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ZHRNUTIE                                Obsah 
Názov firmy:SweetsMade, JA FIRMA 

Krajina: Slovensko 

Motto: „Rusnácku dobrotku si daj a zážitok si vychutnaj!“ 

Kontakt: sweetsmade2@gmail.com 

 

 

Naša vízia 
Chceme osladiť každodenný život našim  

milým a jedinečným zákazníkom. 

 

Produkt                                             Marketing                            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Finančná správa 

 

 

 

„Rusnacke dobrotky si daj a zážitok si vychutnaj!“. 

 

Často mávate chuť na niečo sladké 

a neviete čím by ste ju zahnali? Upiecť 

si niečo alebo staviť na overenú 

klasiku v obchodoch?  

Máme pre Vás lepšiu alternatívu, v 

obchode si kúpiť doma upečené 

sladkosti bez konzervantov, farbív, 

dochucovadiel. Proste také, ako od 

starej mamy.  

Každý výrobok je robený ručne, 

s láskou a z ingrediencií, ktoré 

používame doma pre našich 

najbližších. 

Zabudnite na klasiku a nechajte sa 

zlákať našimi  

Rusnackymi dobrotami!  

 

Preferujeme osobný predaj, pretože 

chceme poznať našich zákazníkov 

a využívame aj jednorazové akcie ako 

sú vianočné trhy, veľtrhy a podobne.  

Svoje meno šírime na webovej stránke 

a facebooku  Využívame aj 

informačné letáky, youtube a na 

objednávky a prípadné dotazy 

využívame aj mailovú komunikáciu. 

Príjmy:  2049,52 €   

Výdavky:  1895,42 € 

Čistý zisk:      121,74 € 

 

Finančná správa 

1. Zhrnutie 

2. Produkt 

3.Marketing 

4. Finančná správa 

5. Manažment 

6. Sponzori  

7. Budúcnosť  

8. Prílohy 
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PRODUKT 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SweetsMade, JA Firma vyrába výrobky, ktoré sú výsledkom našej kreativity a 

originality, ktorú určite ocenia naši koneční spotrebitelia. V rámci našich možností 

vyrábame domáce výrobky z najkvalitnejších dostupných kvalitných surovín, ktoré 

spĺňajú všetky požiadavky a kritéria dané Správnou výrobnou praxou pre túto skupinu 

výrobkov. 

 

 
Dúhový kokos 

 

Ak zmiešate puding, med, kakao, orechy a 

olej s tvorivým duchom a nakoniec obalíte v 

čerstvom kokose, s trochou tajomstva, 

vznikne táto guľka mnohých chutí a farieb, 

ktorej neodoláte. 

 

Bábovka do vrecka 

 

Že toto nie je nič nové?  My vám ponúkame 

mini verziu. 

Klasický recept sme obohatili o cereálie, Zdravá 

výživa má u nás zelenú. 

 

Cake pop - Tortičky na paličke 

 

Jedinečná chuť, jedinečný dizajn. Top 

produkt našej firmy. Verte, že ich 

lahodná chuť Vás dostane. Tieto 

cukrovinky nekúpite nikde inde, len u 

nás, sú jedným z jedinečných výrobkov 

našej firmy. 
 
 

Predstavujeme naše Rusnacke dobrotky! 

! 
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Makové pokušenie 

 

Zázrak chutí z lístkového cesta, makovej plnky 

a kúskov ovocia v podobe vrtuliek. 

 

 

Handmadecacaoring 

 

Originálne kakaové kolieska s výnimočnou a zároveň 

novou chuťou. 

Pripravili sme si dobrotu, za akú zvyknete dať v 

obchode nemalý peniaz. V našej verzii nie sú žiadne 

konzervanty a navyše sa vyznačuje svojou 

nadýchanosťou. 
 

