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Zhrnutie
 Dobrý deň, sme tím 12tich mladých ľudí, ktorých spája spoločná 
zaľuba a tou je podnikanie a svet fi nancii. Snažíme sa každodenne 
zdokonalovať v tomto odbore, a darí sa nám to vďaka spoločnosťi JA 
Slovensko, za čo sa cheme veľmi poďakovať.
 Naša fi rma Gabtivity sídli v Senci na gymnázium Antona Ber-
noláka na ulici Lichnerova 69. 
 Myslíme si, že sme dobrý kolektív a ako fi rma sa vieme rýchlo 
adaptovať a reagovať na situácie. Spočiatku sme síce mali medzi se-
bou menšie nezhody čo sa týkalo druhu produktu, no keď sme si veci 
vydiskutovali a dali hlavy dokopy, hneď sme sa zhodli a išli ďalej. Celé 
nám to však sťažilo obdobie pandémie, počas ktorého sme sa museli 
rýchlo adaptovať na nové podmienky spojené s online výučbou. Čo 
sa tohto týka myslíme, že sme to zvládli na výbornú.
 Na začiatok sme si chceli vyskúšať ako prebieha distribúcia, výro-
ba a predaj produktu, tak sme najprv dali vyrobiť školské kalendáre. 
Tie taktiež slúžili ako reklamný produkt pre našu školu. Keď sme sa 
naučili ako to funguje, hneď sme sa pustili do ďalších plánov na výro-
bu novšieho originálnejšieho produktu. Tým sú naše Gabbers. Sú to 
kartičky s portrétmi našich učiteľov, vďaka ktorým budú mať študenti 
našej školy príjemnú spomienku na školské časy. Taktiež fungujú ako 
spoločenská hra, ktorej pravidlá vymyslel bývalý študent našej školy a 
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súrodenec jednej našej členky. Keď počul o našich plánoch, zaujali ho 
natoľko až sa pustil do vymýšlania ako nám pomôcť. Gabbers nie sú 
určené len pre aktuálnych ale aj bývalých študentov a každého koho 
upútajú. Budú sa predávať v balíkoch po 5 kartičkách. Každá sada 
obsahuje 10 rôznych kartičiek, a do balíka sa namieša vždy rôzna 
kombinácia. Viac Vám predstavíme o chvíľu.
 Na záver by sme sa chceli poďakovať našej konzultantke Marte 
Slovákovej, ktorá nám pomohla počas chvíľ, keď sme nevedeli ako 
ďalej.
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Popis podniku
Základné informácie
 “Nevidím v tom žiaden význam prečo by si kartičky niekto kúpil”. 
Práve tieto slová nás posunuli vpred. Ako mladí ľudia vieme čo dokáže 
zaujať našich rovesníkov a kvôli tomu vieme čo im predstaviť. Ch-
ceme pridať niečo hmotné, chceme našich spolužiakov odtrhnúť od 
telefónnych displejov. Pre držiteľov kartičiek by sme v budúcnosti 
radi organizovali rôzne akcie. Veríme že Gabbers vyčarujú stovky prí-
jemných chvíľ a úsmevom nie len žiakom ale aj učiteľom. V súčasno-
sti je produkcia vo fáze tlačenia u spolupracujúcej fi rmy. 

Výrobok alebo služba
 Cieľom nášho produktu je posilniť medziľudské vzťahy medzi 
študentami našej školy. Preto prichádzame s originálnym nápa-
dom. Zberateľské kartičky s názvom Gabbers, ktoré budú zdobené 
milými, kreslenými portrétmi učiteľov. Okrem zberateľskej funkcie, 
budú rozšírené aj o funkciu spoločenskej hry. Cenu nášho výrobku 
prispôsobíme trhu a bude odzrkadľovať hodnotu karty v rámci hry. 
Tvorba ceny bude zároveň vychádzať z výrobných nákladov. Okrem 
nákladov na tlač však musíme zohľadniť aj prácu dizajnérov fi rmy 
Gabtivity. Cenu nášho výrobku prispôsobíme trhu a bude odzrk-
adľovať hodnotu karty v rámci hry. Tvorba ceny bude zároveň vy-
chádzať z výrobných nákladov. Okrem nákladov na tlač však musíme 
zohľadniť aj prácu dizajnérov fi rmy Gabtivity.

Operácie
 Prioritne sa chceme zamerať na osobný predaj. V rámci os-
obného kontaktu chceme študentov presvedčiť o kvalitách nášho 
produktu. V prvej fáze bude predaj zahŕňať aj praktickú ukážku hry 
s vysvetlením pravidiel. Kvôli nevyspytateľnosti súčasnej situácie sa 
nemôžme spoľahnúť iba na najlepší spôsob komunikácie – osobný 
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kontakt. Preto musíme udržiavať najmä virtuálny vzťah s našou spo-
lupracujúcou fi rmou.

