
      

 

 

 

POMPEI.JAFIRMA@TOKAJICKA

.SK 

 

 

 

WWW.FACEBOOK.COM 

/POMPEIJAFIRMA/ 

 

 

 

POMPEI_JA_FIRMA 

      

 

 

VM 

 

 

VÝROČNÁ SPRÁVA 

2016/2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Učiteľ: Ing. Júlia Fekiačová 

Kreatívny poradca: Mgr. Jana Hegyiová 

 

 

Manažérsky tím: 

 

Tereza Bizíková 

Ema Sedláčková 

Natália Bakičová 

Diana Branderská 

Simona Horňáková 

 

 

 



NA KARTE DOMOV NA PÁSE 
S NÁSTROJMI SI POZRITE 
SKUPINU ŠTÝLY, ODKIAĽ 

MÔŽETE JEDINÝM KLIKNUTÍM 
POUŽIŤ POŽADOVANÉ 

FORMÁTOVANIE. 

VÝROČNÁ SPRÁVA 

POMPEI, JA FIRMA 

 

 

      

 

 
 

 

 

 

 

 

OBSAH 
 
 

 

Zhrnutie ............................................................................................................................. 3 

Predstavenie firmy ............................................................................................................... 4 

Manažment ......................................................................................................................... 5 

Produkt .............................................................................................................................. 6 

Odbyt ................................................................................................................................ 8 

Financie ............................................................................................................................. 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



NA KARTE DOMOV NA PÁSE 
S NÁSTROJMI SI POZRITE 
SKUPINU ŠTÝLY, ODKIAĽ 

MÔŽETE JEDINÝM KLIKNUTÍM 
POUŽIŤ POŽADOVANÉ 

FORMÁTOVANIE. 

VÝROČNÁ SPRÁVA 

POMPEI, JA FIRMA 

 

 

      

 

ZHRNUTIE 
  

 

 

Naša vízia 

Chceme, aby ste si s našimi produktmi dopriali zaslúžený oddych. 

 

JA firma POMPEI vznikla 2. 11. 2016 a  pôsobí na Spojenej škole, Tokajícka 24           v 

Bratislave. Vyrába relaxačné balíčky, pozostávajúce zo šumivých bômb do kúpeľa a ručne 

robených mydiel. Pre tento produkt sa firma rozhodla nakoľko v dnešnom uponáhľanom svete 

si ľudia potrebujú zrelaxovať telo aj myseľ. Výrobky sú  ponúkané v rôznych farbách a vôňach, 

ako aj tvaroch.  

 

Odbyt sa uskutočňoval najmä počas rôznych školských podujatí, ale zúčastnili sme sa 

aj na Vianočných trhoch v Bratislave, kde sme získali nových klientov spomedzi verejnosti 

a zahraničných turistov.  

 

Počas našej činnosti sme nemysleli len na náš vlastný profit, ale našu pozornosť sme 

zamerali aj na pomoc iným. Mestskému centru sociálnych služieb v Modre sme osobne z nášho 

zisku darovali sumu 50 € a výrobky v hodnote 60 €.  

 

Firma pracuje s vlastným kapitálom získaným z predaja akcií a z tvorby zisku. Cudzí 

kapitál vo forme pôžičky sme už vrátili. V súčasnosti firma dosahuje zisk cca. 260 €, pričom 

tržby k 15. 3. 2017 boli v sume 1 571 €. 

 

 

„Čas vám síce nevieme nahradiť, ale vieme Vám ho spríjemniť.“ 
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PREDSTAVENIE FIRMY 
 

 JA firma POMPEI vznikla v rámci programu JA Slovensko, n. o. - Aplikovaná 

ekonómia. Sídlo spoločnosti je Spojená škola, Tokajícka 24, 821 03 Bratislava.  

 

Pri spoločnom brainstormingu a hľadaní nápadov a návrhov pre činnosť našej firmy sme 

si uvedomili, že v dnešnom uponáhľanom svete  ľudia potrebujú priestor na zaslúžený relax. 

Ako máme uvedené v našom slogane: „Čas vám síce nevieme nahradiť, ale vieme vám ho 

spríjemniť.“, sme sa rozhodli  pre našich zákazníkov vyrábať relaxačné balíčky, vďaka ktorým 

si nájdu čas na relax, spríjemnia si večer vo vani a zrelaxujú svoje telo a myseľ.  

 

Na výrobe sa podieľa 18 mladých dievčat, študentiek odboru styling a marketing. Počas 

našej podnikateľskej činnosti sme nadobudli nové praktické skúsenosti spojené s vedením 

spoločnosti. Pri práci využívame aj našu kreativitu, dobré nápady, čím sme dosiahli originalitu 

našich výrobkov. 

