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Vážení akcionári, 

moje meno je Gabriela Gallovičová a vo firme pôsobím ako prezidentka. Naša JA Firma 

El´Bogis má za sebou 5 mesiacov pôsobenia, počas ktorých dosiahla nejeden úspech. 

Firma začala svoje podnikanie obdržaním Zakladacej listiny dňa       Svoj začiatočný kapitál 

získala vďaka predaným akciám akcionárom a po ustanovujúcom valnom zhromaždení sa 

každý a jeden člen naplno zapojil do kreatívneho podnikania. 

Ako jeden tím sme sa rozhodli prísť na trh predovšetkým s ponukou služieb, a to 

sprievodcovskými službami a animačnými službami. Čo sa týka sprievodcovských služieb, 

zamerali sme sa na výmenný pobyt s Obchodnou akadémiou v Trebišove, ktorej sme 

usporiadali a zabezpečili pobyt pod Tatrami, pýchou Slovenska. Všetci členovia JA Firmy sa 

húževnato zapojili do príprav a tak sme spoločne vytvorili zážitok a spomienky, ako aj 

priniesli žiakov z Východného Slovenska nové informácie.  

Medzi animačné služby sme zaradili organizovanie školských tombol ako aj usporiadúvanie 

školských večierkov. Tombola spočívala v predaji tombolových lístkov medzi žiakov školy 

ako aj medzi učiteľov. Cien bolo viac než dosť a každý si prišiel na svoje.  

Zimný večierok usporiadaný v našej škole sa konal 2. februára 2017 a bol plný zábavy, 

kvalitnej hudby, občerstvenia a taktiež skvelých hier.  

Vďaka dobrým ohlasom a dopytu po ďalších službách musím poďakovať celému tímu JA 

Firmy, ktorí pracovali ako jeden a priniesli vynikajúce nápady. Podnikanie vo firme nás 

utužilo viac ako sme čakali aj napriek nezhodám či odlišným názorom.  

Vďaka patrí aj pani profesorke Ing. Kataríne Gajdošovej, ktorá nás koordinovala 

a podporovala v našej činnosti. Rada by som poďakovala aj organizácii Junior Achievement 

Slovensko za jedinečnú možnosť vyskúšať si, aké to je, podnikať.  

Verím, že každý a jeden člen JA Firmy, rovnako ako ja, získali doposiaľ nové skúsenosti 

a zručnosti a posunuli sa o krok vpred. Taktiež je pre nás potešením, že sme dokázali úspešne 

uspokojiť dopyt spotrebiteľov.  

Do budúcna veríme, že v podnikaní budeme pokračovať, a to aj po ukončení štúdia.  

 

 

 

         Gabriela Gallovičová 

                      prezidentka JA Firmy El´Bogis 
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Oddelenie ľudských zdrojov  
 

JA Firma El´ Bogis zamestnávala spolu 29 zamestnancov, z ktorých 5 zamestnancov tvorilo 

manažment. 

 

Úlohou oddelenia ľudských zdrojov bolo:  

 

 zabezpečenie komunikácie s akcionármi a konzultantmi, 

 objektívne hodnotenie, 

 odmeňovanie zamestnancov a ich motivácia, 

 riešenie problémov v oblasti organizačnej štruktúry, 

 vedenie záznamov o akcionároch, 

 spracovávanie prezenčných listín, 

 spracovávanie zápisníc z valných zhromaždení, 

 asistovanie finančnému oddeleniu. 

