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JA Firma Creative Hands 
 

                                                      Správa o činnosti  

                                                                                

 Šk. rok: 2015/2016 

                                                                     



Základná charakteristika JA Firmy Creative Hands 

 

Zhrnutie:  

Obchodné meno:  Creative Hands, JA Firma 
Sídlo:   Súkromná stredná odborná škola DSA, Komenského 12, 075 01 Trebišov 

Vyučujúci:   Ing. Helena Vargová 

Konzultant:   Ing. Anna Manojlovičová 

Počet členov: 13 

Združenie bolo  založené dňa:  3.10.2015 

Registrácia zmluvy o združení:   06.10.2015, Č.AE 088/2015-2016 

Zakladacia listina vydaná:  7.11.2015 

Počet predaných akcií:  60 ks 

Hodnota akcie:  1 € 

Pôžičku od študentov:  13 €  

 

Predmet podnikania: 

 „Zdravými rukami k lepšiemu životu“ – výroba krémov Recentis 

 Poskytovanie darčekových predmetov  

 Organizácia poznávacích zájazdov  

 

Dozorná rada:  Ing. Helena Vargová 

                                   Simona Vaľová 

                                   Viktória Jurková 

 

Predstavenstvo JA Firmy Creative Hands:      

 Prezident – Zuzana Černajová 

 Viceprezident financií – Michaela Majerská  

 Viceprezident výroby – Simona Fedorčáková 

 Viceprezident ľudských zdrojov – Viktória Grančayová 

 Viceprezident marketingu  - Adriána Fáberová 

 

 



Správa prezidenta 

Moje meno je  Zuzana Černajová a v našej JA Firme Creative Hands zastávam funkciu 

prezidentky. Prijatím tejto úlohy som na seba zobrala zodpovednosť za celý chod JA Firmy Creative 

Hands. Snažím sa zabezpečiť všetku spokojnosť zákazníkov, členov  JA Firmy a vytvoriť pre nich 

vhodné pracovné podmienky a prostredie. 

Medzi moje najdôležitejšie úlohy pri JA Firme patrí zabezpečiť koordináciu aktivít 

jednotlivých úsekov JA Firmy, ale samozrejme aj udržiavanie dobrého kolektívu a šírenie dobrého 

mena našej JA Firmy. Za pomoci ostatných viceprezidentov zabezpečujem správne hospodárenie 

s investíciami. Počas pôsobenia vo funkcii prezidentky pravidelne vediem zasadnutia a žiadam 

marketingové, finančné a súhrnné správy od jednotlivých viceprezidentov v mesačnej lehote. 

Niekedy sa vyskytnú aj nezhody, osobné problémy, avšak vždy sa snažím predísť konfliktom. 

Predovšetkým som členom tejto JA Firmy, až potom prezidentkou. Môj osobný názor je, že každý 

z nás zastáva veľmi dôležitú funkciu a som si istá, že keby sme nemali dobré vzťahy, tak by sme 

určite nedosahovali úspechy v podnikaní. Počas môjho pôsobenia v tejto dôležitej a náročnej funkcii 

sa snažím k povinnostiam pristupovať zodpovedne a robím všetko, čo je v mojich silách, aby bol 

chod našej JA Firmy Creative Hands bezchybný. 

Naša JA Firma Creative Hands má za sebou niekoľko mesiacov tvrdej práce, či už po stránke 

samotného prevádzkovania služieb alebo výroby a marketingu. Z pohľadu dosiahnutých 

ekonomických a výrobných výsledkov bolo týchto niekoľko mesiacov pôsobenia veľmi úspešných. 

Na základe štatistiky môžem potvrdiť spokojnosť zákazníkov s našimi službami a výrobkami. JA 

Firma Creative Hands sa zaoberá výrobou hydratačných a výživných krémov na ruky Recentis 

v BIO kvalite. Výroba prírodných krémov Recentis (sviežosť) je hlavným predmetom  našej JA Firmy 

a zdrojom najvyšších príjmov podnikania JA Firmy Creative Hands. Táto vydarená akcia je veľmi 

úspešná aj po stránke záujmu zdravých rúk (zdravými rukami k lepšiemu životu),  ale hlavne 

v oblasti financií. 

