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Vyučujúca: Mgr. Ľubica Tomková 

Odborný konzultant: Ján Tomko 



ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O ŠTUDENTSKEJ FIRME 
 

Obchodné meno: GAPE 

Sídlo firmy: Gymnázium, Komenského 13, 082 71 Lipany  

Kontakt: 

E-mail – gape.firma@gmail.com 

Facebook - https://www.facebook.com/gape.firma/ 

Instagram - https://www.instagram.com/gape_firma/ 

Počet členov: 20 

Začiatok podnikania: 27. 09. 2021 

Počet predaných akcií: 100 

Cena akcie: 3 € 

 

Manažment firmy: 

 

Prezidentka: Bernadeta Drabiščáková 

Viceprezident: Ľubomír Genčúr 

Viceprezidentka financií: Tímea Kožušková 

Viceprezident marketingu: Martin Kovaľ 

Viceprezidentka výroby: Ľudmila Cifrová 

Viceprezidentka ľudských zdrojov: Katarína Šašalová 

 

Dozorná rada: Mgr. Soňa Šuhajová (vedenie školy), Mgr. Ľubica Tomková, Simona 
Goliášová (študentská firma) 

Odborný konzultant: Ján Tomko 

Podnikateľské zameranie: výchovno-vzdelávacie technológie, ekológia, dobrovoľníctvo, 
sociálne podnikanie 

Predmet podnikania: príležitostné výrobky a služby, priebežné výrobky a služby, 
charitatívne podujatia a dobrovoľníctvo 

 

 

 



ZHRNUTIE 

 

      Študentská firma GAPE pôsobí na Gymnáziu Lipany v rámci vzdelávacieho programu 
Aplikovaná ekonómia (APE), ktorý stredným školám ponúka a garantuje nezisková organizácia 
JA  Slovensko – Mládež pre budúcnosť. Po pôsobení minuloročnej firmy sme išli do podnikania 
s malou dušičkou, že sa vývoj pandémie bude uberať tou lepšou cestou. Situácia, aj keď nie je 
ideálna, nám dovoľuje robiť to, čo si zaumienime. Našou prioritou bolo stať sa stabilnou a 
úspešnou študentskou firmou aj v prípade, že sa školy zatvoria. Prvý bod nášho programu 
a tvorenia podnikateľského plánu bolo zamyslieť sa a pripraviť sa na ten najhorší scenár, a 
to zavreté školy. Spôsoby „online´´ podnikania minuloročnej firmy sa osvedčili, a preto sme 
sa cítili pripravení zúčastniť sa aj tejto výzvy. Predikcie v súvislosti s vývojom pandémie boli 
pozitívne, a preto úpis akcií prebehol v škole a hneď po tom sme boli pripravení začať 
podnikať.  Verili sme, že aj napriek dôsledkom pandémie ako napríklad zvyšovanie cien, 
budeme podporovaní nie len žiakmi gymnázia, ale taktiež absolventmi, či hrdými obyvateľmi 
mesta Lipany. 
 

      Firma GAPE sa zaviazala k tomu, že všetky jej aktivity budú prebiehať v súlade s 
platnými  nariadeniami vydanými Vládou SR, Ústredným krízovým štábom SR, Národnou 
Radou SR,  Ministerstvom školstva SR a JA Slovensko, so zreteľom na fakt, aby čo najmenej 
obmedzila svoju podnikania a konkurencieschopnosť na trhu. Prioritou stále ostáva vyplatenie 
dividend  akcionárom vo výške, ktorá je nižšie uvedená. 

      V úvode sme si preto ako celok nastolili požiadavky, ktoré chceme ako firma splniť. 
Ekológia, dobrovoľníctvo, produkty a služby určené miestnemu trhu a vzdelávanie v 
oblasti podnikania. 

      Ekologické zameranie – Keďže naša firma je od začiatku smerovaná ekologicky, v rámci 
veľtrhu podnikateľov sme sa snažili vymyslieť niečo, čo by prírode neublížilo, možno ju trochu 
odľahčilo. Na to sme využili kávový odpad, z ktorého sme v spojení s biologicky rozložiteľným 
plastom vytvorili kávové hnojivá s rôznymi prímesami z kuchyne, ktoré sú určené pre určité 
druhy rastlín. Taktiež sme sa použitím kávy a biologicky rozložiteľného plastu snažili vytvoriť 
kávový príbor ako ekologická náhrada za plastový, keďže tento príbor sa v prírode rozloží 
a dokonca ju nijako neznečistí, skôr ju pohnojí. 