 

Odmeňovanie zamestnancov bolo nasledovné: 

Hodnota hodinovej mzdy je 0,30 €, ktorú dostane každý zamestnanec podľa počtu 

odpracovaných 

hodín. Prezident a viceprezidenti dostanú min. mzdu 2 € za obdobie. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Prezident 2€ za obdobie 

Viceprezident pre výrobu 2€ za obdobie 

Viceprezident pre marketing 2€ za obdobie 

Viceprezident pre ľudské zdroje 2€ za obdobie 

Viceprezident pre financie 2€ za obdobie 

Ostatní zamestnanci 0,30€ za hodinu 
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Výrobné oddelenie 

Medzi vyrábané produkty a poskytované služby s ohľadom na prieskum trhu a finančné 

prostriedky firmy El' Bogis patria tieto služby a výrobky: 

 

 Animačné služby 

 Organizácia školských akcií a podujatí s ponukou a predajom     

občerstvenia 

 Výmenné pobyty v Trebišove 

 

Animačné služby 
 

Firma El´Bogis sa zameriava na animačné služby v podobe usporiadania tematických tombol, 

predávania cukrovniniek na želanie či rôznych súťaží a akcií. 

 

 

Školská tombola 

 

Táto tombola je usporadúvaná párkrát za školský rok, kedy si študenti a učitelia môžu zakúpiť 

prísušné lístky k výhernej tombole, v ktorej je možné získať určité ceny. 

Firma usporiadala zatiaľ jednu tombolu, 7. decembra 2016, ktorá sa niesla v duchu sv. 

Mikuláša, kedy študenti mali možnosť získať sledké ceny. 
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Organizácia školských akcií a podujatí 
 

Firma je zameraná na usporadúvanie a organizovanie školských podujatí a zábavných 

programov pre študentov a učiteľov školy. Podujatia organizované firmou El' Bogis majú 

vždy určitú tématiku s príslušnou výzdobou, pestrým programom, súťažami a aktivitami s 

možnosťou získania menších ocenení. 

Na akciách, plesoch, diskotékach sa podáva občerstvenie v podobe slaných a sladkých 

pochúťok, k dispozícii sú taktiež minerálne a limonádové nápoje. 

Prvý večierok firmy, Zimný večierok, sa konal 2. februára 2017, kde mali študenti a učitelia 

možnosť sa spolu zabaviť, zahrať hry, vyhrať rôzne tombolové ceny a na záver sa žreboval 

kráľ a kráľovná večierku.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výmenné pobyty 
 

Firma El' Bogis sa rozhodla pokračovať v spolupráci s Trebišovom v usporiadaní výmenného 

pobytu pre žiakov školy, ktorý sa konal 25. - 27. januára a 21. - 22. marca, pri ktorom sa žiaci 

aj učitelia dozvedeli veľa nových a zaujímavých informácii o danej navštevovanej oblasti. 

Vznikli nové priateľské a partnerské vzťahy medzi školami a študentmi, spoznávala sa 

gastronómia, príroda, kultúra a veľa iných zaujímavostí. Počas tohto pobytu bol pre študentov 

a učiteľov pripravený pestrý program vo forme výletu alebo spoločenskej akcie. 
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Oddelenie marketingu  

Marketing je neodmysliteľnou súčasťou každej firmy, preto sa aj oddelenie marketingu 

v našej firme usilovalo o uspokojenie potrieb našich zákazníkov. Veríme, že prácu s ľuďmi 

sme zvládli dobre o čom hovoria aj ohlasy spotrebiteľov našich služieb.   

Dôraz sme kládli na dostatočnú informovanosť. Služby a akcie, ktoré sme ponúkali boli 

propagované prostredníctvom sociálnych sietí,  plagátov, školského rozhlasu a taktiež na 

stránke našej školy.  Utvrdili sme sa v myšlienke, že čím bola naša propagácia rozsiahlejšia, 

tým väčší bol záujem o naše služby. Reklamu sme šírili taktiež prostredníctvom osobných 

rozhovor našich zamestnancov.  

Všetky naše akcie a ponúkané služby sme pripravovali so záujmom dosiahnuť zážitok pre 

našich zákazníkov. Naša firma sa zameriavala z väčšej časti na cestovný ruch, ktorý 

študujeme, preto sme sa vždy s najväčšou snahou usilovali aby bol tento pre nás jeden 

z hlavných cieľov splnený.  

