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Príhovor prezidentky  

 Volám sa Klaudia Culáková a v JA Firme Twentyone stars zastávam funkciu 

prezidentky. Prijatím tejto úlohy som na seba zobrala zodpovednosť za celý chod JA Firmy 

Twentyone stars. Snažím sa zabezpečiť všetku spokojnosť zákazníkov, členov JA Firmy 

a vytvoriť pre nich vhodné pracovné podmienky a prostredie. 

JA Firma Twentyone stars, pôsobí na Súkromnej strednej odbornej škole podnikania 

v Bytči v rámci voliteľného predmetu Aplikovaná Ekonomika (APE), ktorý podporuje 

nezisková organizácia Junior Achievement Slovensko -  Mládež pre budúcnosť. 

Naša firma funguje dobre. Ak sa vyskytol problém, riešili sme ho spoločne. Vzhľadom 

na výsledky som s činnosťou JA Firmy veľmi spokojná. 

Na začiatku bolo najťažším problémom niektorých študentov nedostatočná motivácia 

a odmietanie robiť svoju prácu. Tieto problémy sme vyriešili spravodlivým zadelením 

náhodných úloh medzi členom našej firmy.  

Ako prezidentka JA Firmy, by som sa chcela  poďakovať všetkým zamestnancov JA 

Firmy za ich odvedenú prácu. Osobitne by som sa chcela poďakovať viceprezidentom za ich 

prácu v JA Firme. Viceprezidentke výroby za dobrú organizáciu vo výrobnom oddelení. 

Viceprezidentke financií za správne vedenie účtovníctva a za efektívne hospodárenie 

s finančnými prostriedkami JA Firmy. Viceprezidentovi marketingu za reklamu JA Firmy 

a nakoniec viceprezidentke ľudských zdrojov za evidenciu a kontrolu dochádzky a za 

spravodlivé odmeny.  

Vedomosti, ktoré sme získali, určite využijeme aj neskôr, ak sa dostaneme do 

skutočného podnikateľského prostredia alebo prostredia marketingu a manažmentu. 

Na záver chcem podotknúť, že podnikanie JA Firmy nie je vôbec jednoduché. Bolo 

sprevádzané rôznymi problémami a to od veľkej nechuti vyrábať produkty. Napriek tomu sa 

snažíme, aby sme to dotiahli do úspešného konca. Nechceme sklamať našich akcionárov 

a vrátime im ich vklady aj s dividendou.  

 

 

 

 

Klaudia Culáková 

Prezidentka Twentyone stars 



Správa oddelenia ľudských zdrojov  

Volám sa Radoslava Malíková a v JA Firme zastávam funkciu viceprezidentky ľudských 

zdrojov.  

Úlohou oddelenia ľudských zdrojov je zabezpečenie komunikácie s akcionármi, objektívne 

hodnotenie, odmeňovanie zamestnancov a ich motivácia, riešenie problémov v oblasti 

organizačnej štruktúry.  

Oddelenie ľudských zdrojov nieslo zodpovednosť pri plnení týchto úloh:  

 Evidovanie dochádzky  

 Vedenie spoločnosti k úspechu  

Organizačná štruktúra  

Klaudia Culáková – Prezidentka  

 

Radoslava Malíková Michal Labo Lenka Rosinová Simona Chlebinová 

Viceprezidentka 
ľudských zdrojov 

Viceprezident 
marketingu 

Viceprezidentka 
financií 

Viceprezidentka 
výroby 

 

Aktivity firmy  

Halloween – Naša firma si pripravila pre žiakov halloweensky večierok, ktorý sa konal 28. 10.  

Vianočný večierok – Konal sa 23. 10. Celá škola sa zišla v jednej určenej triede.  

Červené stužky  

Valentínska pošta  

Biela pastelka  

 

Radoslava Malíková – viceprezidentka ľudských zdrojov 

 

 

Správa oddelenia výroby 

Moje meno je Simona Chlebinová a v JA Firme zastávam funkciu viceprezidentky výroby  



Voňavé vrecúška – Vrecúška z látky sme plnili levanduľou. Ozdobené boli farebnými stužkami 

väčšinou vo farbe látky. Vrecúška sme triedili podľa veľkosti na stredné, malé a veľké. 

Sadrové sošky – Sošky sme vyrábali zo sadry. Nastriekané boli strieborným sprejom.  

Drevené kolieska –  Drevené kolieska zobrazovali 4 ročné obdobia (jar, leto, jeseň, zima). 

Ozdobné kamienky – Kamienky sme vyzdobovali servítkovou technikou. Sú vhodné do 

kvetináčov, prípadne na dekoráciu v pohodlí domova.  

Zaváraninové poháre – Na zaváraninové poháre sme natierali pastu 

Snehuliaci  – Snehuliaci boli vyrábaní z ponožiek. Boli plnení žitom.  

 

Bezpečnosť na cestách – Na podnet viacerých dopravných nehôd a nehody našej známej  

sme sa zhodli na projekte „Bezpečný bicykel“. Týmto projektom chceme poukázať na 

nevybavenosť bezpečnostných prvkov pri predaji bicyklov. Náš projekt sme zamerali na 

bezpečnosť cyklistov na cestách. Cieľom projektu je znížiť nehodovosť a neopatrnosť vodičov 

voči cyklistom a cyklistov voči vodičom.  

  

Simona Chlebinová – viceprezidentka výroby 

 

Správa oddelenia marketingu  

Ja sa volám Michal Labo a v JA Firme zastávam funkciu viceprezidentka marketingu.  

Moje povinnosti v oddelení marketingu boli nasledujúce:  

 Stanoviť ciele predaja  

 Rozvíjať verejné reklamné kampane  

 Vykonávať prieskum trhu  

Splnené ciele: 

 Pravidelná príprava plagátov  

 Pravidelná propagácia výrobkov 

 

Michal Labo – viceprezident marketingu 

 



 

Správa oddelenia finančných zdrojov  

Volám sa Lenka Rosinová a v JA Firme zastávam funkciu viceprezidentky financií. 

Mojou hlavnou úlohou je vedenie finančných záznamov, financiách  

Základný kapitál sme získali predajom akcií. Emitovaných bolo .... kusov akcií 

v nominálnej hodnote .....€. Vložením peňazí ľudia prejavili dôveru našej JA Firme Twentyone 

stars.  

Po zaplatení registračného poplatku a po obdŕžaní zakladacej listiny pod vedením 

našej pani učiteľky JA Aplikovanej ekonómie ::... PhDr. Edity Šamajovej sme rozbehli svoju 

podnikateľskú činnosť.  

 Vklady akcionárov – predaj  50 ks 

(akcia = 3 €)  50 x3=  150€ 

 

 

Lenka Rosinová – viceprezidentka finančných zdrojov 

 

 

Správa dozornej rady  
 

 Dozorná rada JA Firmy Twentyone stars veľmi pozitívne hodnotí plnenie 

rozhodujúcich ukazovateľov pre chod JA Firmy v oblasti výkonov, nákladov, 

finančných prostriedkov, zdrojov, ako aj plnenie úloh v činnosti marketingu.  

  

 Dozorná rada súhlasí so mzdami vyplatenými zamestnancom JA Firmy a 

manažmentu za obdobie 2016/2017 a s vyplatením podielov zamestnancov na zisku. 

Dozorná rada ďakuje celej JA Firme Twentyone stars za vzorný, zodpovedný a 

úspešný prístup k podnikaniu.  

 

Mgr. Darina Pavelčíková - predseda dozornej rady 

  


