
 
 

Výročná správa/Priebežná správa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VitaGift, JA Firma 

Sídlo: 

SSŠ Štúrovo OZ: Súkromná obchodná akadémia – Kereskedelmi Magánakadémia 

Sv. Štefana 36  

943 01 Štúrovo 

Slovensko 

Pod vedením: Ing. Tünde Molnárová 

 



 
 

Príhovor prezidentky 

 

Volám sa Vivien Uzsáková. Som prezidentkou firmy VitaGift JA, ktorá sídli na Súkromnej 

spojenej škole, Sv. Štefana 36, 943 01 v Štúrove. VitaGift JA bola založená v rámci predmetu 

Aplikovaná ekonomika v 4.A triede pod vedením pani učiteľky Ing. Tünde Molnárovej.  

Mojou úlohou ako prezidentka firmy je, aby som dohliadla na dodržanie a plnenie cieľov, 

ktoré sme si stanovili pri založení firmy. Zameriavame sa na šírenie kultúry a zdravej 

životosprávy. Toto vyplýva aj z nášho motta: „Race for the health“.  

Vo VitaGift JA kladieme veľký výraz na spoluprácu. Počas života každej firmy nastávajú 

problémy. My sme tieto problémy riešili ako tím a skúsenosti, ktoré sme pritom získali, nás 

obohatili vedomosťami, ktoré sú potrebné vo svete podnikania. VitaGift JA disponuje 

s individuálmi, ktorí neustále prinášajú nové a kreatívne nápady a spôsoby na riešenie 

problémov.  

Vykonávala sme priebežný prieskum trhu, aby sme zisťovali dopyt našej hlavnej klientely 

a snažili sme sa rozširovať pôsobenie firmy na trhu. Pri výrobe výrobkov alebo plánovaní 

rôznych akcií a služieb sme vždy mali pred očami potreby zákazníkov.  

Najväčšou a najvýraznejšou akciou VitaGift JA bol 1. reprezentačný ples, ktorý sme 

zorganizovali pre Súkromnú spojenú školu v Štúrove. Usporiadaním plesu sme chceli založiť 

tradíciu, v ktorej by mohli pokračovať ďalšie JA firmy, ktoré budú založené na škole. Záujem 

o ples bol vyšší než sme očakávali a s istotou môžem vyhlásiť, že ples bol úspešný a ohlasy 

účastníkov boli pozitívne.  

Počas našej činnosti sme mali aj profesionálnu pomoc. Naša konzultantka, Mária 

Csizmadiová, vždy bola k dispozícii ak sme potrebovali rady alebo pomoc. Mária 

Csizmadiová je riaditeľkou Speed-Line s.r.o. Je to špedično-dopravná spoločnosť, ktorá 

ponúka medzinárodnú a vnútroštátnu kamiónovú prepravu tovaru.  

Vďaka mojej pozície ako prezidentka som sa naučila ako správne riadiť ľudí, riešiť problémy 

v kolektíve a ako pristupovať k zákazníkom. Sú to zručnosti, ktoré mi istotne pomôžu 

v budúcnosti.  

 

 Vivien Uzsáková 

 prezidentka  

 VitaGift JA 
 

 

 

 

 



 
 

Základné údaje o spoločnosti 

 

Názov firmy: VitaGift, JA Firma 

Sídlo spoločnosti: SSŠ Štúrovo OZ: Súkromná obchodná akadémia – Kereskedelmi 

Magánakadémia 

Kontakt: https://www.facebook.com/vitagiftja  

Deň založenia firmy: 21.09.2018 

 

Predmet podnikania:    

➢ Beseda s Petrou Nagyovou-Džerengovou 

➢ Náramky  

➢ Prednáška Bálinta Magyara 

➢ Školský časopis 

➢ Školský ples 

 

Ostatné činnosti firmy: 

➢ Pečenie perníkov 

➢ Vianočná zbierka pre chudobných 

➢ Súťaž vo vyrezávaní tekvíc 

➢ Štedrý Mikuláš 

➢ Zber smetí 

 

Plánované akcie: 

➢ Deň detí 

➢ Zber smetí 

➢ Zdravý deň 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/vitagiftja


 
 

Ľudské zdroje 

 

VitaGift JA tvorí 21 zamestnancov, ktorí spĺňajú rôzne funckie. Vedenie firmy VitaGift JA 

zabezpečuje 5-členný manažment. Vedenie bolo zvolené pri založení firmy formou 

hlasovania a bolo odsúhlasnené na úvodnom valnom zhromaždení. Každý člen manažmentu 

má svojho zástupcu. Ďalší zamestnanci sú zadelení do jednotlivých oddelení na základe 

svojich schopností a znalostí.  

