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Zhrnutie – základné informácie 

o študentskej firme 

 
 
Obchodné meno: TA CO JA Firma  
 
Sídlo: Technická akadémia,  
J. Švermu 1, 960 01 Zvolen  
 
Deň vzniku: 21. september 2015 
  
Právna forma: študentská firma, 
simulujúca činnosť akciovej spoločnosti.  
Spoločnosť bola registrovaná v Junior 

Achievement Slovensko pod registračným 

číslom 044/2015/2016. 

 

Orgány spoločnosti: Najvyšším orgánom  

JA Firmy je Valné zhromaždenie 

akcionárov, ktoré sa stretáva minimálne 

2-krát za svoju činnosť (na začiatku a na 

konci činnosti). 

 

Zamestnanec môže vlastniť iba 1 akciu a 
akcionár maximálne 3 akcie.  
 
Spôsob rozhodovania Valného 
zhromaždenia určujú stanovy JA Firmy. 
 
Štatutárnym orgánom, ktoré riadilo JA 
Firmu a konalo v jej mene, je 
predstavenstvo.  
Bolo volené Valným zhromaždením             
23. 11. 2015. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
V študentskej firme TA CO tvorilo 
predstavenstvo 5 členov manažmentu: 
 
 
 

 
 
 
 
 
Základné imanie: 112€  
Počet členov spoločnosti: 10 
Vyučujúca: Mgr. Valentína Kaljužna 
 
Dozorná rada: Mgr. Darina Stančeková  
                               Ing. Vlasta Sečkárová,  
                               Ing. Gabriela Holíková. 
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Výrobky alebo služby 
 

Hlavným cieľom výrobnej činnosti TA CO 

JA Firmy bolo: 

 Vianočný predaj punču 

a medovníkov, vianočná tombola 

 

 Výroba a predaj obálok na zadania 

 

 Výroba a predaj interaktívnej 

knižky pre deti 

 

 Výroba a predaj tričiek „jazdím 

bezpečne“ 

 

 

Výroba a predaj punču  a medovníkov, 

vianočná tombola 

 

V spolupráci so žiackou školskou 

radou sme pre žiakov a učiteľov 

pripravili Vianočný večierok, na 

ktorom sme varili a predávali punč. 

Naša JA Firma zabezpečila vianočnú 

tombolu. Taktiež sme sa aktívne 

podieľali  na výzdobe miestnosti 

a tvorbe samotného programu . 

Daná aktivita prebiehala vo veľmi 

príjemnej atmosfére a priniesla našej 

JA Firme prvý výnos. 
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Výroba a predaj obálok na zadania:  

 
Naša škola je technického zamerania. 

Okrem ekonomického odboru je tu 

študijný odbor strojárstvo. Žiaci daného 

odboru musia odovzdávať zadania v 

špeciálnych obálkach, ktoré sme 

spracovali, vytlačili a predávali. Obálky 

museli byť vytlačené vo formáte A3. 

Tlačiareň sme prenajímali od školy. 

Predali sme  100 ks obálok. 

 

Výroba a predaj interaktívnej učebnice 

pre deti 

Za cieľovú skupinu pre náš výrobok sme 

vybrali deti vo veku 3 až 7 rokov, ktoré sa 

učia spoznávať farby, čísla, geometrické 

tvary.  Pomocou našej knižky, hravou 

formou, deti môžu získavať základné 

vedomostí  o fabach, tvaroch, číslach 

a rozvíjať svoje logické myslenie 

priraďovaním objektov. Pomocou našej 

knižky sa malé deti hravou formou naučia 

zaväzovať šnúrky do topánok a zapletať 

vrkôčiky. Naša knižka je vyrobená 

výhradne z ekologického materiálu 

a ručne. Pri výrobe sme používali 

bavlnenú látku a filc. Naša knižka  je 

pestrofarebná a príjemná na dotyk. Deti si 

ju môžu zobrať napríklad do auta. 

Nakoľko neobsahuje žiadne ostré uhly jej 

pozeranie je bezpečné aj počas jazdy. 

Naša knižka obsahuje aj návod na 

používanie. 

