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PRE NAŠICH AKCIONÁROV
Pre našich akcionárov
Vážení akcionári,
Dovoľte nám predložiť Vám výročnú správu o činnosti 8smičky, JA firmy, na
Gymnáziu sv. Vincenta de Paul v Leviciach. Cieľom tejto správy je ohodnotenie činnosti v
našej spoločnosti.
8smička, JA firma bola založená v školskom roku 2017/2018, prostredníctvom programu
Aplikovaná ekonómia. Na ustanovujúcom valnom zhromaždení boli odhlasované stanovy a
Zmluva o združení, ktorými sa počas pôsobenia firmy riadime. Členov nášho týmu je 8 a od
toho je aj odvodený názov našej spoločnosti.
Predmetom nášho podnikania je predaj organických mydiel, šumivých guličiek do
kúpeľa a tak isto aj vedenie školského bufetu. V bufete sa nachádza široký sortiment
výrobkov ktoré si môžu študenti našej školy zakúpiť počas prestávok. zaviazali sme sa
nepredávať sladkosti a to aj dodržujeme. Svojou činnosťou sme sa snažili dosiahnuť čo
najvyšší zisk a spokojnosť našich učiteľov, študentov a zákazníkov.
Ja ako prezidentka JA Firmy 8smička, by som sa chcela poďakovať viceprezidentom a
zamestnancom našej firmy za dobre odvedenú prácu.
Podnikanie našej firmy nebolo vždy jednoduché. sprevádzali nás rôzne problémy, ktoré sme
spoločne prekonali a dokázali sme to dotiahnuť až do konce, pričom akcionárom vrátime ich
vklady spolu so sľúbenou dividendou.

Mária Anna Bednáriková
prezidentka 8smička, Ja Firma
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FINANCIE
Financie
Hlavnou úlohou nášho oddelenia je vedenie finančných záznamov, viesť správu o financiách
a tiež informovať členov, akcionárov a členov dozornej rady o stave JA Firmy. JA Firma
8smička dosiahla do 01.03.2018 kladný hospodársky výsledok. Na začiatku činnosti sme
získali počiatočný kapitál vo výške 100 € predajom akcii akcionárom po 1€ 100 kusov.

Výdavky

Suma v €

Výdavky na materiál

6,54

● Výdavky pekáreň do 25.02.2018

594,70

● Výdavky na bagety

233,44

● Ostatný tovar v bufete

124,54

Výdavky na tovar v bufete spolu

952,68

Mydlo a guličky

205,40

Punč

27,00

Mzdy

50,00

Iné výdavky

42,49

Výdavky spolu

1284,11
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FINANCIE

Príjmy

Suma v €

Bufet

1254,00

Mydlo a guličky

305,00

Predaj akcií

100,00

Spolu

1659,00

Zisk

Suma v €

Spolu

374,89
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ĽUDSKÉ ZDROJE
Ľudské zdroje
Personálne obsadenie oddelenia:
Viceprezident: Diana Dudášová
Oddelenie ľudských zdrojov je zodpovedné za zaznamenávanie dochádzky, tvorbu a kontrolu
plnenia plánu miezd, dodržiavanie a vyplácanie stanovenej mzdy 0,30€/h, zhotovenie
výplatnej listiny, motiváciu, pomáhanie ostatným členom firmy aby vedeli pracovať ako tím.
Okrem týchto úloh má oddelenie ľudských zdrojov aj zodpovednosť voči spoločnosti, a to
byť informovaný o problémoch jednotlivých oddelení a spolu s ostatnými členmi spoločnosti
sa ich snažiť vyriešiť.

Študentská spoločnosť 8smička má 4 zamestnancov + prezident a 4 viceprezidenti, z toho na:
●
●
●
●

Oddelení ľudských zdrojov
Oddelení marketingu
Oddelení výroby
Oddelení financií

Odmeňovanie zamestnancov v našej firme je nasledovné:
Mzda za vykonanú prácu pre zamestnancov firmy je stanovená takto:
● Mzda manažmentu je 2 €/obdobie
● Mzda ostatných pracovníkov je 0,30 €/hodina

Celkovo 8smička, JA firma vyplatila zamestnancom a manažmentu 49,3€.
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ĽUDSKÉ ZDROJE
Počet odpracovaných hodín

