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Príhovor prezidentky
Moje meno je Radoslava Zacharová a v našej JA Firme MixHand zastávam funkciu
prezidentky. Prijatím tejto úlohy som na seba zobrala zodpovednosť za celý chod JA Firmy
MixHand.
JA Firma s názvom MixHand začala svoje podnikanie 05. decembra 2017 a to po tom, ako
obdržala zakladaciu listinu od neziskovej organizácie JA Slovensko. Začiatky nášho
podnikania boli ťažké. Nebolo jednoduché vymyslieť, vyrábať a predávať produkty, ktoré by
zákazníkov zaujali, a s ktorými by sme dokázali uspieť na konkurenčnom trhu. Nášmu
podnikateľskému plánu a naším predstavám sa najviac priblížila výroba a predaj domácej
pizze a naopak najmenší záujem zo strany zákazníkov bol o sezónne produkty.
Ako prezidentka JA Firmy MixHand, by som sa chcela poďakovať všetkým zamestnancom Ja
Firmy niektorým viac, niektorým menej za ich odvedenú prácu. Podnikanie nebolo najľahšie,
no spoločnými silami sme sa snažili všetko splniť.
Napriek tomu všetkému sme však naše podnikanie dokázali dotiahnuť do úspešného konca,
kedy sme nesklamali našich akcionárov a vrátime im ich vklady spolu so sľúbenou
dividendou.
Sme radi, že naša škola ponúka možnosť štúdia aplikovanej ekonómie v rámci programu JA
Aplikovaná ekonómia. Tento program nám pomohol v sebarealizácii, lepšej
komunikatívnosti, dobrej spolupráce a predovšetkým praxi v oblasti obchodu a podnikania.
Vedomosti, ktoré sme získali, určite využijeme aj neskôr, ak sa dostaneme do skutočného
podnikateľského prostredia alebo prostredia marketingu a manažmentu.

Radoslava Zacharová
prezidentka MixHand, JA Firmy

Oddelenie ľudských zdrojov
Viceprezident: Alexandra Šúryová
Volám sa Alexandra Šúryová v MixHand, JA Firme som sa ujala funkcie viceprezidentky
ľudských zdrojov.
Názov MixHand sme si vybrali pretože vyrábame výrobky rôznych druhov.
Našu firmu tvorí 17 zamestnancov a každý z nich tvorí dôležitú súčasť firmy. Každý člen
nášho tímu je dôležitý. Podarilo sa nám vybudovať úspešnú študentskú firmu.
Počas fungovania našej firmy som zodpovedala za zaznamenávanie dochádzky členov firmy,
rozpisovala služby, výrobu vlastných výrobkov a dbala na ich kontrolu. Pomáhala som pri
riešení rôznych situácií, ktoré nastali a vždy som sa ich snažila riešiť s pomocou ostatných
členov našej firmy. Rešpektovala som pritom názor iných. Taktiež som asistovala finančnému
oddeleniu.
Na začiatku podnikania boli všetci zamestnanci povinne zaškolení v jednotlivých funkciách,
ktoré budú vykonávať. V MixHand, JA Firme je zamestnaných 17 pracovníkov.
Minimálna mzda je stanovená na 2 € za obdobie pre manažment študentskej spoločnosti a
0,30 € za odpracovanú hodinu pre všetkých pracovníkov.
Pracovné pozície sa nachádzajú v nasledujúcej schéme:

Oddelenie výroby
Viceprezident: Martina Zacharová
Mojou úlohou bolo dohliadať na priebeh výroby a kontrolovať kvalitu produktov.
Venovali sme sa výrobkom z rôznych odvetví, od potravín cez textil až po kozmetiku.
Vedúci výrobného tímu: Ivana Kadlečíková
Dohliadala na zásoby, dodávky a nákupy materiálu.
Po spoločnom uvážení a spolupráci nášho tímu sme sa rozhodli pre výrobu nasledujúcich
výrobkov:

Prírodné balzamy na pery
Naším hlavným výrobkom boli prírodné balzamy na pery z kakaového masla, včelieho vosku
a mandľového oleja. I keď sú našim hlavným výrobkom mali sme menšie problémy
s dodávkou tovaru a tak sme ich nemohli predávať. Balzamy sme však vyrobili a propagovali.
Dúfame, že sa nám zisk ešte naženie, keďže záujem o ne bol.

