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Základné informácie o 

firme 

Obchodné meno   Fulshop, Ja Firma 

 

Sídlo a miesto podnikania SOŠ Polytechnická,  

      Sládkovičova 104,  

      034 01, Ružomberok 

 

Založenie    17. septembra 2016 

 

Účel založenia   spoločná činnosť zmluvných strán,  

      vychádzajúca z osnov študijného  

      programu JA Aplikovaná ekonómia  

      organizácie JA Slovensko, n. o.,  

      spočívajúca vo vzdelávacej činnosti, t. j. 

      simulácií podnikateľského prostredia a 

      vykonávaní činností bežných v  

      podnikateľskom prostredí 

Ciele      predať a poskytnúť naše výrobky a služby 

      žiakom a učiteľom na našej škole a  

      taktiež spríjemniť ich pobyt 
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Prezident 
FULSHOP

Richart Šubert

Viceprezident 
financií 

Sandra Ondreková

Pavel Sochor

Dávid Oriško

Dávid Greguška

Roman Koma

Viceprezident 
výroby

Filip Mikeš

Lukáš Kudlička

Šimon Veselovský

Martin Mikulka

Dominik Godiš

Viceprezident 
marketingu

Silvester Hlavaj

Ján Straka

Tomáš Kovalčík

Rado Fula

Marek Pouchlý

Patrik Strelka

Viceprezident 
ľudských zdrojov

Šimon Mišiak

Štefan Mordáč

Marek Majerčík
Branislav Dlhovič

Filip Kubala

Organizačná štruktúra 

spoločnosti 
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Vážení akcionári, 

 

JA Firma FULSHOP  má za sebou šesť mesiacov pôsobenia. Počas tohto obdobia 

sme vytrvalo pracovali, aby sa nám postupne podarilo plniť všetky naše 

stanovené ciele a záväzky.  

Náš tím je zložený z dvadsiatich dvoch študentov, ktorí neváhajú investovať svoj 

voľný čas práve v JA FIRME FULSHOP a obohacovať sa skúsenosťami, ktoré 

majú veľkú hodnotu a v budúcnosti nám môžu byť veľmi užitočné. 

 Po ustanovujúcom valnom zhromaždení sme naplno začali s podnikaním. V 

škole sme predávali čaj, kávu a na Vianoce vianočný punč. Tým, že sme 

predávali tieto sme spríjemnili pobyt spolužiakom a zamestnancom našej škole. 

Popri vianočnom punče sme taktiež predávali muffiny, ktoré dodali žiakom 

energiu.  Taktiež sme predávali drevené motýliky. Sú určené pre tých, ktorí 

chcú byť štýloví a niečím výnimoční. 

 Ďalej by som chcel poďakovať organizácii Junior Achievement Slovensko, že 

nám umožnila nahliadnuť do sveta reálnych spoločností, a viac pochopiť, ako 

vyzerá ekonómia v praxi, dala nám pocítiť, ako vyzerá život podnikateľa, 

manažéra, zamestnanca. Za uplynulých šesť mesiacov sme narazili na množstvo 

komplikácií. Ale nakoniec sme ich všetky prekonali a dotiahli sme to až do 

konca. 

 

 

 

Prezident 

  Richard Šubert 
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Výrobné oddelenie 

Vianočný punč 

Táto akcia prebiehala až 2 dni napriek plánovanému 1 dňu. 

Jej cieľom bolo najmä spríjemniť predvianočný čas žiakom 

ako aj pedagógom. Akcia bola  úspešná  keďže sme predali 

všetko a sme aj zarobili. 

 

Muffiny 

Predávali sa popri  vianočnom punči a tiež sa veľmi dobre 

predávali. Boli dobrým spríjemnením predvianočného času 

a doplnením energie sladkou maškrtou. Tento nápad 

vznikol v hlave jedného z našich manažérov u Šimona 

Mišiaka. 

 

Predaj kávy a čaju 

Táto akcia bola „prepadákom“. Zakúpili sme aj rýchlo varnú 

kanvicu na varenie vody ale stretli sme sa s nízkym 

záujmom na našej škole kedže nebol záujem o náš produkt. 

 

Drevené  motýliky 

Tento produkt sa stal celkom dobrým kedže sme na ňom 

dokázali zarobiť. Predaj bol síce slabší. Produkt má svoj 

potenciál ale nedokázal sa uchytiť na našej škole. Ideme 

s ním  aj na veľtrh kde by podľa nás mohol byť o neho väčší 

záujem.  

 

Manažér výrobného oddelenia  

Filip Mikeš 
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Oddelenie ľudských zdrojov  

Personálne obsadenie: 

VC : Šimon Mišiak 

Asistenti: Marek Majerčík, Branislav Dlhovič 

 

Úlohou tohto oddelenia je: 

 Viesť presne a stále aktualizované  záznamy odpracovaných hodín 

 Zdokladovanie zmlúv  

 Zapisovanie dochádzky 

 

Naša firma má 96 akcionárov rovnako ako počet upísaných akcii. Jedna akcia ma hodnotu 1€, 

to znamená že náš kapitál bol 96€ z ktorých sme začali rozvíjať našu firmu. 

Odmeňovanie zamestnancov je jednotné, minimálna mzda 0,30€/h. 

