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Základná charakteristika JA Firmy Enterprising Girls 

 

Zhrnutie:  

Obchodné meno:  EG JA Firma (Enterprising Girls) 

„Vaše telo a duša potrebujú Soft skin “ 
 

Sídlo:  Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, 921 01 Piešťany   

Vyučujúci: Ing. Anetta Babulicová 

Konzultant: Denis Baranček 

Počet členov: 14 

Združenie bolo založené dňa: 10.09.2018  

Registrácia zmluvy o združení:  10.09.2018 

Počet predaných akcií: 100 ks 

Hodnota akcie: 2 €  

Pôžička:  

 

Predmet podnikania:   

• Predaj vlastnoručne vyrobených výrobkov 

• Organizácia akcií pre žiakov školy 

 

 

Produkt: 

Náš hlavný výrobok je scrub na telo, ktorý sa skladá z: 

Kokosový scrub: kokosový olej, sušený kokos, med, trstinový cukor 

Levanduľový scrub: trstinový cukor, levanduľový olej, sušená levanduľa, med 

Aloe Vera scrub: med, trstinový cukor, aloe vera gél 

Kávový scrub: káva, med, argánový olej 

Vybrali sme si tento produkt hlavne kvôli tomu, že má blahodarné účinky na zdravie našej                  

pokožky. Čistí póry, detoxikuje, zmierňuje zápaly pokožky a udržiava Vaše telo mladé      

a svieže. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Predstavenstvo EG JA Firmy (Enterprising Girls): 

 

• Prezidentka –  Andrea Knoblochová 

• Viceprezidentka financií – Klára Kolenová 

• Viceprezidentka výroby – Natália Hlavnová 

• Viceprezidentka ľudských zdrojov – Nikoleta Cerovská 

• Viceprezidentka marketingu – Emma Sadlonová 

 

 

Dozorná rada:   Ing. Tomáš Kubica 

                                           Ing. Denisa Moravčíková                                     

                                               Alexandra Orviská  

 

 

Vízia do budúcnosti 

• Scruby vyrábať vo väčšom množstve a postupne ich zdokonalovať.  

• Naďalej vytvárať zaujímavé a  skvelé akcie pre našich študentov. 

  

Cena  

• Pri tvorbe ceny sme sa opierali hlavne o názory zákazníkov. 

• Zohľadnili sme náklady na výrobu a ostatné náklady (energia , mzdy a ostatné). 

• Zhodli sme sa a naša cena sa ustálila na 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Hodnotenie EG JA Firmy 

prezidentom 

Moje meno je Andrea Knoblochová a v 

našej JA Firme Enterprising Girls zastávam 

funkciu prezidentky. Prijatím tejto úlohy 

som na seba zobrala zodpovednosť za celý 

chod JA Firmy Enterprising Girls. Snažím 

sa zabezpečiť všetku spokojnosť 

zákazníkov, členov JA Firmy a vytvoriť pre 

nich vhodné pracovné podmienky a 

prostredie. 

Naša firma funguje vďaka predmetu 

Aplikovaná ekonómia, ktorý sa už dlhé 

roky vyučuje na našej škole, SOŠOaS 

Piešťany. 

Názov  našej firmy vznikol na základe toho, 

že naša JA Firma sa skladá z  13 dievčat. 

Sme teda žiačky, ktoré sa rozhodli, že chcú byť úspešné v podnikaní. 

 

Predmetom našej činnosti boli následujúce aktivity: 

• imatrikulácie 

• vianočná výstava  

• športové podujatie  

• tématické dni s občerstvením  

• dopredaj vianočných výrobkov 

• príprava na veľtrh  

 

 

 

 



 

 

Imatrikulácie 

Dňa 14.11.2018 sa konali Imatrikulácie prvákov. Imatrikulácie sa niesli v rytme 80 rokov 

minulého storočia. Imatrikulácie  otvorila pani riaditeľka slávnostným príhovorom a zápisom 

do kroniky imatrikulácií. Nasledoval samotný imatrikulačný akt, kedy študenti prešli 

vstupnou imatrikulačnou bránou a následne im boli odovzdané náramky s menami a diplomy 

spolu so sladkosťami.  Program pokračoval jednotlivými disciplínami, ktoré boli odmenené 

potleskom, sladkosťami a dobrou náladou. Na záver študenti jednohlasne zopakovali po 

moderátorkách študentskú prísahu a potom sa mohli občerstviť chutným obloženým 

chlebíčkom a sladkými fornetami. 

