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1.

Zhrnutie projektu
JA firma Tikka pôsobí na našej škole v rámci vzdelávacieho programu Aplikovaná

ekonómia v spolupráci s Junior Achievement Slovensko, n. o.
Sme malá skupina 7 študentov odboru dizajn nábytku a interiéru. Naša firma vznikla
v decembri 2017. Pre obchodný názov „tikka“ sme sa rozhodli preto, lebo väčšina našich
produktov je vyrábaná z dreva. Slovo tikka je z fínčiny a znamená doslova ďateľ. Ďateľ, ktorý lieči
stromy. Aj my by sme chceli našimi produktmi „liečiť“. Nie doslovne, ale predovšetkým tým, že
urobíme malú radosť deťom, ktoré sa budú s našimi produktmi hrať.
V decembri minulého roka sme začali vyrábať rôzne drobné produkty špeciálne určené na
vianočné trhy na Františkánskom námestí v Bratislave, kde sme mali spolu so spolužiakmi
z konkurenčnej JA firmy našej školy prenajatý charitatívny stánok. Vyrábali sme rôzne vianočné
ozdoby na stromček, magnetky, lyžice, varešky, lopáriky, prívesky, drevené nástenné hodiny, ale
aj originálne šperky zo živice.

V januári 2018 sa náš podnikateľský nápad začal premieňať na skutočnosť. Zrodil sa ešte
začiatkom decembra, keď sme v našej školskej dielničke vyrezávali drevené ozdoby na
stromček /koníčkov, malých sobov, jelenčekov .../ a napadlo nám, že s drevenými hračkami sa
radi hrajú malé deti. Vtedy sme sa rozhodli vyrobiť rôzne drevené zvieratká zo známych
rozprávok, ktoré deťom číta mamička. Aby dieťatko mohlo rozprávku pri počúvaní aktívne
prežívať. Urobili sme prieskum trhu a zistili sme, že na trhu neexistuje rozprávkový balíček,
ktorý by obsahoval s rozprávkovou knižkou aj postavičky.
Uvažovali sme, ktoré rozprávky by sme mohli „zinteraktívniť“. Nakoniec sme vybrali dvoch
kandidátov: Domček, domček, kto v Tebe býva a Ako dedko ťahal repku.
Náš príbeh je obrazne vyjadrený v aktivitách:
https://view.joomag.com/tikka-group-our-story-tikka-group/0355045001520949009?short
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2.1

Primárny produkt

Primárnym produktom firmy je Rozprávka hrou / read and play/– balíček pre deti
predškolského veku, ktorý bude obsahovať okrem rozprávkovej knižky aj protagonistov - drevené
postavičky – hrdinov rozprávky, aby dieťa mohlo interaktívne prežívať rozprávku a aby sa mohlo
hrať počas toho, ako mu mamička číta.
Na trhu neexistuje interaktívna rozprávka pre malé deti. Vyrobili sme balíčky na motívy
rozprávky Domček, domček, kto v tebe býva. V budúcnosti je horúcim kandidátom rozprávka Ako
dedko ťahá repku.
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Dieťatko si najprv postaví domček z rôznych farebných dielcov, pričom sa učí aj rozoznávať
farby, ako aj počíta /zadný múr 4 modré tehličky, ľavá bočná stena 2 žlté hranolčeky s otvormi na
okienko, pravý múr 2 hnedé tehličky s otvormi na okienko, aby mali zvieratká svetlo, 2 malé
predné múriky z plných zelených tehličiek, múry prikryjeme hnedou doskou, strecha sa skladá zo
6 červených dielcov/. Celý návod na stavbu domčeka je v knižke, ktorú obsahuje rozprávkový
balíček.
Počas čítania rozprávky mamičkou si dieťatko postupne ukladá zvieratká do domčeka.
Myšku, žabku, zajka, líštičku a vĺčika. Zvieratká sú takej veľkosti, že sa zmestia do domčeka. Ale
medveď sa nezmestí a zvalí domček.
Po zbúraní domčeka medveďom sa mamička s dieťatkom chytia za ruky a okolo zvaleného
domčeka tancujú a spievajú pesničku Domček spadol ... na melódiu piesne Pec nám spadla.

2.2

Počiatočný kapitál

vklady akcionárov- predaj ... ks akcií po 1,- €

50,-- €

Pôžička

5,00 €
55,-- €

Spolu

3.

Výroba

Výroba a predaj drobných produktov z dreva, výroba rôznych šperkov, vianočných ozdôb,
hračiek, rozprávkových balíčkov
Naše produkty vyrábame z dreva, ale aj iných materiálov. Niektoré produkty vyrábame
v priestoroch dielní školy, ale aj v domácich súkromných priestoroch.

3.1 Sortiment
Plán

Sortiment
Drevené hodiny
Dosky na krájanie

2 ks
5 ks
5

Skutočnosť
1 ks
5 ks

Vianočné drevené ozdoby
varešky
drevené lyžice
Prívesky z dreva
Drevené kľučenky
Drevené magnetky
Exotické šperky
Drevené hračky
Rozprávka hrou /knižočka s hračkami/
Drevené pánske motýliky

30 ks
5 ks
10 ks
10 ks
20 ks
20 ks
20 ks
10 ks
5 ks
0 ks

30 ks
20 ks
5 ks
10 ks
10 ks
20 ks
10 ks
0 ks
4 ks
5 ks

Pri výrobe rozprávkových balíčkov sme používali farbu BLAKRYL UNI LESK, ktorá je
vhodná na detské hračky a obsahuje certifikát č. C-768937-15.
3.2 Ukážky produktov

6

4.