Riaditeľ a viceprezidenti dostanú mzdu 2€ za riadenie firmy za celé účtovné obdobie. 
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Výplaty za december a január 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meno Funkcia Hodiny Suma Podpis 
Ondreková Predaj 2 0,06  

Mišiak Predaj 3 0,09  
Hlavaj Predaj 3 0,09  
Oriško Predaj 4 1,20  
Sochor Predaj 3 0,09  
Mikeš Predaj 3 0,09  
Straka Predaj 1 0,03  
Šubert Predaj 2 0,06  

SPOLU  SUMA 6,30  

Šimon Mišiak 

Viceprezident ľudských zdrojov 
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Oddelenie marketingu 

 
 

 
Marketingové oddelenie je obrovskou súčasťou každej spoločnosti a pomáha jej presadzovať 
sa na trhu propagáciou výrobkov a s tým je spojená podpora predaja. Na činnosti našej 
spoločnosti sme upozornili študentov a  učiteľov našej školy hlavne oznamom o našom 
vzniku na nástenkách v priestoroch školy. V tomto ozname sme uvádzali, aké výrobky a aký 
tovar si môžu návštevou nášho stánku kúpiť a kde nás môžu nájsť. Hlavným cieľom našej 
spoločnosti mal byť predaj našich výrobkov a prevádzka školského bufetu kde sme sa zhodli, 
že budeme predávať kávu, čaj a punč cez vianočné obdobie. Ku káve sme ponúkali domáce 
koláče. Tieto potraviny u nás na škole chýbali a myslíme si, že celkom zaujali učiteľov aj 
študentov.  Musím skonštatovať, že školský bufet nám veľmi dobre prosperuje a naučili sme 
sa pri jeho prevádzke mnoho vecí, ktoré nám dali veľa dobrých skúseností nielen osobných 
ale aj do života napríklad o prevádzke firmy. Snažili sme sa čo najviac zaujať spotrebiteľov 
ako aj po obsahovej stránke tak aj po vizuálnej, aby sme prilákali našich potencionálnych 
kupujúcich. Presne preto sme sa ako oddelenie marketingu postarali o reklamu. Žiaľ 
propagovať a presadiť sa s nápojmi nám až tak nevyšlo podľa nás bola nedostatočná 
reklama. Na stenu pribudol aj samotný veľký názov našej študentskej spoločnosti FULSHOP. 
Malo to dobrý ohlas či už zo strany študentov alebo učiteľov a vedeli sme, že sme našu prácu 
odviedli dobre aspoň z určitej časti. Marketingové oddelenie pristupovalo k propagácii našej 
študentskej spoločnosti FULSHOP zodpovedne a vždy sme sa snažili odhaliť to najlepšie pre 
našich spotrebiteľov. Sú to študenti a učitelia Strednej odbornej školy polytechnickej v 
Ružomberku. 
 

 

 

 

 

Silvester Hlavaj 

Viceprezident marketingu 
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Finančné oddelenie 

Spoločnosť FULSHOP sa v sledovanom období zaoberala výrobou nasledujúcich výrobkov a 

predajom tovaru: 

1. Predaj vianočného punču a muffinov 

2. Predaj kávy a čaju 

3. Výroba a predaj drevených motýlikov 

 

Pravidelne sme kontrolovali doklady a evidovali každú sumu. 

Počiatočný kapitál 101€ sme získali z predaja 96 akcií plus 5€ ako dar predchádzajúcej JA 

firmy. Na materiál, tovar, mzdy a iné sme investovali 66,74€. Predaj tovaru činil 23,08€ a 

predaj výrobkov 60€. Mzdy sme vyplácali na základe odpracovanej práce a času. Spolu príjmy 

dosiahli 83,08€. Hospodársky výsledok teda zisk činil 16,34€, z toho bolo vyčlenené na daň z 

príjmov 3,59€, takže čistý zisk dosiahol sumu 12,75€. Z toho sme vyrátali dividendu na jednu 

akciu 0,13€ a dokopy boli vyplatené dividendy v hodnote 12,48€. Výdavky na likvidáciu činili 

0,27€. 

 

Dividenda na jednu akciu      0,13€ 

Dividendy spolu     12,48€ 

Výdavky za likvidáciu         0,27€ 

 

Položka Druh Suma v € 

Kapitál Predaj akcií 96€ 

Dar spoločnosti 5€ 
Spolu kapitál 101€ 

 
Výdavky 

Tovar 50,44€ 

Mzdy 6,3€ 

Iné 10€ 

Spolu výdavky 66,74€ 

Príjmy Predaj tovaru 23,08€ 

Predaj výrobkov 60€ 

Spolu príjmy 83,08€ 

Hospodársky výsledok - zisk 16,34€ 

Daň z príjmov -22% -3,59€ 

Čistý zisk 12,75€ 

Sandra Ondreková 

Viceprezidentka pre financie 
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Zhrnutie  

 

Fulshop, JA Firma pôsobila pri SOŠ Polytechnická, Sládkovičova 104, 03401, Ružomberok v 

rámci programu JA Aplikovaná ekonómia, ktorý stredným školám poskytuje a garantuje 

nezisková organizácia Junior Achievement Slovensko .Cieľom projektu je umožniť študentom 

nadobudnúť teoretické vedomosti prostredníctvom praktických skúseností z oblasti 

podnikania a trhovej ekonomiky . 

  

 Hlavnými zákazníkmi našej JA Firmy boli študenti a učitelia našej školy, ktorí mali záujem o 

naše služby. Najdôležitejším kritériom úspešnosti našej firmy, ako aj každej reálnej firmy bola 

efektívnosť, kvalita a spokojnosť našich zákazníkov. 

 

 

 

 

 

 