      Dobrovoľníctvo – Dobrovoľníctvo je neodmysliteľnou súčasťou nášho podnikania. V 
úvode pôsobenia firmy sa zamestnanci zúčastnili zbierky pre Ligu za duševné zdravie, Deň 
nezábudiek. Vyzbieralo sa krásnych 500 eur. Momentálna situácia nám nedovoľuje osobne sa 
stretnúť a poskytovať služby v špecializovaných školách a stacionárnych pracoviskách v našom 
meste, hoc by sme veľmi chceli toto pôsobenie obnoviť. Zrealizovali sme zbierku pre ľudí 
postihnutým vojnou. Vyzbieralo sa 400 eur. 

      Produkty a služby určené miestnemu trhu – Ako už z názvu vyplýva, firma cieli aj na 
lokálnych kupcov, študentov a učiteľov našej školy. V bufete sme sprostredkovali jedlo, pitie 
a rôzne iné sladkosti. Chystáme sa dať do obehu aj náš merch v podobe mikín. Dúfame, že 
záujem bude veľký, pretože naši dizajnéri do toho vložili mnoho energie. 



      Vzdelávanie v oblasti podnikania – Táto situácia nám dovolila pouvažovať aj o našom 
budúcom zámere a vlastne celkovo o našej budúcnosti. Členovia našej firmy sa preto pravidelne 
zúčastňovali Webinárov, prednášok, organizovaných JA Slovensko-m. Mohli sme tak lepšie 
pochopiť fungovanie firmy ako celku, prinášať nové a kreatívne nápady. Je našim cieľom, aby 
sme naším zákazníkom prinášali všetko, čo budeme vedieť zrealizovať.  

V spolupráci s gymnáziom, by sme chceli zorganizovať tradičné plesy. Podarilo sa nám 
rozbehnúť bagetové a muffinové dni a bufet. Naším zámerom bolo tieto podnikateľské zámery 
z minulých rokov obnoviť  a to sa nám aj podarilo. Hoc sa nepodarilo splniť časovo 
podnikateľský plán, no my veríme, že do konca pôsobenia firmy to dokážeme. 

Stáli pred nami zložité výzvy, s ktorými sme sa ako kolektív popasovali. Úpis akcií, práca 
s peniazmi, predaj a kúpa produktov. Spoločne sme sa však s týmto popasovali a úspešne sme 
to zvládli. Ako kolektív sme splnili časť našich plánov, pričom sme dokázali zhodnotiť vklady 
našich akcionárov. Naplniť ciele našej firmy bolo náročné, ale zároveň boli pre nás veľkou 
výzvou. 

SPRÁVA O SPOLUPRÁCI S KONZULTANTOM 
 

Woodensky SK s.r.o 

Jakobiho 1 

04001 Košice 

 

Odborný konzultant: Ján Tomko, konateľ firmy Woodensky SK s.r.o. 

 

Spolupráca s konzultantom bola pre nás prínosom, nakoľko je to osoba z 
podnikateľského prostredia s dlhoročnými skúsenosťami.   Nerealizovali sme osobné stretnutie, 
boli sme však v telefonickom kontakte a vždy sme sa naňho mohli obrátiť v prípade, ak sme to 
potrebovali. Zabezpečil pre nás tovar, ktorý následne my výhodne ponúkneme našim 
zákazníkom.  Sponzorsky nám tlačí plagáty pre marketingové účely.  Pri zriaďovaní 
a zariaďovaní bufetu sám aktívne spolupracoval, poskytol elektroinštalačné práce, materiál a to 
bez nároku na honorár. Patrí mu naša veľká vďaka.   

 

 

 

 

 

 

 

Bernadeta Drabiščáková 

Prezidentka firmy GAPE 



 

 

ĽUDSKÉ ZDROJE 
 

Študentská firma GAPE sa skladá z 20 členov. 

Hlavnou úlohou oddelenia ľudských zdrojov je vnášanie jednoty, vytrvalosti 

a pohody do kolektívu. 