Oddelenie ľudských zdrojov sa zaoberá rozdelením práce, riešením konfliktov a dohliadaním 

na interpersonálne vzťahy v spoločnosti.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vivien Uzsáková
PREZIDENT

Barbara Soníková
VICEPREZIDENT PRE ĽUDSKÉ 

ZDROJE

Rebeka Večerková
VICEPREZIDENT PRE MARKETING

Caroline Dornová
VICEPREZIDENT PRE VÝROBU

Fábián Žembery
VICEPREZIDENT PRE FINANCIE



 
 

Marketing 

 

Oddelenie marketingu vykonáva niekoľko úloh: 

❖ vykonávanie prieskumu trhu 
❖ tvorba marketingového plánu a marketingovej stratégie 
❖ predstavenie a obhajoba svojich plánov a nápadov 
❖ vytvorenie cien 
❖ sledovanie a asistencia pri výrobnej činnosti 
❖ vytvorenie propagačných prostriedkov 
❖ sprostredkovanie spätnej väzby 

 

Oddelenie marketingu je oddelenie, ktoré prichádza do priameho kontatku so zákazníkmi 

a práve preto zamestnanci, ktorí boli zaradení do tohto oddelenia sú empatický ľudia 

s vynikajúcimi komunikačnými schopnosťami. Ich vynaliezavosť a rýchle myslenie nám 

zabezpečujú, aby sme vždy mohli čo najlepšie vyhovieť zákazníkom.  

Zamestnanci v tomto oddelení ovládajú tri jazyky, vďaka čomu interakcie medzi zákazníkmi 

a spoločnosťou prebiehajú čo najefektívnejšie. 

 



 
 

Výroba 

 

Výrobné činnosti VitaGift JA sa uskutočňujú v priestoroch SSŠ Štúrovo na miestach 

určených pre tento účel. Tieto miesta slúžia aj na skladovanie materiálov a pôsobia ako 

primárne miesto pre vykonávanie odbytových činností. 

Výroba prebieha pod vedením viceprezidentky výroby a viceprezidentky marketingu. Na 

výrobe sa podieľajú všetcia zamestnanci VitaGift JA.  

 

Naše výrobky: 

Náramky 

Náramky predstavujú naše stále výrobky. Vyrábame ich na základe objednávky a ponúkame 

ich v rôznych cenách podľa toho, aký materiál sa použíl na výrobu daného náramku.  

 

Školský časopis 

Vyrábame školský časopis s názvom „M~Student News“. V časopise píšeme o aktuálnych 

školských udalostiach, o školských a mimoškolských výsledkoch žiakov a obohacujeme ho 

opismi, informáciami a faktami o rôznych sezónnych udalostiach a tiež pridávame recepty 

a vtipy.  

Súčasťou časopisu je aj tzv. „Sorry kupón“, ktorý umožňuje žiakom, aby sa raz za mesiac 

vyhli ústnej odpovede.  

 

 

 

 



 
 

Naše aktivity: 

Beseda s Petrou Nagyovou-Džerengovou 

V decembri sme zorganizovali besedu so známou slovenskou spisovateľkou Petrou 

Nagyovou-Džerengovou, ktorá nám porozprávala o svojom živote a aj o kariére. Prečítala 

nám úryvky zo svojich kníh a predstavila nám svoje najnovšie práce. 

 

Prednáška Bálinta Magyara 

Škola, v ktorej naša firma pôsobí má triedy s vyučovacím jazykom slovenským a aj 

maďarským. Preto sme sa rozhodli, že zorganizujeme prednášku v maďarskom jazyku. 

Pozvali sme známeho maďarského herca, Bálinta Magyara, ktorý nás všetkých očaril svojím 

hlasom a talentom. 

 

Prvý reprezentačný ples budúcich podnikateľov 

Vrcholovým bodom činnosti VitaGift JA bolo usporiadanie prvého reprezentačného plesu 

mladých podnikateľov. Cieľom bolo založenie trvalej tradície. Zážitok toho večera bol 

obohatený tombolou. Výhry poskytli podnikatelia zo Štúrova a okolia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Neziskové činnosti: 

Pečenie perníkov 

Na Vianočné obdobie sme sa chystali pečením perníkov, ktoré sme rozdávali žiakom a 

učiteľom. 

 

Vianočná zbierka pre chudobných 

V Štúrove sa už niekoľko rokov uskutočňuje akcia, v rámci ktorej občania Štúrova a okolia 

venujú rôzne dary pre tých, ktorí si žiaľ nemôžu dovoliť štedré Vianoce. Prostredníctvom 

VitaGift JA sa k tejto vznešenej akcii pridala aj Súkromná spojená škola v Štúrove. Pozbierali 

sa hračky, trvalé potraviny, šatstvo a pod.  

