


 

Príhovor 

 Naša študentská spoločnosť B&G funguje od 

18.9.2019. Počas tohto obdobia sme pracovali 

na tom, aby sa nám podarilo splniť všetky naše 

ciele. Náš tím pozostáva z 22 študentov a z toho 

šiestich členov manažmentu. Snažíme sa 

obohacovať stále novými skúsenosťami, ktoré 

pre nás môžu mať v budúcnosti veľkú hodnotu. 

Po odpracovaných mesiacoch nás potešila 

pozitívna spätná väzba študentov školy. 

Z dôvodu pandemických opatrení bola činnosť 

našej firmy B&G fyzicky čiastočne pozastavená, 

no napriek tomu sme externe pracovali na 

našich cieľoch. Týmto by sme sa radi poďakovali 

pani profesorke Ing. Dagmar Grancovej, ktorá 

nás viedla počas celého fungovania firmy.   

 

 

      Stanislav Pribula 

                                            prezident firmy 
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Našim cieľom bolo taktiež vytvorenie 

inteligentnej domácnosti. Spojením našich 

produktov, ktoré používame denne sme 

vytvorili inteligentný stojan na tablet, ktorý 

môžeme pohodlne postaviť na kuchynskú 

linku či pripnúť na chladničku. Spojenie 

s google kalendárom nám zabezpečilo 

funkčnosť pre celú rodinu. Odkaz domov, čo 

potrebujeme kúpiť môžeme v poriadku 

odoslať počas dňa a naše prianie bude 

zvýraznené na tablete pripevnenom našou 

domácou inteligenciou na chladničke. 

 

Marketing  



 

Marketing 

Naším cieľom bolo spropagovanie a predaj 
školských ročeniek, ktoré sme poňali v duchu 
140. výročia našej školy. Ročenkami sme 
zachytili určitú spomienku a výnimočnosť 
daného roku. Predaj prebiehal reklamami 
a akciovými cenami na možné objednávky. 
Predpredaj ročeniek sme uskutočnili na oslave 
nášho 140.výročia, neskôr prebehol verejný 
predaj triedam. Pre lepší rozvoj našej firmy sme 
organizovali rôzne akcie ako napríklad: Oslava 
140. výročia školy, 

Imatrikulácia, 

Mikuláš v škole, 

Valentínska palacinka, 

Školský bufet 

 Akcie boli vždy dopredu oznámené a riadne 
spropagované celým tímom B&G. 
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Manažment B&G 
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Financie 

Oddelenie financií sa podrobne venovalo 

evidencii a kontrole pomerov financií, 

súčasne nákladom a výnosom na 

jednotlivé produkty a aktivity B&G JA 

firmy. Pre rozbeh našej podnikateľskej 

činnosti a tvorbu podnikateľského plánu 

sme sa zamerali na určité oblasti 

podnikania pre vytvorenie zisku, aby sme 

prispeli k naštartovaniu hlavného 

produktu B&G JA firmy. 

Hospodársky výsledok

Ročenka

Školský preukaz

Trička na imatrikuláciu

Valentínske palacinky

Mikuláš

Bufet

Imatrikulácia
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Ročenka 

 Pre žiakov školy sme si pripravili ročenky s fotkami jednotlivých 

tried ako pamiatku na školský rok 2019/2020. Pri pohľade na 

tváre svojich spolužiakov sa nám vrátia spomienky na toto 

krásne a nezabudnuteľné študentské obdobie, veríme  že táto 

ročenka priniesla každému radosť. 

Názov položky Príjem Výdaj 

Tlač  600,00 

Fotomzda  10,00 

Grafika  20,00 

Ostatné mzdy  5,00 

Náklady spolu  635,00 

Príjem z predaja 728,50  

Hospodársky výsledok 93,50 

 

Domáca inteligencia 

Produkt na využitie nepotrebných 

komunikačných spotrebičov, ktoré 

potrebujú stále dobíjanie v dôsledku 

nefunkčnosti batérie. Navrhli sme 

stojan, vďaka ktorému využijeme 

zariadenie ako inteligentnú domácnosť 

na uľahčenie komunikácie v rodine 

pomocou google kalendáru. 
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Imatrikulácia 

Každoročná tradičná akcia bez ktorej sa nemôže začať  školský 

rok, ani tento rok nebol výnimkou. Celá akcia bola sprevádzaná 

programom pre prvákov a v závere nasledovalo ich slávnostné 

prijatie do cechu stavbárov a geodetov. 