Vedľajšie výrobky sa predávali podľa plánu.

Plátenné tašky
Plátenné tašky s nažehlenými vzormi boli jedným z našich obľúbených produktov.

Sezónne výrobky
K sezónnym výrobkom našej firmy patria cestovinové stromčeky. Cestoviny nalepené na
polystyrénových kužeľoch, nasprejované na rôzne farby a dekorované ozdobami.

Vianočné menovky na darčeky boli taktiež sezónnym výrobkom. Vystrihli sme z farebných
výkresov menovky a vyrazili na ne vianočné vzory. Jednoduché, no i zaujímavé a pekné.

Beánie
V spolupráci s firmou FU-HA, JA Slovensko sme zorganizovali privítanie prvákov na škole.
Pripravili sme im témy v štýle svetových tancov a každý svoju úlohu splnil skvelo. Každá
trieda bola odmenená malou trofejou. Beánie sme zakončili diskotékou.

Cheesecake
Neodlúčiteľnou súčasťou našej firmy boli aj cheesecaky, ktoré si ľudia pochvaľovali. Do
malých pohárikov sme na spodok rozdrvili keksy, rozmiešali sme tvaroh, kyslú smotanu
a práškový cukor a túto zmes sme dávali do stredu pohárikov. Na vrch sme rozmixovali lesnú
mrazenú zmes a dali zachladiť.

Pizzeria
Spojili sme svoje sily a sily firmy FU-HA, JA Slovensko a vytvorili sme pizzové štvrtky,
kedy sme predávali našu vlastne robenú domácu pizzu. Cesto sme pripravili z vlažnej vody,
ktorú sme zarobili s kváskom z kvasníc, pridali sme olej, múku a soľ. Potom sme už len
pridali kečup, šunku, syr, ananás, šampiňóny, rukolu, olivy, kukuricu a iné ingrediencie.

Oddelenie marketingu
Viceprezident : Sandra Junasová
Zákazníkmi študentskej spoločnosti „MixHand, Ja firma“ boli prevažne študenti a pracovníci
Strednej priemyselnej školy v Trnave. Všetci pracovníci marketingu sa snažili aby boli
výrobky čo najviac zviditeľnené pre potencionálnych zákazníkov. Zákazníci mali dostatočné
informácie o samotných výrobkoch či už z plagátov, ktoré sa nachádzali v priestoroch
Strednej Priemyselnej školy v Trnave, ale aj z našej facebookovej stránky a vytvorenej
udalosti na Facebooku, ktorá pár dní pred predajom pripomínala potencionálnym zákazníkom,
čo sa bude predávať, kde sa predaj uskutoční a o koľkej hodine.
Pracovníci oddelenia marketingu vytvorili taktiež štítky, ktoré obsahovali logo a facebookovú
stránku firmy. Tie sa pripevňovali na naše výrobky hlavne pri predaji mimo budovy školy aby
sa meno našej firmy dostalo do popredia nie len medzi študentmi a pracovníkmi SPŠ
(Strednej Priemyselnej školy), ale aj medzi širokou verejnosťou.
Veríme, že účasť na podujatí JA Veľtrh podnikateľských talentov obohatí našu firmu
a oddelenie marketingu o nový druh propagácie – vizitky.
Dobré meno našej firmy sa zviditeľnilo prostredníctvom rôznych akcií, na ktorých sme sa ako
firma zúčastnili:
 Vianočné trhy v Trnave
 Vianočné trhy vo Zvončíne
 Deň otvorených dverí na Strednej priemyselnej škole

Účastníci „MixHand, Ja firma“ uskutočňovali predaj osobne väčšinou v areály SPŠ (Strednej
Priemyselnej školy), pričom kládli dôraz na oboznamovanie potencionálnych zákazníkov
o kvalite, využití a starostlivosti o výrobky.
Podstatou cenovej politiky je to, že firma stanovuje ceny na maximálnej možnej hladine tak
aby to vyhovovalo predovšetkým zákazníkom, ale aj našej firme.
Sme presvedčení, že naše výhodné ceny zabezpečia zvýšený dopyt po našich službách a
taktiež vysokú spokojnosť zákazníkov.