Finančná analýza

Príjmy z podnikateľskej činnosti (Tržby)
Č.r.

Suma

Príjmy z predaja tovaru

01

0,00

Príjmy z predaja výrobkov

02

336,80

Príjmy z predaja služieb

03

0,00

Iné príjmy

04

0,00

Príjmy SPOLU (r. 01 + r. 02 + r. 03 + r. 04)

05

336,80

Výdavky na podnikateľskú činnosť
Č.r.

Suma

Výdavky na materiál

06

104,76

Výdavky na nákup tovaru

07

0,00

Mzdy

08

0,00

Iné výdavky

09

10,00

Výdavky SPOLU (r. 06 + r. 07 + r. 08 + r. 09)

10

114,76

Výsledok hospodárenia
Č.r.

Suma

Príjmy spolu (r. 05)

11

336,80

Výdavky spolu (r.10)

12

114,76

Výsledok hospodárenia (r. 11 - r. 12)
Daň z príjmu JA Firmy (21 % z r. 13) - zaokrúhľuje sa na eurocenty

13

222,04

smerom nadol

14

46,62

Daň z príjmu JA Firmy splatná do JA Slovensko

15

46,62

Čistý zisk / Strata (r. 13 - r. 15)

16

175,42

Pomocné výpočty
Č.r.

Počet ks emitovaných akcií

001

50

Nominálna hodnota jednej akcie

002

1,00

Celková hodnota upísaných akcií (r. 001 x r. 002)

003

50,00

Zostatok peňazí v pokladni

006

272,04

Plán v
eurách

Druhy nákladov
Spotreba materiálu (šnúrky, úchytky, drôtiky, lak,
obalový materiál, kolieska na kľučenky, spojovací
materiál, farby, krabičky)
Plagáty

7

Skutočnosť

140

104,76

40

Uhradené
z prostriedkov

460 €

školy
Poskytnutá
zdarma
Zo školských
zásob
10
Zatiaľ sme
nevyplatili
114,76

Plán v
eurách
600 eur

Skutočnosť v
eurách
336,80

Tlač

60

Kancelárske potreby /tlačivá na doklady, papier/
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Poplatky
Mzdové náklady

10
200
náklady spolu
Výnosy

Tržby z predaja výrobkov
Plánovaný čistý zisk 118,50 €
Doterajší skutočný čistý zisk 175,42

Ak zhodnotíme naše financie, vzhľadom na to, že sme malý tím, ktorý sa skladá len zo siedmich
členov, pracovali sme celkom dobre. Výnosy sme síce nedosiahli až také vysoké, ako sme
plánovali, ale za to náklady boli nižšie aj z toho dôvodu, že niektoré položky sme získali
sponzorsky.
Mzdy vyplatíme až na konci obdobia. Predpokladáme, že predáme ešte rozprávkové balíčky.
Pokiaľ ide o charitu, vyrobili sme aj drobné drevené suveníry pre našich partnerov na projektové
stretnutie Erasmus+ v Taliansku. Okrem toho chceme navštíviť susednú škôlku, zahrať im
rozprávku a darovať 1 rozprávkový balíček.

5.

Marketing
Našimi výsledkami je zostrojenie loga, katalógu, webstránky, FB group, časopisu.
Naše výrobky sme propagovali aj prostredníctvom násteniek na škole. Informácie

o produktoch sme šírili taktiež formou letákov.
http://tikkagroup8.webnode.sk/
https://view.joomag.com/tikka-group-our-story-tikka-group/0355045001520949009?short
https://storysta.com/p/tikkagroup/6444854108
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6.

Aktivity
Vianočné trhy

Školenie manažmentu 10. Októbra 2017

Školenie Prezentačné zručnosti február 2018
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7.

Oddelenie ľudských zdrojov
Tím nášho oddelenia ľudských zdrojov je zodpovedný za plán miezd, informácie o mzdách,

zaznamenávanie dochádzky, vedenie záznamov o akcionároch, informovanie o činnostiach
ostatných oddelení, zabezpečenie jednoty a súdržnosti firmy. Taktiež jeho úlohou je udržiavanie
podnikovej morálky, riešenie konfliktov a zabezpečenie efektívneho fungovania jednotlivých
členov firmy.
6.1 Úlohy oddelenia ľudských zdrojov
1. Rozvíja plán miezd a zaznamenáva údaje týkajúce sa miezd
2. Zaznamenáva dochádzku a iné údaje do výplatnej listiny
3. Hodnotí jednotlivých pracovníkov po dohode s manažmentom
4. Robí pohovory so zamestnancami

6.2 Mzdy
Minimálna mzda zamestnanca je 0,30 € za hodinu a minimálna odmena za riadenie je 2 € za
obdobie fungovania JA firmy.Počet akcionárov je 50.

6.3 Organizačná schéma

Prezident

Boris Hajdú

Viceprezidentka

pre marketing

Viceprezident

Viceprezidentka

Viceprezident

pre financie

pre ľudské
zdroje

pre výrobu

Martina
Szafarzyňska

Lukáš Takács

Nguyen
Phuong Thuy

Ivan Šnegoň

Anna
Krasnovská
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Jakub Látal

