Priebežná správa
JA Firmy

ARM Y

(k 21. marcu 2018)

https://m-army-no.webnode.sk/

Profil JA Firmy
Obchodné meno:

JA Firma M-ARMY-NO

Sídlo firmy:

Stredná odborná škola Hattalova 968/33,
029 01 Námestovo

Založenie:

6. septembra 2017

Predmet podnikania:
➢
➢
➢
➢

Hra pred deti „Spoznaj Oravu“
Tašky (papierové a bavlnené)
Smoothie
Predaj na pôde školy v priestore vyhradený
pre bufet (chlebíčky, vody, džúsy, chipsy, ...)

Počet predaných akcií:

79 ks

Počet akcionárov:

60

Podnikateľské ciele:
➢ Uspokojiť potreby našich zákazníkov
➢ Mať úspech s našimi produktami, chceme aby
bol o ne veľký záujem
➢ Oslovenie potenciálnych zákazníkov
prostredníctvom sociálnych sietí a webu
Učiteľ programu:

Ing. Mgr. Anna Bránická
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Hlavný produkt a ostatné...
Hra Spoznaj Oravu
Naším hlavným ťahákom je hra „Spoznaj Oravu“, prostredníctvom ktorej by sme chceli
aby deti ZŠ ale aj ľudia iných vekových kategórií v okolí spoznávali krásy nášho „menej
známeho“ regiónu Orava. Hra je v dvoch jazykoch: slovenský, anglický. Obsahuje hraciu
dosku, kartičky s otázkami a hraciu kocku spolu s panáčikmi. Čo sa týka ceny, naša hra je
cenovo dostupná pre všetkých takže sa určite všetci dobre zabavíme.

Tašky „Krásne a veselé Vianoce!“
Počas mesiaca december sme na našej škole predali 100 ks tašiek s vianočnými
motívmi. Tašky boli papierové a predávali sa po 1 € = 1 ks. Zisk z jednej tašky pre nás
predstavoval 0,20 €.

Zápisník M-ARMY-NO
Na propagáciu našej firmy sme vytvorili zápisník z dreveného podkladu, na ktorý sme
nalepili zápiskový blok a z druhej strany logo našej JA Firmy. Na kraj podkladu sme
pripevnili aj ceruzu, pomocou ktorej môžu byť zápisky písané.

Bufet
Pre študentov našej školy si naša JA Firma pripravila aj bohato zásobovaný bufet.
Ponúkame v ňom rôzne druhy potravín: chipsy, chlebíčky, smoothie, rôzne druhy sladkostí za
výhodné ceny. Na tomto bufete je najlepšie to, že vlastne zabezpečujeme to, čo chcela väčšina
študentov školy.
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Služby
Zájazd do Olomouca
Kedy?
Ako?
Cena?

02.12.2017 (sobota) – 08:00 nástupište NO
Autobus (61 miest)
13 €/osoba

Informácie o zájazde:
Naša firma organizovala zájazd do českého Olomouca na vianočné trhy. Išli sme tam
autobusom zo Zákamenného. Po ceste sme naberali nových cestujúcich, takže sa nemuseli
dopraviť sami do Námestova. Stáli sme v Zákamennom a odtiaľ sme išli do Námestova,
Tvrdošína a do Dolného Kubína. Potom sme pokračovali priamo na Olomouc. Mali sme aj
medzizastávku na 26. jarmoku vo Valašských Kloboukoch.
Kontakt na zodp. osobu: Jan.Malak@sosno.sk

Zájazd do Krakova
Kedy?
Ako?
Cena?

09.12.2017 (sobota) – 08:00 nástupište NO
Autobus (61 miest)
11 €/osoba

Informácie o zájazde:
Presne týždeň po Olomouci, naša firma organizovala zájazd do poľského mesta Krakov, tiež
na vianočné trhy. Išli sme tam autobusom zo Zákamenného. Taktiež sme naberali nových
cestujúcich, takže sa nemuseli dopraviť sami do Námestova, čo aj tu znamenalo, že zákazníci
sa naberali ľahšie. Veď predsa sa hovorí: „Náš zákazník, náš pán.“ Stáli sme v Zákamennom
a odtiaľ sme išli do Námestova, Tvrdošína a do Trstenej. Potom sme pokračovali priamo na
Krakov. Naši zákazníci mali možnosť vidieť úchvatné trhy a mali tiež možnosť si ísť sami
nakúpiť, napr. do Galerie Krakowskej.
Kontakt na zodp. osobu: Jan.Malak@sosno.sk
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Organizačná štruktúra
Prezident firmy
Ján Malák

Viceprezidentka
ľudských zdrojov a
zástupca prezidenta
Sára Antušáková

Viceprezident
marketingu
Mário Čiernik

Viceprezidentka
výroby
Marianna Balúnová

Viceprezidentka
financií
Monika Polťáková

Zástupca ľudských
zdrojov
Soňa Kvaková

Zástupca marketingu
Mária Bandíková

Zástupca výroby
Ivana Fitáková

Zástupca financií
Michaela Kyrczová

Zamestnanci
ľudských zdrojov
Monika Kondelová
Petra Masiariková
Daniela Žuffová

Zamestnanci
marketingu
Denisa Pempeková
Ivana Stahoňová
Simona Tomaštíková
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Zamestnanci
výroby
Denisa Hellebrandtová
Katarína Kosmeľová
Patrícia Kriššová
Laurencia Osierdová
Patrícia Skočíková
Lucia Vorčáková
Martina Žitňáková

Zamestnanci
financií
Marcela Krišová
Kristína Majdová
Ľubica Urbaníková

https://m-army-no.webnode.sk/

Finančná analýza
Príjmy z podnikateľskej činnosti (tržby)
Suma (€)
100
0
1 341
79,33
1 520,33

Príjmy z predaja tovaru
Príjmy z predaja výrobkov
Príjmy z predaja služby
Iné príjmy
Príjmy SPOLU

Výdavky na podnikateľskú činnosť
Výdavky na nákup tovaru
Výdavky na materiál
Výdavky súvisiace so službami
Mzdy
Iné výdavky
Výdavky SPOLU

Suma (€)
79,56
116,6
1 000
0
95,41
1 291,57

Výsledok hospodárenia
Suma
1520,33
1261,57
258,76

Príjmy spolu
Výdavky spolu
Výsledok hospodárenia
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Budúcnosť
Všetci členovia JA Firmy M-ARMY-NO sú presvedčení o úspešnom napredovaní JA
Firmy aj v budúcnosti. Nemyslíme si, že naša firma by bola odsúdená na titul „Firma jedného
roka“. Výhodou našich produktov je to, že v budúcnosti budú mať mnohonásobne vyššiu cenu
ako teraz. Je to preto, lebo žijeme v 21. storočí a s postupným kráčaním do nasledujúcich
rokov ide dopredu aj spôsob života všetkých nás. Preto napr. naša hra „Spoznaj Oravu“ by už
za pár rokov mohla byť v elektronickej podobe.
A samozrejme s ďalšími rokmi tu bude aj väčšia túžba ľudí spoznávať historické
pamiatky, kultúry, významných dejateľov rôznych krajín alebo regiónov, čo im naša hra
zabezpečí v pohodlí domova.
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ARMY

Ďakuje všetkým za doteraz prejavenú priazeň.
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