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Predbež ná  vý roč ná  sprá vá 

Poetry café, JA firma, Gymnázium sv. Vincenta de Paul, Saratovská 87, 934 01 Levice 
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1.Príhovor prezidenta 

Na našej škole funguje projekt aplikovaná ekonómia už tretí rok. Po minulé roky boli žiaci 

spokojní a projekt ich obohatil o množstvo vedomostí využiteľných hlavne v praxi. Tento rok sa tiež 

našli chtiví žiaci, ktorí momentálne fungujú ako Poetry café, JA firma. Každý z nich sa snaží vložiť 

kus seba a tak vzniká mozaika alebo inak povedané dielo a myslím si, že s veľkou hodnotou. 

V posledných rokoch sa do popredia dostáva káva pripravovaná alternatívnymi metódami - 

filtrovaním. Vznikajú nové kaviarne preferujúce tento spôsob prípravy kávy a s tým súvisí aj vznik 

spoločností, ktoré dodávajú praženú a mletú kávu do týchto subjektov. Len v Bratislave za posledné 

dva roky vzniklo 25 nových kaviarní, ktoré ponúkajú kávu pripravovanú už spomínanými metódami. 

Záujem o filtrovanú kávu má stále rastúcu tendenciu, a preto sme sa pokúsili využiť túto šancu. 

Myslím si, že to úsilie vynaložené pri príprave kávy, ktorú sme si sami pražili a následne mleli 

stálo za to. V prvom rade ide o skúsenosti a získané vedomosti, utuženie kolektívu. Nebola to vždy 

prechádzka ružovou záhradou. Zistili sme, čo je kolektívna práca a aj keď sme sa stretli s neúspechom, 

či kritikou. Nútilo nás to pracovať na sebe a pomáhať si navzájom. A viem, že sa veľa vecí zmenilo 

k lepšiemu od začiatku fungovanie JA firmy. Tiež chcem pripomenúť, že sme stavili na poctivosť aj 

keď viem, že nie vždy je ocenená v dnešnom biznis svete. Napriek tomu si myslím, že poctivosť má 

hodnotu aj dnes. 

Na záver chcem vyjadriť svoju vďačnosť zamestnancom a všetkým učiteľom za ústretovosť 

a ochotu pomôcť a tiež akcionárom za prejavenú dôveru, ktorým sa chceme odvďačiť v podobe 

dividendy. 

         Juraj Maďar 

        Prezident Poetry café, JA firmy 

 

2. Oddelenie financií 
Finančné oddelenie má na starosti zodpovednosť za vedenie účtovných záznamov, pokladnicu, 

vyplácanie faktúr, prepočítavanie príjmov a kontrolu pokladnice.  

2.1 Príjmy, výdavky, celkové hospodárenie 

Všetky finančné pohyby v JA firme zaznamenávame do účtovnej dokumentácie, ktorá slúži na tvorbu 

finančných výkazov. V Poetry café, JA firma vedieme jednoduché účtovníctvo. Počiatočný vklad 

100 € sme získali emisiou 100 akcií v hodnote 1 € akcia. 

2.2 Prílohy: tabuľky 

CENOVÁ PONUKA TOVAROV 

Osie hniezdo kakaové, škoricové 0,40 € 

Croisant marhuľový, čokoládový 0,50 € 

Švajčiarka kakaová, škoricová 0,40 € 

Slimák syrový 0,45 € 

Rohlík pizza 0,40 € 

Pagáč syrový 0,30 € 

Bageta šunková, lososová 1 € 

Obložený rohlík 0,40 € 

Minerálka - Baldovská 0,50 € 

Minerálka - Rajec 0,55 € 

Džús jablkový, pomarančový 1 € 

Čokoláda Milka 1 € 
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Tyčinka Oreo 0,65 € 

Horalka 0,45 € 

Müsli tyčinka 0,65 € 

Bake rolls 0,70 € 
 

 

POHYB KAPITÁLU POETRY CAFÉ, JA FIRMA 

Príjmy Výdavky 

Počiatočný kapitál 100 € Výdavky na nákup tovaru 2909,59 € 

Príjmy z predaja tovaru 3454,37 € Výdavky na nákup materiálu 98,48 € 

Príjmy z predaja  vlastných výrobkov 150,07 € Výdavky na marketing 315,17 € 

  Výplaty zamestnancov                 67,77 € 

Spolu 3704,44 € Spolu 3378,01 € 

Výsledok hospodárenia pred zdanením 326,43 € 
Marianna Solmošiová  

                                                                                         viceprezidentka pre oddelenie financií 

3. Oddelenie ľudských zdrojov 

3.1 Úlohy oddelenia: 

 kontrola dochádzky zamestnancov 

 vyplatenie miezd zamestnancov, prezidenta a viceprezidentov 

 vypracovanie výplatných listín 

 udržiavať dobré vzťahy medzi zamestnancami  

 3.2 Viceprezidentka vykonávala tieto činnosti: 

 zaznamenávanie dochádzky zamestnancov 

 vedenie záznamov o akcionároch (meno a podpis) 

 spracovanie zápisnice z valného zhromaždenia 

3.3 Odmeňovanie zamestnancov našej spoločnosti: 

 prezident: 4€ za celé obdobie študentskej spoločnosti   

 viceprezidenti: 3€ za celé obdobie študentskej spoločnosti  

 ostatní pracovníci: 0,5€/hod. 

