmy, ale tie sme dokázali zvládnuť. 

 

Peter Židek, prezident JA firmy 
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Oddelenie výroby 

 

Viceprezident:   Oliver Klinovský 

 

Výrobky a poskytované služby: 

 Naša firma produkuje široké spektrum výrobkov a poskytuje rôzne 

služby. 

 Krátko po založení našej firmy sme otvorili študentský bar. 

Spočiatku nám predaj veľmi nešiel kvôli malej informovanosti o našom 

bare, a tak sme dali úlohu viceprezidentovi marketingu, aby spolu so 

svojím oddelením zabezpečil reklamu nášho baru, čo sa osvedčilo ako 

úspešne zvládnutá úloha.  

 Naša firma taktiež úspešne zorganizovala exkurziu do Viedne - na 

vianočné trhy, ktorá sa konala v decembri 2018. Naša firma 

zabezpečila dopravu, program, vstupenky, pedagogický dozor 

a poistenie. V tomto roku máme  na pláne ešte jednu exkurziu do 

Banskej Štiavnice a Kremnice, ktorá by sa mala konať v apríli.  V pláne 

našej firmy bolo aj fotografovanie, ktoré sa nám zatiaľ nepodarilo 

uskutočniť. Predaj našich výrobkov aj celkový priebeh by sme mohli 

označiť ako úspešný.  

 

Podrobnejšia charakteristika našich výrobkov  a služieb: 

 

Ponuka občerstvenia 

 Na začiatku roka 2018/2019 sme sa rozhodli prevádzkovať bar, 

ktorý sme prevzali po predchádzajúcich firmách. Na začiatku sme mali 

v záujme predávať aj občerstvenie v bare, čo nám ale nakoniec 

nebolo umožnené, nakoľko predstavujeme konkurenciu bufetu, ktorý je 

v našej škole prevádzkovaný súkromným podnikateľom. V bare 

ponúkame rôzne druhy káv pripravované pomocou prístroja Dolce 

Gusto, ktorú si kupujú hlavne učitelia, a to nielen z našej školy, ale aj zo 

základnej školy, ktorá sídli v našej budove, ako aj učitelia, ktorí 

navštevujú metodicko-pedagogické centrum. Žiaci si kupujú hlavne 

čaj, horúcu čokoládu a ovocné šťavy, ktoré sa predávali hlavne na 

jeseň, keď bola sezóna čerstvého ovocia. Bar priťahuje žiakov 

a učiteľov svojou príjemnou atmosférou.  

 

Naše inovácie 

- zaviedli sme predaj rôznych druhov zdravej čokolády, ktorú vyrábame 

sami a ktorá obsahuje len zdravé ingrediencie. Tento predaj je iba 

v začiatkoch, ale napriek tomu si tento produkt získal niektorých 

zákazníkov, najmä učiteľov zo základnej školy, ktorí radi prídu na 

kávičku a dajú si aj čokoládku. 
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- zútulnili sme prostredie baru a hlavne jeho okolie. Nakoľko v bare je 

z priestorových dôvodov aj kopírka, je tam málo miesta pre zákazníkov. 

Preto sme pred barom zariadili priestor, kde sme umiestnili stoly, kreslá 

a stoličky a tu si môžu zákazníci v peknom prostredí vychutnať naše 

občerstvenie. 

 

Napriek tomu sa nám všetko nevydarilo tak, ako by sme si želali. Naša 

firma mala aj stánok na Halloween party 2018 u nás v škole, čo ale 

nebolo úspešné kvôli malému záujmu zo strany žiakov, takže zisky 

z predaja boli nízke. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exkurzia 

 Naša firma mala v programe 2 školské exkurzie, z ktorých už 

jedna bola úspešne zorganizovaná a ešte jednu máme v pláne. 

Exkurzia do Viedne bola z nášho pohľadu úspešné zvládnutá. O túto 

exkurziu bol pomerne veľký záujem, preto sme naplnili plný autobus. 

