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PRÍHOVOR PREZIDENTKY 

 

 JA Firma ŠpeciAL bola uvedená do činnosti na Ustanovujúcom valnom zhromaždení, 

ktoré sa konalo v našej škole a zároveň sídle na Sokolskej 911/94 vo Zvolene. Názov JA 

Firmy vznikol po dlhom uvažovaní, pretože sme chceli, aby reprezentoval nás – študentov 

z dvoch študijných odborov A – zameranie cestná doprava a preprava a L – logistika 

v doprave, a aj naše špeci výrobky. Nakoniec sme sa zhodli na názve ŠpeciAL, ktorí je 

znakom toho, že naše nápady sú špeciálne ako aj to, že my sme špeciálni. AL je znakom toho, 

že v predmete Aplikovaná ekonómia sú spojené dve triedy A a L. 

 Zároveň sme veľmi radi, že sa nám naskytla príležitosť, ako si vyskúšať podnikanie na 

„nečisto“ a na „vlastnej koži“. Niektorí členovia vo firme sa vôbec nepoznali a preto 

spolupráca na začiatku nášho fungovania bola dosť náročná. Po čase sme však zistili, že 

spoločnými silami zvládneme všetko, a tak sme dali hlavy dokopy a skúšali sme prísť na nové 

aktivity, produkty, či dokonca akcie na našej škole, aby sme nielen zarobili, ale v prvom rade 

nazbierali nové skúsenosti z praxe. Po celý čas nás vedie naša skvelá pani profesorka Ing. 

Renáta Trnovcová, ktorá sa nás snažila naučiť hlavne zaujímavou formou, ako sa spojiť 

v jednom tíme za naše vlastné ciele a neprestať spolupracovať, aj keď to nie je ľahké. Veľké 

ĎAKUJEME! 

 

 

ODDELENIE MARKETINGU 

 

 Za každým úspechom firmy stojí niekto, kto tú danú firmu dokázal spropagovať medzi 

nič netušiacimi ľuďmi tak, že ju začali vnímať ako najlepšiu na celom trhu. V našej firme sme 

si preto na začiatku veľmi precízne vyberali členov marketingového oddelenia a musíme 

povedať, vybrali sme si správne. Členovia tohto oddelenia sa snažia, aby nás na škole bolo čo 

najviac „vidieť“. Aby náklady neboli veľmi vysoké, zvolili sme pre našu propragáciu tlač 

letákov a školský rozhlas. Doterajšou primárnou činnosťou nášho podniku bolo 

prevádzkovanie bufetu. Všetci opýtaní boli so službami a produktmi spokojní. Ďalšou 

činnosťou bolo predávanie výrobkov, čo zahŕňalo magnetky v tvare anjelika, kytice 

z cukríkov a  ozdoby, tvorené patchworkovou technikou. Jednou z prvých akcií boli 



cateringové služby ku Stretnutiu študentov SPŠ dopravnej s vedením školy a doteraz 

najväčšou akciou bolo organizovanie školského Plesu dopravákov v spolupráci so Žiackou 

školskou radou. Marketing mal takisto na starosti prípravu na JA Veľtrh podnikateľských 

talentov, čo v sebe zahŕňalo výber oblečenie a výzdobu stánku.  Naše marketingové náklady 

celkom predstavovali: 15,67 €. 

 

ODDELENIE VÝROBY 

 

 Naše oddelenie výroby bolo poverené prieskumom trhu, aby sme vedeli, aké výrobky 

sa majú vyrábať a predávať. Do výroby výrobkov sa zapojili aj členovia JA Firmy, ktorí 

neboli priamo v oddelení výroby. Urobili tak preto, aby sme mohli poskytovať čo najlepšie 

výrobky. Pri začiatku podnikania sme mali k dispozícií celkový začiatočný kapitál vo výške 

57 €. 

Financie z predaja akcií.................................... 35 € 

Vklad členov (1€)........................................... 22€  

 Na začiatku vzniku našej JA Firmy sme urobili predpokladaný plán našej činnosti, kde 

sme brali do úvahy naše predpokladané náklady. Ku dňu 14.3.2016 sme vyčíslili tieto 

skutočné náklady, skutočné výnosy a výsledok hospodárenia. 

Druh výrobku 
Plánový 

počet (ks/€) 

Čas 

príprav 

(hod.) 

Skutočné 

náklady (€) 

Skutočné 

výnosy (€) 
VH (€) 

Príležitostný 

bufet 
  98 36 95,01 131,63 36,62 

Catering 21  22 698,79 803,03 104,24 

Darčekové 

predmety 
20 5 53,72 69,94 16,22 

Spolu (€) - 63 847,52 1004,60 157,08 

 

 



 Náklady na prednášky o dopravnej výchove, reklamné predmety a futbalový turnaj sa 

nám nepodarili vyhodnotiť, pretože sme ich ešte nezrealizovali. Takisto dopracujeme výročnú 

správu na likvidačnom valnom zhromaždení o výrobu a predaj výrobkov na veľtrh. 

