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PRÍHOVOR PREZIDENTKY 

Naša JA Firma The Rest vznikla začiatkom októbra 2015 zakladacou listinou, ktorú 

sme získali od organizácie Junior Achievement Slovensko. 

Na vzniku našej JA Firmy sa podieľalo 21 žiakov aplikovanej ekonómie III. ročníka OA 

Tajovského 25 v Banskej Bystrici. Cieľom založenia našej JA Firmy bolo nadobudnutie 

skúseností praxou, nových informácií, zistenie ako funguje skutočná firma a tiež splnenie 

plánov, ktoré sme si stanovili na začiatku. 

Sortiment výrobkov a ponuka v našej čajovni sa odvíja od toho, aký je sviatok 

v danom mesiaci. Najviac sa nám doteraz darilo v decembri, v období Vianoc, pretože sme 

vďaka predaju vlastných výrobkov pokryli náklady, ktoré od vzniku firmy prevyšovali výnosy. 

Máme za sebou niekoľko mesiacov tvrdej práce, ktorá poukázala na naše nedostatky 

ale aj kvality. Ako prezidentka firmy môžem povedať, že som spokojná s výsledkami, ktoré 

sme zatiaľ dosiahli. Najväčším úspechom pre nás je spokojnosť zákazníkov, dosiahnutie zisku 

a tiež účasť na veľtrhu v Hradci Králové v decembri minulého roku, odkiaľ sme si doniesli 

2. miesto za najlepšieho predajcu veľtrhu. 

Predmet APE nás naučil prispôsobiť sa jeden druhému, improvizovať, dohodnúť sa 

kolektívne, rozhodovať ekonomicky, rozvíjať našu kreativitu a tiež zručnosti. Počas 

fungovania našej firmy máme všetci možnosť preukázať svoje nápady, kreativitu, možnosti 

riešenia problémov ale aj kritiku, vďaka čomu nadobúdame skúsenosti.  

Verím, že všetky nadobudnuté skúsenosti, využijeme v našej budúcnosti. 

Spoločnými silami sme doteraz dosiahli takmer všetky plány, ktoré sme si stanovili, 

a ja verím, že sa nám aj naďalej bude dariť v plánoch, a že našim akcionárom vyplatíme 

dividendy a dosiahneme čo najlepší zisk. 

Týmto by som chcela poďakovať všetkým našim akcionárom za prejavenú dôveru 

a verím, že sa nám podarí splniť všetky očakávania. 

 

 

 

Patrícia Andrášiková 
prezidentka JA firmy The Rest
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ZÁKLADNÉ ÚDAJE O SPOLOČNOSTI 

Obchodné meno: The Rest, JA firma 
Sídlo:   Obchodná akadémia 
   Tajovského 25 
   975 73  Banská Bystrica 
   učebňa č. 109 
Deň vzniku:  13.10.2015 

Spoločnosť je registrovaná v Junior Achievement Slovensko 

pod registračným číslom 051/2015. 

Orgány spoločnosti: 

Najvyšším orgánom spoločnosti je Valné zhromaždenie akcionárov, ktoré sa koná  

2-krát za svoju činnosť (na začiatku a na konci činnosti). Zamestnanec môže vlastniť iba 

1 akciu a jeden akcionár maximálne 3 akcie. Spôsob rozhodovania určujú stanovy 

spoločnosti. 

Štatutárnym orgánom spoločnosti, ktoré riadi spoločnosť a koná v jej mene je 

predstavenstvo. Bolo zvolené Valným zhromaždením. V JA firme The Rest tvorí 

predstavenstvo 5 členov manažmentu: 

 Prezidentka JA firmy   Patrícia Andrášiková 

 Viceprezidentka marketingu  Ivana Račáková 

 Viceprezidentka financií  Terézia Cavarová 

 Viceprezidentka ľudských zdrojov Martina Longajová 

 Viceprezidentka výroby  Daniela Lietavová 

Kontrolným orgánom spoločnosti je Dozorná rada. Jej členmi sú: 

      Ing. Emília Miklošková 

      Daniela Lietavová 
      Alexandra Lauková 

Štruktúra vlastníctva akcií: 

Zamestnanci  21 akcií 
Ostatní akcionári 79 akcií 
Spolu   100 akcií 

Menovitá hodnota akcií je 3 € a výška základného imania 300 €. 
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SPRÁVA ODDELENIA MARKETINGU 

Pri zakladaní firmy sme robili prieskum trhu, ktorým cieľom bolo zistiť po čom je 

najväčší dopyt, čo na našej škole študentom chýba a taktiež sme zisťovali, aké miesta by 

študenti chceli navštíviť na školských výletoch. Príležitostne sme pre našich študentov 

pripravili rôzne cenové akcie, o ktorých sa dozvedeli prostredníctvom letákov. 

