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Stredná odborná škola 

Piešťanská 2262/80, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 

 

JA Firma  

Predbežná výročná správa 

U nás vždy len dobré veci, 

Vaša spokojnosť nás veľmi teší, 

chutné žemle, zdravý čaj 

i krásne šperky ponúkame Vám :o) 
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1. Úvodné slovo prezidentky  
 

Na vzniku našej JA Firmy AW3X sa podieľa 14 študentov 

aplikovanej ekonómie. Na začiatku našej činnosti sme netušili, čo nás 

v najbližších mesiacoch čaká a  koľko úsilia nás práca v JA Firme   bude 

stáť. Za uplynulé obdobie sme si osvojili veľa nových informácií od 

získavania vstupného kapitálu predajom akcií, až po výber produktu, 

nákup materiálu potrebného pre zabezpečenie výroby, organizovanie 

predaja, výpočet cien, vedenie jednoduchého účtovníctva a propagáciu 

firmy.  

Pre nás ako  zamestnancov je  najdôležitejšie, že naše podnikanie 

má  reálne základy a súčasne prináša úžitok nielen nám, ale aj našim 

zákazníkom. Popri tom máme neustále na zreteli jeden z hlavných 

cieľov, a to finančné vyrovnanie záväzku voči  našim akcionárom 

a výplatu dividend pri likvidácii firmy. 

JA Firma AW3X bola založená 18.9. 2015 na základe Zmluvy o 

združení na dobu určitú. 

Naša JA Firma kladie dôraz  na spoločensky zodpovedné 

podnikanie. Ešte na jeseň sme sa v rámci zbierky Srdce pre deti zapojili 

do zberu starých mobilov. Podarilo sa nám vyzbierať viac ako 53 

mobilov, a tak sme prispeli na nákup prístrojov pre nemocnice vo výške 

viac ako 26,- €. Okrem toho sme v mesiaci február  zorganizovali aj 

zbierku pre útulok Nádej v Novom Meste nad Váhom a psíkom 

pomôžeme aj v budúcnosti pri venčení.  

Počas našej doterajšej činnosti sme nadviazali spoluprácu so 

spoločnosťami IVAKE, s. r. o., ktorá prevádzkuje veľkoobchod 

s bižutériou a HERBEX s. r. o. najväčším výrobcom sypaných 

a porciovaných čajov na Slovensku. 

Vďaka našej účasti v JA Firme AW3X sme si  vyskúšali podnikanie 

na vlastnej koži a získali mnoho praktických rád, ktoré využijeme 

v budúcnosti pri budovaní našej kariéry.  

JA Firma AW3X sa úspešne zapísala do histórie našej školy,  

svojou činnosťou oživila študentský život a veríme, že aj do budúceho 

obdobia prinesieme zákazníkom nové nápady a našim akcionárom 

zhodnotenie ich kapitálu. 

 
Lucia Margalová 

prezidentka JA Firmy AW3X 
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 Foto: Zamestnanci firmy pri odovzdaní mobilov v rámci zbierky Srdce pre deti 

 
 

2. Základné údaje o firme 
 

Obchodné meno:   JA Firma AW3X 

Sídlo:    SOŠ, Piešťanská 2262/80, 

    915 01 Nové Mesto nad Váhom, 

Deň vzniku:   18.9.2015 

Právna forma:   JA Firma, simulujúca činnosť akciovej spoločnosti 

Orgány JA Firmy: 

Najvyšším orgánom JA Firmy je Valné zhromaždenie akcionárov, ktoré 

sa stretáva minimálne dva razy počas svojej existencie (na začiatku a pri 

skončení činnosti). Štatutárnym orgánom, ktorý riadi firmu a koná  v jej 

mene, je predstavenstvo. 
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V JA Firme AW3X tvoria predstavenstvo 5 členovia manažmentu: 

prezidentka      Lucia Margalová 

viceprezidentka marketingu   Mária Kopuncová 

viceprezidentka výroby    Eva Majtásová 

viceprezidentka ľudských zdrojov  Simona Tomišová 

viceprezidentka financií   Frederika Zámečníková 

Kontrolným orgánom spoločnosti je Dozorná rada. 

Jej členmi sú: 

 Ing. Jana Pomajbová 

 Adriána Pražienková   

 Andrea Blažková 

Štruktúra vlastníctva akcií: podrobný popis  viď tlačená výročná správa  

Základné imanie JA Firmy  je rozvrhnuté na 100 kusov akcií v nominálnej 

hodnote 2,- € za jeden kus. Celková hodnota takto získaného 

základného imania predstavuje sumu 200,- €. 
 

3. Predmet podnikania 
 

JA Firma AW3X sa zaoberá nasledovným predmetom podnikania: 

 predaj a výroba výrobkov potravinárskeho charakteru, 

 organizovanie akcií, 

 komisionálny predaj bižutérie, 

 výroba dekoratívnych darčekových  predmetov. 

