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Zhrnutie 

Názov: Stella JA Firma 

Sídlo: Mládežnícka 158/5 

926 01  Sereď 

FB: Stella JA Firma 

Instagram: stellafirma 

E-mail: stellafirma2@gmail.com 

Učiteľ: Ing. Jana Mlynárová 

Šk. rok: 2018/2019 
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Úvodné slovo prezidenta 

Vážení akcionári, JA Firma Stella sa už vo 

svojich začiatkoch stala súčasťou niečoho 

väčšieho. Spolupráca a tvorivé ruky sú pre našu 

firmu najdôležitejšie elementy. Počas školského 

roka 2018/2019 sme sa zúčastnili viacerých 

akcií v rámci našej školy. Najdôležitejšie z nich 

boli Vianočné trhy v Seredi a Valentínske 

koláčiky. Tu mali možnosť našej produkty 

vyskúšať respektíve kúpiť i naši spolužiaci. 

Pozitívne ohlasy sa nám rýchlo dostali do uší a 

my sme boli nadšení z predstavy, že má zmysel 

to do čoho vložíme svoje úsilie a čas. Motivácia 

jednotlivých oddelení prebiehala vo forme 

brainstormingu na spoločných zasadnutiach a 

cieľ, že uspokojíme svojich zákazníkov na 

100%. Chcela by som sa ešte poďakovať pani 

profesorke Mlynárovej za jej snahu a silu držať 

nás na správnej ceste počas celého fungovania 

JA Firmy Stella. 
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Výroba 

Naše oddelenie výroby má vždy najviac práce. Určili 

sme si hlavné ciele podnikania v oblasti našich 

vlastných vyrobených výrobkov a služieb. Máme na 

starosti, aby naše výrobky boli originálne a kvalitné 

pre spoločnosť. Hlavnou podnikateľskou činnosťou 

našej firmy sú lapače snov a handmade tričká. Medzi 

náročnejší výrobok patrí zrovna lapač snov. 

Rozhodli sme sa vyrábať tieto produkty pretože 

lapač snov je krásna a originálna ozdoba, bez ohľadu 

na to, či veríte starým indiánskym príbehom, alebo 

nie, lapač snov obohatí esteticky každý interiér. Na 

výrobu použijeme nitky, bavlny a krúžky a budeme 

ho dotvárať pierkami a korálikmi. Ďalší výrobok, pre 

ktorý sme sa rozhodli vyrábať sú naše handmade 

tričká z bavlny a maľované vlastnoručne so štetcom 

a s rôznymi farbami. Ďalej vonné a aromatické 

mydlá, v ktorých sú využité vlastnosti cenných 

rastlinných olejov (olivový a kokosový olej), 

prírodnej sily a ošetrujúcich účinkov. Pri ich výrobe 

sa do nich pridávajú látky ako prírodný cukor, 

destilovaná voda. 
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Marketing 

Cieľom marketingového oddelenia bolo propagovať 

naše výrobky čo najefektívnejšie. Ako prostriedky 

sme využili všetky nám dostupné sociálne siete ako 

Instagram a Facebook. Na začiatku výroby sme si ako 

cieľovku zvolili najmä mladých ľudí, ktorí sa 

zaujímajú o módne trendy a ezoterický duchovný štýl. 

Pravidelne sme uverejňovali naše výrobky a tvorbu, 

a tak udržiavali kontakt so zákazníkmi. 

Prostredníctvom týchto sociálnych sietí sme taktiež 

vykonávali objednávky a obchody. Našej firme sa 

celý rok darilo udržiavať  v ziskovosť, za čo vďačíme 

dobrej organizácii a vedeniu firmy a taktiež predajom 

na lokálnych akciách ako napríklad Vianočné trhy 

v meste Sereď. 
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Financie 

  
Prehľad o príjmoch, výdavkoch a výsledku hospodárenia 

(sumy sú uvedené v EUR) 

k dátumu: 09. 04. 2019 

Príjmy z podnikateľskej činnosti (Tržby) Č.r. Suma 

Príjmy z predaja tovaru 01 0 

Príjmy z predaja výrobkov 02 188 

Príjmy z predaja služieb 03 0 

Iné príjmy 04 0 

Príjmy SPOLU (r. 01 + r. 02 + r. 03 + r. 04) 05 188 

Výdavky na podnikateľskú činnosť  Č.r Suma 

Výdavky na materiál  06 114,10 

Výdavky na nákup tovaru 07 0 

Mzdy 08 26,50 

Iné výdavky 09 20 

Výdavky spolu (r. 06 + r. 07 r. 08 + r. 09) 10 160,60 

Výsledok hospodárenia Č.r. Suma 

Príjmy spolu (r. 05) 11 188 

Výdavok spolu (r. 10) 12 160,60 

Výsledok hospodárenia (r. 11 – r. 12) 13 27,4 

Daň z príjmu JA Firmy (21 % z r. 13) – zaokrúhľuje sa na 

eurocenty smerom nadol 

14 5,75 

Daň z splatná do JA Slovensko 15 5,75 

Čistý zisk / Strata (r. 13 – r. 15) 16 21,65 

Finančné hospodárenie nie je ešte dokončené, výrobky mám prichystané na 

sklade a pripravujeme sa na ďalší predaj 17. 04. 2019 pri príležitosti príprav na 

Veľkú noc. 

