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Správa o činnosti 

JA Firmy 

2015/201 

Príhovor prezidentky 

Na vzniku našej JA Firmy GMH sa podieľalo 7 študentov, ktorí si zvolili študijný program JA 

Aplikovaná ekonómia. Začiatky pre nás rozhodne neboli ľahké, nevedeli sme do čoho vlastne 

ideme, na veľa veciach sme sa nevedeli zhodnúť, aj keď sme neboli zastúpení vo veľkom 

počte. Všetci sme pôsobenie vo firme brali vážne, v plnom zastúpení sme sa zúčastňovali  

naplánovaných stretnutí, aktivít a samozrejme postupom času naša firma nadobudla 

kolektívneho ducha.  

Zmluva o združení JA Firmy GMH bola registrovaná dňa 22. 9. 2015  pod číslom 050/2015-

2016. Ustanovujúce valné zhromaždenie sa konalo 3. 12. 2015 a po splnení všetkých 

náležitostí  bola dňa 9. 12. 2015 JA Firme GMH vydaná zakladacia listina. Keďže vieme, že 

ciele sa podaria ľahšie uskutočniť, keď sa napíšu na papier, náš pracovitý a kreatívny tím na 

prvých zasadnutiach zapísal celomesačný plán aktivít a činností, ktoré sme si dali za cieľ 

uskutočniť. Aktivity boli pripravené hlavne pre ostatných študentov našej školy. Aj cez 

množstvo prekážok sa nám každý cieľ podarilo uskutočniť a naše pôsobenie na škole si 

pochvaľovali nielen študenti ale aj učiteľský zbor.  

Naša firemná práca na škole zahŕňala niekoľko pravidelných činností, napríklad predaj 

občerstvenia cez prestávky, no tak isto sme sa snažili prispôsobiť aktivity k rôznym sviatkom.  

Vrcholom našej firemnej práce bola tvorba, propagácia a následný predaj výrobku „Quiet 

Book“ – ručne vyrábané didaktické knižky určené pre deti. Mali sme možnosť tento výrobok 

obhájiť pred rodičmi a ich detičkami v Materskej škole v Kokave nad Rimavicou v rámci 

dohody s personálom materskej školy. Po prezentácií našich výrobkov bolo od nás 

odkúpených 6 pracovných listov.  

Po mesiacoch práce a získavaní úspechov sme sa ako kolektív zhodili na tom, že nám 

pôsobenie v JA Firme GMH  prinieslo množstvo skúseností, poznatkov, zručností a taktiež 

sme si rozšírili naše kontakty.  

Sme vďační, že nám program JA Slovensko, n.o. umožnil teoretické vedomosti využívať 

v praxi na vlastnej koži. 
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Základné údaje o JA Firme 

Obchodné meno:                  GMH 

Sídlo:                                    Gymnázium Mateja Hrebendu                                                                            

                                              Hlavná 431 

                                              981 12, Hnúšťa 

Orgány JA Firmy:  

        Najvyšším orgánom JA Firmy je Valné zhromaždenie akcionárov, ktoré sa stretáva 

minimálne 2-krát za svoju činnosť (na začiatku a na konci činnosti). Zamestnanec môže 

vlastniť iba 1 akciu a akcionár maximálne 3 akcie. Spôsob rozhodovania Valného 

zhromaždenia určujú stanovy spoločnosti.  

       Štatutárnym orgánom JA Firmy, ktoré riadi spoločnosť a koná v jej mene, je 

predstavenstvo. Bolo volené valným zhromaždením. V JA Firme GMH tvorí predstavenstvo 5 

členov manažmentu: 

 

prezidentka                                                                  Janka Zdútová 

viceprezidentka marketingu                                        Daniela Štellmachová 

viceprezidentka výroby                                               Martina Obročníková 

viceprezidentka ľudských zdrojov                              Simona Hudecová 

viceprezidentka financií                                              Miriam Hradovská  

Kontrolným orgánom JA Firmy je dozorná rada. Jej členmi sú :  

                                                                                     Mgr. Bohuš Ľupták  

                                                                                     Monika Gallová 

          Natália Tŕniková                                                                                              

Predmet podnikania  

Naša JA Firmy GMH  sa zaoberá predajom a výrobou Quiet book. 