Teší ma, že naša škola ponúka možnosť štúdia aplikovanej ekonómie v rámci programu JA 

Aplikovaná ekonómia. Tento program nám pomohol  v sebarealizácii a hodnotím ho veľmi kladne 

a každému odporúčam vyskúšať si takýto program, ktorý absolvujeme my, študenti aplikovanej 

ekonómie. Vedomosti, ktoré sme získali, určite využijeme aj neskôr, ak sa dostaneme do 

skutočného podnikateľského prostredia alebo prostredia marketingu a manažmentu. 

Je pre nás veľkou radosťou, že sme mohli využívať školské priestory na tvorbu BIO krémov. 

Naše hydratačné krémy na ruky sú prírodné produkty, ktoré neobsahujú žiadne chemikálie ani 

toxické látky, ako v bežnej kozmetike. 

 

Zuzana Černajová 
Prezident JA Firmy Creative Hands 



Správa oddelenia ľudských zdrojov 

Volám sa Viktória Grančayová  a po založení JA 

Firmy Creative Hands som bola zvolená do funkcie 

viceprezidentky ľudských zdrojov. 

Moja práca v JA Firme je najdôležitejšia. 

Úlohy môjho oddelenia: 

 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 záznamy akcionárov 

o zápisnice  

o pracovné zmluvy 

 

Vyplácanie mzdy 

Hodnota hodinovej mzdy je 0,30 €, ktorú dostane 

každý zamestnanec podľa počtu odpracovaných 

hodín.  

Prezident a viceprezidenti dostanú min. mzdu 2 € za 

obdobie. Spolu sme vyplatili 68,00 €. Táto odmena 

bola vyplatená na dvakrát.  

„Z používania našich krémov som mala zo začiatku 

obavy. Prvú vyrobenú vzorku som otestovala na 

členoch svojej rodiny. Odvtedy ho používa nielen 

moja rodina, ale aj zamestnanci našej školy, ktorí sú 

našim krémom nadšení. Môžem teda s istotou 

povedať, že naše krémy Recentis majú skutočne BIO 

kvalitu.“ 

 

   Viktória Grančayová 
Viceprezidentka pre ľudské zdroje 

Správa oddelenia marketingu 

Moje meno je Adriána Fáberová a v JA Firme 

Creative Hands zastávam funkciu viceprezidentky 

marketingu. 

Povinnosti môjho oddelenia marketingu: 

 stanoviť ciele predaja a poskytovania 

služieb, rozvinúť vhodnú stratégiu na ich 

dosiahnutie a realizáciu 
 

 viesť počítačové školenie predaja 

a obnovovacie kurzy pre všetkých 

zamestnancov JA Firmy 

 rozvíjať verejné reklamné kampane 

 plánovať motiváciu predaja a služieb 

 vykonávať prieskum trhu a neustále ho 

kontrolovať 

 tvoriť štatistiky a záverečné správy 

o hodnotení a údajoch z predaja 

a poskytovania služieb 

Splnené ciele: 

 Kvalitný rating JA Firmy Creative Hands 

a dobrá odozva od našich zákazníkov  

 zavedenie účinnej reklamnej kampane 

a pravidelná propagácia výrobkov a služieb 

 pravidelná príprava plagátov, bannerov, 

letákov a vizitiek 

 príprava materiálov na JA Veľtrh 

podnikateľských talentov  v Bratislave 

 

 

                 Adriána Fáberová 
     Viceprezidentka pre marketing 

 



 Správa oddelenia výroby, predaja 

 a služieb 

 
Naša JA Firma Creative Hands si na začiatku 

podnikania a výroby určila hlavné ciele podnikania 

v oblasti výroby vlastných výrobkov a služieb, ktoré 

sa nám podarilo uskutočniť a naplniť. 

