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1 Základné údaje spoločnosti 

 

Obchodné meno:  IRMA, JA Firma  

Sídlo:                    Obchodná akadémia D. M. Janotu 

    Ul. 17. novenmbra 2701  

    022 01 Čadca  

Deň vzniku:   13. 10. 2015  

Právna forma:  firma simulujúca akciovú spoločnosť  

 

Spoločnosť bola v JA Slovensko registrovaná pod číslom AE 059/2015-2016   

 

Orgány spoločnosti  

   Hlavným orgánom spoločnosti je Valné zhromaždenie akcionárov. Zatiaľ sa uskutočnilo 

ustanovujúce valné zhromaždenie. Možnosti rozhodovania Valného zhromaždenia určujú 

stanovy firmy. 

   Štatutárnym orgánom je predstavenstvo, ktoré riadi firmu a koná v jej mene. Bolo schválené 

Valným zhromaždením. Tvorí ho:  

prezidentka:     Katarína Kajsová 

viceprezidentka financií:   Lenka Bebčáková 

viceprezidentka výroby:   Lucia Hrtúsová 

viceprezidentka marketingu:   Soňa Hlavatá  

viceprezidentka ľudských zdrojov:  Patrícia Bazgerová 

 

2 Správa oddelenia výroby  

 

Hlavným cieľom nášho podnikania je výroba výrobkov, ktoré sa budú páčiť a budú sa dobre 

predávať. Na základe prieskumu trhu sme si určili, čo sa bude vyrábať a v podnikateľskom 

pláne sme to uviedli ako predmet podnikania firmy. Okrem výroby a predaja výrobkov, sme 

sa zamerali aj na poskytovanie služieb. V pláne sme uviedli aj rozdávanie mikulášskych 

balíčkov, ktoré sa nám, ale nepodarilo zorganizovať, pretože to vo svojom pláne mala školská 

rada na našej škole.  Začiatkom mája chceme zorganizovať charitatívnu akciu – zber šatstva, 

kníh či hračiek, ktoré dáme do krízového centra v Čadci.   
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Predmet podnikania:  

1) výroba a predaj: 

a) oblečenia s potlačou,   

b) vianočných, veľkonočných  a celoročných dekorácií,  

c) náramkov,  

d) vianočného punču, 

e) koláčov 

2) poskytovanie služieb:  

a) fotografovanie študentov,  

b) roznášanie mikulášskych balíčkov, 

c) charitatívna zbierka pre krízové centrum. 

 

Tričká  

Každý chceme vyzerať super a mať niečo, čo možno iní nemajú. My sme si pre našich 

zákazníkov pripravili tričká s originálnymi nápismi. Tričká sú ručne maľované farbami na 

textil. V ponuke máme predpripravené nápisy, alebo si ich zákazníci môžu navrhnúť sami.  

 

Náramky  

Náramky sú vhodné pre chlapcov i dievčatá. Náramkom sa nedá nič pokaziť, je to vhodný 

darček pre kamaráta či kamarátku, no môžeme potešiť aj seba. Vyrábame náramky rôznych 

farieb, koráliek či ozdôb. Urobíme náramok presne na mieru, tak ako si zákazník praje. 

Náramkov sa predalo veľké množstvo, pretože boli vyrobené precízne, podľa želania 

zákazníka a s radosťou.  

 

Tašky  

Je dobré ak máme po ruke tašku, ak ideme na nákup či potrebujeme niečo odniesť. Naša 

spoločnosť sa rozhodla skrášliť plátenné tašky o nápisy či obrázok, podľa výberu. Tašky sú 

vyrobené z kvalitného materiálu, sú vhodné aj na ťažšie veci.  

 

Vaky  

Vaky sú vhodné na výlety, do školy alebo aj do mesta miesto kabelky. Ponúkame vaky 

rôznych farieb, s možnosťou výberu nápisu, ktorý na vak dopíšeme podľa želania zákazníka. 

Vak má na prednej strane aj reflexné rohy, takže myslíme aj na bezpečnosť zákazníka.  
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Fotografovanie  

Spoločná fotografia by nemala chýbať študentom ani profesorom. V spolupráci s firmou 

FaitAccompli sme zorganizovali fotografovanie, ktoré sa konalo 9. marca 2016.   