Zmyslom existencie našej firmy a náplňou jej činnosti je výroba 

darčekových predmetov, čajov, zabezpečenie rýchleho občerstvenia a 

účasť na rôznych akciách v zmysle motta: 

„ Prinášame Vám radosť i úžitok.“ 

4. Správa oddelenia marketingu a predaja 
 
 

Cieľom marketingového oddelenia JA Firmy  AW3X je podpora 

predaja výrobkov, ich propagácia, reklama,  zohľadnenie požiadaviek 
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a potrieb zákazníkov pri tvorbe produktov, plánovanie a tvorba cien tak, 

aby boli zohľadnené výrobné náklady firmy , ale aj možnosti zákazníkov.  

Naša firma sa už od začiatku svojej existencie usiluje čo najviac 

vychádzať v ústrety požiadavkám trhu. Ešte pred samotným predajom 

sme v rámci marketingového prieskumu  zisťovali názory, záujem 

a požiadavky našich zákazníkov formou dotazníkov a ankety. 

Pripomienky účastníkov prieskumu sme zohľadnili pri tvorbe výrobného 

programu. 

Tvorbou plagátov a informačných letákov sa zaoberajú 

zamestnanci oddelenia marketingu, ktorí ich vyrábajú svojpomocne tak, 

aby minimalizovali  náklady spojené s propagáciou firmy. 

Nezanedbateľnú úlohu pri informovaní a propagácii má i vlastná 

web stránka www.webareal.sk/aw3x, ktorej tvorbou i aktualizáciou je 

poverený zamestnanec Richard Rigó. 

JA Firma realizuje predaj pravidelne raz do týždňa cez veľkú  

prestávku vo vestibule školy. O týchto predajoch informuje firma formou 

plagátov, cez web stránku a taktiež v školskom rozhlase. 

Predajný sortiment firmy počas pravidelných predajov tvoria: 

 čerstvé obložené žemle, ovocné šaláty, smoothies, 

 každý týždeň zákusok domácej výroby podľa voľby 

študentov, 

 čaje – čaj Turbomyseľ  vyrobený v spolupráci s firmou 

Herbex s. r. o.  

 šperky a bižutéria, ktoré predávame na základe zmluvy 

o komisionálnom predaji s firmou IVAKE, s.r.o. Nové Mesto 

nad Váhom, 

 ručne vyrábané mydielka a  balzamy na pery z kokosového 

oleja, 

 darčekové predmety. 

Úspešným marketingovým ťahom bolo zviditeľnenie našej firmy na 

Vianočných trhoch na námestí v Novom Meste nad Váhom, ktoré sa 

konali od 17. do 19.12. 2015. Tu sme počas  3 dní ako jediní zo všetkých 

novomestských škôl  prezentovali vo vlastnom stánku naše výrobky.  

http://www.webareal.sk/aw3x
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Táto akcia sa stretla s mimoriadnym ohlasom zo strany verejnosti 

a mnohí ľudia nám priali veľa úspechov v našej podnikateľskej činnosti. 

O úspechu predaja svedčia aj finančné ukazovatele. Za tri dni predaja na       

Vianočných trhoch boli naše  tržby takmer 350,- €. 

 

 

 
5. Správa oddelenia výroby 

 
Do výroby je  zapojených všetkých 14 zamestnancov firmy. 

Zamestnanci sú rozdelení do dvoch tímov a tieto sa pravidelne striedajú  

pri výrobe, predaji i následnom upratovaní predajných a výrobných 

priestorov (kuchyňa, učebňa  a vestibul školy). 
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Rýchle občerstvenie - výroba a predaj pečiva - Vstupné suroviny na 

výrobu obložených žemlí a ostatných potravinárskych výrobkov sú 

nakupované v sieti miestnych obchodných reťazcov, vždy v deň predaja, 

čím je zabezpečená maximálna čerstvosť a chutnosť produktov.  

Výroba a predaj darčekových predmetov - Nákup materiálu na výrobu 

ostatných predmetov sa uskutočňuje cez rôzne internetové obchody, ako 

sú napríklad->www.mydlovysvet.sk alebo www.kreativka.sk .  

Najväčší úspech v sortimente darčekových predmetov sme 

zaznamenali pri predaji stromčekov šťastia. Výrobný postup je podrobne 

popísaný v  tlačenej výročnej správe. 

Naša firma sa zaoberá aj výrobou kozmetiky, napr. mydielka 

a balzamy na pery s kokosového oleja. Materiál na výrobu sme nakúpili 

cez internet (www.mydlovysvet.sk). Výrobný postup je podrobne 

popísaný v  tlačenej výročnej správe. 

    Posledným produktom našej firmy je špeciálny čaj Turbomyseľ. 