 

Predmetom podnikania našej JA Firmy Creative 

Hands sú: 

  „Zdravými rukami k lepšiemu životu“ –    

krémy Recentis 

 Hlavnou podnikateľskou činnosťou našej JA 

Firmy Creative Hands je výroba hydratačných 

krémov na ruky Recentis v BIO kvalite. Ruky sú 

najviac namáhané, a napriek tomu veľmi 

zanedbávané. Neustále používanie mydla, 

umývanie riadov saponátmi a ich vystavovanie 

vonkajším vplyvom – to všetko zbavuje pokožku rúk 

jej prirodzenej ochrannej vrstvy. Ruky sú preto 

často vysušené a popraskané, stávajú sa citlivejšími 

a náchylnejšími na podráždenie, ale predovšetkým 

rýchlejšie starnú. Venujme im preto rovnakú 

starostlivosť ako vlasom alebo pleti. Používaním   

krému Recentis  JA Firmy Creative Hands   rukám 

dodáme nielen hydratačné látky, ale pomôžeme im 

zvýšiť prirodzené ph, zabránime vysušovaniu a 

vzniku nepekných šupiniek a vrások. Hydratačný 

krém v BIO kvalite Recentis oslovil našu 

konzultantku, ako hlavnú odberateľku pre svojich 

zamestnancov pracujúcich v kuchyni hotela 

Zemplín www.hotelzemplin.sk a reštaurácie 

Amadeus www.amadeustv.sk v Trebišove. 

Prečo používať náš krém Recentis? 

 všetky jeho zložky sú prírodne 

 neobsahuje žiadne syntetické a toxické látky 

 neohrozuje dlhodobé zdravie ani prostredie                     

okolo nás 

 má ochrannú a hydratačnú funkciu kože  

 odporúča sa predovšetkým pre alergickú 

pokožku  

 

 Darčekové predmety - balzamy 

Ako darčekový predmet sme zvolili balzam ako 

doplnok k BIO krému. Suché popraskané pery 

spôsobuje hlavne pobyt v suchom a studenom 

prostredí ako aj pobyt na slnku a nedostatočná 

hydratácia organizmu. Vysušovanie spôsobuje aj 

časté oblizovanie pier. Vynikajúcim prostriedkom na 

predchádzanie vysušovaniu a následnému 

popraskaniu pier sú balzamy z našich prírodných 

produktov, ktoré pôsobia pri regenerácií 

poškodenej pokožky pier. 

 

 Exkurzie 

Podarilo sa nám zorganizovať pre našich 

študentov exkurzie do  Steel Parku, na Noc 

výskumníkov a divadelné predstavenie v Košiciach. 

Tieto exkurzie a divadelné predstavenie boli určené 

pre študentov našej školy. Aj tieto akcie hodnotili 

študenti  veľmi pozitívne s veľkou spokojnosťou. 

Za kontrolu a zabezpečenie výroby 

zodpovedám ja, viceprezidentka výroby, Simona 

Fedorčáková. 

Na záver konštatujem, že vlastné výrobky 

úspešne vyrábame v požadovanej kvalite a kvantite 

a v plnej miere poskytujeme úžitkové produkty 

predovšetkým hydratačné krémy na ruky Recentis 

v BIO kvalite hlavne pre zamestnancov Hotela 

Zemplín a reštaurácie Amadeus a služby pre našich 

študentov. 

Svoj plán plníme viac ako na 100%. Členovia  k 

plneniu si svojich povinností pristupujú veľmi 

zodpovedne za čo im patrí veľké poďakovanie 

a tiež našej pani učiteľke Helene Vargovej za cenné 

rady. 