Veľkým povzbudením boli pre nás dobré ohlasy študentov ale aj profesorov našej školy. 

Pochvaly sme príjmali taktiež od študentov výmenného pobytu z Trebišova,  pri ktorých sme 

dosiahli jeden z naších už spomenutých hlavných cieľov – zážitok. Našu cenu za možnosť 

vidieť Tatry ocenili a my sme uvítali skúsenosť sprievodcovstva v praxi. Spokojnosť bola na 

oboch stranách.  O programe boli vopred informovaní. Sprevádzali sme ich a ponúkali 

informácie aj počas jeho uskutočňovania.   

Medzi naše akcie patrí aj ples a mikulášska tombola. Pred ich začatím sme dali vytvoriť 

tématické plagáty a pozvánky na ktorých bolo použité logo našej firmy ako vhodný predmet 

reklamy.              

Tím  marketingu mal za činnosť našej firmy množstvo úloh, no za pomoci šikovných 

zamestnancov nášho oddelenia sme úspešné zvládli nasledovné ciele:  

1. Návrh a vytvorenie loga našej firmy.  

2. Tvorbu plagátov a propagačných materiálov.  

3. Návrh stránky na sociálnej sieti, návrh 

webovej stránky. 

4. Návrh a realizáciu výzdoby 

študentského plesu.  

5. Komunikácia so zákazníkmi.  
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Oddelenie financií  

Volám sa Andrej Klinga a v JA Firme El´Bogis zastávam funkciu viceprezidenta financií. Mojou 

hlavnou úlohou je vedenie finančných záznamov, viesť správu o financiách  a tiež informovať členov, 

akcionárov a členov dozornej rady o stave JA Firmy.  

JA Firma El´Bogis bola založená ako simulácia akciovej spoločnosti a základný kapitál získala 

predajom akcií. Emitovaných bolo 56 kusov akcií v nominálnej hodnote 4 €. Príjem z predaja akcií bol 

teda  256 €. Vložením peňazí ľudia prejavili dôveru našej JA Firme El´Bogis.  

Pre potrebu evidencie stavu financií viedla JA Firma jednoduché účtovníctvo v programe pre 

jednoduché účtovníctvo ALFA plus.   

Rozpočet nákladov, výnosov a hospodárskeho výsledku 

   

Príjmy z podnikateľskej činnosti (Tržby) r. Plán Skutočnosť 

Príjmy za výrobky a služby 01  725,00 

Iné príjmy ovplyvňujúci základ dane 02  27,30 

Príjmy SPOLU (r. 01 + r. 02) 03 1950,00 752,30 

    
 

 

Výdavky na podnikateľskú činnosť r. Plán Skutočnosť 

Výdavky za zásoby 04  64,45 

Výdavky za zásoby - Kancelárske potreby 05  17,62 

Výdavky za služby 06  522,30 

Výdavky na mzdy 07  7,20 

Výdavky SPOLU (r. 04 + r. 05 + r. 06) 08 1405,00 611,57 

 

Výsledok hospodárenia r. Plán Skutočnosť 

Príjmy spolu (r. 03) 09 1950,00 752,30 

Výdavky spolu (r. 07) 10 1405,00 611,57 

Výsledok hospodárenia (r. 08 - r. 09) 11 545,00 140,73 

Daň z príjmu JA Firmy (21 % z r. 10) - zaokrúhľuje sa na eurocenty 

smerom nadol 
12 114,45 29,55 

Daň splatná do JA Slovensko 13 114,45 29,55 

Čistý zisk / Strata (r. 10 - r. 12) 14 425,10 111,18 

 

Plán rozdelenia zisku  
Rozdelenie 

zisku v % 

Plánované rozdelenie 

 zisku v € 

Skutočné 

rozdelenie 

zisku v € 

Akcionári – dividendy 100 276,30 111,18 

                                                                            

   