 

Predaj vianočného punču a koláčov 

V decembri sme uskutočnili vianočný trh, kde sme ponúkali svoje výrobky. Vo vianočnej 

atmosfére nesmela chýbať ani chuť a vôňa vianočného punču, ktorý sme pripravili pre 

študentov a profesorov, a taktiež aj pre školu z Čiech, ktorá prišla na volejbalový turnaj. 

Posnažili sme sa, napiekli sme koláče rôznych druhov, ktoré si všetci pochvaľovali. Táto 

akcia skončila úspechom.  

Predaj vianočných, veľkonočných dekorácií 

K sviatkom, či už veľkonočným alebo vianočným patria dekorácie. Naša firma sa zamerala na 

výrobu vianočných a veľkonočných vencov a veľkonočných vajíčok.  

 

3 Správa oddelenia marketingu a predaja  

 

Našu firmu sme propagovali prostredníctvom letáčikov, plagátov, katalógu, a to nie len 

v priestoroch našej školy, ale aj mimo nej. Na sociálnej sieti Facebook sme vytvorili stránku 

našej firmy: https://www.facebook.com/Irmaoaca/?fref=ts  

Vytvorenie tejto stránky nám je prospešné, pretože vďaka like-ovaniu zistíme, čo sa 

zákazníkom páči, čo nie, a zákazníci majú aj možnosť si priamo cez túto stránku výrobok 

objednať. Na tejto stránke je zverejnený aj katalóg firmy. 

 

4 Správa finančného oddelenia  

 

Predaj tričiek  

Celkové náklady na výrobu tričiek predstavujú sumu 48,21 €, tržby 64,00 €. Celkový zisk 

predstavuje sumu 15,59 €.  

 

Predaj náramkov 

Celkové náklady na výrobu náramkov predstavujú sumu 91,88 €, tržby 134 €. Celkový zisk 

predstavuje sumu 42,12 €.  

 

https://www.facebook.com/Irmaoaca/?fref=ts
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Predaj tašiek  

Celkové náklady na výrobu tašiek predstavujú sumu 7,67 €, tržby 8,50 €. Celkový zisk 

predstavuje 0,83 €.  

 

Predaj vakov  

Celkové náklady na výrobu vakov predstavujú sumu 39,15 €, tržby 22,50 €. Celková strata 

predstavuje 16,65 €.  

 

Predaj vianočného punču a koláčov  

Celkové náklady na predaj vianočného punču a koláčov predstavujú sumu 41,38 €, tržby 

96,47 €. Celkový zisk predstavuje 55,09 €.  

 

Vyčíslenie nákladov a výnosov  

 

Výrobky a služby 

Plán Stav k 15. 03. 2016
 

Náklady Tržby Zisk Náklady Tržby 
Hrubý 

zisk/strata
 

Tričká  150 € 240 € 90 € 48,21 € 64 € 15,59 €
 

Náramky 52,5 €  105 € 52,5 € 91,88 € 134 € 42,12 €
 

Tašky  80 € 100 € 20 € 7,67 € 8,5 € 0,83 €
 

Vaky 47,25 € 60 € 12,75 € 39,15 € 22,50 € - 16,65 €
 

Predaj vianočného 

punču a koláčov  
52 € 60 € 8 € 41,38 € 96,47 € 55,09 €

 

Vianočné 

a veľkonočné 

dekorácie  

_ _ _ 0 € 0 € 0 €
 

Celkový  hrubý 

zisk/strata 
381,25 € 565 € 183,75  € 228,29  € 325,47  € 97,18 €

 

 

Údaje v tabuľke sa týkajú len nákladov na materiál. Z celkového hrubého zisku sa pri 

ukončení činnosti musia odrátať náklady na mzdy, ostatné náklady spojené s činnosťou firmy 

a daň z príjmov. Ostávajúci čistý zisk sa rozdelí podľa návrhu členov spoločnosti, 

a následným schválením na likvidačnom valnom zhromaždení.
 

 