 

 

Simona Fedorčáková 
Viceprezidentka pre výrobu a predaj 

http://www.hotelzemplin.sk/
http://www.amadeustv.sk/


Správa viceprezidenta financií 

Volám sa Michaela Majerská a v JA Firme 

Creative Hands zastávam funkciu viceprezidentky 

financií. Mojou hlavnou úlohou je vedenie 

finančných záznamov, viesť správu o financiách  

a tiež informovať členov, akcionárov a členov 

dozornej rady o stave JA Firmy. 

JA Firma Creative Hands bola založená ako 

simulácia akciovej spoločnosti a základný kapitál 

získala predajom akcií. Emitovaných bolo 60 kusov 

akcií v nominálnej hodnote 1 €. Príjem z predaja 

akcií bol teda  60 €. Vložením peňazí ľudia prejavili 

dôveru našej JA Firme Creative Hands. 

Po zaplatení registračného poplatku a po 

obdŕžaní zakladacej listiny pod vedením našej pani 

učiteľky JA Aplikovanej ekonómie Ing. Heleny 

Vargovej sme 07.11.2015 rozbehli svoju 

podnikateľskú činnosť. Pre potrebu evidencie stavu 

financií viedla JA Firma jednoduché účtovníctvo 

v peňažnom denníku.  

Predpokladaný zisk bol nižší ako skutočný, 

pretože sme sa obávali reálneho podnikania. Teraz 

sme radi, že náš skutočný zisk dosahuje takmer 

dvojnásobok predpokladanej sumy. Pri predaji 

vlastných výrobkov a poskytovaní služieb je rozdiel 

takmer nepatrný. Teší nás, že naše BIO krémy, 

ktoré boli našou hlavnou aktivitou nám priniesli viac 

ako 2-násobný zisk.   

Rozpočet predpokladaných nákladov, 

výnosov a hospodárskeho výsledku 

POČIATOČNÝ KAPITÁL: 

 Vklady akcionárov  –   predaj 60 ks 

  ( akcia = 1 €  )        60 x 1 € = 60 € 

 Pôžička  

13 x 1€ = 13 €           SPOLU:  73 € 

 

 Predpokladané  náklady:    680,00 € 

 Očakávané výnosy:           1350,00 € 

 Hospodársky výsledok:       670,00 € 

 

 

 

 

Daň z príjmov za bežnú činnosť (22 %):  206,27 € 

Disponibilný čistý zisk pred zdanením  

1017,50 € –  79,90 €  =  937,60 € 

Disponibilný čistý zisk po zdanení (22 %) 

937,60 € - 206,27 €  = 731,33 € 

Návrh na rozdelenie čistého zisku 

Dividendy 50 % zo zisku: 365,40 €  (6,09 €  na akciu) 

Výdavky na likvidáciu 10 %: 73,13 € 

Podiely zamestnancov na zisku 40 %: 292,80 € 

Predalo sa 201 krémov, za jeden kus 4,00 € a 50 

balzamov  za kus 1,00 €, čiže spolu to činilo 854 €. 

Pričom v pláne sme si stanovili predaj 100 kusov 

krémov. Náklady boli na jeden krém 1,50 €, na 

balzam 0,50 €. Spolu to bolo 326,50 €. Vyplatená 

mzda bola pre 8. členov za 20 odpracovaných hodín 

po 0,30 € za hod. 48 € a pre 5. členov manažmentu 

po 2,00 € za dve obdobia 20 €. Vyplatilo sa 68 €. 