 

Súťaž vo vyrezávaní tekvíc 

Vyrezávanie tekvíc je každoročnou tradíciou v Spojenej súkromnej škole v Štúrove. V tomto 

školskom roku bola súťaž organizovaná našou spoločnosťou. Každá trieda sa pridala a pre 

výhercov sme pripravili rôzne ceny a diplomy. 

 

Štedrý Mikuláš 

VitaGift JA sa na Sv. Mikuláša rozhodla skrášliť deň žiakov rozdávaním saloniek. Sviatočnú 

atmosféru sme zabezpečili kostýmami, ktoré si neobliekli len členovia firmy, ale aj učitelia. 

 

Zber smetí 

Ochrana životného prostredia patrí medzi vytýčené ciele VitaGift JA. Zber smetí sa 

uskutočnil na brehu rieky Hron v septembri roku 2018. Táto akcia sa uskutočnila pod záštitou 

ministra životného prostredia, Lászla Sólymosa, ktorý nám zabezpečil pomôcky na zber, ako 

gumené rukavice, a tí, ktorí sa zúčastnili tejto akcie boli obdarení diplomom od ministra.  

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plánované akcie: 

Deň detí 

Deň detí je každoročne usporiadaný v priestoroch Súkromnej spojenej školy v Štúrove. Tento 

rok ho bude organizovať VitaGift JA, pre škôlkarov zo Štúrova. Pripravujeme pre nich rôzne 

hry, aktivity a občerstvenie.  Našou prioritou je bezpečnosť detí a preto budú pod neustálym 

dozorom členov spoločnosti.  

 

Zdravý deň 

17.05.2019 naša škola organizuje „Zdravý deň“, na ktorom sa bude podieľať aj naša firma. 

V rámci tejto akcie pozveme všetky štúrovské materské a základné školy. Bude to celodenná 

akcia. Zámerom je predstaviť alternatívne spôsoby zdravej životosprávy. Ukážeme deťom, že 

sa dá žiť bez cukru, éčok, bielej múky a iných nezdravých potravín.  

 

Zber smetí 

Už na začiatku školského roka sme zorganizovali zber smetí na brehu rieky Hron. Rozhodli 

sme sa, že 12.04.2019 znova zorganizujeme podobnú akciu. Tentoraz sa zber smetí uskutoční 

v obci Obid. 

 



 
 

Financie 

 

Úlohou oddelenia financií je vedenie účtovníctva, vystavenie a evidovanie pokladničných 

dokladov, faktúr, výpisov z bankové účtu a rôznych interných dokladov. Zabezpečujú presnú, 

správnu a prehľadnú evidenciu údajov. Ich ďalšou úlohou je informovanie akcionárov 

o priebehu našich činností a finančnej situácii spoločnosti.  

Na začiatku účtovného obdobia bolo zaúčtovaných 200.00 €, z predaných akcií. Jedna akcia 

má hodnotu 2.00 €. Táto suma tvorí náš základný kapitál. 

Oddelenie financií raz za týždeň kontrolovalo stav finančných prostriedkov a porovnávalo 

skutočný stav s účtovným stavom.  

 

Prehľad o príjmoch, výdavkoch a výsledku hospodárenia 

Všetky sumy sú uvedené v eurách a údaje sú platné k dátumu 01.04.2019 

Príjmy z podnikateľskej činnosti (Tržby) 

 Č. r. Suma 

Príjmy z predaja výrobkov 01 243,-- 

Príjmy z predaja služieb 02 1 950,-- 

Iné príjmy 03 50,-- 

Príjmy SPOLU (r. 01 + r. 02 + r. 03) 04 2 243,-- 

 

 

Výdavky na podnikateľskú činnosť 

 Č. r. Suma 

Výdavky na materiál 05 107,16 

Výdavky na nákup tovaru 06 0,-- 

Iné výdavky 07 1 636,40 

Výdavky SPOLU (r. 05 + r. 06 + r. 07) 08 1 743,56 

 

 

 



 
 

Výsledok hospodárenia 

 Č. r. Suma 

Príjmy spolu (r. 04) 09 2 243,-- 

Výdavky spolu (r. 08) 10 1 743,56 

Výsledok hospodárenia (r. 09 – r. 10) 11 499,44 

Daň z príjmu JA Firmy (21% z r. 11) 12 104,88 

Daň príjmu JA Firmy splatná do JA Slovensko 13 104,88 

Čistý zisk / Strata (r. 11 – r. 13) 14 394,56 

 

 

Pomocné výpočty 

 Č. r.  

Počet ks emitovaných akcií 001 100 

Nominálna hodnota jednej akcie 002 2,-- 

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

Zostatok peňazí  v pokladnici/na účte 004 499,44 

 