Počet ks emitovaných akcií 100 ks 

Nominálna hodnota jednej akcie 1 € 
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Výsledok hospodárenia 

Príjmy spolu 188,00 € 

Výdavky spolu 160,60 € 

Výsledok hospodárenia 27,40 € 

Daň z príjmu JA Firmy 5,75 € 

Daň z príjmu JA Firmy splatná do JA Slovensko 5,75 € 

Čistý zisk/Strata 21,65 € 

 

  

Prehľad o zostatku peňazí a ich použití 

(sumy sú v EUR) 

Pomocné výpočty Č.r. Suma 

Počet ks emitovaných akcií 001 100 

Nominálna hodnota jednej akcie 002 1 

Celková hodnota upísaných akcií (r. 001 * r. 002) 003 100 

Dividenda na akciu 004 0,2 

Celkovo vyplatené dividendy (r. 001 * r. 004) 005 20 

 Č.r. Suma 

Zostatok peňazí v pokladni 006 130 

Zaplatená daň z príjmu (r. 15 z Výkazu č. 1) 007 5,75 

Vrátenie vkladu akcionárom 

 (v prípade zisku r. 003, v prípade straty r.003 + r, 16 

z výkazu č. 1) 

008 100 

Zostatok peňazí na rozdelenie (r. 006 – r. 007 – r. 008) 009 24,25 

Rozdelenie čistého zisku  Č.r. Suma 

Dividendy (r. 005) 010 20 

Výdavky na likvidáciu firmy 011 4,25 

Iné 012 0 

Zostatok po rozdelení (r. 009 – r. 010 – r. 011 – r. 012) 013 0 

Výdavky na podnikateľskú činnosť 

Materiál 114,10 € 

Mzdy 26,50 € 

Iné výdavky 20,00 € 

Spolu 160,60 € 

Príjmy z podnikateľskej činnosti 

Tržby za lapače 15 ks 4 € 60,00 € 

Tržby za ponožky 6 ks 3 € 18,00 € 

Tržby za tričká 5 ks 6 € 30,00 € 

Tržby za mydielka 40 ks 2 € 80,00 € 

Spolu 188,00 € 
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Štrukúra zisku 

  

Základné imanie - akcie 

Počet ks emitovaných akcií 100 ks 

Nominálna hodnota jednej akcie 1 € 

Celková hodnota upísaných akcií 100 € 

Zostatok peňazí v pokladni  

27% 

73% 

Štruktúra nákladov a výnosov 

náklady výnosy

F
in

a
n

c
ie

 



9 

Ľudské zdroje 

Úlohy oddelenia ľudských zdrojov: 

 vedenie podrobnej evidencie 

o dochádzke každého zamestnanca 

 vedenie záznamov o akcionároch 

 udržiavanie dobrých medziľudských 

vzťahov vo firme  

 motivácia zamestnancov k lepším 

výkonom 

 vytváranie vhodných pracovných 

podmienok a pracovného prostredia 

 objektívne hodnotenie jednotlivých 

pracovníkov 

 komunikácia s akcionármi 

  

Vanessa Prágaiová 

Victoria Čeppanová 

Adam Hanák 

Barbora Mrnková Katarína Králová 

Sabína Benkovská 

Lucia Bolvanová 

Sofia Colallilo Lenka čižmáriková 

Lenka Lenčéšová Lucia Buráková 

Adrián Szabó 

Tomáš Kavoň 

Filip Szakál Filip Takáč 

Zina Paľovová 

Ema Práznovská 

Alexandra Ďuricova Natália Kráľová 
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Budúcnosť 

Našou hlavnou perspektívou je poskytnúť sortiment ľuďom z recyklovaných 

materiálov. V tom sme videli lapače ako perspektívny nápad. Lapače plánujeme 

vyrábať v rôznych veľkostiach a vo farebných prevedenia. Okrem farebných 

lapačov naša firma vyrába rovnako ekologické a farebné tričká ktoré tak isto 

plánujeme doviesť ku väčšiemu rozsahu. Tričká vo všetkých veľkostiach 

a s rôznorodými farebnými, vtipnými obrázkami. Do budúcnosti ich plánujeme 

robiť aj na objednávku. Veľkú perspektívu vidíme aj vo vonných mydielkach, 

ktoré sa páčili aj naším záujemcom. Vďaka JA Firme STELLA sme mali 

možnosť získať rôzne skúsenosti a nazrieť do zákulisia podnikania. Naučili sme 

sa pracovať v kolektíve, čo bolo prospešné pre chod našej firmy. 

 