 

 

Vianočná výstava  

Vianočná výstava sa konala na našej škole 4.12 a 5.12 2018. Naša firma sa prezentovala 

vlastnoručne, originálne vyrobenými vianočnými výrobkami, ktoré boli na predaj. Vyrábali 

sme: vianočné stromčeky, vence, scruby, podušky, bomby do kúpeľa a mnohé ďaľšie.  Predaj 

bol úspešný, podarilo sa nám predať takmer všetky produkty.  

 

 



 

Športové podujatie- Futbalový turnaj  

JA Firma Enterprising Girls pripravila pre žiakov našej školy futbalový turnaj o „Putovný 

pohár riaditeľky školy“. Dňa 12. 12. 2017 súperili  medzi  sebou triedy  I.A, I.ND, III.C.  O 

týždeň neskôr, 19.12.2018  sa  stretli vo vzájomných zápasoch chlapci z tried I.B, IV.C, IV.B. 

  

 

Tématické dni s občerstvením - Valentín  

Dňa 14.12 si EG JA Firma pripravila pre študentov valentínske občerstvenie. Ponúkali sme 

muffiny a pizza srdiečka, ktoré sa rýchlosťou blesku vypredali.  

    

Andrea Knoblochová 
Prezidentka  JA Firmy EG 

 

 



 

Oddelenie ľudských zdrojov 
Táto práca je jednou z najdôležitejších vo firme. Spolu s prezidentom JA Firmy nesú veľkú 

zodpovednosť za udržiavanie podnikovej morálky a pomáhanie ostatným členom firmy 

pracovať ako tím.  

Oddelenie ľudských zdrojov má niekoľko špecifických úloh:  

• zodpovedať za zaznamenávanie dochádzky členov firmy  

• rozpisovať služby, výrobu vlastných výrobkov a dbať na ich kontrolu 

 • asistovať finančnému oddeleniu 

 • zodpovedať za vypracovanie plánu miezd 

 • udržiavať vzťahy medzi zamestnancami 

 • vytvárať vhodné pracovné prostredie  

• udržiavať podnikové záznamy: o záznamoch akcionárov o zápisnici o pracovných  

zmluvách 

 

Vyplácanie mzdy: Hodnota hodinovej mzdy je 0, 15€, ktorú dostane každý zamestnanec 

podľa počtu odpracovaných hodín. Prezident a viceprezidenti dostanú min. mzdu 2,00 € za 

obdobie. Spolu sme vyplatili  63,40 €. Táto odmena bola vyplatená na viackrát. 

 

 

Marketing 

Vzhľadom na to, že sme začínajúca firma je našim najväčším marketingovým cieľom osloviť 

cieľovú skupinu – študentov našej školy s ponukou našich produktov. Taktiež našu firmu 

budeme prezentovať aj na školských akciách, čím chceme prispieť k šíreniu jej dobrého 

mena. Študentská spoločnosť sa poskytovaním svojich služieb orientuje predovšetkým na 

študentov našej školy. Práve tejto cieľovej skupine našich zákazníkov chceme ponúknuť 

kvalitné výrobky. 

Firma svoju činnosť podriadila výrobkovej stratégii. Bude vyrábať a ponúkať len tie 

produkty, o ktoré zákazníci už prejavili záujem. Veľkú pozornosť bude JA Firma venovať 

včasnej a účinnej reklame, aby výnosy boli čo najvyššie. Táto pozornosť sa bude zameriavať 

na zviditeľnenie našej ponuky a dosiahnutie kladného hospodárskeho výsledku. 

