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A4U, JA firma 

Sídlo: 

Obchodná akadémia  

Račianska 107  

831 02 Bratislava  

Slovensko  

 

Kontakt: 

Facebook: https://www.facebook.com/allforyouOARBA/ 
 

 

 

 

Školský rok 2017 



 

Príhovor prezidenta 

 

A4U Ja Firma pôsobí na Obchodnej akadémii Račianska 107 v Bratislave 

v rámci voliteľného predmetu Aplikovaná ekonómia v treťom ročníku. Aj keď 

naše začiatky boli ťažké, nevedeli sme vymyslieť produkt, s ktorým by sme boli 

úspešní a nedarilo sa nám predať akcie, tak sme zmobilizovali naše sily 

a myslím, že sa nám to podarilo. Predali sme všetky akcie a zároveň sa nám 

podarilo vymyslieť produkt, ktorý myslím si, bol úspešný a vďaka nemu naša 

firma dosiahla zisk. 

Nebolo to vždy jednoduché, pretože často sme mali rozdielny názor na mnohé 

veci, ale  nakoniec sme vždy dospeli ku konsenzu. A toto bolo niečo, čo nám 

žiadny teoretický predmet nedá. Samozrejme, naučili sme sa aj iné veci, 

napríklad ako urobiť kalkuláciu na výrobok, ako rozdeliť úlohy, ako 

komunikovať so zákazníkom. 

Myslím si, že každý z nás pozitívne vníma fakt, že si vybral práve tento 

voliteľný predmet a posunulo nás to určite aspoň o krok pred našich 

spolužiakov, ktorí túto skúsenosť nemajú. 

Na záver by som sa chcela poďakovať všetkým viceprezidentom, ktorí mi boli 

veľmi nápomocní pri  vykonávaní všetkých činností a samozrejme aj ostatným 

členom našej Ja Firmy za ich ochotu, snahu a dobré nápady 

 

Dominika Brtányiová, prezidentka firmy 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Základné údaje o spoločnosti  

 

 

Názov firmy: A4U, Ja Firma, reg. číslo AE 101/2017 – 2018 

Sídlo spoločnosti: Obchodná akadémia, Račianska 107, 831 02 

Bratislava 

Predmet podnikania: 

✓ Bomby do kúpeľa 

✓ Organizácia tematických dní napr. palacinkový, sladký, 

zdravý,… 

✓ Náramky na podľa požiadaviek zákazníka 

Počet predaných akcií: 100ks 

Hodnota jednej akcie: 2€ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

1 VÝROBNÉ ODDELENIE 
 

  Keďže sa naša firma orientovala hlavne na školský trh, môžeme 

pozitívne zhodnotiť činnosť výrobného oddelenia.  

Naše produkty sme prispôsobovali požiadavkám trhu, snažili sme sa 

využiť marketingový prístup, ktorý hovorí, že najprv si firma musí 

zistiť, po čom je dopyt, čiže, čo zákazníci chcú a potom to 

zákazníkom ponúknuť. Až potom môže byť firma na trhu úspešná a 

my si myslíme, že sa nám to podarilo. 

 

Produkty: 

Bomby do kúpeľa – tento produkt sme vyrábali z prírodných prísad,  

pretože prírodná kozmetika je dnes na výslní.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Náramky podľa želania zákazníka – keďže prevažnú časť našich zákazníkov 

tvoria študenti vo veku 16 až 19 rokov a každý z nich je jedinečný, prišli sme aj 

my na trh s ponukou náramkov na mieru, tzn. zákazník si vybral, aké prívesky 

bude na náramku mať.  

 

Palacinkový deň – palacinky patria k obľúbenému študentskému jedlu a my 

sme týmto spôsobom prispeli k prezentácii našej Ja Firmy a aj našej školy na 

DOD OA Račianska.  



 
 

 

 

 

Ples – aj keď v našom podnikateľskom pláne mal svoje miesto aj ples, tento rok 

sa nám ho nepodarilo zorganizovať pre nezáujem zo strany študentov, 

profesorov a piateľov školy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 2 MARKETINGOVÉ ODDELENIE 
 

 
Ako už bolo spomenuté, náš cieľový trh tvoria najmä učitelia a  študenti našej 

školy a ich rodinní príslušníci. 

Na začiatku naše oddelenie uskutočnilo prieskum trhu pomocou dotazníkov, 

ktoré boli distribuované medzi všetkých študentov, pretože tvoria nosnú časť 

našich zákazníkov. Po vyhodnotení dotazníkov sme vybrali sortiment 

produktov, ktoré sme sa rozhodli ponúkať. 

Naša firma bola prezentovaná na Vianočných trhoch našej OARBA, ako aj na 

Dni otvorených dverí vo februári. 

S našimi zákazníkmi sme sa snažili komunikovať prostredníctvom plagátov 

umiestnených v priestoroch školy a pomocou facebookovej stránky. Pomocou 

tohto typu komunikácie, sme sa snažili našich zákazníkov informovať o našich 

produktoch, čase, mieste predaja a cenách produktov. 

 

  
 

 



 

 

 3 ODDELENIE ĽUDSKÝCH ZDROJOV 

 
Pracovnou náplňou tímu ľudských zdrojov bolo spracovávanie informácií o 

mzdách, vedenie dochádzky a spravovanie záznamov o akcionároch. Jeho 

úlohou bolo aj zachovávanie podnikovej morálky, pomoc členom podniku a 

podpora pri ich práci.  

