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Školský rok 2015/2016       Alexandra Vičanová 
         Prezidentka AmriF, JA Firmy 
 



 
 Všeobecné informácie 

 

Obchodné meno:  AmriF, JA Firma 

Sídlo:    SOŠOaS, Mojmírova 99/28, 921 01  Piešťany 

Právna forma podniku: Združenie nemá spôsobilosť na právne úkony, ale zmluvné strany sú v zmysle 

§ 9 občianskeho zákonníka spôsobilé uzatvárať zmluvy, lebo účel združenia 

je svojou povahou primeraný rozumovej a vôľovej vyspelosti zmluvných 

strán. 

Vyučujúci:     Ing. Anetta Babulicová 

Konzultant:     p.Vičan 

Počet členov:     13                            

Dátum založenia:    04.11. 2015 

Základné imanie:    200,-€ 

Emitovanie akcií:    od 09.09.2015 

Každý akcionár môže byť majiteľom maximálne 3 akcií. 

Každý zamestnanec môže vlastniť iba jednu akciu. 

Hodnota akcie:    2,-€ 

Počet predaných akcií:   100 ks 

Predmet činnosti:  - príležitostný predaj                                                    

  - imatrikulácie pre prváko    

  - výroba vlastných výrobkov    

 - exkurzia do Osvienčimu               

  - športový turnajpre študentov    

  - charitatívna činnosť     

    

Predstavenstvo AmriF,JA Frmy:  

Prezidentka :   Alexandra Vičanová 

Viceprezidentka marketingu:   Simona Štefanková 

Viceprezidentka výroby:   Gabriela Balažovjechová 

Viceprezidentka ľudských zdrojov:  Veronika Urbanovská 

Viceprezidentka financií:   Kristína Šimončíková 



Vážení návštevníci Veľtrhu, dovoľte mi,aby som vás poinformovala o činnosti našej JA Firmy. 

 

Volám sa Alexandra Vičanová a zastávam funkciu prezidentky  našej JA Firmy. Funkcia prezidentky je veľmi 

dôležitá a ja som ju rada prijala, možno aj preto, že mám rada prijímanie nových výziev. Na začiatku 

školského roka je ťažké predstaviť si všetky tie povinnosti, ktoré nás čakajú pri práci v JA Firme. Názov 

spoločnosti AmriF bol celkom krkolomne vyrábaný, dlho sme sa nevedeli rozhodnúť aké meno JA Firmy si 

zvolíme, mali sme veľa nápadov, no nič neznelo tak zaujímavo ako AmriF, jednoducho sme dali slovo 

„firma“ odzadu a pridali veľké písmená. Spolužiak a zároveň môj kolega v JA Firme dostal prácu vymyslieť 

logo. 

Príprava podnikateľského plánu a s tým aj príprava ustanovujúceho valného zhromaždenia prebiehala dosť 

búrlivo, všetko sme robili v časovej tiesni a vo veľkom strese, lebo to bolo naše prvé valné zhromaždenie. Ale 

zvládli sme to, aj preto, že máme v sebe bojovnosť a ctižiadostivosť. Nakoniec teda prebehlo valné 

zhromaždenie bez problémov, akcionári schválili náš podnikateľský plán a mohli sme sa pustiť do práce. 

Priebeh našej činnosti sa dozviete v správe viceprezidentky výroby. 

Mojou najväčšou úlohou bolo  riadenie, koordinácia a reprezentácia JA Firmy a školy. Spolu so svojou 

viceprezidentkou pre marketing sme sa zúčastnili 10.11.2015 Konferencie prezidentov vo firme ANASOFT 

APR, s.r.o. Konferencia pre 25 študentov bola zameraná na nadväzovania kontaktov a získavanie 

informácií o riadení projektov a firmy, práci so zamestnancami a marketingu spoločnosti. O svoje 

skúsenosti sa snami podelili manažéri firmy ANASOFT. Získali sme nové , zaujímavé informácie, 

zoznámili sme sa s programovou manažérkou aplikovanej ekonómie Junior Achievement Grétkou 

Balátovou, so spolužiačkami a spolužiakmi z iných JA Firiem. Dozvedeli sme sa , že v podstate v každej 

JA Firme sa pasujú s podobnými problémami. 

Venujeme sa aj charitatívnej činnosti. Zbierame plastové uzávery (štuplíky) pre 3 ročného Jakubka 

z obce Koplotovce, ktorý trpí rôznymi chorobami a jeho rodičia si nemôžu dovoliť zaplatiť adekvátnu 

liečbu. Túto aktivitu nám sprostredkoval môj otec, ktorý je aj našim konzultantom. Do tejto aktivity sa 

zapojili takmer všetky triedy. A ešte sme sa rozhodli aj venovať na účet Jakubkovým rodičom 25% 

z čistého zisku. 

Na Veľtrh podnikateľských talentov sme si pripravili produkt „ Fit kuchárka pre teenagerov“, ktorá 

obsahuje zaujímavé a hlavne zdravé recepty pre nás teenagerov, ktorými chceme prekvapiť  počas 

veľkonočných sviatkov našich blízkych a priateľov Prípravu na Veľtrh považujem za najnáročnejšiu 

a najdôležitejšiu činnosť v rámci môjho pôsobenia ako prezidentky. Nie je jednoduché riadiť kolektív, ale 

verím, že sa nám spoločne podarí splniť ciele, ktoré sme si naplánovali. 



Vážení akcionári a milí hostia, dovoľte mi aby som vás oboznámila s činnosťou výrobného 

oddelenia. 

