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1 – Prečo práve produkty z dreva? 
 

 Drevo ako materiál je našou srdcovou záležitosťou 
 Náš študijný odbor je úzko spätý s drevom 
 Drevo je prírodný materiál, ktorý väčšina zákazníkov obľubuje, aj bude 

obľubovať, lebo človek je súčasť prírody a potrebuje cítiť prírodu aj vo 
svojom interiéri 

 Práca s drevom nás baví  
 Ako hlavný výrobný materiál nám slúži bukové drevo, topoľ, dyhy, 

odpílené konáre, preglejka a tvrdá drevina 
 

2 – Manažment a zdroje 
 

Manažment LIGNUM, JA firmy: 
prezident Nagy Bence 
viceprezident marketingu Michal Krištofík 
viceprezident výroby Jakub Maglay 
viceprezident ľuds.  zdrojov Ladislav Czibula 
viceprezident financií   Krištof  Letko 
 

 Základné imanie spoločnosti tvorí 50 akcií 
 Nominálna hodnota 1 akcie predstavuje 1 € 
 Cudzie zdroje nemáme 
 Spoločnosť riadi 5 členné predstavenstvo 
 Máme 4 zamestnancov 

.  
3 - Výroba 

 
Náš sortiment vyrábame v priestoroch dielne školy, ale veľa produktov 

zhotovujeme aj v domácich súkromných priestoroch, ktorým to umožňuje 
technické vybavenie.  

Ako výrobný materiál nám  slúži bukové drevo – využívame materiál 
v školských dielňach /varešky a lyžice/, topoľ – surovinu zabezpečuje náš 
prezident Nagy Bence /misky, dosky na krájanie, hračky, krabice/, dyhy – 
využívame materiál v školských dielňach /zápalkové škatule/, vychádzkové 
palice – z odpílených konárov /materiál zabezpečuje Nagy Bence, kľučenky 
a prívesky z preglejky a tvrdej dreviny.  

 
Porovnanie plánu výroby so skutočnosťou: 
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Pokiaľ ide o výrobný sortiment, rozšírili sme skutočnú výrobu v porovnaní s 
výrobným plánom o motýliky, manžetové gombíky, svietniky, krížiky, boxery na 
sebaobranu, obaly na nože, vytvorili sme model a dokumentáciu 
k podnikateľskému nápadu – dvojlôžku.  
Nevyrobili sme hračky a škatule na zápalky. 
 

4 - Financie 
 
Predpokladané tržby podľa finančného plánu boli         587,-- € 
Predpokladané náklady podľa finančného plánu boli    160,-- €: 
Predpokladaný zisk pred zdanením            427,-- € 
 
Skutočný stav financií k 15. 03. 2016: 

 Naše doterajšie príjmy predstavujú 558,00 €  
 Čisté tržby z predaja predstavujú    503,00 € 
 Pokiaľ ide o výdavky, tie činia          325,22 € 
 Náš doterajší zisk je                           177,78 €  

 
Ak hodnotíme plán so skutočnosťou, musíme skonštatovať, že sme mali vyššie 
náklady, ako sme predpokladali. Mali sme vyššie materiálové náklady, náklady 
na propagáciu a mzdové náklady. 
Pokiaľ ide o tržby, približne sedia s plánom, naviac predpokladáme, že naše 
tržby porastú v apríli 2016, kedy bude na našej škole projektové stretnutie 
Erasmus+ a pricestuje k nám 43 učiteľov a študentov z rôznych krajín a naša JA 
firma tam bude prezentovať svoj podnikateľský plán, prezentačné video, ale 
bude aj predávať svoje výrobky. 
 

5 – Marketing a aktivity 
 

 Vytvorili sme vlastnú stránku www.lignum.weblahko.sk, ktorá podrobne 
informuje o nás a našich aktivitách, ale jej návštevníci si môžu pozrieť 
aj fotogalériu vyrobených produktov 

 Zhotovili sme aj plagáty, katalóg a prezentačné video o našej firme, ktoré 
predstavíme na veľtrhu v Avióne v marci 2016 

 O našich aktivitách sme informovali aj na webstránke Spojenej školy – 
predaj na Vianočných trhoch na Františkánskom námestí v Bratislave 
http://www.tokajicka.sk/vianocne-trhy-frantiskanske-namestie/ 

 Naše výrobky sme predávali počas DOD a nadnárodného projektového 
stretnutia koordinátorov  Erasmus+ Career planning for teenagers v 
telocvični našej školy v októbri 2015  

http://www.lignum.weblahko.sk/
http://www.tokajicka.sk/vianocne-trhy-frantiskanske-namestie/
http://www.tokajicka.sk/vianocne-trhy-frantiskanske-namestie/


 

4 

 

 http://www.tokajicka.sk/wp-
content/uploads/2015/11/studentska-spolo%C4%8Dnost.jpg 

 Predstavili sme sa aj počas zasadnutia zastupiteľstva BSK vo februári 
2016 

 https://www.flickr.com/photos/fotopavolfreso/24500915244/ 
 https://www.flickr.com/photos/fotopavolfreso/25013369152/ 

 Veľmi cenné poznatky získali náš prezident a viceprezident pre marketing 
na školení manažmentu v decembri 2015 a na školení prezentačných 
zručností v marci 2016 v spoločnosti AT&T 
 

6 – Podnikateľský nápad 
 

 Náš prezident Bence Nagy navrhol model dvojlôžka ako originálny 
a podľa nášho názoru aj vtipne riešený solitér 

 Ide o skladačku – dvojlôžko; Skladá sa z troch častí: dvoch lôžok – 
vrchného a spodného, ktoré sa dajú zasunúť na seba, a spodného 
odkladacieho priestoru 

 Pretože zhotovenie solitéru v skutočnej veľkosti by bolo na naše pomery 
finančne veľmi náročné, vytvorili sme model a dokumentáciu dvojlôžka 

 
7 – Čo nás ešte čaká a čo by sme chceli 

 
 V apríli 2016 nás ešte čaká veľká prezentácia nášho podnikateľského 

plánu, našich produktov a aktivít LIGNUM, JA firmy, na medzinárodnom 
stretnutí Erasmus+ v rámci projektu Career planning for teenagers , na 
ktorom sa zúčastní vyše 60 študentov a učiteľov z Portugalska, Turecka, 
Rumunska a Slovenska 

 Jednou z úloh projektu Career planning for teenagers je aj rozvoj 
podnikateľských zručností študentov, čo je aj poslaním projektu 
Aplikovaná ekonómia 

 Všetky poznatky, ktoré sme získali vďaka projektu Aplikovaná ekonómia, 
by sme chceli v budúcnosti využiť vo vlastnom podnikaní  

 V budúcnosti by sme chceli zrealizovať model dvojlôžka 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.tokajicka.sk/wp-content/uploads/2015/11/studentska-spolo%C4%8Dnost.jpg
http://www.tokajicka.sk/wp-content/uploads/2015/11/studentska-spolo%C4%8Dnost.jpg
http://www.tokajicka.sk/wp-content/uploads/2015/11/studentska-spolo%C4%8Dnost.jpg
http://www.tokajicka.sk/wp-content/uploads/2015/11/studentska-spolo%C4%8Dnost.jpg
https://www.flickr.com/photos/fotopavolfreso/24500915244/
https://www.flickr.com/photos/fotopavolfreso/24500915244/
https://www.flickr.com/photos/fotopavolfreso/24500915244/
https://www.flickr.com/photos/fotopavolfreso/25013369152/
https://www.flickr.com/photos/fotopavolfreso/25013369152/
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