Exkurzia bola nielen zisková, ale priniesla aj pekné zážitky z nádherných 

viedenských trhov a pre nás cenné skúsenosti.  Na základe týchto 

dobrých skúseností sme rozhodnutí uskutočniť ešte jednu exkurziu, a to 

v apríli. 

 

  

 

 

 

Oliver Klinovský, viceprezident oddelenia výroby 
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Oddelenie marketingu 

 

Viceprezident: Martin Jendruch 

 

Marketingové oddelenie firmy malo za úlohu zviditeľniť našu firmu samú 

o sebe ako aj jednotlivé akcie, predaj našich výrobkov zákazníkom, 

alebo rôzne podujatia, ktoré naša firma organizuje. Preferencie našich 

zákazníkov, boli a aj sú pre nás dôležité, preto sa snažíme ponúkať 

kvalitný tovar, ktorý našich zákazníkov zaujme, samozrejme za 

dostupnú cenu. 

 

Naša firma v priebehu školského roka 2018/2019 ponúka: 

 

• Kompletnú prevádzku študentského baru E-motions 

• Nápoje v podobe kávy, čajov ako aj horúce čokolády 

a smoothies. 

• uviedli sme na trh novinku – zdravú čokoládu 

• Zabezpečenie nápojov a občerstvenia na školských akciách ako 

napríklad Halloween. 

• Školské akcie, exkurzie ako napríklad exkurzia do Viedne. 

 

Naše plány sa zrealizovali a bar funguje doteraz skvele. Máme sme 

veľa zákazníkov z našej školy ako aj učiteľov zo základnej školy. Prvá 

exkurzia sa uskutočnila 13.12.2018. Cieľová destinácia boli vianočné 

trhy vo Viedni. Táto exkurzia naplnila očakávania vedenia firmy a sme 

so svojou prácou spokojní. Určite nám k popularite na škole pomohli 

plagáty a dobré informovanie študentov o našej ponuke a programe 

na celý školský rok. 

 

Marketingová stratégia: 

 

Cieľ: 

 

Čo najlepšou formou propagovať predaj občerstvenia v študentskom 

bare a iné aktivity – exkurzie, fotenie tried, aby sme dosiahli čo najlepší 

obrat. Našou stratégiou je dostať do povedomia novú firmu 

prevádzkujúcu študentský bar prostredníctvom inovovanej ponuky, 

zlepšením prostredia v bare a najmä nízkymi cenami. Firmu sme 

propagovali najmä na začiatku prostredníctvom plagátov, osobným 

kontaktom a na instagrame. 
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Konkurencia:  

 

V našej škole je umiestnený aj bufet prevádzkovaný súkromnou firmou, 

preto sme mali doslova zakázané ponúkať tovar, ktorý je predávaný aj 

v bufete. Toto bolo pre nás výzvou, aby sme svojou ponukou 

produktov, ako aj pekným prostredím prilákali zákazníkov. 

 

Výsledok: 

 

Predaj je v priebehu roka úspešný, doteraz dosahujeme v predaji slušný 

obrat, aj keď niektoré produkty sa predávajú menej. 

Ponuka občerstvenia na akcii Halloween však  nenaplnila očakávania. 

Prvá exkurzia, ktorú sme uskutočnili, bola dobre spropagovaná 

a dosiahli sme tiež dobré tržby, preto plánujeme ešte jednu exkurziu. 

 

Čo ešte chceme dosiahnuť:  

 

zorganizovať exkurziu do Banskej Štiavnice  - apríl 2019 

uskutočniť fotenie tried – apríl 2019 
 

Martin Jendruch, viceprezident marketingu 

 

 

FINANČNÉ ODDELENIE 

 

Viceprezident: Šarlota Pozsonyiová 

 

Úlohou oddelenia financií je viesť presnú evidenciu príjmov a výdavkov 

firmy, spravovať financie a kontrolovať ich. Momentálne nám firma 

prosperuje a naše tržby sú väčšie ako výdavky.  

