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Základne informácie o Sunshine JA firme 

 
Obchodné meno:  Sunshine, Ja firma 

 

Sídlo: SOŠ Podnikania 

 Masarykova 24 

 080 01 Prešov 

 

Založenie: 006/2018-2019 

 

Účel založenia:  Sunshine Ja firma je založená 

v rámci projektu spoločnosti JA 

Slovensko, spočívajúca vo 

vzdelávacej činnosti, t. j. simulácií 

podnikateľského prostredia 

a vykonávaní činností bežných 

v podnikateľskom prostredí. 

 

Cieľ:  Naším primárnym cieľom je 

spokojnosť zákazníka a zabezpečiť 

si klientelu. 

 

Cieľová skupina:  Žiaci a zamestnanci našej školy.    

 

Počet predaných akcií :  100 ks  

 

Cena 1 akcie:  2,-€ 

 

Počet akcionárov : 55 akcionárov 
 

Výrobky a služby 

Adventné a Vianočné vence 

Inšpiráciou výroby adventných  

a Vianočných  vencov boli blížiace  

Vianočné sviatky. 

  

 

 

 

 



 

  

Svietniky, vonné sviečky a ozdobné sviečky 

Pre výrobu týchto produktov nás inšpirovali  

nielen Vianoce, ale aj čas pokojných chvíľ.  

Ozdobné sviečky boli tak úspešné na našom trhu,  

že sme dokonca prijímali objednávky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyšívané ozdoby  a vonné vrecúška  
Vianočné ozdoby boli ručne vyšívané z filcu  

a prešívali bavlnkou. Tieto ozdoby sme predávali  

na Vianočnom trhu, ktorý sa konal v priestoroch školy. 

Čo nás najviac prekvapilo bol vysoký záujem  

o vonné vrecúška, ktoré sme predávali v našom 

stánku na chodbe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Sladké pokušenie 

Mikulášsky deň sme oslávili predajom cukroviniek. Členovia našej výroby pripravili 

skvelé muffiny, raffaello a domčeky z perníkového cesta. Pochutili si nie len 

pedagógovia ale aj študenti našej školy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valentínsky predaj 

14. február – deň zamilovaných. Tak prečo si tento deň  neosladiť? V našom stánku si 

študenti a pedagógovia  mohli zakúpiť balóny v tvare srdca, lízanky a vonné vrecúška 

s nádychom  lásky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Študentský ples 

Na túto akciu sme sa najviac tešili. Za prípravu sme boli zodpovední, JA firma a žiacka 

školská rada. Mali sme pripravenú tombolu so skvelými cenami, sálu, DJ – a, program.  

No okolnosti nepustili. Dôvodom zrušenia plesu bol rapídny pokles záujemcov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veľkonočné a jarné vence 

Výroba a predaj týchto vencov nás inšpiroval zisk, 

ktorý sme nadobudli predajom Vianočných vencov.  

 

 

 

 

 

Vyšívané ozdoby 

Tieto ozdoby sme vyšívali ručne v škole.  

Najšikovnejšou bola Beáta Chovancová, 

viceprezidentka pre marketing. 

Jej nápady boli originálne a krásne. 

Výroba jednej ozdoby trvala 45 minút.  



 

  

 

 

 

 

 

 

Veľkonočné dekorácie z vŕby 

Naším posledným, no zároveň veľkonočným prekvapením je produkt, ktorý sme 

vyrábali zo smutnej vŕby. Tento produkt sme navrhli, aby sme do našej firmy vniesli 

blížiacu sa jar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trh a marketingová stratégia 

 

Náš predaj sa vykonával v priestoroch  

školy. Naša potenciálna konkurencia  

bol školský bufet a okolité predajne  

s rôznymi produktmi. Našu firmu sme  

propagovali prostredníctvom webovej  

stránky našej školy, v školskom rozhlase  

a instagramu, pomocou ktorého sme  

robili rôzne ankety, podľa nich sme  

zisťovali záujem potencionálnych  

zákazníkov o dané sezónne produkty.  

Týmto spôsobom sme predišli strate. 

 



 

  

SWOT analýza 

Silné stránky Slabé stránky 
 Kvalitné výrobky 

 Chuť pracovať 

 Kreativita 

 Žiadaná služba 

 Chuť riešiť problémy 

 Žiadne skúsenosti s podnikaním 

 Neochota niektorých zamestnancov 
pracovať 

 Vyhýbanie sa práci 

Príležitosti Hrozby 
 Získanie nových poznatkov a príležitostí 

 Zvýšenie sebavedomia 

 Logické uvažovanie 

 Konkurencia 

 

Organizačná štruktúra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezidentka 

Sarah Paľuchová 

VP ľudských 
zdrojov 

Klaudia Antlová 

 

VP financií 

Lenka 

 Karaffová 

 

VP výroby 
Júlia 

 Pavlíková 

 

VP marketingu 
Beáta 

Chovancová 

 

Michaela  

Tallová 

Mária Antónia 

Poklembová 

Elena  

Tobiašová 

Oliver  

 Ihnát 

Branislav  

Lorincz 

Alexandra 

Nagyová 

Annamária 

Marhevková 

Liliana  

Dzubajová 

Dominik  

Tomaščík 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veniec adventný malý 