Sme presvedčení o tom, že naša knižka 

splní aj vzdelávací cieľ a pomôže rodičom 

rozvíjať schopnosti ich ratolestí. 
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Marketingová stratégia  

Cieľom marketingového oddelenia JA 
Firmy TA CO bola reklama našich 
výrobkov a služieb.  
Na činnosť našej firmy sme upozorňovali 

študentov našej školy plagátmi, ktoré sme 

umiestňovali na špeciálne vytvorenej 

nástenke našej spoločnosti, viditeľne 

umiestnenej pri vchode do školy. Uvádzali 

sme, ktoré činnosti ideme podnikať, čo 

pripravujeme a tiež činnosti, ktoré sme 

uskutočnili. Plagáty sme vyrábali samí, 

aby sme tým znížili náklady spojené s 

prezentáciou našej spoločnosti. 

Propagácia firmy 

Každú aktivitu študentskej firmy sme 

zaznamenávali formou fotodokumentácie, 

videodokumentácie a malej správy na 

stránke školy. 
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Finančné výsledky JA Firmy TA CO 

Finančné oddelenie sa počas celého pôsobenia JA Firmy  staralo o evidenciu všetkých 

príjmov a výdavkov v súlade so zákonom o účtovníctve, prijímalo hotovosť, registrovalo 

vklady, platilo účty, dane a rôzne poplatky a taktiež pripravovalo finančné správy. 

 

Prehľad o príjmoch, výdavkoch a výsledku hospodárenia 

sumy sú uvedené v EUR 

  

  
08.03.2016 

  
dátum 

Názov a sídlo JA Firmy: TA CO JA Firma, J.Švermu 1, 960 01 
Zvolen 

  
Technická akadémia, J.Švermu 1, 960 01 Zvolen 

    
Príjmy z podnikateľskej činnosti (Tržby) 

  Č.r. Suma 

Príjmy z predaja tovaru 01 0,00 

Príjmy z predaja výrobkov 02 211,50 

Príjmy z predaja služieb 03 32,50 

Iné príjmy 04 0,00 

Príjmy SPOLU (r. 01 + r. 02 + r. 03 + r. 04) 05 244,00 

    
Výdavky na podnikateľskú činnosť 

  Č.r. Suma 

Výdavky na materiál 06 43,34 

Výdavky na nákup tovaru 07 20,20 

Mzdy 08 20,00 

Iné výdavky 09 5,40 

Výdavky SPOLU (r. 06 + r. 07 + r. 08 + r. 09) 10 88,94 

    
Výsledok hospodárenia 

  Č.r. Suma 

Príjmy spolu (r. 05) 11 244,00 

Výdavky spolu (r.10) 12 88,94 

Výsledok hospodárenia (r. 11 - r. 12) 13 155,06 

Daň z príjmu JA Firmy (22 % z r. 13) - zaokrúhľuje sa na eurocenty smerom 

nadol 14 34,11 

Daň z príjmu JA Firmy splatná do JA Slovensko 15 34,11 

Čistý zisk / Strata (r. 13 - r. 15) 16 120,95 
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Prehľad o zostatku peňazí a ich použití 

sumy sú uvedené v EUR 

  

  
08.03.2016 

  
dátum 

Názov a sídlo JA Firmy: TA CO JA Firma, J.Švermu 1, 960 01 Zvolen 

  
Technická akadémia, J.Švermu 1, 960 01 Zvolen 

    
Pomocné výpočty 

  Č.r.   

Počet ks emitovaných akcií 001 56 

Nominálna hodnota jednej akcie 002 2,00 

Celková hodnota upísaných akcií (r. 001 x r. 002) 003 112,00 

Dividenda na akciu 004 1,00 

Celkovo vyplatené dividendy (r. 001 x r. 004) 005 56,00 

    
Zostatok peňazí na rozdelenie 

  Č.r. Suma 

Zostatok peňazí v pokladni 006 261,66 

Zaplatená daň z príjmu (r. 15 z Výkazu č. 1) 007 34,11 

Vrátenie vkladu akcionárom (v prípade zisku r.003, v prípade straty r.003+r.16 z výkazu 

1) 008 112,00 

Zostatok peňazí na rozdelenie (r. 006- r. 007 - r. 008) 009 115,55 

    
Rozdelenie čistého zisku 

  Č.r. Suma 

 - dividendy (r. 005) 010 56,00 

 - výdavky na likvidáciu firmy 011 41 

 - iné 012 18,55 

Zostatok po rozdelení (r. 009 - r. 010 - r. 011 - r. 012) 013 0,00 