 

Výkaz ziskov a strát k 27.3.2019 

 

Príjmy z podnikateľskej činnosti (Tržby) 

  Č.r. Suma 

Príjmy z predaja tovaru 01 0,00 

Príjmy z predaja výrobkov 02 647,62 

Príjmy z predaja služieb 03 952,00 

Iné príjmy 04 155,00 

Príjmy SPOLU (r. 01 + r. 02 + r. 03 + r. 04) 05 1754,62 
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Pomocné výpočty 

 Č.r.  

Počet ks emitovaných akcií 001 30 

Nominálna hodnota jednej akcie 002 5,00 

Celková hodnota upísaných akcií (r. 001 x 

r. 002) 003 150,00 

Dividenda na akciu 004 1,00 

Celkovo vyplatené dividendy (r. 001 x r. 

004) 005 30,00 

    

Zostatok peňazí na rozdelenie 

 Č.r. Suma 

Zostatok peňazí v pokladni 006 431,48 

Zaplatená daň z príjmu (r. 15 z Výkazu č. 

1) 007 114,70 

Vrátenie vkladu akcionárom (v prípade zisku 

r.003, v prípade straty r.003+r.16 z výkazu 1) 008 150,00 

Zostatok peňazí na rozdelenie (r. 006- r. 

007 - r. 008) 009 166,78 

    

Rozdelenie čistého zisku 

 Č.r. Suma 

- dividendy (r. 005) 010 30,00 

Výdavky na podnikateľskú činnosť 

  Č.r. Suma 

Výdavky na materiál 06 394,37 

Výdavky na nákup 

tovaru 07 0,00 

Mzdy 08 60,00 

Iné výdavky 09 754,07 

Výdavky SPOLU (r. 06 + 

r. 07 + r. 08 + r. 09) 10 1208,44 

    

Výsledok hospodárenia 

  Č.r. Suma 

Príjmy spolu (r. 05) 11 1754,62 

Výdavky spolu (r.10) 12 1208,44 

Výsledok hospodárenia 

(r. 11 - r. 12) 13 546,18 

Daň z príjmu JA Firmy 

(21 % z r. 13) - zaokrúhľuje sa 

na eurocenty smerom nadol 14 114,70 

Daň z príjmu JA Firmy 

splatná do JA Slovensko 15 114,70 

Čistý zisk / Strata (r. 13 - 

r. 15) 16 431,48 
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- výdavky na likvidáciu firmy 011 20,00 

- iné 012 116,78 

Zostatok po rozdelení (r. 009 - r. 010 - r. 

011 - r. 012) 013 0 

 

Správa bola overená a prekontrolovaná učiteľkou aplikovanej 

ekonómie. 

 

Z uvedenej finančnej správy vyplýva, že naša firma je zatiaľ zisková, 

pričom naším cieľom je udržať výnosnosť firmy najmä pokračovaním 

prevádzky baru, ale aj zorganizovaním ďalších akcií – exkurzia, fotenie 

tried. Najväčšiu ziskovosť vykazuje exkurzia, ktorú sme uskutočnili 

v decembri. Avšak trvalou činnosťou – prevádzkovaním baru sa nám 

darí udržiavať pravidelné tržby. Z produktov sú najziskovejšie rôzne 

druhy kávy, ktorú si kupujú najmä učitelia zo základnej školy. 

Výhodou je, že nemáme takmer žiadne fixné náklady, nakoľko 

neplatíme prenájom priestorov ani energie, keďže táto miestnosť je 

využívaná aj na kopírovanie. Taktiež kávovar Dolce Gusto sme prevzali 

od predchádzajúcich firiem. Takže našou úlohou je udržiavať variabilné 

náklady na čo najnižšej úrovni. 

 

Oddelenie ľudských zdrojov 

 

Viceprezident: Lenka Ďurkovská 

 

Úlohou oddelenia ľudských zdrojov bolo viesť evidenciu 

odpracovaných hodín a miezd, ako aj riešiť prípadné problémy pri 

organizácii firmy. Takisto cieľom vedenia je rozvíjať a neustále zlepšovať 

riadenie firmy z pohľadu ľudských zdrojov. 