 
Michaela Majerská 
Viceprezidentka financií 

Ostatné výdavky 
Mzdy  68,00 € 

Účastnícke poplatky  10,00 € 

Nákup dokladov  1,90 € 

SPOLU  79,90 € 

Rozpočet skutočných nákladov, výnosov 
a reálneho zisku k 1.3.2016 

Označenie Náklady Príjmy 
Hospodársky 

výsledok 

Predaj vlastných 
výrobkov 326,50 € 854,00 € 527,50 € 

Predaj tovaru 20,00 € 30,00 € 10,00 € 

Exkurzie  170,00 € 650,00 € 480,00 € 

SPOLU 516,50 € 1534,00 €  1017,50 € 



Správa dozornej rady 
 

Dozorná rada JA Firmy Creative Hands 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 - krémov Recentis 

a služieb. Súhlasí s vrátením hodnoty upísaných 

akcií v plnej hodnote, tj. 1 € za akciu a vyplatením 

dividend v hodnote 50 % zo zisku.  

Dozorná rada súhlasí so mzdami vyplatenými 

zamestnancom JA Firmy a manažmentu za obdobie 

2015/2016 a s vyplatením podielov zamestnancov 

na zisku.  Dozorná rada ďakuje celej JA Firme 

Creative Hands za vzorný, zodpovedný a úspešný 

prístup k podnikaniu. 

„Som veľmi rada, že už 16 rokov vychovávam 

mladých nádejných podnikateľov prostredníctvom 

JA Firmy v rámci programu JA Aplikovaná ekonómia. 

Oceňujem nápaditosť, kreativitu a originalitu mojich 

študentov, ktorí sú pripravení úspešne sa uplatniť 

na trhu práce. Svedčí o tom aj krém Recentis 

vyrobený v BIO kvalite. Moje ruky si vyžadujú 

pravidelné ošetrenie po bežných domácich prácach. 

Zistila som, že každodenným používaním krému 

Recentis došlo k zvýšeniu elasticity, vláčnosti 

a hebkosti pokožky mojich rúk. “ 

 

Ing. Helena Vargová 
predseda dozornej rady 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Správa o konzultantovi 
  

Naša konzultantka sa volá Ing. Anna 

Manojlovičová. Je majiteľkou reštaurácie Amadeus 

a hotela Zemplín www.hotelzemplin.sk v Trebišove. 

Jej šikovnosť a nápaditosť nás úplne očarila. Svoju 

skúsenosť v podnikaní prenáša medzi študentov JA 

Firmy Creative Hands.  

        Naša konzultantka má dlhoročné skúsenosti 

s podnikaním v oblasti stravovacích služieb 

a hotelierstva. Je vynaliezavá a vždy nám poradí na 

našich  spoločných stretnutiach len to najlepšie. 

Väčšinou je veľmi zaneprázdnená, má svoje dôležité 

povinnosti a starosti, no napriek tomu si našla na 

nás vždy čas. Pri stretnutí nám vždy bola oporou a 

hlavne pri riešení problémov. Pomáhala nám pri 

organizovaní našej práce a podala nám vždy 

pomocnú ruku, keď sme ju o to požiadali. Stala sa 

hlavnou odberateľkou krémov Recentis pre svojich 

zamestnancov a to nás veľmi potešilo. Za jej 

vynikajúcu spoluprácu jej veľmi pekne ďakujeme. 

Pani Ing. Anna Manojlovičová je priateľská, milá 

a vždy usmievavá podnikateľka, ochotná poskytnúť 

akúkoľvek pomoc pri našej podnikateľskej činnosti.  

 

„Najčastejšou príčinou poškodenia pokožky rúk 

našich zamestnancov je spôsobené pracovnými 

podmienkami v kuchyni. Používanie bežne 

dostupných krémov sa nám neosvedčilo. 

Hydratačný krém Recentis v BIO kvalite je vhodný a 

účinný na ochranu pokožky rúk. Zamestnanci si už 

svoju prácu nevedia predstaviť bez ošetrenia rúk 

týmto krémom od JA Firmy Creative Hands. 

Ďakujeme JA Firme Creative Hands za produkt, 

ktorý nám prináša každodenný účinok. “ 

 

 

Ing. Anna Manojlovičová 
Konzultantka 

 

 

 

 

 

http://www.hotelzemplin.sk/


 

 

     Manažment JA Firmy Creative Hands 

 

 