Tento čaj je určený všetkým, ktorí  musia v krátkom čase zvládnuť veľa 

nových informácií, potrebujú sa intenzívne sústrediť a úspešne vyriešiť 

študijný alebo pracovný problém. Čaj Turbomyseľ vznikol v spolupráci 

s firmou HERBEX, spol. s r.o. Hrašné, ktorá patrí medzi najväčších 

výrobcov čajov na Slovensku. Receptúra bola odsúhlasená  odborníkmi 

firmy a vznikla vďaka pomoci vedenia a pracovníkov výroby. Ako 

protislužbu za možnosť namiešať si vlastnú receptúru na čaj vo 

výrobných priestoroch firmy a  nasáčkovanie čaju do vyluhovacích 

sáčkov, sme sa  s vedením firmy dohodli, že im v sezóne dodáme 

usušenú  vňať žihľavy dvojdomej. 

http://www.mydlovysvet.sk/
http://www.kreativka.sk/
http://www.mydlovysvet.sk/
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Čaj Turbomyseľ obsahuje tieto zložky: Damiana, zelený čaj, gingko 

biloba, medovka lekárska. Podrobnejšie informácie o zložení a účinkoch 

sa nachádzajú na letáku. 

„Keď chceš veľmi múdry byť, čaj z AW3X-u musíš piť“ :o) 
 

6. Správa oddelenia ľudských zdrojov 
 

 Oddelenie personalistiky  je zodpovedné za tvorbu a kontrolu 

plnenia plánu miezd, dodržiavanie vyplácania stanovenej mzdy 0,30 € za 

hodinu, evidenciu  dochádzky, zhotovenie výplatnej listiny a motiváciu. 

Za účelom lepšej organizácie práce sa hneď na začiatku činnosti  

zamestnanci rozdelili do dvoch tímov a tieto  tímy sa pravidelne striedajú 

pri výrobe potravinových výrobkov a ich predaji. Vedenie firmy sa 

rozhodlo vyplatiť mzdy svojím zamestnancom na dva razy,  prvý termín 

bol 15. decembra 2015 a druhý  termín bude 30. apríla 2016. 

Prehľad vyplatených miezd zamestnancom: 

 
Priezvisko 

 

Mzdová 
sadzba/ 1 hod 

Počet 
odprac. 
hodín 

Spolu 

Margalová 0,30 € 6 1,80 € 

Kosa 0,30 € 6 1,80 € 

Kopuncová 0,30 € 5 1,50 € 

Rigó 0,30 € 7 2,10 € 

Valová 0,30 € 5 1,50 € 

Majtásová 0,30 € 8 2,40 € 

Struháriková 0,30 € 6 1,80 € 

Révayová 0,30 € 6 1,80 € 

Madarová 0,30 € 5 1,50 € 

Tomišová 0,30 € 6 1,80 € 

Urbančíková 0,30 € 6 1,80 € 

Ševčíková 0,30 € 5 1,50 € 

Valachová 0,30 € 6 1,80 € 

Zámečníková 0,30 € 6 1,80 € 

Spolu         83 24,90 € 
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Predstavenstvu prináleží za výkon funkcie odmena za uplynulé 

obdobie v nasledovnej výške: 

Prezidentka/ viceprezidenti 
oddelení 

Mzda za funkčné obdobie 

Lucia Margalová                                         2,00 € 

Eva Majtásová                                         2,00 € 

Mária Kopuncová                                         2,00 € 

Simona Tomišová                                         2,00 € 

Frederika Valachová                                         2,00 € 

Spolu manažment                                 10,00 € 
 

Celkove teda JA Firma AW3X vyplatila na odmenách manažmentu  

a mzdách zamestnancom za uplynulé obdobie 34,90 €. 

 

7. Správa finančného oddelenia  
 

Za uplynulé obdobie dosiahla JA Firma AW3X nasledovné finančné 

ukazovatele: 

Výrobok                           Príjmy v € 

Obložené žemle 199,- 

Hot-dog   42,- 

Koláče a zákusky   32,- 

Ovocné šaláty   64,- 

Bižutéria 443,- 

Darčekové predmety 120,- 

Mydielka, balzamy   38,- 

Príjmy spolu 938,- 
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8. Záver 
 

Na záver nám dovoľte vyjadriť, čo nám, zamestnancom naša práca 

v JA Firme priniesla. Nielen úžitok a finančný efekt, ale aj poznanie, 

že podnikanie v reálnom živote  je náročné, a okrem iného znamená 

aj mnoho hodín ťažkej práce, častokrát v náročných podmienkach 

(ako bol náš predaj počas mrazivého počasia na vianočných trhoch) 

a v neposlednom rade aj pochopenie o zodpovednosti každého z nás 

za kvalitu života vo svojom meste. 

 

Prehľad príjmov a výdavkov 

Príjmy Suma v € Výdavky Suma v € 

Príjmy z predaja výrobkov 495,00 Nákup materiálu 454,10 

Príjmy z predaja tovaru 443,00 Nákup tovaru 230,00 

    Mzdy 34,90 

Príjmy spolu 938,00 Výdavky spolu 719,00 

Predbežný zisk    219,- € 