Trh a marketingová stratégia
 Konkurencia v sektore spoločenských hier je veľká. UNO, DOU-
BLE či Aktivity sú každoročnými, nielen vianočnými darčekmi. Čím sa 
Gabbers odlišujú? Snažia sa našim zákazníkom - študentom priblížiť 
prostredníctvom ich každodenného školského života. Preto majú 
výrazný potenciál úspechu.

Predaj/Podpora predaja
 Propagácia našich produktov sa opiera prednostne o sociálne 
siete a v rámci školských priestorov napríklad na nástenkách, Edup-
age, v školskom časopise. Dokonca sme dostali príležitosť uverejniť 
článok o našej fi rme v mestských novinách Senčan. Náš aktuálny pre-
daj produktov pozostáva z predaja kalendárov s fotkami zo školských 
akcii. Cieľom predaja je najmä zisk aby sme mali možnosť získať profi t 
pre akcionárov.

Riadenie
 Už od samých začiatkov nášho podnikania v tejto fi rme sme 
dostávali podporu a pomoc od konzultantky, profesorky dokonca aj 
od absolventa našej školy. Vďaka jeho skúsenostiam v spoločenských 
hrách nám napomohol pri realizovaní pravidiel pre karty Gabbers. 
Veľkým problémom pre nás bola komunikácia, ktorá z veľkej časti 
prebiehala online. Jedným z našich motivátorov bol bleskový predaj 
akcii, ktorý nás milo prekvapil a tak nám dal energiu pracovať ďalej.

Budúci potenciál
 Vývoj nášho produktu priamo súvisí s vývojom našej školy. Noví 
učitelia, nové vybavenie to všetko môže obohatiť kartičky Gabbers. 
Produkt má potenciál stať sa súčasťou každodenného vyučovacie-
ho procesu. Po ukončení našej študentskej fi rmy sa môžu kartičky 
naďalej posúvať a to vďaka mladším spolužiakom, ktorí tento pro-
dukt obohatia o svoju skúsenosť na škole.
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Finančná analýza

Č.r. Suma

01 0,00

02 232,00

03 0,00

04 400,00

05 632,00

Č.r. Suma

06 122,40

07 300,00

08 0,00

09 10,00

10 432,40

Č.r. Suma

11 632,00

12 432,40

13 199,60

14 29,94

15 29,94

16 169,66

Príjmy spolu (r. 05)

Výdavky spolu (r.10)

Výsledok hospodárenia (r. 11 - r. 12)

Daň z príjmu študentskej firmy (15 % z r. 13) - zaokrúhľuje sa na eurocenty  smerom nadol

Daň z príjmu študentskej firmy splatná do JA Slovensko

Čistý zisk / Strata (r. 13 - r. 15)

Výdavky na nákup tovaru

Mzdy

Iné výdavky

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

Výsledok hospodárenia

Príjmy z predaja služieb

Iné príjmy

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

Výdavky na podnikateľskú činnosť

Výdavky na materiál

Prehľad o príjmoch, výdavkoch a výsledku hospodárenia
sumy sú uvedené v EUR

Príjmy z podnikateľskej činnosti (Tržby)

Príjmy z predaja tovaru

Príjmy z predaja výrobkov
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Č.r.

001 100

002 4,00

003 400,00

004

005

Č.r. Suma

006 199,60

007 29,94

008 400,00

009 -230,34

Č.r. Suma

010 0,00

011

012

013 -230,34

 - výdavky na likvidáciu firmy

 - iné

Zostatok po rozdelení (r. 009 - r. 010 - r. 011 - r. 012)

Zaplatená daň z príjmu (r. 15 z Výkazu č. 1)

Vrátenie vkladu akcionárom (v  prípade zisku r.003, v  prípade straty  r.003+r.16 z v ýkazu 1)

Zostatok peňazí na rozdelenie (r. 006- r. 007 - r. 008)

Rozdelenie čistého zisku

 - dividendy (r. 005)

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

Dividenda na akciu

Celkovo vyplatené dividendy (r. 001 x r. 004)

Zostatok peňazí na rozdelenie

Zostatok peňazí v pokladni

Prehľad o zostatku peňazí a ich použití
sumy sú uvedené v EUR

Pomocné výpočty

Počet ks emitovaných akcií

Nominálna hodnota jednej akcie

Analýza celkovej podnikateľskej výkonnosti a ziskovosti

 Prvotné príjmy fi rmy boli z predaných ak-
cii , kde sme ako fi rma vyzbierali 400€ (4€ =1 akcia).
 Prvým produktom našej fi rmy bol školský kalendár ktorý slúžil na 
rozšírenie vedemostí a skúsenosti podnikania vo fi rme . Na vyhoto-
venie kalendárov sme zaplatili fi rme 300€ a za predaj päťdesiatichôs-
mich kalendárov sa nám vrátilo 232€ . Naším hlavným prokurátor sú 
školské kartičky ktoré sme zatial nevydali . Pri predpokladoch že by 
sa predali všetky kartičky tak by naša fi rma mala byť v zisku 678€.



Priebežná správa študentskej fi rmy Gabtivity 9

Pripravil tím štdentskej fi rmy Gabtivity, 2022

Za príležitosti a spoluprácu ďakujeme