 

Volám sa Gabriela Balažovjechová a som viceprezidentka 

výrobného oddelenia. Plánované činnosti uvedené 

v podnikateľskom pláne sme uskutočnili nasledovne: 

Našou prvou činnosťou bolo Valné zhromaždenie, ktoré sa 

uskutočnilo 27.10.2015. Našich akcionárov sme oboznámili s našimi 

podnikateľskými cieľmi a ochotne zodpovedali ich otázky. 

 

 

 

 

Imatrikulácie sme organizovali 3.12.2015 v školskej telocvični na 

tému Lady a Gentleman. Študentom sme prichystali bohatý 

program, diplomy, mikulášske balíčky a očerstvenie. Každý žiak 

a učiteľ dostal od nás náramok, ktorý sme vyrobili.  

 

 

 

Pre našich študentov sme si tiež pripravili futbalový turnaj. 

Uskutočnil sa v školskej telocvični. Pre každého kráča sme 

obstarali jedlo, pitie a 

malú sladkosť.  

 

 

 

 

Predaj smoothies a horúcej čokolády – predaj týchto 

nápojov určite potešil každého študenta aj učiteľa.  

Plánujeme:Výlet do Oswienčimu 

  Rozlúčkový ples pre štvrtákov 

Gabriela Balažovjechová  



  

Dovoľte mi , aby som vás oboznámila s činnosťou marketingového oddelenia. 

Moje meno je Simona Štefanková a som viceprezidentkou marketingu AmriF, JA Firmy. 

Marketing je dôležitou súčasťou každej spoločnosti. Záleží na vedení, akú stratégiu si zvolí. Naša 

študentská spoločnosť sa rozhodla využívať nasledovné marketingové nástroje: 

 Medzi najdôležitejší a najúčinnejší krok propagácie na našej škole považujeme školský rozhlas, 

ktorý sme využívali v čo najväčšej miere, aby sme našich spolužiakov a vyučujúcich informovali 

o našich aktivitách. Ďalším krokom ktorým sme chceli zviditeľniť našu firmu, boli plagáty ktoré sme 

pri každej akcii rozvešali po škole 

Vytvorili sme si facebook stránku pod názvom AmriF, JA Firma na propagáciu našej spoločnosti.  

 Spolu s prezidentkou našej spoločnosti sme boli na stretnutí prezidentov vo firme Anasoft 

v Bratislave.  

Prezentovali sme sa aj v rámci imatrikulácií pre prvákov, vianočnom futbale a predaji fit nápojov 

smoothie a predaji sladkostí. 

Najdôležitejšou formou propagácie je Veľtrh študentských spoločností, na ktorom prezentujeme 

svoju doterajšiu činnosť. Naše oddelenie sa  snažilo využívať všetky tieto kroky, k propagácii 

a dobrej reklame našej firmy. 

Simona Štefanková Viceprezidentka pre marketingu 

Správa o činnosti finančného oddelenia 

Vážení návštevníci veľtrhu, dovoľte mi , aby som Vás oboznámila s činnosťou finančného oddelenia AmriF, 

JA Firmy 

Volám sa Kristína Šimončíková a som viceprezidentka AmriF, JA Firmy. Vo finančnom oddelení 

pracujem s asistentom Bernardom Svetlíkom. Úlohou finančného oddelenia je vedenie finančných 

záznamov, správa financií a tiež informovanie o ich stave členov spoločnosti, akcionárov a členov 

dozornej rady. JA Firma bola založená ako simulácia akciovej spoločnosti a základný kapitál získala 

predajom akcií. Emitovaných bolo 100 ks akcií v nominálnej hodnote 2,-EUR, ktorá bola stanovená 

na základe predbežnej výšky nákladov potrebných na uvedenie spoločnosti do činnosti.Účet je  

vedený v Tatrabanke. Pre potreby stavu financií vedie  študentská spoločnosť podvojné účtovníctvo 

v hlavnej knihe  a pokladničnej knihe 



K 15.03.2016 je stav nášho hospodárenia nasledovný  : v pokladnici máme 46,18 EUR. Na účte 

v Tatrabanke máme 200,-- EUR. Výsledok hospodárenia je 46,18 EUR. Daň z príjmu je 10,15 EUR. 

Čistý disponibilný zisk je 36,03 EUR, pričom na dividendy pripadá 80% čo je v peňažnom vyjadrení 

28,-EUR. Dividenda na 1 akciu je 0,28 EUR, čo v percentuálnom vyjadrení znamená 14% zisk  na 1 

akciu 

Skutočné náklady, výnosy a výsledok hospodárenia 

1. Tržby spolu                                                         697,29 

  - tržby z predaja vl. Výrobkov 175,92 

  - tržby z predaja služieb 511,34 

 - tržby z predaja tovaru 10,03 

2.  Náklady spolu                                                    651,11 

  - spotreba materiálu  116,60 

 - spotreba tovaru 8,36 

  - mzdové náklady 39,30 

  - ostatné služby 456,85 

 - režijné náklady             30,-- 

3. Zisk pred zdanením  46,18 

- Daň z príjmu (22 %) 10,15 

  Disponibilný (čistý) zisk 36,03 

Skutočné rozdelenie výsledku hospodárenia 

Dividendy 80 % z čistého zisku     28,– 

Charitatívny príspevok  20 % z čistého zisku     8,03 

Dividenda na 1 akciu  0,28 € čo tvorí 14 % výnos z akcie 

V Piešťanoch  15.03.2016     Kristína Šimončíková 

        Viceprezidentka financií 

 