 Na veľtrh sme si pripravili rôzne výrobky. Medzi ne patria aj magnetky s tematikou 

zverokruhu, zdravé chia čokoládky a vatové vankúšiky na odkladanie ihiel. 

Magnetky s tematikou zverokruhu sú vyrobené zo sadry. Sú odliate z foriem zverokruhu. Sú 

zabalené spolu s horoskopom na mesiac marec pre príslušné znamenia. Chia čokoládky sú 

vyrobené z kvalitnej čokolády 52% kakaa a chia semiačok. Vankúšiky sú vyplnené vatou 

zdobené perličkami, kvietkami, retiazkami a slúžia na odkladanie ihiel. 

 

ODDELENIE PERSONALISTIKY 

 

 Oddelenie personalistiky a náš viceprezident mali na starosti sledovanie činnosti 

a následné odmeňovanie členov JA Firmy. Evidovali dochádzku, činnosť členov 

a zaznamenávanie aktivity u členov JA Firmy, vyplácanie miezd zamestnancom. Ako prvé 

výplatné obdobie sme si určili 2 mesiace od začiatku podnikateľskej činnosti. 

MZDY ZAMESTNANCOM 

 

Zamestnanci(počet) Hodinová mzda Celkový počet 

odpracovaných hodín 

Celkové mzdy (€) 

21 0,30€ 63 18,90 

 

 

ODDELENIE FINANCIÍ 

 

 Ľudí do tohto oddelenia sme si starostlivo vyberali, pretože mali asi najväčšiu 

zodpovednosť. Zaznamenávali pohyby v peňažnom denníku  (príjmy, výdavky). 

Predpokladáme, že sa nám podarí dosiahnuť zisk. 

 



Kalkulácia výrobkov 

Kalkulácia na 1 magnetku: 

Priamy 

materiál 

Mzdové 

náklady 

(0,30€/hod.) 

Režijné 

náklady(na 

všetky ks) 

Cena za ks Počet ks 
Predpokladaný 

zisk za 36 ks 

0,83 €+3,60 € 1,20 € 5,40 € 1,50 € 36 42,97 € 

 

Do priamych nákladov zahrnieme sadru (0,83€/kg) a magnety (0,10€/ks).    

Kalkulácia na chia čokoládu 

Priamy 

materiál 

Mzdové 

náklady(0,30€/hod.) 

Režijné 

náklady(na 

všetky ks) 

Cena za ks Počet ks 
Predpokladaný 

zisk za 20 ks 

3,74 € 1,50 € 6 € 1,20 € 20 12,76 € 

 

Do priamych nákladov na výrobu chia čokoládok sme zahrnuli čokolády (2,74/ks) a chia 

semiačka (1€/100g).  

 

Kalkulácia ihelničky   

Priamy 

materiál 

Mzdové 

náklady(0,30€/hod. 

Režijné 

náklady(na 

všetky ks) 

Cena za ks Počet ks 
Plánovaný 

zisk za 10 ks 

3,50 € 1,80 € 2 € 2,20 € 10 14,70 € 

 

Do priameho materiálu sme zahrnuli kúpu látky (2 €), galantérskych potrieb (1€) a vaty 

(0,50€). 

    



NÁKLADY KU DŇU 14.3.2016 

Mzdové náklady   18,90€ 

Materiálové a režijné náklady 847,52€ 

Marketingové náklady  15,67€ 

Celkové náklady   881,79€ 

 

VÝNOSY KU DŇU 14.3.2016 

Tržby z predaja tovaru  11,50€ 

Tržby z predaja výrobkov a služieb 993,10 € 

Celkové výnosy   1004,60 € 

 

výnosy     –  náklady   =  hrubý zisk pred zdanením 

1004,60 €       –  881,79 €  = 122,81 € 

 

hrubý zisk pred zdanením –  daň 22%   =   čistý zisk 

122,81 €         -  27,02 €    = 95,79 € 

 

ZÁVER 

 Cieľom každého podnikania je dosiahnuť zisk. V našej JA Firme sú očakávané 

dividendy pre akcionárov 1€, čo predstavuje 100% vloženého kapitálu. Keďže naše 

podnikanie ešte nie je ukončené, snažíme sa stále získať zákazníkov na kúpu našich 

výrobkov, aby náš výsledok hospodárenia bol ešte lepší ako doteraz. 

 Na záver by som chcela dodať, v mene celej firmy, že predmet Aplikovaná ekonómia 

nás veľa naučil. Nielen príprava na Veľtrh, ale príprava každej akcie nám síce dala riadne 

zabrať, no zistili sme, že v tíme pracujeme oveľa lepšie ako jednotlivo. Takisto sme sa naučili 

ako to v praxi podnikania chodí a uvedomili sme si, aké je to náročné a obdivuhodné. V mene 

celej spoločnosti by som sa ešte raz chcela poďakovať našej pani profesorke Ing. Renáte 

Trnovcovej za nesmiernu trpezlivosť a prínos do nášho „podnikateľského“ života. 