 

 

Ples príšer  

Ak sme vás doposiaľ nezaujali tak 

toto vás dostane. Príšerky sú 

vyrobené  nie len na vizuálny 

pôžitok, ale aj na chuťové  

potešenie. 
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MARKETING                 MIESTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUKT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sweetsmade JA FIRMA  sa rozhodla 

vyrábať výrobky, ktoré uspokoja 

chúťky zákazníkov. Mali sme pocit, 

že na trhu chýba niečo domáce 

vyrobené s láskou a ochotou. Chceli 

sme osladiť každodenný, nudný  život 

a priniesť tak nový chuťový pôžitok. 

O potrebe nášho produktu nás 

presvedčil aj prieskum trhu. Keďže 

naša škola je spojená so základnou 

školou, deti naše produkty privítali s 

veľkou radosťou. 

Náš produkt si môžete zakúpiť 

v školskom bufete, ktorý 

prevádzkujeme a taktiež nám môžete 

zaslať objednávku na náš firemný email  

sweetsmade2@gmail.com alebo aj na 

facebookový účet: SweetsMade, kde 

sme vám stále k dispozícií.  

 

PREDAJNÉ 

AKCIE 

Často mávame chuť na niečo sladké a 

neviete čím by sme ju zahnali. Čo tak si 

to skúsiť vyrobiť doma sami s 

vedomím, že vieme aké ingrediencie 

sme použili na výrobu ? Nie každý to 

dokáže alebo sa mu akurát nechce 

poprípade nemá čas. Preto sme prišli na 

trh my. Každý jeden náš výrobok je 

vyrábaný ručne, s láskou a z 

ingrediencií, ktoré používame doma pre 

našich najbližších. 

Pri marketingu sme sa rozhodli využiť 

osvedčenú stratégiu 4P (product, price, 

place, promotion). 
Príležitosti pri ktorých sme 

mali možnosť predávať naše 

výrobky: 

 DOD 

 Školský bufet 

 Školské akcie 

 Veľtrh cvičných firiem 

 

 

Náš stánok na veľtrhu cvičných 

firiem 
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PROPAGÁCIA 

 

Online propagácia 
 

 

 

 

 

 

 

 

Offline propagácia 

 

 

 

Pri tvorbe ceny sme 

vychádzali z nákladov na 

jednotlivé výrobky a 

výslednú cenu 

prispôsobujeme trhu 

Na propagáciu firmy 

využívame najmä našu webovú 

stránku  

www.ja-firma.estranky.sk/.  

Poskytuje zákazníkom 

informácie o spoločnosti, 

produkte a  novinkách. 

Prostredníctvom facebooku 

propagujeme naše akcie 

a informujeme o novinkách 

a živote našej firmy. 

Pre offline propagáciu našich 

výrobkov  sme využili hlavne 

predajné akcie na DOD, 

karneval ZŠ, veľtrhu cvičných 

a JA firiem na našej škole, kde 

sme využili osobný kontakt 

spojený s ochutnávkou. 

Média 

Naša spoločnosť  mala možnosť sa objaviť aj  

v Podduklianskych novinkách. 

 

 

Cenník na našom lokálnom trhu 

Gaštanové pokušenie: 0,35 eur/kus 

Dúhový kokos: 0,20 eur/kus 

Bábovka do vrecka: 0,60 eur/kus 

Cake Pop: 0,35 eur/kus 

Handmadecacaoring: 0,80 eur/kus  

Ples príšer: 0,52 eur/kus 

 

 

CENA  
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FINANCIE  

Oddelenie vedie záznamy o výdavkoch a príjmoch, ktoré sú potrebným nástrojom na 

tvorbu výkazov. Pravidelne kontroluje všetky transakcie, poskytuje informácie o zisku, 

prípadne o stratách spoločnosti. Zodpovedne vystavujeme potrebné doklady a 

informujeme manažment o stave financií, ako aj o plánovaných príjmoch a výdavkoch 

JA Firmy. Náš tím sa snaží o najefektívnejšie využitie finančných prostriedkov pre 

dosiahnutie, čo najvyššieho zisku a spokojnosti zákazníkov, akcionárov 

a zamestnancov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príjmy z podnikateľskej činnosti (Tržby) 

