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Výročná správa 
JA Firmy 

 
Firma, ktorá podporuje malých 

producentov poľnohospodárskych eko a bio 

výrobkov v regióne.  
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1. Príhovor prezidentky  

 
Naša JA Firma Empresa bola založená na Ustanovujúcom Valnom zhromaž-

dení 9. októbra 2015. Máme za sebou takmer pol roka tvrdej práce, ktorá nám pri-
niesla skúsenosti, ale aj poukázala na naše chyby a nedostatky. Spoločne sme sa 
naučili využívať kolektívnu silu a pomocou nej sme dosiahli prvé úspechy. 
 

Naučili sme sa prijať kritiku, oceniť pochvalu a prijať radu skúsenejších. Aj keď 
sme sa niekedy nevedeli zorganizovať a mali chuť so všetkým skončiť, nevzdali sme 
sa a pokračovali sme v plnení podnikateľského plánu. 

 
Spoznávali sme povinnosti a zodpovednosť spojenú s prácou a učili sme sa 

pracovať ako jeden tím. Naše sny sme sa snažili premeniť na skutočnosť, pričom 
sme prispievali novými nápadmi, kreativitou a zručnosťami. Myslím si, že tieto sny sa 
nám plnili, a tak sme spoločnými silami organizovali naše akcie. 

 
Vďaka projektu APE sme sa naučili základy podnikania, ktoré neskôr žiaci, 

ktorí sa rozhodnú pre podnikanie využijú nadobudnuté skúsenosti v budúcnosti. 
Prednášky a školenia, ktorých sme sa zúčastnili, nás naučili ako správne vystupovať 
pred ľuďmi a motivovať zamestnancov. Veľká vďaka patrí organizácií Junior 
Achievement, ktorá nám poskytla získanie množstva skúsenosti. To všetko by sme 
nedokázali bez našej pani profesorky Ing. Nemethovej, ktorá nám ochotne pomáhala 
a usmerňovala a za to jej patrí veľké : ,,ĎAKUJEME.“ 



 

2. Profil spoločnosti  
 

2.1  Základné údaje o spoločnosti 

 
Obchodné meno: Empresa, JA Firma 
 Spoločnosť programu aplikovaná ekonómia  
Sídlo spoločnosti: Stredná odborná škola poľnohospodárstva a  
 služieb na vidieku 
 Predmestská 82, Žilina 
Predmet podnikania: predaj vlastných výrobkov 
 predaj tovarov v školskom bufete 
 organizácia školských akcií  
Počet predaných akcií:  100 ks 
Hodnota jednej akcie: 1 € 

 

2.2 Manažment spoločnosti 

 
Prezidentka spoločnosti:  Kristína Janešíková 
Viceprezidentka ľudských zdrojov: Dominika Matušná 
Viceprezidentka marketingu: Alena Šrenkelová 
Viceprezident financií: Tomáš Večerík 
Viceprezident výroby: Boris Hodas 

3. Výrobky  
 
Počas roka sme vyrábali rôzne tematické výrobky napr. adventne vence, via-

nočne dekorácie atď.  Snažili sme sa aby naše výrobky boli čo najkvalitnejšie.  
Na škole sme počas celého roka prevádzkovali aj školský bufet. V bufete sme 

predávali domáce vyrobené koláče a tovary.  
 

3.1 Farma Zliechov  

Počas roka sme začali predávať mliečne výrobky  ktoré nám dodávali z farmy 
Zliechov. Predávali sme jogurty, jogurtové nápoje, jogurtové dezerty a rôzne syry. 
Všetky tieto výrobky sú z kravského mlieka, ktoré pochádza priamo z farmy Zliechov. 
Mlieko pochádza z chovu Pinzgauského hovädzieho dobytka.  Toto plemeno sa na 
Slovensku chová už od čias Márie Terézie. V súčasnosti je toto plemeno ohrozené – 
v nekríženej forme možno u nás nájsť len približne 2000 kusov.  

Pre čo najlepšie pochopenie fungovania ich farmy sme sa zúčastnili exkurzie 
na farme Zliechov.   



 

 

4. Akcie 
 

4.1 Valné zhromaždenie  

Na začiatku nášho podnikania sa uskutočnilo ustanovujúce valné zhromažde-
nie. Na ktorom sme našich akcionárov oboznámili s podnikateľským plánom 

4.2  Budatínsky rínok  

Naša spoločnosť sa zúčastnila aj na rínku, ktorý sa konal na Budatínskom 
zámku v Žiline. Tu sme mali stánok v ktorom sme predávali aj tovary ale hlavne sme 
sa zamerali na predaj domácich koláčov.  

4.3  Školenie manažérov Košice 

Podielali sme sa aj na školení manažérov v Košiciach. Tu sme sa naučili 
základne veci o manežarskom rozhodovaní, prezentovaní, tvorení prezentácii atď. 
Všetky vedomosti, ktoré sme získali na tomto školení sme sa snažili uviesť aj do 
praxe.  

4.4 Kynologická súťaž  

Na našej škole sa v rámci odboru kynológia konala kynologická súťaž. Tu sme 
taktiež prevádzkovali bufet v ktorom sme predávali tovary a výrobky. V našej ponuke 
nemohli chýbať čaj a káva.  

4.5 Školský ples  

Aj  tento rok sa na našej škole organizoval už XII. ročník školského plesu. Na-
ša firma sa podieľala na príprave plesu. Na plese sme mali svoj vlastný bufet 
v ktorom sme predávali počas celej noci nápoje aj malé občerstvenie. Našou úlohou 
bolo aj napiecť koláče, ktoré sa počas večera ponúkali na jednotlivých stoloch.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 

5. Finančne oddelenie  
 
 

Skutočné náklady a výnosy k 16. 03. 2016 
 

Náklady € % 

Spotreba materiálu 64,85 2,53 

Predaný tovar 2444,11 95,51 

Mzdové náklady 232,70 1,28 

Náklady na reprezentáciu 12,34 0,48 

Ostatne finančné náklady  5,00 0,20 

Spolu 2759,00 100 
 

 

Výnosy € % 

Tržby za vlastné výrobky  328,75 87,42 

Tržby za tovar  2484,13 11,68 

Ostatné finančné výnosy  2,50 0,90 

Spolu 2815,38 100 
 

 

Návrh na rozdelenie zisku 
 

Zisk pred zdanením 56,38 € 

Daň z príjmu (22%) 12,40 € 

Disponibilný zisk  43,98 € 

Dividendy 40,00 € 

Podiely zamestnancov  0 € 

Likvidačný zostatok 3,98 € 
 

 

Celý náš biznis plán bol založený na podpore domácich dodávateľov z farmy 
Zliechov. Snažili sme sa podporovať produkciu slovenských poľnohospodá-
rov.  
 
 
 

 

 

 

 

  

 