Cieľom marketingového oddelenia  JA Firmy The Rest bolo najvýraznejšie 

zviditeľnenie produktov, ktoré ponúkame našim zákazníkom. O predaji našich výrobkov sme 

upozorňovali študentov našej školy formou plagátov, ktoré sme umiestňovali po dverách 

chodieb a tried našich zamestnancov. Študenti z nich mohli zistiť, ktoré výrobky ponúkame, 

za akú cenu a otváracie hodiny našej kaviarni The Rest, v ktorej si výrobky mohli kúpiť. 

V čajovni sa študenti dozvedeli viac o našich výrobkoch. 

Hlavným cieľom našej JA Firmy bol okrem organizovania výletov aj predaj domácich 

výrobkov – domáceho sladkého/slaného pečiva,  sezónne ale aj celoročné dekoratívne 

predmety do domácností a balzam na pery. 

Úspešne sme sa zviditeľnili počas veľtrhu cvičných firiem na našej škole prezentáciou 

našej firmy. 

Ivana Račáková 
viceprezidentka marketingu 

SPRÁVA ODDELENIA FINANCIÍ 

V našej spoločnosti The Rest sa nám po finančnej stránke začalo dariť na prelome 

roku 2015 a 2016. Podarilo sa nám pokryť výnosy nákladmi, čo bolo od začiatku našim 

cieľom. 

Tržby za vlastné výrobky predstavujú 311,78 € a tržby za tovar 84,30 €. Doterajšie 

náklady sú 265,18 € a naše výnosy sú 738,08 €. Zisk pred zdanením vychádza na 172,90 €. 

a po zdanení na 134,86 €.  

Stav v pokladnici k 11.3.2016 je 472,90 €. Všetky peniaze sú uložené v príručnej 

pokladnici, nakoľko otvorenie účtu v KB je pre nás nevýhodné. 

Terézia Cavarová 
viceprezidentka financií
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SPRÁVA ODDELENIA ĽUDSKÝCH ZDROJOV 

Niektorí zamestnanci našej firmy sa nezapájali do jednotlivých činností firmy, ale 

postupom času sa to zmenilo. Občas medzi nami dochádza k výmene názorov, pasivite pri 

výrobe výrobkov a častým nezhodám, ktoré nakoniec vždy vyriešime kompromisom. Sú však 

aj takí zamestnanci, ktorí sú príkladom pre celú našu firmu.  

Dôležitú úlohu v podniku zohráva práve oddelenie ľudských zdrojov, ktoré motivuje 

svojich zamestnancov k lepším výkonom. Bez vzájomnej pomoci ostatných oddelení by 

výsledky neboli také jednoznačné. 

Martina Longajová 
viceprezidentka ľudských zdrojov 

SPRÁVA ODDELENIA VÝROBY 

Predmetom podnikania našej spoločnosti je: 

 Čajovňa na našej škole, kde predávame kávu a rôzne čaje  

 Predaj domáceho pečiva (slané, sladké) 

 Výroba sezónnych výrobkov (svietniky, vajíčka, balzamy na pery a pod.) 

 Organizovanie výletu 

Čajovňa na našej škole 

 Otvorili sme si čajovňu v učebni č. 109, ktorú sme si zariadili  sedačkou, nami 

vyrobeným paletovým nábytkom, stolíkmi a stoličkami. Našu čajovňu máme otvorenú každý 

deň cez veľké prestávky. Žiaci si tam chodia oddýchnuť, vychutnať si kávu s čerstvým 

pečivom alebo čaje rôznych príchutí. Čajovňa je spojená z predajom čerstvého pečiva, ktoré 

sami pečieme. 

Organizovanie výletu 

 Plánujeme zorganizovať  výlet, ktorý by sa mal konať 27. 4. 2016 a to do Zlína. 

Navštívime tam zámok, ZOO a nákupné centrum. 

Výroba sezónnych výrobkov  

 Nerozhodli sme sa vyrábať jeden druh výrobkov, pretože to bolo podľa nás 

nezaujímavé predávať celý rok to isté. Preto sme sa dohodli že vždy ku nejakej príležitosti 

vyrobíme výrobky. V zime sme vyrábali svietniky, sviečky, balzamy na pery a podobne. 

Daniela Lietavová 
viceprezidentka výroby 