Oddelenie financií
Viceprezident: Andrej Sloboda
Finančné zhrnutie
Počas činnosti našej študentskej spoločnosti sme viedli jednoduchú evidenciu príjmov
a výdavkov, čo nám pomohlo sledovať aktuálny stav finančných prostriedkov. Základné
imanie sme získali predajom akcií v počte 100 kusov a menovitá hodnota jednej akcie bola
5,00 €, zvyšný kapitál sme získali z beánii, ktoré naše firma organizovala v spolupráci
s firmou FU-HA, JA Slovensko. Tržby sme mali z predaja na Vianočných trhoch v Trnave,
Vianočných trhoch vo Zvončíne a z predaja našich výrobkov počas prestávok.
Tabuľka č. 1
Štruktúra celkových výdavkov podľa jednotlivých druhov
Položka výdavkov Suma v
€
Beánie
49,47
Stromčeky
65,41
Tašky
18,18
Cheesecake
35,81
Menovky
6,30
Pizza
14,37
Balzamy
14,30
Mzdy
55,9
Iné výdavky
20,09
Výdavky spolu
279,83
Graf č. 1
Štruktúra celkových výdavkov podľa jednotlivých druhov

Tabuľka č. 2
Štruktúra celkových príjmov podľa jednotlivých druhov
Položka príjmov
Suma v
€
Beánie
213,87
Stromček
61
Tašky
24
Cheesecake
96,40
Menovky
18,90
Pizza
26,60
Balzamy
30,00
Príjmy spolu
470,77
Graf č. 2
Štruktúra celkových príjmov podľa jednotlivých druhov

PRÍJMY
Balzámy; 30
Pizza; 26,6
Menovky; 18,9
Cheesecake;
96,4

Beánie; 213,87

Beánie
Stromček
Tašky
Cheesecake
Menovky

Tašky; 24

Pizza

Stromček; 61

Tabuľka č. 3
Výsledok hospodárenia MixHand, JA Firma
Položka

Suma v €

Zdaniteľné príjmy
Zdaniteľné výdavky

470,77
279,83

Zisk
Daň z príjmov (21%)

190,94
40,10

Zisk po zdanení

150,84

Balzámy

Tabuľka č. 4
Rozdelenie zisku
Položka
Dividendy
Likvidácia
spoločnosti

Rozdelenie zisku v €
120,00
30,84

Prehľad o príjmoch, výdavkoch a výsledku hospodárenia
(sumy sú uvedené v EUR)
Príjmy z podnikateľskej činnosti
Príjmy z pradaja tovaru
Príjmy z predaja výrobkov
Príjmy z predaja služieb
Iné príjmy
Príjmy SPOLU( r.01 + r.02 + r.03. +
r.04)
Výdavky na podnikateľskú činnosť
Výdavky na materiál
Výdavky na nákup tovaru
Mzdy
Iné výdavky
Výdavky SPOLU (r.06 + r.07 + r.08 +
r.09)
Výsledok hospodárenia
Príjmy spolu (r.05)
Výdavky spolu (r.10)
Výsledok hospodárenia (r.11 – r.12)
Daň z príjmu JA Firma (21% z r.13) –
zaokrúhľujeme na eurocenty smerom
nadol
Daň splatná do JA Slovensko
Čistý zisk/strata (r.13 – r.15)

č.
riadku
01
02
03
04
05

Suma

č.
riadku
06
07
08
09
10

Suma

č.
riadku
11
12
13
14

Suma

15
16

40,10
150,84

00,00
256,90
213,87
10,40
481,10

203,84
00,00
55,90
20,09
279,83

481,10
279,83
190,94
40,10

Prehľad o zostatku peňazí a ich použití
(sumu sú uvedené v EUR)
Počet ks emitovaných akcií
001
100
Nominálna hodnota jednej akcie
002
5,00
Celková hodnota predaných akcií (01 * 02)
003
500,00
Dividenda na akciu
004
1,2
Celkovo vyplatené dividendy(01 * 04)
005
120,00
Zostatok peňazí v pokladnici
006
30,84
Zaplatená daň z príjmu
007
40,10
Vrátenie vkladu akcionárom
008
500,00
(v prípade zisku r.03 v prípade, v prípade straty
r.03 + 16 z výkazu č. 1)
Zostatok peňazí na rozdelenie
009
150,84
-dividendy
010
120,00
-výdavky na likvidáciu firmy
011
30,84
-iné
012
00,00
Zostatok na rozdelenie
013
00,00