 

Splnené ciele:  

✓ kvalitný rating JA Firmy EG a dobrá odozva od našich zákazníkov  

✓ zavedenie účinnej reklamnej kampane a pravidelná propagácia výrobkov a služieb  

✓ pravidelná príprava plagátov, letákov 

 

 

 

 

    



 

Naše produkty 

Naša JA Firma EG  si na začiatku podnikania a výroby určila hlavné ciele podnikania v 

oblasti výroby vlastných výrobkov a služieb, ktoré sa nám podarilo uskutočniť a naplniť.  

Hlavnou podnikateľskou činnosťou našej JA Firmy EG je výroba SCRUBU na telo 

s prírodných prísad. Náš hlavný výrobok je SCRUB na telo, ktorý sa skladá s . Rozhodli sme 

sa pre tento produkt kvôli tomu, že má blahodarné účinky na zdravie našej pokožky. 

 Náš nápad vznikol dôsledkom toho, že vieme koľko ľudí v dnešnej dobe dbá o to aby ich 

pokožka bola vždy jemná a svieža. A práve preto sme sa im to rozhodli uľahčiť výrobou 

Scrubu JA Firmy EG. 

Prečo kupovať naše SCRUBY ? 

• všetky ich zložky sú prírodné 

• neobsahujú žiadne syntetické a toxické látky 

• neohrozujú zdravie ani životné prostredie 

• priaznivo vplývajú na pokožku 

• čistí póry 

•  detoxikuje,  

• zmierňuje zápaly pokožky 

• udržiava telo mladé 

 

 

 

 

 



 

 

Manažment 

Organizačná štruktúra spoločnosti bola rozdelená do piatich hlavných odvetví: oddelenie 

financií, oddelenie výroby, oddelenie marketingu, oddelenie ľudských zdrojov pod vedením 

prezidenta JA Firmy. Každý plnil osobitné úlohy. Pracovali sme v kolektíve, preto je aj 

výsledok našej práce viditeľný. Správne hospodárenie s financiami je jedným z kľúčových 

úloh v podnikaní.  

Povinnosťou oddelenia je informovať manažment o stave financií, ako aj o plánovaných 

príjmoch a výdavkoch JA Firmy. Využili sme najefektívnejšie finančné prostriedky pre 

dosiahnutie maximálnej spokojnosti zákazníkov, akcionárov, spoločnosti a jej zamestnancov. 

 

Kalkulácia ceny: 

Kalkulačné položky Suma 32 ks Suma 1ks 

Náklady na materiál   16,37 0,51 

   17,86 0,55 

   22,20 0,69 

     2,80 0,09 

Mzdy ( 32 x 0,15)     4,80 0,15 

Režijné náklady 81% z miezd ( 32 

x 0,12) 

    3,84 0,12 

Náklady spolu   67,87 2,10 

Zisk  (32 * 1,40)   44,88 1,40 

Celková cena 112,75 3,50 

 

 

  

 

 



 

Prehľad o príjmoch, výdavkoch a výsledku hospodárenia 

sumy sú uvedené v EUR   

    

Príjmy z podnikateľskej činnosti (Tržby) 

  Č.r. Suma 

Príjmy z predaja tovaru 01 52,00 

Príjmy z predaja výrobkov 02 390,76 

Príjmy z predaja služieb 03 62,00 

Iné príjmy 04 204,10 

Príjmy SPOLU (r. 01 + r. 02 + r. 03 + r. 04) 05 708,86 

    

Výdavky na podnikateľskú činnosť 

  Č.r. Suma 

Výdavky na materiál 06 241,62 

Výdavky na nákup tovaru 07 33,48 

Mzdy 08 63,40 

Iné výdavky 09 330,80 

Výdavky SPOLU (r. 06 + r. 07 + r. 08 + r. 09) 10 669,30 

    

Výsledok hospodárenia 

  Č.r. Suma 

Príjmy spolu (r. 05) 11 708,86 

Výdavky spolu (r.10) 12 669,30 

Výsledok hospodárenia (r. 11 - r. 12) 13 39,56 

Daň z príjmu JA Firmy (21 % z r. 13) - zaokrúhľuje sa na eurocenty smerom nadol 14 8,30 

Daň z príjmu JA Firmy splatná do JA Slovensko 15 8,30 

Čistý zisk / Strata (r. 13 - r. 15) 16 31,26 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

Prehľad o zostatku peňazí a ich použití 
  

sumy sú uvedené v EUR    

Pomocné výpočty 

  Č.r.   