Ďalšie špecifické úlohy oddelenia ľudských zdrojov: 

• Vedenie záznamov akcionárov, 

• Udržiavanie podnikových záznamov: pracovné zmluvy, hmotnú 

zodpovednosť, zmluvu o združení, zakladaciu listinu, zápisnice z 

dôležitých porád 

• Mzdy, dochádzka a výplatné listiny pre zamestnancov 

Na základe výsledkov činnosti firmy a interakcie členov jednotlivých tímov 

môžeme povedať, že snaha vynaložená pri dosahovaní určených cieľov je 

viditeľná.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4 FINANČNÉ ODDELENIE 

 

Oddelenie financií spravovalo všetky finančné prostriedky počas celého chodu 

firmy. Podľa podnikateľského plánu sme realizovali a kontrolovali všetky 

transakcie, udržiavali finančné záznamy v elektronickej a papierovej podobe, 

plánovali príjmy a výdavky firmy. V januári sme absolvovali daňovú kontrolu v 

Bratislavskom sídle Junior Achievement. 

Pri založení A4U, JA firma sme predali 100ks akcií v hodnote 2 €/ks, čo tvorí 

200€ základného imania.  

Ako viceprezident financií som bol ja, Denis Zvara,  zodpovedný za vedenie 

finančných záznamov a dohliadal som na chod celého finančného oddelenia.   

 

Po zaplatení registračného poplatku 5€ a po obdržaní zakladacej listiny pod 

vedením našej pani profesorky JA Aplikovanej ekonómie Ing.  Lucie 

Šimičákovej sme 15. 12. 2017 rozbehli svoju podnikateľskú činnosť. 

 

 
 



 

 

 

Príjmy Plán Skutočnosť 

Bomby do kúpeľa 60,- 210,10 

Náramky 12,- 16,- 

Ples 3 000,- 0,- 

Tematické dni 200,- 65,78 

Spolu 3 272,- 291,88 

 

Výdavky Plán Skutočnosť 

Bomby do kúpeľa 48,5 107,93 

Náramky 5,- 6,60 

Ples 2 700,- 0,- 

Tematické dni 125,- 14,26 

Mzdy 50,- 46,- 

Spolu 2 923,5 174,79 

 

 

 

 

 

Čistý zisk po zdanení 

Zisk pred zdanením 117,09 

Daň z príjmov (21%) 24,58 

Čistý zisk 92,51 

 

Rozdelenie VH 

Dividendy 50,- 

Charita 30,- 

Likvidácia firmy 12,51 



 

    

Príjmy z podnikateľskej činnosti (Tržby) 

  Č.r. Suma 

Príjmy z predaja tovaru 01 0,00 

Príjmy z predaja výrobkov 02 291,88 

Príjmy z predaja služieb 03 0,00 

Iné príjmy 04 0,00 

Príjmy SPOLU (r. 01 + r. 02 + r. 03 + r. 04) 05 291,88 

    

Výdavky na podnikateľskú činnosť 

  Č.r. Suma 

Výdavky na materiál 06 128,79 

Výdavky na nákup tovaru 07 0,00 

Mzdy 08 46,- 

Iné výdavky 09 0,00 

Výdavky SPOLU (r. 06 + r. 07 + r. 08 + r. 09) 10 174,79 

    

Výsledok hospodárenia 

  Č.r. Suma 

Príjmy spolu (r. 05) 11 291,88 

Výdavky spolu (r.10) 12 174,79 

Výsledok hospodárenia (r. 11 - r. 12) 13 117,09 

Daň z príjmu JA Firmy (21 % z r. 13) - zaokrúhľuje sa na eurocenty smerom nadol 14 24,58 

Daň z príjmu JA Firmy splatná do JA Slovensko 15 24,58 

Čistý zisk / Strata (r. 13 - r. 15) 16 92,51 

Dividendy
54%Charita

32%

Likvidácia firmy
14%

Rozdelenie VH

Dividendy Charita Likvidácia firmy



Správa dozornej rady  
 
Dozorná rada vykonávala svoju činnosť v súlade so stanovami JA Firmy a platnou 

legislatívou.  
V školskom roku 2017/2018 pracovala dozorná rada A4U JA Firmy v tomto zložení:  
Ing. Natália Pelešová - predseda  
Šimon Klementsic - člen  
Lucia Čermáková – člen  
Priebežne sledovala činnosť JA Firmy  a oboznamovala sa s dosiahnutými hospodárskymi 
výsledkami JA Firmy, nahliadala do účtovných dokladov a oboznamovala sa s činnosťou 
predstavenstva. Počas svojej priebežnej činnosti dozorná rada nezistila v podnikateľskej 
činnosti JA Firmy porušenie stanov spoločnosti a ani iných platných právnych predpisov.  
Dozorná rada sa podrobne oboznámila s výročnou správou pripravenou predstavenstvom JA 
Firmy a účtovnou závierkou za obdobie trvania JA Firmy.  
Môžeme konštatovať, že priebežná  účtovná závierka verne zobrazuje stav majetku, 
záväzkov a finančnú situáciu JA Firmy  k 13.3. 2018, výsledky hospodárenia za obdobie 
fungovania JA Firmy a že je zostavená v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v 
platnom znení a osobitnými predpismi pre fungovanie JA Firmy.  
Dozorná rada odporúča valnému zhromaždeniu akcionárov výročnú správu, účtovnú 
závierku a predstavenstvom predložený návrh na zúčtovanie výsledku hospodárenia 
schváliť. Členovia dozornej rady týmto zároveň vyslovujú uznanie predstavenstvu a 
manažmentu spoločnosti za úspešné vedenie spoločnosti a za dosiahnutie pozitívnych 
výsledkov hospodárenia.  
 

Bratislava, 13.3.2018 

Ing. Natália Pelešová, predseda dozornej rady A4U, JA firma 

 