  Č.r. Suma 

Príjmy z predaja tovaru 01 307,93 

Príjmy z predaja výrobkov 02 340,99 

Príjmy z predaja služieb 03 1400,60 

Iné príjmy 04 0,00 

Príjmy SPOLU (r. 01 + r. 02 + 

r. 03 + r. 04) 

05 2049,52 

    
 
Výdavky na podnikateľskú činnosť 

  Č.r. Suma 

Výdavky na materiál 06 138,34 

Výdavky na nákup tovaru 07 217,14 

Mzdy 08 55,00 

Iné výdavky 09 1484,94 

Výdavky SPOLU (r. 06 + r. 07 + 

r. 08 + r. 09) 

10 1895,42 

 
 
Výsledok hospodárenia 

  Č.r. Suma 

Príjmy spolu (r. 05) 11 2049,52 

Výdavky spolu (r.10) 12 1895,42 

Výsledok hospodárenia (r. 11 - 

r. 12) 

13 154,10 

Daň z príjmu JA Firmy (21 % z 

r. 13) - zaokrúhľuje sa na 

eurocenty smerom nadol 

14 32,36 

Daň z príjmu JA Firmy splatná 

do JA Slovensko 

15 32,36 

Čistý zisk / Strata (r. 13 - r. 15) 16 121,74 
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MANAŽMENT 

Úspešnosť našej študentskej spoločnosti spočíva v efektívnom a prehľadnom 

fungovaní štyroch hlavných oddelení, a to oddelenie pre výrobu, financie, marketing a 

ľudské zdroje. Organizačnú štruktúru vrátane prezidenta a viceprezidentov tvorí 11 

zamestnancov. Každý z 11 študentov má osobitné úlohy v oddelení, kde pôsobí a riadi 

sa hlavnými zásadami nášho tímu: prosperita, kvalita, integrita.  

Vzhľadom na pribúdajúcu náročnosť práce došlo k niektorým personálnym zmenám.  

Martina Erika Bosáková  odovzdala vedenie oddelenia financií Nikole Olearnikovej a 

prevzala oddelenie ľudských zdrojov, kde môže lepšie využiť svoje schopnosti. 

Aj keď sme začali ako kolegovia, množstvo práce a úsilia, ktoré priniesli všetci 11 

študenti nás stmelilo a vytvorili sme našu SweetsMade rodinu. Naše hlavné zásady sa 

netýkali iba úspechu, ale boli orientované aj na ľudí. 
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Volám sa Radka,  mám 17 rokov a je mi cťou byť  

prezidentkou firmy SweetsMade. Som 

ambiciózne, komunikatívne dievča, vždy 

s úsmevom na tvári. Mojou silnou stránkou  je 

cieľavedomosť  a kreatívnosť , vždy s vecami pod 

kontrolou. Viem si presadiť svoj názor ale 

rešpektujem aj názory ostatných členov firmy. 

Medzi moje voľno časové  aktivity a záľuby patrí 

hranie volejbalu a spievanie. 

Mojím hlavným cieľom v JA Firme je dosahovať 

výborné výsledky a zisk. 

 

Volám sa Petra, mám 18 

rokov a som 

viceprezidentkou marketingu. 

Mám pozitívny vzťah 

k športu, prírode a taktiež 

k čítaniu kníh a počúvaniu 

hudby. Mojimi silnými 

stránkami sú vnímavosť 

empatia a úprimnosť. V našej 

firme sa budem vždy snažiť 

triezvo posúdiť a patrične 

oceniť názory druhých a tým 

viesť firmu k čo najväčšiemu 

úspechu.  

 

Volám sa Martina Erika, 

mám 18 rokov. Som 

viceprezidentka pre ľudské 

zdroje. Medzi moje silné 

stránky patrí kreativita, 

fantázia, tímová práca. 

Rada organizujem rôzne 

spoločenské akcie. Pri práci 

s ľuďmi uprednostňujem 

dobrú náladu, smiech 

a samozrejme beriem do 

úvahy všetky dobré nápady. 

Verím, že všetci v mojom 

oddelení sa budú cítiť 

dobre. 

