
Predbežná správa  

GRAFTIT, JA Firma pôsobí v SOŠ, Štúrova 1388/23 A v Dubnici nad Váhom. 

   Svoju činnosť sme začali 11. septembra 2015. Našu JA Firmu tvorí 12 študentov študijného 

odboru grafik digitálnych médií a technik informačných a telekomunikačných technológií.  Za 

tento krátky čas sme sa naučili veľa užitočných vecí súvisiacich s podnikateľskou činnosťou, 

ako riskovať, vyrábať, účtovať, obchodovať , pracovať v kolektíve a veľa ďalších aktivít, ktoré 

sú spojené s JA Firmou. 

Sústredili sme sa na včasnú a pútavú reklamu našich výrobkov a služieb, formou plagátov, 

letákov, násteniek a našej facebookovej stránky. Snažili sme sa uspieť dobrou cenou a kvalitou. 

Venovali sme sa výrobnej, nevýrobnej a charitatívnej činnosti. 

      Čo sa týka výrobnej činnosti zaoberali sme sa výrobou vianočných a veľkonočných 

dekorácií, výrobou kalendárov a vizitiek, ktoré sme graficky spracovali a následnej tlačili 

v tlačiarni.  Tiež sme vyrábali textilné hračky, vankúše či prikrývky. 

     Čo sa týka nevýrobnej činnosti, zorganizovali sme výlet do vianočnej Viedne. O túto akciu 

bol veľký záujem nielen zo strany študentov, ale aj pedagógov. Najskôr sme navštívili Kittsee 

– predajňu čokolád a nasledovala prekrásna Viedeň, na ktorú máme tie najkrajšie spomienky. 

Ďalej sa venujeme práci na projekte „ ROZBEHNIME TO SPOLOČNE“. Tento projekt 

vznikol od študenta, pre študentov a firmy. Vznikol na základe toho, že sme sa stretli so 

situáciou, kedy malé a stredné firmy mali problém rozbehnúť sa, pretože nemali dostatočne 

veľký začiatočný kapitál a mali nedostatok pracovníkov na niektoré marketingové činnosti, ako 

napríklad vytvoriť logo, poslať e-mail, vytvoriť webstránku a pod. 

Iné firmy chceli podporiť študentov, ktorí ovládajú uvedené činnosti, ale študenti nemali šancu 

tieto schopnosti preukázať, preto sme vytvorili portál, ktorý spojí firmy a šikovných študentov. 

     Takto firma získa lacnú pracovnú silu študenta a študent si nejaké to euro zarobí, získa 

pracovné skúsenosti a kontakty. Študent efektívne využije svoj voľný čas. Študenti pomôžu 

firme a firma pomôže študentom. Firma ušetrí finančné prostriedky, nemusí platiť drahé 

profesionálne firmy, ale finančne podporí študenta. Spokojnosť bude na oboch stranách. 

       Tak ako naši predchodcovia aj my sme sa venovali charitatívnej činnosti, konkrétne 

darovaniu krvi. 



 Darovanie krvi sme zorganizovali  pre  študenti našej školy, pedagógov, ostatných pracovníkov 

školy i verejnosť, ktorá mala záujem prísť do našej školy a priamo tu darovať krv. Veď mobilná 

jednotka s tímom  zdravotníckych pracovníkov bola už od skorého rána pripravená.  

Zároveň sme pozvali zdravotnú poisťovňu Dôveru, ktorá mala pripravené pre darcov krvi 

vitamínové balíčky. 

     Túto akciu sme spropagovali aj cez facebook, aby sa o nej dozvedela široká verejnosť 

a prišlo na našu školu čo najviac záujemcov. Darcov bolo u nás v škole okolo 50. 

     Snažili sme sa trošku pomôcť chorým ľuďom, ktorí náhle potrebujú túto vzácnu tekutinu. 

 

 

      Naša študentská spoločnosť začala svoju činnosť so základným kapitálom 200,00 EUR, 

ktorý sme získali predajom akcií. 

Finančné hodnotenie: 

Cena akcie:                                                             2,00 EURÁ 

Počet predaných akcií                                             100 kusov 

Spolu:                                                                     200,00 EUR 

 

Príjmy neovplyvňujúce základ dane: 

Predaj akcií:                                                          200,00 EUR 

Príjmy spolu:                                                        200,00 EUR  

 

Príjmy zahrňované do základu dane: 

1. Predaj výrobkov a služieb                                923,00 EUR 

2. Predaj tovaru                                                     - 

    Spolu:                                                              923,00 EUR 

 



Výdavky zahrňované do základu dane: 

1. Nákup materiálu, služieb                                635,53 EUR 

2. Mzdy zamestnancom                                       38,00  EUR 

3. Prevádzková réžia                                            131,49 EUR 

4. Nákup tovaru                                                    - 

5. Finančné náklady                                              - 

    Spolu:                                                              805,02 EUR 

 

Prevádzkový výsledok hospodárenia:             117,98 EUR 

Daň z príjmu 22 %                                                25,00 EUR 

Čistý výsledok hospodárenia:                             92,98 EUR 

 

Návrh na rozdelenie aktív: 

 

Aktíva na rozdelenie:                                          292,98  EUR 

Vrátenie hodnoty upísaných akcií                     200,00  EUR 

Dividendy akcionárom                                         50,00   EUR 

Výdavky na likvidáciu firmy                               42,98   EUR 

      

 

GRAFTIT, JA Firma sa zaväzuje uhradiť výšku dane z príjmu 25,00 EUR do 15. 5. 2016 

                                                                                             

 

 



 