3.4 Vypočítaná reálna mzda zamestnancov za celý rok pôsobenia: 

 prezident: 12,5 € za celé obdobie + práca v JA firme 

 viceprezidenti:  

- Dorota Kolenová 5,88€ za celé obdobie + práca JA firme 

- Nikoleta Čengerová 3,63€ za celé obdobie + práca JA firme  

- Simona Černová 5€ za celé obdobie + práca v JA firme  

- Marianna Solmošiová 3€ za celé obdobie 

 ostatní pracovníci:  

- Adriana Harmadyová 23,13€ za prácu v JA firme 

- Viktória Bogárová 17€ za prácu v JA firme 

- Mária Jančová 0,63€ za prácu v JA firme 

JA firma má 100 akcionárov, ktorí vlastnia 100 akcií, pričom hodnota jednej akcie je 1€. 

CENOVÁ PONUKA KÁVY 

Mexico Altura  100g 3,49 € 

Nicaragua SHG 100g 3,49 € 

Mexico Altura – darčekové balenie 4€ 

Nicaragua SHG – darčekové balenie 4€ 

Komentár od [e1]:  
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3.5 Celkové zhodnotenie plnenia úloh v oddelení ľudských zdrojov 

 Jedným z prvých krokov Poetry café, JA firma bolo valné zhromaždenie, kde oddelenie 

ľudských zdrojov predstavilo akcionárom manažment firmy, mzdy zamestnancov, ciele a plány 

študentskej spoločnosti.  

 Pravidelne sme sa stretávali s našou pani učiteľkou na krúžku aplikovanej ekonómie, vďaka 

ktorému sme sa zlepšovali a posúvali ďalej. Získali sme tu veľa nových informácií, ktoré sme využili 

v riadení spoločnosti.  

 S našou spoločnosťou sme sa zúčastnili na rôznych akciách, kde som sa ako viceprezidentka 

ľudských zdrojov snažila zachovať kľud, pohodu, tímového ducha, aby sa nám všetkým pracovalo 

lepšie a efektívnejšie. Každá jedna akcia nám dodávala viac sebavedomia a istoty, že to čo robíme, 

robíme dobre.  

 Jednou z úloh oddelenia ľudských zdrojov bolo aj udržiavať dobré vzťahy s akcionármi, preto 

sme sa stretávali s akcionármi a informovali ich o novinkách a akciách na ktorých sme sa zúčastnili.  

 Táto práca bola pre mňa veľmi dobrou skúsenosťou. Naučila som sa nové veci ohľadom práce 

s ľuďmi, ako komunikovať, ako byť v práci nie len kolegami, ale aj kamarátmi. Pozícia 

viceprezidentky ľudských zdrojov ma taktiež naučila zodpovednosti.  

         Dorota Kolenová 

          viceprezidentka pre ľudské zdroje 

4. Oddelenie výroby 
Naša činnosť výrobného oddelenia bola prospešná pre našu JA firmu, pretože sme mali veľa   

dobrých ohlasov na naše produkty. 

4.1. Predaj potravín 

 Podnikateľskú činnosť sme rozbehli predajom potravín formou školského bufetu. Bufet 

funguje každý pracovný deň počas školských prestávok. Koláče v bufete bývajú vždy čerstvé 

a objednávajú sa deň v pred. Predávané boli: koláče (marhuľové, čokoládové, syrové, pizzové 

a kakaové), bagety (šunkové a lososové), obložené rožky, Bebe dobré ráno (kakaové, brusnicové), 

bake rolls ( pizzové, slané, barbecue). Na osladenie života aj niečo malé pod zub (horalky, čokolády 

Milka, perníky, mussli tyčinky, kávenky. V našom bufete predávame aj kancelárske potreby (guma, 

perá, fixky, ceruzky a papiere). Taktiež sme predávali aj minerálne vody, čím sme podporovali zdravý 

pitný režim. Odoberali sme značky vody Baldovská a Rajec. Nesmieme zabudnúť na ovocné džúsy, 

ktoré sa tešili veľkému obdivu. 