Quiet book je ručne šitá kniha pre deti vyrobená z plste, no obsahuje aj mnoho ďalších 

doplnkov ako sú zipsy, či už klasické alebo suché, šnurovačky, rôzne zapínania, či gombíky. 

Deti v nej nájdu rôzne zábavné aktivity, aby sa na chvíľu v tichosti (“Quiet”) 

zahrali. Jednotlivé aktivity obsahujú skrytý didaktický zámer a to v precvičovaní  u detí 

koordináciu oko-ruka, jemnej motoriky, zraku, sluchu a hmatu, poznávaním farieb, tvarov, 

zvieratiek a iných vecí, zároveň podporujú u deti zvedavosť a samotné myslenie.  Lebo všetko 

čo sa nám zdá bežné, je pre deti neznáme. 

Táto kniha plná zábavy je využiteľná kdekoľvek avšak obsahuje aj malé časti, a tak je 

potrebné, aby sa deti hrali pod dohľadom dospelých. 
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Správa finančného oddelenia 

 

JA firma GMH sa v sledovanom období zaoberala výrobou nasledujúcich výrobkov 

a predajom tovaru: 

 prevádzkovanie bufetu 

 organizovanie akcií 

 výroba edukačnej hračky 

 catering na konferencii 

 

Prevádzka bufetu 

Prevádzkovanie bufetu bolo zmluvne zabezpečené s našou školou Gymnázium Mateja 

Hrebendu v Hnúšti. Celkové náklady predstavovali sumu 136,55€, tržby 148,57€. Celkový 

zisk bo 13,02€. Hotdogy sme predávali 2- krát týždenne. Vyšší obrat by sme nadobudli pri 

častejšom predaji, ale podmienky na škole nám to bohužiaľ nedovoľujú. Prestávky máme iba 

5-minútové a učitelia nás z vyučovacích hodín neuvoľnia.  

 

Organizovanie akcií 

Tento predmet podnikania bol pre nás ziskovou akciou aj keď nie je typickou podnikateľskou 

činnosťou, ale súvisí so spoločensky zodpovedným podnikaním. Našou akciou bol 

Valentínsky deň a súčasné pozeranie filmov. Na Valentínske suveníry nám prispeli učitelia 

z triednych fondov  po 1€ za každého žiaka so súhlasom žiakov a my sme z vlastných 

prostriedkov zabezpečili propagáciu akcie. Naše celkové náklady predstavovali sumu 33,65€. 

Na akcii sa celkovo zúčastnilo 108 žiakov, čo predstavuje celkový zisk 74,35€.  

 

Výroba edukačnej hračky 

Naša edukačná hračka má názov Quite book. Vyrába sa z plste a rôznych doplnkov ako sú 

zipsy, šnúrky, rôzne zapínania, či gombíky. Celkové náklady na výrobu jednej strany Quite 

book predstavujú čiastku od 1,5€ do 3€ eur, tržby predstavujú 5€ až 6€ v závislosti od ceny 

prostriedkov na výrobu strany. Vyrobili sme 8 strán, z toho sme  predali 6 strán, čo 

predstavuje celkový zisk 30€. 

 

Catering na konferencií 

Gymnázium Mateja Hrebendu v Hnúšti dostalo sponzorské peniaze od mesta Hnúšťa, ktoré 

škola následne odovzdala nám, aby sme zorganizovali konferenciu a zaobstarali malé 

občerstvenie. Tento sponzorský dar činil 50€, z toho sme na občerstvenie minuli 45,11€. 

Celkový zisk z tejto akcie bol 4,89€. 

 

Mesiac Príjmy Výdavky Zostatok pokladnice 

29.február 2016 557,45 329,26 228,19 

 

 

 

Stav pokladnice k 29. februáru = 228,19 € 

Všetky peniaze sme mali uložené v príručnej pokladnici, nakoľko otvorenie účtu bolo pre nás 

nevýhodné. 

 

 
 


