
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PRIEBEŽNÁ HODNOTIACA SPRÁVA 

JA FIRMA ELAN VITA 

Založená: 9.11. 2015 

Sídlo: Gymnázium Považská Bystrica  

 

 



 

Základné údaje o spoločnosti 

 

Názov firmy:  

Elan Vita, Ja Firma 

Sídlo spoločnosti:  

Gymnázium, ul.Školská 234/8, 01701 Považská Bystrica 

 

Predmet podnikania:  

o Handmade mydielka 

o Darčekové balíčky s prekvapením 

o Nápoje, viac druhov (smoothie, punč ...) 

o  Balzámy na pery 

o  Sladké pochúťky 

Počet predaných akcií : 96 

Počet akcionárov : 91 

Hodnota jednej akcie : 2 € 



 

VÝROBNÉ ODDELENIE 

Viceprezident: Kristína Kolníková 

Trendom posledného desaťročia sa nepochybne stala zdravá výživa, 

bio a hand-made výrobky. Podľa priebežných  zistení sa rovnakou 

činnosťou  v okolí našej firmy nezaoberala žiadna iná spoločnosť. 

Tým sa tiež zvýšila predajnosť našich produktov, vzhľadom na to, že 

naša Ja firma ponúka práve tento typ produktov a služieb:  hand-

made mydlá, balzámy na pery, náplne do aromalampy, sezónne 

nápoje, sladké drobnosti, darčekové balenia. 

Hand-made mydlá 

Výrobok je zložený zo základného materiálu mydlovej  hmoty 

obohatený o rozmanité esencie vo vkusnom obale. Ponúkame mydlá 

rôznych tvarov, farieb a vôní, predávané v darčekových baleniach, 

ale dostupné aj po kusoch. 

 

 

 

Punč, smoothies 

K Vianociam neodmysliteľne patrí vôňa punču. Hlavnou akciou 

predaja bolo Vianočné ladenie (vianočné trhy na našej škole). 

Po tomto ťažkom období prejedania klienti uvítali jarnú detoxikáciu 

v podobe miešaných zdravých smoothies z rôznych druhov ovocia či 

zeleniny, vyrábaných tiež na objednávku, podľa požiadaviek  

zákazníka. 

 

 

 



 

Fitness sušienky, ovocie v čokoláde, 

kokosové gulôčky 

Klasické sušienky už nie sú trendy, preto 

naša JA firma priniesla inovatívne 

zloženie sušienok obohatené o ovsené 

vločky, med, kokosový olej a pod. 

 

  



 

 

FINANČNÉ ODDELENIE 
Viceprezident: Rebeka Gardoňová 

  



 

MARKETING 
Viceprezident: Gabriela Grebáčová 

Používali sme tieto marketingové nástroje: 

 promo akcie 

 prieskum trhu formou dotazníku (papierová aj online forma) 

 online marketing (facebooková stránka, plagáty a oznámenia 

v digitálnej forme) 

 prezentácia výrobkov a činnosti Ja firmy na plenárnom ZRŠ 

 propagácia na facebookovej stránke súčasných a bývalých 

študentov školy, ich rodiny a sympatizantov školy 

 inovácia výroby podľa želaní zákazníkov, podľa trhu (vianočný, 

veľkonočný, Valentín) 

ĽUDSKÉ ZDROJE 
Viceprezident: Lucia Hatalová 

Oddelenie ľudských zdrojov dôslednými záznamami o činnosti 

jednotlivých pracovníkom JA firmy prispelo k optimálnemu 

a efektívnemu prerozdeleniu práce pracovníkov 

 