 

Volám sa Iveta, mám 17 

rokov. Som viceprezidentka  

výroby. Veľmi rada pracujem 

s ľuďmi,  som zodpovedná  

a disciplinovaná, čo mi určite 

pomôže k tomu, aby som 

svoje oddelenie viedla 

zodpovedne a spolu s ďalšími 

ľuďmi robila našu firmu 

úspešnou.Vynaložím všetko 

svoje úsilie na to aby naše 

výrobky boli nie len jedinečné 

ale aj absolútne kvalitné 

a vyrobené podľa zásad 

Správnej výrobnej praxe. Keď 

nepracujem rada venujem čas 

športu a spievaniu. 

 

Volám sa Nikola mám 17 

rokov. Som 

viceprezidentkou oddelenia 

financií. Medzi moje silné 

stránky patrí najmä 

komunikatívnosť a tiež 

spolupráca s ľuďmi a láska 

k číslam. Vo svojom 

oddelení som zodpovedná 

za všetko, čo je spojené s 

financiami. Vyžaduje si to 

precíznosť a zodpovednosť 

a presne tak budem viesť 

svoj tím. Samozrejme, že 

k tomu patrí aj dobrá 

nálada a radosť z práce 
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SPONZORI 

 

 

 

 

 

BUDÚCNOSŤ  

 Aj keď naše pôsobenie na trhu je krátke naše ciele do budúcnosti sú 

ambiciózne: 

1. Zviditeľniť a presadiť domáce cukrovinky na trhu. 

Naša spoločnosť neustále pracuje na  propagácii spoločnosti a výrobkov 

na sociálnych sieťach a chystáme biznis video, ktoré umiestnime na 

youtoobe.  

 

2. Vylepšiť už predávané cukrovinky. 

Neustále komunikujeme so zákazníkmi a snažíme sa naše výrobky čo 

najviac priblížiť ich ideálom. Chceme ponúknuť väčšiu variabilitu 

príchutí, tvarov a balenia. 

 

3. Nadviazať spoluprácu s drobnými podnikateľmi. 

V blízkej dobe sa chystáme ponúknuť naše produkty rôznym drobným 

predajniam v našom okolí. 

 

4. Viac predávať aj na webovej stránke. 

Do popredia našej spoločnosti by sme chceli dostať hlavne predaj 

pomocou našej internetovej stránky - www.ja-firma.estranky.sk/ 

a facebooku. 

 Marián Fedoroňko, 

MARIFE 

 Združenie rodičov pri OA 

Spojená škola Svidník 

 OTM Ondrej Tyč 

 PSS SVIDNÍK, a.s. 

 

Aj keď sme začali ako kolegovia, 

množstvo práce a úsilia, ktoré 

priniesli všetci 11 študenti nás 

stmelilo a vytvorili sme našu 

SweetsMade rodinu. Naše 

hlavné zásady sa netýkajú iba 

úspechu, ale sú orientované aj 

na ľudí. 
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PRÍLOHY 

 

Obrazové prílohy 
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47% 53% 

Počet výrobkov 

Plánovaný počet Realizovaný počet 
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Výdavky na tovar Príjmy za tovar 

217,14 
307,93 

BUFET 

Príjmy  Výdavky 

1400,6 

1459,74 
Študentský ples 
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KNÍHKUPECTVO HVIEZDOSLAV, s.r.o., 

Stropkov, Drogéria, farby - laky, 

papiernictvo, Ivan Čvaň Svidník, 

Slovenská sporiteľňa, Giraltovce, 

Papiernictvo Coltsun, Stropkov, 

MARIFE, s.r.o. Hrabovčík, 

POSKIMEX, s. r. o.Svidník, 

Branislav Fedorkovič - BS AUTOUMYVÁREŇ Stropkov, 

Ivan Labun R-MAF - bezpečnostná služba Svidník, 

KESSEL, s. r. o. Hračky Stropkov 

Martin Štec MaS Humenné, 

OTM Ondrej Tyč, Svidník, 

AQUARUTHENIA Svidník 

a ďalší...  

 

 

 

 

ĎAKUJEME ! 