Vzhľadom na priaznivú pandemickú situáciu sme od začiatku fungovania študentskej 

firmy nezaháľali a pustili sa do práce. Naším hlavným zdrojom príjmu bola výroba bagiet 

a toastov. Práve vďaka tomu sme sa postupne začali učiť, ako tímovo pracovať a ako si rozdeliť 

úlohy tak, aby sme všetko časovo stíhali. Taktiež sme sa rozhodli využiť školské priestory na 

zriadenie bufetu, v ktorom sa členovia firmy striedajú každý týždeň, a tak sa učia 

zodpovednosti. Za jednu odpracovanú hodinu dostane náš zamestnanec 0,50€.  

Bonusom našej firmy je dobrovoľníctvo. Členovia našej firmy sa aktívne angažovali na 

neziskových charitatívnych zbierkach. Takýmto spôsobom chceme aj ostatným študentom 

našej školy a hlavne mladým ľuďom ukázať, či sme zdraví alebo hendikepovaní, všetci patríme 

do jednej spoločnosti. 

Hlavná zásluha toho, že naša firma pomalými krôčikmi dosahuje cieľ, ktorý si stanovila 

na začiatku, je tímová práca a súdržnosť nášho kolektívu. Samozrejme nastali aj situácie, ktoré 

neboli podľa našich predstáv. Nie vždy to v našej firme vyzeralo ružovo, pretože nie vždy sa 

zhodne 20 ľudí na jednej veci. Každý mal vlastnú predstavu, no aj keď to niekedy trvalo, 

nakoniec sme našli spoločné riešenie, s ktorým boli spokojní všetci členovia tímu. Napomáhala 

nám pri tom naša koordinátorka Mgr. Ľubica Tomková. 

Keďže našej firme záležalo na odbornom raste zamestnancov, pravidelne sme sa 

zúčastňovali na školeniach a súťažiach, ktoré organizovalo JA Slovensko. Práve vďaka tomu 

sme získali nové informácie a skúsenosti, ktoré nám neskôr boli veľkým prínosom. 

 

 

 

Katarína Šašalová 

Viceprezidentka Ľudských Zdrojov 



 
 

VÝROBA 
 

Výroba študentskej firmy GAPE sa uskutočňuje v priestoroch Gymnázia v Lipanoch, v školou 
poskytnutých priestoroch za prísnych hygienických opatrení. 

Bagety a toasty  
Firma podľa týždenného rozpisu uskutočňuje predaj bagiet a toastov. Počas týchto dní si 
študenti a učitelia majú možnosť zakúpiť bagety a toasty vyrobené členmi GAPE, študentskej 
firmy. Bagety sa predávajú pravidelne vo štvrtok, pričom počet bagiet je obmedzený na 
približne 100 kusov a cena za kus je 1,50€. Toasty predávame v utorok,  a ich cena je 0,60/kus, 
pričom 2 ks toastov stoja 1€. Počet toastov je tiež obmedzený a pohybuje sa okolo 80 kusov.  
 
Bylinkové čaje  
Čaje sme ponúkali počas zimnejšieho obdobia pravidelne v stredy. Na výber sme dávali 3 druhy 
čajov, a to: bylinkový, ovocný a zelený čaj.  Cena za jeden čaj je 0,50€. Množstvo predaného 
čaju sa odvíja od jeho dopytu v daný deň.   
 
Sladké domáce pečenie 
V rámci sladkého piatku sme si pre študentov pripravili zatiaľ dvakrát domáce muffiny, ktoré 
sme následne predávali v priestoroch školy za cenu 0,50€. Množstvo kusov bolo obmedzených 
a pohybovalo sa okolo 80kusov.  
 
Ovocné poháriky  
Poháriky so šťavnatým ovocím plánujeme predávať počas jarných a letných dní z čerstvého 
ovocia. Cena bude 0,30 €.  
 
Vianočný punč  
V rámci vianočného obdobia sme zrealizovali predaj vianočného punču, ktorý sme deň vopred 
spoločne pripravili a na druhý deň podávali za cenu 0,60€. 
 
Valentínska pošta  
Na Sv. Valentína sme organizovali Valentínsku poštu kedy si študenti mohli zakúpiť 
,,valentínku‘‘ , napísať na ňu odkaz a následne ju vrátiť nám aj s venovaním, ktoré sme počas 
vyučovania neskôr po triedach rozdávali. Cena Valentínky bola 0,30€ a množstvo predaného 
tovaru sa odvíjalo od dopytu.  
 
Bufet  
V rámci študentskej firmy sa takisto staráme o školský bufet, kde predávame rôzne dobroty, 
desiaty ale aj školské pomôcky. Tovar pravidelne meníme v závislosti od dopytu predaja. 
 