 

V podnikateľskom pláne sme si stanovili nasledujúce ciele: 

 zisk, 

 spokojnosť zákazníkov, 

 kvalitné výrobky, 

 vyplatenie dividend akcionárom v min. výške 50% z vkladu. 

 

Po piatich mesiacoch podnikateľskej činnosti môžeme skonštatovať, že prvé 3 ciele sa 

nám podarilo splniť na 100 %. Podľa našich dosahovaných finančných výsledkov očakávame, 

že naplníme aj posledný z nich. 
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MANAŽMENT 
  

Najsilnejšou stránkou nášho tímu je hlavne chuť do práce a chuť získavať nové 

skúsenosti. Manažment POMPEI, JA firmy predstavuje 5 členný tím, ktorý vložil do 

spoločnosti všetky svoje doterajšie teoretické a praktické skúsenosti nadobudnuté štúdiom na 

Strednej odbornej škole umeleckopriemyselnej v Bratislave. Našu organizačnú štruktúru sme 

si rozdelili do štyroch oblastí. 

  

 

 

 

 

 

Manažérky ku vedeniu svojich zamestnancov pristupujú demokraticky, podporujú ich 

pri práci, idú im vzorom, čo sa odzrkadľuje aj na pracovnej morálke a vzájomnej spolupráci 

medzi jednotlivými oddeleniami. Zúčastnili sa všetkých školení, ktoré organizovala nezisková 

organizácia JA Slovensko. Takto nadobudnuté vedomosti a poznatky využili pri riadení firmy.  

Tereza Bizíkova

prezidentka

Natália Bakičová

viceprezidentka       
pre výrobu

Simona Horňáková

viceprezidentka      
pre financie

Diana Branderská

viceprezidentka      
pre ľudské zdroje

Ema Sedláčková

viceprezidentka      
pre marketing
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Za vykonávanú prácu sú zamestnancom pravidelne vyplácané mzdy, prípadne odmeny 

za prácu nad rámec svojich povinností. Pri vzniku problémov sme pracovali ako jeden tím a na 

riešení týchto problémov sme aktívne spolupracovali na všetkých úrovniach riadenia. 

 

PRODUKT 
 

Čo prináša POMPEI? 

 

 POMPEI Ja firma, sa zaoberá výrobou handmade 

kozmetiky, ktorá našim zákazníkom spríjemní večerný oddych po 

dlhom a náročnom dni.  

 

Našim hlavným produktom sú relaxačné balíčky, ktoré sa 

skladajú z mydiel a šumivých bômb do kúpeľa. Obsah balíčkov 

kombinujeme aj podľa požiadaviek zákazníkov, vždy sa im 

snažíme vyhovieť. Každý jeden produkt je zároveň možné si 

zakúpiť samostatne. Naše výrobky ponúkame v rôznych farbách 

a vôňach, ako aj tvaroch. Pri ich výrobe vychádzame z vlastných návrhov a teda každý je 

originál.  

 

Počas našej činnosti sme výrobu  niekoľkokrát 

inovovali podľa požiadaviek trhu, ako aj predajných  

príležitostí – Vianočné trhy, Valentín a pod. Jednalo 

sa predovšetkým o zmenu tvaru mydiel aj šumivých 

bômb, vôní a farieb. 
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Cena našich výrobkov je stanovená podľa hmotnosti každého finálneho výrobku. Pri 

stanovení ceny sme vychádzali z nákladov na výrobu. K celkovým nákladom sme si pripočítali 

maržu, ktorá zabezpečila primerané odmeny pre zamestnancov, ale v prvom rade zisk, a teda 

dividendy pre našich akcionárov. 

 

MARKETING 

 

Úlohou oddelenia marketingu je nielen poznať potreby zákazníkov, aj ich v nich 

vyvolávať ponukou nových produktov. Touto cestou sme sa vybrali aj my. Na trh sme prišli 

s ponukou relaxačných balíčkov, vďaka ktorým si má zákazník uvedomiť potrebu relaxu po 

náročnom dni.  Zároveň sme zvažovali aj očakávané predajné príležitosti našej firmy – deň 

otvorených dverí Spojenej školy, Vianočné trhy v Bratislave, Vianočný bazár v Spojenej škole, 

Valentín a iné.  

 

Z charakteru našich výrobkov vyplýva, že cieľová skupina pre naše výrobky sú ženy vo 

veku od 15 – 50 rokov. Najviac zákazníčok máme predovšetkým z radov študentiek a učiteliek 

našej školy. Naše výrobky ponúkame aj vo variante pre pánov, ale aj tieto nakupujú 

predovšetkým dámy ako darčeky pre pánov.  