Spolu €

Mária Anna Bednáriková 0,30€

16

4,8

Šimon Herc

0,30€

16

4,8

Diana Dudášová

0,30€

15

4,5

Viktória Horváthová

0,30€

15

4,5

Jakub Stehlík

0,30€

18

5,4

Branislav Gobo

0,30€

18

5,4

Silvia Drozdíková

0,30€

15

4,5

Lukáš Herc

0,30€

18

5,4

131

39,3

Meno a priezvisko

Spolu

Mzdová sadzba/hodina

Meno a priezvisko

Mzda za funkčné obdobie

Mária Anna Bednáriková

2,00€

Šimon Herc

2,00€

Diana Dudášová

2,00€

Lukáš Herc

2,00€

Branislav Gobo

2,00€

Spolu manažment

10€
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VÝROBA
Výroba
V školskom roku 2017/2018 sa študentskej firme 8smička podarilo splniť vytýčené ciele
a zároveň potvrdila schopnosť čeliť novým výzvam, ktoré nás nútia byť efektívnejší,
rýchlejší a flexibilnejší.
V tomto školskom roku sme sa zamerali na 2 hlavné oblasti v ktorých sme podnikali, a
to: činnosť bufetu a predaj mydiel.
ŠKOLSKÝ BUFET
Našou úlohou bolo objednávať pečivo z pekárne v Novej Dedine a následne ho predávať
v školskom bufete. Týmto sme pomohli viacerým ľuďom na škole, keďže sa nie raz stane,
že si niekto zabudne desiatu, alebo nemá obed. Tovar nám doručili zamestnanci pekárne
priamo do školy v skorých ranných hodinách a my sme ho už ďalej sprostredkovali
študentom. Náš sortiment nebol spočiatku veľmi pestrý. Tvorilo ho len pár druhov pečiva
(pizzové rožky, pizzové osúchy, čokoládové, vanilkové a marhuľové croissanty,
švajčiarky, a voda), no postupom času sme začali pridávať ďalšie a ďalšie druhy a dnes by
ste už u nás našli aj ovocný koláč, tvarohový koláč, šunkovú, salámovú a debrecínsku
bagetu, džúsy, či müsli tyčinky.
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PREDAJ MYDIEL
Pri predaji mydiel sme presne vedeli ktorou cestou sa bude naša činnosť uberať, a čo
presne budeme predávať. Zamerali sme sa na predaj prírodných mydiel a guličiek do
kúpeľa, ktoré nám dodávala Mydláreň Ilúzia. Náš sortiment sme v tomto prípade nijako
neobohacovali, každý mal možnosť kúpiť si mydlo aké len chcel. Ponuka bola naozaj
široká. Vône mydiel boli napríklad: jablkové, levanduľové, papájové, kozie mlieko,
čokoládové a mnohé iné. Mydlá sme balili do priehľadných fólii, ozdobili, a boli
pripravené na predaj.

Do konca pôsobenia firmy 8smička by sme chceli udržať úspešnosť aspoň na tom bode,
kde je teraz, a ak to bude možné, môžeme ešte niečo vylepšiť.
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MARKETING
Marketing
Naša firma nie je dlho na trhu ale náš marketing je založený na kvalite nášho výrobku
ktorým sa snažíme zaujať našich zákazníkov.
Cieľom marketingového oddelenia je zvyšovať povedomie zákazníkov o produktoch a
činnosti našej firmy. Našimi cieľovými zákazníkmi sa stali najmä zamestnanci, žiaci našej
školy a rodičia.

Produkt
Našim produktom sú mydlá a guličky
do kúpeľa v darčekovom balení.
Mydlá sú pre rôzne typy pokožky a
rôznych vôní.
Popri predaji týchto produktov
prevádzkujeme aj školský bufet kde
sú k dispozícií potraviny pre žiakov a
zamestnancov našej školy.

Miesto
Našu firmu sme prezentovali na rôznych akciách ako sú Vianočné trhy, Deň otvorených
dverí, Dni mesta, Farské trhy a iné , čím sme prispievali k šíreniu jej dobrého mena a
propagovaniu našich výrobkov. Naše výrobky sa dajú objednať aj cez našu facebookovú
stránku: https://www.facebook.com/8smickaJAFirma/.
Cena
Cenová politika je kľúčovou časťou marketingu. Naše ceny ovplyvňovala predovšetkým
výška nákladov a tiež úroveň konkurenčných firiem. Ceny sa snažíme prispôsobovať tak,
aby boli spokojní zákazníci, ale aby sme si aj pokryli naše výdavky. Dúfame že kvalita aj
cena našich výrobkov zabezpečí aj budúcnosti ich dopyt.
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MARKETING
Zhrnutie
8smička, JA Firma bola založená v rámci voliteľného predmetu Aplikovaná ekonómia na
Gymnáziu sv. Vincenta de Paul v Leviciach. Program Aplikovaná ekonómia podporuje
nezisková vzdelávacia organizácia JA Slovensko, člen skupiny JA Worldwide.
Oficiálnym miestom nášho podnikania bude naše gymnázium. 8smička, JA Firma je
spoločnosť, ktorá má viacero predmetov podnikania, preto predmetom našej činnosti bol
predaj kozmetických doplnkov, dekoratívnych a úžitkových predmetov a vedenie školského
bufetu.
Hlavnými zákazníkmi našej JA Firmy boli študenti a učitelia našej školy, ktorí mali záujem
o naše služby. Najdôležitejším cieľom našej firmy bola spokojnosť našich zákazníkov.
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