Gumičky – scrunchies  
Gumičky plánujeme vyrábať z recyklovaných tričiek. Plánujeme predať 120ks gumičiek za 
1,50/2ks. 



 

 
 
Koncoročný ples  
V dôsledku zlepšujúcej sa pandemickej situácie plánujeme koncom roka uskutočniť 
koncoročný ples pre žiakov 1. – 4. ročníka. Cena lístka bude 16€ pričom cena za tombolu 0,50€.  
 
 
Z dôvodu pandemickej situácie sme zatiaľ nestihli zrealizovať všetky položky z nášho 
podnikateľského plánu, hoci to plánujeme uskutočniť. 

 

 

  

Zrnko kávy v prírode zázrak spraví 
 

Hnojivo z kávového odpadu 

Naša firma je od začiatku smerovaná ekologicky. Už niekoľko rokov je naša škola súčasťou 
projektu Zelená škola. Aj my sme sa snažili vymyslieť niečo, čo by prírode neublížilo, možno 
ju trochu odľahčilo. Na to sme využili kávový odpad. Vytvorili sme tak prírodnú alternatívu 
hnojenia. Zároveň sme to spojili  s biologicky rozložiteľným plastom. Taktiež sme sa pokúsili 
vytvoriť kávový príbor ako ekologickú náhradu za plastový.   

Do budúcna plánujeme osloviť našich zákazníkov cez e-shop.  

Web: https://coffee-terra.webnode.sk/  (Na webovej stránke sa stále pracuje...) 

 

 

 

 

Ľudmila Cifrová 

Viceprezidentka Výroby 



 

MARKETING 
 

Naše marketingové oddelenie bolo počas 

činnosti firmy zamerané na propagáciu firmy, 

podporu predaja a budovanie reputácie o firme. 

Uvedomovali sme si, že pomocou kvalitného a 

atraktívneho marketingu môžeme zákazníkov 

nielen informovať, ale hlavne si ich získať. 

Pracovali sme na rozličných grafických 

stránkach firmy, ako je dizajn loga alebo 

plagátov. Na úvod fungovania našej firmy sme 

vytvorili dotazník na študentskej platforme 

EduPage, kde sme sa pýtali študentov 

ohľadom záujmu o naše produkty. O všetkých 

udalostiach, ktoré organizujeme vopred 

oznamujeme študentov prostredníctvom 

príbehov na Instagrame (gape_firma) a Facebooku (GAPE firma) alebo uverejňovaním 

plagátov po škole. V budúcnosti by sme chceli taktiež predávať školský merch v podobe tričiek, 

mikín a prípadne šiltoviek. Zároveň uverejňujeme rôzne videá v podobe príspevkov na 

Instagrame z procesov výroby, ktoré určite veľa študentov oslovilo. 

 

Martin Kovaľ 

Viceprezident Marketingu 



 

 

FINANCIE 
 
Oddelenie financií malo za úlohu postarať sa o financie spoločnosti, dohliadať na všetky 

transakcie, zisťovať, či naša spoločnosť vykazuje zisk alebo stratu, viesť záznamy, peňažný 

denník a dohliadať na to, aby výsledky v denníku zodpovedali skutočnosti.  

Pre lepší prehľad vo financiách sme si tiež založili bankový účet, s 

internetovým bankovníctvom (George), v Slovenskej sporiteľni, a.s.  

Na začiatku podnikateľskej činnosti sme získali počiatočný kapitál vo výške 300€ za predaj 

100 kusov akcií, pričom nominálna hodnota jednej akcie bola vo výške 3€. 

K 25. 04. 2022 sme vytvorili pre účely priebežnej správy výslednú kalkuláciu jednotlivých 

produktov.  

Táto výsledná kalkulácia slúžila na výpočet reálnych príjmov, výdavkov a skutočného výsledku 

hospodárenia.  

Dozorná rada GAPE, (š.f.) JA Firmy k 25. 04. 2022 skontrolovala hospodárenie študentskej 

firmy GAPE a súhlasí s výsledkami hospodárenia.  

Výroba a predaj výrobkov študentskej firmy GAPE pokračuje do konca jej fungovania.  

(Viď. tabuľky, nasledujúce strany) 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tímea Kožušková 

Viceprezidentka Financií 



 
 
Prehľad o zostatku peňazí a ich použití 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Prehľad o príjmoch, výdavkoch a výsledku hospodárenia 

 

 

 

 