 

 Konkurenciu pre našu spoločnosť predstavuje ďalšia JA firma, ktorá pôsobí na našej 

škole. Nekonkurujú nám svojimi výrobkami, ale máme rovnakú cieľovú skupinu zákazníkov 

a svoj odbyt uskutočňujeme na rovnakých školských podujatiach. Ďalšie konkurenčné výrobky 

zákazník môže nájsť na rôznych „handmade trhoch“, ale oproti takejto konkurencii máme 

výhodu v nižšej cene.  

 



NA KARTE DOMOV NA PÁSE 
S NÁSTROJMI SI POZRITE 
SKUPINU ŠTÝLY, ODKIAĽ 

MÔŽETE JEDINÝM KLIKNUTÍM 
POUŽIŤ POŽADOVANÉ 

FORMÁTOVANIE. 

VÝROČNÁ SPRÁVA 

POMPEI, JA FIRMA 

 

 

      

 

Propagácia je pre úspech našej firmy veľmi dôležitá. Základná forma našej propagácie, 

ktorá je bezplatná, je profil našej firmy na Facebooku a Instagrame. Na tejto stránke 

zverejňujeme naše produkty, pričom záujemcovia si môžu touto formou výrobky aj objednať. 

Každú predajnú akciu sme spropagovali aj v priestoroch našej školy, takže zákazníci boli 

o našej činnosti informovaní. 

 

ODBYT 
 

 

Výrobky sme predávali na viacerých podujatiach, ktoré organizovala naša škola, napr. 

Deň otvorených dverí Spojenej školy,  Vianočný bazár v Spojenej škole, Valentín a iné. Pri 

predaji sme využili aj možnosť zúčastniť sa Vianočných trhov v Bratislave. Na Františkánskom 

námestí sme mali počas troch dní predajný stánok, pričom tržby z tohto predaja predstavujú 

cca. 600,- €. Vyskúšali sme si komunikovať a pracovať so širokou verejnosťou, resp. 

zahraničnými turistami. Naučili sme sa, že každý zákazník je iný a na každého platia iné 

predajné taktiky.  

 

Vianočné trhy                   Návšteva v Mestskom centre sociálnych služieb v Modre 
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 Počas doterajšej činnosti sme vo výrobe spotrebovali cca. 50 kg mydlovej hmoty, 

pričom v pláne odbytu sme očakávali predaj 12 kg hotových mydiel. Plán sme tak štvornásobne 

prekročili. Pri výrobe šumivých bômb do kúpeľa sme dosiahli hodnoty porovnateľné s plánom 

odbytu.  

 

FINANCIE 
 

Počiatočný kapitál JA firma POMPEI nadobudla predajom akcií. Oddelenie ľudských 

zdrojov predalo 100 ks akcií v menovitej hodnote 1,- €, čo znamená, že základné imanie 

spoločnosti tvorí čiastka 100,- €. Spolu máme 53 akcionárov. 

 

Spoločnosť zároveň dostala dar od občianskeho združenia s názvom Združenie rozvoja 

Spojenej školy. Združenie darovalo našej firme sumu 150,- € na nákup materiálu.  

 

V období medzi založením Združenia a vznikom firmy sme využili aj cudzie zdroje 

poskytnuté Ing. Júliou Fekiačovou a Mgr. Janou Hegyiovou v celkovej sume 150,- €. Tieto 

cudzie zdroje sme v plnej výške splatili. 

 

 

Plán výsledku hospodárenia v €  
(podľa podnikateľského plánu) 

 

Plánované výnosy 695,00 

Plánované náklady 213,30 

Plánovaný zisk 481,70 

Daň (22%) 105,98 

Zisk po zdanení 375,72 
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Prehľad o príjmoch, výdavkoch a výsledku hospodárenia 

(v € k 15. marcu 2017) 

Príjmy z podnikateľskej činnosti (Tržby) 

Príjmy z predaja výrobkov 1 571,42 

Iné príjmy 150,00 

Príjmy SPOLU 1 721,42 

Výdavky na podnikateľskú činnosť 

Výdavky na materiál 927,69 

Mzdy 268,00 

Iné výdavky 194,42 

Výdavky SPOLU 1 390,11 

 

Výsledok hospodárenia 

Príjmy spolu 1 721,42 

Výdavky spolu 1 390,11 

Výsledok hospodárenia 331,31 

Daň z príjmu JA Firmy (21%) 69,57 

Daň z príjmu JA Firmy splatná do JA Slovensko 69,57 

Čistý zisk 261,74 

 

Svojim podpisom overujem správnosť uvedených údajov.         

 
                                                                                         ................................ 

                                                                                         Ing. Júlia Fekiačová 

V Bratislave 16. 3. 2017                            učiteľka                                                                               