 

Plán miezd vychádza z minimálnej mzdy, ktorá je stanovená 

nasledovne: 

 

Management: 2€ / obdobie 

 

 

Ostatní zamestnanci: 0,30€ / hodina 

Ak bude firma dosahovať plánované tržby, mzdy možno navýšiť. Zatiaľ 

boli vyplatené mzdy vo výške 60 Eur. 
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Zoznam akcionárov 
E-motions, JA firma 

ZOZNAM AKCIONÁROV 

Poradie: Priezvisko: Meno: Počet akcií:   
1 Korenčiaková Emília 3   
2 Žideková Nina 1   
3 Piňák Martin 1   
4 Vavrová Zuzana 1   
5 Lisický  Tomáš 1   
6 Števková Lenka 2   
7 Tomašcová Silvia 3   
8 Ďurkovská Lena 1   
9 Moravčík  Erik 1   

10 Boorová Emma Naomi 1   
11 Židek Peter 1   
12 Kubašková Lucia 2   
13 Koišová Martina 2   
14 Cecková Martina 1   
15 Krištofíková Oľga 1   
16 Štureková Oľga 3   
17 Ďurman Denis 1   
18 Maríkovec Sebastián 1   
19 Tatarko Bruno 1   
20 Comorková Kristína 1   
21 Bírošová Bianka 1   
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PREZIDENT - Peter 
Židek

VICEPREZIDENT 
FINANCIÍ - Šarlota 

Pozsonyiová

VICEPREZIDENT 
MARKETINGU - Martin 

Jendruch

Anton Jurík, Jakub 
Pecko

VICEPREZIDENT 
ĽUDSKÝCH ZDROJOV -

Lena Ďurkovská
Tomáš Lisický

VICEPREZIDENT 
VÝROBY - Oliver 

Klinovský

Chiara Boráková, Ján 
Bosík, Alexandra 
Budke, Daniela 

Krabáčová

Vanesa Matušná, 
Maya Mualla, Juwon 

Shin, Veronika 
Synáková

Marián Šmárik, Adrián 
Štolfa, Juraj Topoľský, 

Trabelssie Jean, 
Viktória Uríčková

 

 

Organizačná štruktúra 
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Správa dozornej rady 

 

Dozorná rada v zložení Mgr. Silvia Tomašcová – predseda dozornej 

rady, Mgr. Oľga Štureková, člen dozornej rady a Sebastián Maríkovec – 

člen dozornej rady pravidelne kontrolovala chod firmy, a to formou 

kontroly účtovných dokladov. Spočiatku boli problémy s pravidelným 

zapisovaním predaných produktov a tržieb, po riešení týchto 

problémov s manažmentom firmy sa situácia zlepšila. Dozorná rada 

zasadala raz, a to 10.januára 2019, kedy skontrolovala účtovníctvo 

firmy. Zistila drobné nedostatky, ktoré nariadila odstrániť. 

Dozorná rada má v pláne ešte jedno zasadnutie s manažmentom 

firmy, a to v mesiaci apríl. 

 

Mgr. Silvia Tomašcová, predseda dozornej rady 

 

 

Správa konzultanta 

 

Bol som zvolený manažmentom firmy za konzultanta v školskom roku 

2018/2019. Počas tejto svojej činnosti som bol v kontakte s firmou 

prostredníctvom svojej dcéry Lenky Ďurkovskej, viceprezidentky 

ľudských zdrojov a pomáhal som členom manažmentu 

prostredníctvom poradenstva, keď potrebovali riešiť organizačné 

problémy. Vo firme som osobne zatiaľ nebol, ale pozval som študentov 

na exkurziu do mojej firmy, ktorá sa z časových dôvodov zatiaľ 

neuskutočnila. Z rozhovorov s mojou dcérou a z písomného kontaktu 

s členmi manažmentu vyplýva, že študentská firma pokračuje úspešne 

vo svojej podnikateľskej činnosti.  

 

Miroslav Ďurkovský, dobrovoľný konzultant 

 

 

 
 