Názov položky Príjem Výdaj 

Honorár  30,00 

Rekvizity  19,55 

Občerstvenie  2,89 

Prenájom  100,00 

Mzdy  15,00 

Náklady spolu  167,44 

Príjem z predaja 272,00  

Hospodársky výsledok 104,56 

 

Názov položky Príjem Výdaj 

Nákup tričiek  147,50 

Tlač  100,00 

Mzdy  10,00 

Náklady spolu  257,50 

Príjem z predaja 310,00  

Hospodársky výsledok 52,50 

 

Tričká na imatrikuláciu 
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Valentínske palacinky 

Počas Valentína sme ponúkali študentom 

našej školy Valentínske palacinky ktoré 

s láskou upiekli naše šikovné spolužiačky 

Názov položky Príjem Výdaj 

Náklady na pečenie  8,10 

Náklady na plnku  3,63 

Taniere  1,56 

Mzda  12,00 

Náklady spolu  25,29 

Príjem z predaja 32,80  

Hospodársky výsledok 7,51 

 

Školský preukaz 

Slúžil pre rodičov a žiakov, žiaci si do neho mohli 

dávať zapisovať ospravedlnenky a taktiež si pozrieť. 

svoj rozvrh. 
Názov položky Príjem Výdaj 

Farebný papier  22,52 

Tlač  4,99 

Mzdy  15,00 

Náklady spolu  42,51 

Príjem z predaja 133,80  

Hospodársky výsledok 91,29 
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Prehľad o prijímoch, výdavkoch a výsledku hospodárenia Č.r. Suma 

Príjmy z podnikateľskej činnosti(tržby) 0   

Príjmy z predaja tovaru 1 52,3 

Príjmy z predaja výrobkov 2 945,1 

Príjmy z predaja služieb 3 657 

Iné príjmy  4 0 

Príjmy spolu (1+2+3+4) 5 1654,3 

     

Výdavky na podnikateľskú činnosť Č.r. Suma 

Výdavky na materiál 6 953,91 

Výdavky na nákup tovaru 7 165,15 

Mzdy 8 140,77 

Iné výdavky 9 176,77 

Výdavky spolu(6+7+8+9) 10 1436,6 

     

Výsledok hospodárenia Č.r. Suma 

Príjmy spolu (r.05) 11 1654,3 

Výdavky spolu (r.10) 12 1436,6 

Výsledok hospodárenia (r.11-12) 13 217,7 

Daň z príjmu do JA firmy (15% z r. 13) 14 32,65 

Daň z príjmu JA firmy splatená do JA slovensko 15 32,65 

     

Pomocné výpočty Č.r.   

Počet ks emitovaných akcii 1 100 

Nominálna hodnota jednej akcie 2 3,15 

Celková hodnota upísaných akcií 3 315 

Dividenda na akciu 4 0,15 

Celkovo vyplatené dividendy 5 15 
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Mikuláš v Škole 

6.12.2019 sme my, B&G firma pripravili pre 

zamestnancov školy a ich deti program, malé 

občerstvenie a mikulášske balíčky. Pre deti 

sme si pripravili aj balíčky so sladkosťami 

ktoré si mohli vyslúžiť ak splnili nejakú úlohu. 

Názov položky Príjem Výdaj 

Nákup surovín  60,07 

Rekvizity  - 

Mzda hudba  4,00 

Mzda účinkujúci  5,00 

Mzda organizátori  3,00 

Celkové náklady  72,07 

Príjem z predaja 75,00  

Hospodársky výsledok 2,93 

 

Školský bufet 

fet V priebehu pôsobenia firmy na našej škole 

sme poskytovali študentom školský bufet 

s rôznymi produktami. Bufet sme otvárali 

príležitostne pri väčších akciách na škole. 

Názov položky Príjem Výdaj 

Nákup surovín  41,14 

Mzdy  9,00 

Celkové náklady  50,14 

Príjem z predaja 70,20  

Hospodársky výsledok 20,06 
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Výroba 

Jej úlohou bolo zabezpečiť výrobu produktov a dosiahnuť 

požadované estetické a funkčné požiadavky. Rozdelenie 

funkcií a zabezpečenie materiálov pre dosiahnutie 

požadovaných výsledkov. Taktiež sme museli vyriešiť 

technické problémy a ich dizajnové riešenie. Ďalšou 

úlohou bolo zabezpečiť prostriedky a priestory na výrobu 

daných produktov, technickú vybavenosť ,zapožičanie 

nástrojov k danej činností. Neskôr sme riešili technické 

spracovanie inteligentnej domácnosti. Ktorej účelom bolo 

využiť zariadenia ktoré kvôli slabej batérii neboli využité. 

Vytvorili sme funkčné zariadenie ktoré uľahčí 

komunikáciu v domácnosti pomocou aplikácie ktorú sme 

bohužiaľ nestihli vytvoriť vzhľadom na pandemickú 

situáciu, preto sme ju nahradili Google kalendárom. 
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Ľudské zdroje 

Hlavnou úlohou kolektívu ľudských zdrojov  B&G JA firmy 

bolo zabezpečiť komunikáciu medzi akcionármi a členmi 

firmy. Podstatou bolo riešiť krízové situácie, prekonanie 

najväčších prekážok v tíme a zároveň podporiť členov 

v snahe dosiahnuť čo najlepší výsledok. Boli informovaní 

o problémoch na jednotlivých oddeleniach v spoločnosti 

a následne ich zodpovedne a efektívne riešili v rámci 

korektných vzťahov. 

Stanislav Pribula

(prezident)

Dávid Stankovič

(asistent prezidenta)

Klaudia Pčolinská

(viceprezidentka 
pre ľudské zdroje)

Barbora Tutková

(viceprezidentka 
pre marketing)

Milan Počatko

(viceprezident 
pre výrobu)

    Michal Kinlovič 

(viceprezident pre 

financie) 
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