4.2. Vianočné trhy a Deň otvorených dverí na Gymnáziu sv. Vincenta de Paul 

 Každoročne naša škola organizuje deň otvorených dverí. Keďže sa DOD konalo pred 

vianočnými prázdninami, tak sme sa rozhodli spríjemniť tento čas vianočnou atmosférou. Samozrejme 

k Vianociam nesmie chýbať punč, ktorý sme v našej školskej kuchynke pripravili, ktorý obsahoval 

džús, pomaranče, citróny, klinčeky, škoricu, uvarený čaj a rôzne bylinky. Podávali sme aj viac 

kalorické vianočné pečivo, ktoré všetkým chutilo. Všetko nám spríjemnila Vianočná hudba. 

4.3. Poetry Café - výroba kávy 

 Naša JA firma začala vyrábať ako hlavný produkt kávu. Kávu odoberáme zelenú od pražiarni 

v Bratislave Cafe4u, ktorú si sami neskôr pražíme. Využívame svetlejšie praženie na dokonalosť našej 

kávy. Naša káva sa predáva za bezkonkurenčnú cenu a chutí výborne. Zákazníci našu kávu ochutnali, 

ocenili kvalitu nášho výrobku a už nikdy nechceli ochutnať inú. Očakávame z nej veľké výnosy do 

našej študentskej spoločnosti. 

         Nikoleta Čenegerová 

        viceprezidentka pre oddelenie výroby 

5. Oddelenie marketingu 
 Počas celého obdobia pôsobenia našej JA firmy sme sa snažili, čo najzaujímavejšie 

a najefektívnejšie zviditeľňovať výrobky a akcie. Pomocou webovej stránky www.poetry-
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cafe.webjet.sk, fb stránky Poetry Café & Bufet a nášho mailu poetry.cafe.jafirma@gmail.com, kde 

sme sa našim zákazníkom snažili priblížiť činnosť a všetky novinky našej JA firmy. 

5.1 Predaj potravín 

Predaj potravín sa uskutočňoval v našom školskom bufete počas fungovania JA firmy.. Snažili 

sme sa propagovať náš študentský bufet pomocou nielen webovej stránky, facebookovej stránky a 

mailu ale aj školským rozhlasom. Počet nakupujúcich zákazníkov postupne vzrástol, keď sme náš 

sortiment rozšírili o tieto novinky: školské pomôcky a výroba a predaj vlastnej kávy.  

5.2 Káva 

Nakoniec sa naši študentský viceprezidenti stretli a rozmýšľali ako ešte vylepšiť sortiment? 

A prišli na to! Rozhodli sme sa začať so spracovaním vlastnej kávy. Našu sme predávali po 3 

vyučovacej hodine, každý deň v týždni. Informovali sme o novinke pomocou školského rozhlasu 

a taktiež už spomínanej webovej stránky. Taktiež sme mali v ponuke kupóny, ktoré si naši zákazníci 

mohli zakúpiť a každú jedenástu kávu mali zadarmo.  

5.3 Predaj kávy počas rodičovského združenia 

 Samozrejme, keďže na každej škole sa uskutočňuje rodičovské združenie, tak sme spojili 

príjemné s užitočným a rozhodli sme sa predávať počas rodičovského združenia našu kávu. Dosiahli 

sme očakávané zisky a efektívnejšie spropagovali našu študentskú firmu.  

5.4 Deň otvorených dverí na našom Gymnáziu 

 Ako každý rok, tak aj tento, naše gymnázium organizovalo deň otvorených dverí pre budúcich 

študentov. Naša študentská spoločnosť sa snažila spríjemniť nielen celkový dojem z našej, ale aj 

obyčajný deň našim spolužiakom. V učebni sme si pripravili občerstvenie a spríjemnili atmosféru 

vianočnou hudbou. Všetci študenti aj návštevníci si mohli zakúpiť punč a našu kávu, ktorú sme 

podávali aj na ochutnávku. 

5.5 Vianočná Viedeň 

Naša spoločnosť sa rozhodla zorganizovať výlet na Vianočné trhy do Viedne. Pridali sa ku 

nám aj žiaci základnej školy. Cestovali sme autobusom a cesta ubehla veľmi rýchlo. Vo Viedni sme 

videli veľa zaujímavých vecí a keďže sme už boli vo Viedni, tak samozrejme sme išli aj na vianočné 

trhy. Všetkým sa veľmi páčilo a výrazne to pomohlo aj firme.  

5.6 Festival pohybovej kultúry a umenia 

 V nedeľu, 13 marca 2016 sme sa zúčastnili Movement festivalu v športovej hale v Leviciach. 

Tam sme si na živo vyskúšali fungovanie našej firmy. Podávali sme ochutnávky našich dvoch káv 

Mexico Altura a Nicaragua SHG. Naši zákazníci sa dozvedeli niečo viac o našej firme, príprave kávy 

a mohli si zakúpiť už hotové balíčky.  

              Simona Černová 

       viceprezidentka pre oddelenie marketingu 

 

 