Veniec prútený 2,60€ 

Ozdoby 6,42€ 

Spolu náklady 9,02€ 

Predajná cena 10,00€ 

 

Veniec adventný veľký 

Veniec prútený 8,38€ 

Ozdoby 4,74€ 

Spolu náklady 13,12€ 

Predajná cena 15,00€ 

 

Veniec na dvere 

Veniec 2,58€ 

Ozdoby 4,11€ 

Spolu náklady 6,69€ 

Predajná cena 7,00€ 

Produkt Vyrobené Predané Zostatok 

Vonné vrecúška 42 37 5 

Vianočné vence 13 12 1 

Svietniky – sviečky na dreve 9 8 1 

Vianočné ozdoby - vyšívané 30 20 10 

Vianočné krabičky  15 10 5 

Perníkový domček 7 7 0 

Perníkový stromček 4 4 0 

Muffiny 70 67 3 

Raffaello 100 92 8 

Lízadlá - 70 0 

 Balóny 3 3 0 

Veniec na dvere prútený 

Veniec prútený 4,50€ 

Ozdoby 2,41€ 

Spolu náklady 6,91€ 

Predajná cena 9,00€ 

Veniec orechový 

Veniec  1,15€ 

Ozdoby 2,13€ 

Spolu náklady 3,28€ 

Predajná cena 8,00€ 

Veniec adventný malý 

Veniec prútený 2,58€ 

Ozdoby  5,72€ 

Spolu náklady 8,30€ 

Predajná cena 9,00€ 

Veniec prútený visiaci 

 Veniec prútený 8,38€ 

Mach 0,15€ 

Ozdoby  3,98€ 

Spolu náklady 12,51€ 

Predajná cena 15,00€ 

Veniec adventný veľký 

Veniec prútený  8,38€ 

Ozdoby 8,24€ 

Spolu náklady 16,62€ 

Predajná cena 20,00€ 

Sviečka na dreve bordová 

Sviečka 2,19€ 

Ozdoby 3,96€ 

Spolu náklady 6,15€ 

Predajná cena 8,00€ 

Vyšívané ozdoby 

Filc 0,14€ 

Koráliky 0,05€ 

Flyš  0,08€ 

Bavlnka 0,15€ 

Spolu náklady 0,42€ 

Predajná cena 3,00€ 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veniec polystyrénový vajíčkový 

Veniec 2,75€ 

Vajíčka 14,45€ 

Spolu náklady 17,20€ 

Predajná cena 20,00€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veniec prútený hnedý s kvetmi a kuriatkami 

Veniec prútený 2,45€ 

Ozdoby 2,99€ 

kuriatka 1,00€ 

Spolu náklady 6,44€ 

Predajná cena 10,00€ 

Veniec prútený hnedý so zajacom 

Veniec 4,50€ 

Mach 0,15€ 

Kvet umelý rúžový  0,42€ 

Zlatý dážď 0,50€ 

Závesná dekorácia 1,00€ 

Spolu náklady 6,57€ 

Predajná cena 10,00€ 

Veniec prútený hnedý s kuriatkami a vajíčkami 

Veniec 2,45€ 

Ozdoby 0,82€ 

Spolu náklady 3,27€ 

Predajná cena 7,00€ 

Veniec prútený hnedý s kvetmi 

Veniec 4,50€ 

Kvety 2,34€ 

Spolu náklady 6,84€ 

Predajná cena 10,00€ 

Vonné vrecúška 

Vrecúško 0,50€ 

Aróma 0,10€ 

Ozdoby 0,90€ 

Spolu náklady 1,50€ 

Predajná cena 2,50€ 

Veniec polystyrénový veľký 

s vajíčkami 

Veniec 1,60€ 

Vajíčka 1,98€ 

Mach 0,15€ 

Kvety 2,99€ 

Spolu náklady 6,72€ 

Predajná cena 10,00€ 

Vonné sviečky malé 

Parafín 0,70€ 

Knôt 0,25€ 

Aróma 0,10€ 

Spolu náklady 1,05€ 

Predajná cena 2,00€ 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Budúci potenciál JA Firmy 

Budúcnosť našej firmy si vieme predstaviť aj po škole. Naša firma je postavená na  výrobkoch 

ktoré sú originálne a určite by spríjemnili každú domácnosť, školu alebo kanceláriu. No hlavne 

sme mladí, kreatívni ľudia, ktorí sa neboja  zariskovať. Kolektív vo firme bol veľmi dobrý 

a nálada pracovať nás neopúšťala. Určite by sme boli dobrý kolektív aj po ukončení strednej 

školy vo firme. Učitelia boli veľmi nápomocní a čas ktorý nám venovali aby sme sa 

zdokonalili, nadobudli nové poznatky o podnikaní bol veľmi skvelý a profesionálny. Časom 

sme si všetci našli k sebe cestu a správali sme sa ako rovnocenní zamestnanci vo firme. Čas 

firmy sa nám kráti no veríme, že aspoň pár ľudí sa rozhodneme ísť v stopách Sunshine JA firmy. 