Počet ks emitovaných akcií 001 100 

Nominálna hodnota jednej akcie 002 2,00 

Celková hodnota upísaných akcií (r. 001 x r. 002) 003 200,00 

Dividenda na akciu 004 0,30 

Celkovo vyplatené dividendy (r. 001 x r. 004) 005 30,00 

    

Zostatok peňazí na rozdelenie 

  Č.r. Suma 

Zostatok peňazí v pokladni 006 239,86 

Zaplatená daň z príjmu (r. 15 z Výkazu č. 1) 007 8,30 

Vrátenie vkladu akcionárom (v prípade zisku r.003, v prípade straty r.003+r.16 z výkazu 1) 008 200,00 

Zostatok peňazí na rozdelenie (r. 006- r. 007 - r. 008) 009 31,56 

    

Rozdelenie čistého zisku 

  Č.r. Suma 

 - dividendy (r. 005) 010 30,00 

 - výdavky na likvidáciu firmy 011 1,56 

 - iné 012   

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

 

 

 

 

 

 

 

Správa dozornej rady 

Správa dozornej rady 

 



 

Dozorná rada JA Firmy EG veľmi pozitívne hodnotí plnenie rozhodujúcich ukazovateľov pre 

chod JA Firmy v oblasti výkonov, nákladov, finančných prostriedkov, zdrojov, ako aj plnenie 

úloh v činnosti marketingu a propagácie vlastných úžitkových výrobkov –  SCRUBOV.  

Dozorná rada súhlasí s vrátením hodnoty upísaných akcií v plnej hodnote, tj. 2 € a tiež aj s 

vyplatením dividend zo zisku. 

Dozorná rada súhlasí so mzdami vyplatenými zamestnancom JA Firmy a manažmentu za 

obdobie 2018/2019 a s vyplatením podielov zamestnancov na zisku. Dozorná rada ďakuje 

celej JA Firme EG  za vzorný, zodpovedný a úspešný prístup k podnikaniu a plneniu si 

svojich povinnosti. 

„Som veľmi rád, že vychovávam mladých nádejných podnikateľov prostredníctvom JA Firmy 

v rámci predmetu JA Aplikovaná ekonómia. Oceňujem nápaditosť, kreativitu a originalitu 

mojich študentov, ktorí sú pripravení úspešne sa uplatniť na trhu práce. Svedčia o tom aj ich 

úspešné podnikateľské činnosti.“ 

Ing. Tomáš Kubica 

predseda dozornej rady 

 

 

 

Náš konzultant sa volá Ing. Denis Baranček. Vybrali sme si ho pretože bol úspešným žiakom 

našej školy a tiež vynikajúcim prezidentom svojej JA Firmy. Prišiel sa nám predstaviť počas 

predmetu aplikovaná ekonómia a snažil sa nám dať potrebné informácie o správnom chode 

firmy a snažil sa nás nasmerovať na správnu cestu k úspešnému podnikaniu. Slová, ktoré nás 

inšpirovali sú: 

,, Máme sa pokúsiť vymyslieť ešte nevymyslené, alebo už vymyslené produkty vylepšiť 

o ďalší level. Chod našej firmy sa odzrkadľuje na našom kolektívnom vzťahu a preto ak 

chceme mať úspešnú JA Firmu musia byť naše vzťahy v harmónii. ´´  

 

Ing. Denis Baranček 

externý konzultant 

 


