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1. Zhrnutie projektu 

 
JA firma M.A.D. pôsobí na našej škole v rámci vzdelávacieho programu Aplikovaná ekonómia 

v spolupráci s  Junior Achievement Slovensko, n. o.  

Sme malá skupina 6 študentov – drevárov. Naša firma vznikla v decembri 2019. Obchodný 

názov  M.A.D. znamená Malá akadémia drevárov, trochu bláznivých.  

V decembri minulého roka sme začali vyrábať rôzne drobné produkty špeciálne určené na 

vianočné trhy na Hlavnom námestí v Bratislave, kde sme mali spolu so spolužiakmi z konkurenčnej 

JA firmy našej školy prenajatý charitatívny stánok. Vyrábali sme rôzne vianočné ozdoby na 

stromček, magnetky, lyžice, varešky, lopáriky, prívesky, búdky pre vtáčikov. Vianočné produkty sme 

predávali na vianočných trhoch. 
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Vo februári sme pracovali na produktoch, ktoré začali naberať veľkonočný nádych.  

 

  

 
Rozpracované veľkonočné ozdoby sme však nepredali, lebo začiatkom marca zavreli školy, 

naše produkty zostali v školskej dielni a nemohli sme sa k nim dostať, ani predať. 

 

2.1 Primárny produkt 
 

Primárnym produktom firmy je podstavec pod monitor a podstavec pod notebook. Uvažovali 

sme o podstavcoch, ktoré je potrebné po zakúpení zmontovať pre technicky zdatnejších 

spotrebiteľov, ale aj o podstavci, ktorý už po zakúpení spotrebiteľom je hneď použiteľný – pre 

technicky menej zdatných spotrebiteľov. Diskutovali sme o rôznych prídavných zariadeniach, 

rozmeroch, materiáloch, cene, využiteľnosti, jednak medzi sebou, jednak s našou učiteľkou a 

konzultantom.  Nakreslili sme rôzne návrhy.   

Na trhu existujú jednoduché podstavce pod monitor, ale nie taký inovatívny, ako je náš. 

Náš podstavec slúži nielen na zabezpečenie optimálnej výšky obrazovky. Podľa pravidiel správnej 

ergonómie by mala byť obrazovka  v takej výške, aby jej horná hrana bola minimálne vo výške očí  

Väčšina bežných monitorov a stolov je však oveľa nižšie, čím sa zvyšuje namáhanie krčnej 

chrbtice a prichádza bolesť chrbta. Náš podstavec túto situáciu eliminuje, čo určite oceníte pri 

dlhšej práci . Pri jeho konštrukcii sme nebrali do úvahy len hlavnú funkciu - vyzdvihnutie monitoru 

do úrovne očí, ale aj doplnkové funkcie. Obsahuje totiž aj poličku, kde si môžete odložiť mobil 

a notes. Na ľavej  bočnej stene podstavca je naviac upevnený držiak na pohár na písacie potreby. 

Na pravej bočnej stene je upevnený držiak na vizitky resp. spinky a USB kľúč.  Podstavec pod 

notebook má vrchnú dosku zošikmenú.  Dá sa použiť aj pri čítaní kníh resp. dokumentov. 

Podstavec pod monitor má vrchnú dosku vodorovnú, bez zošikmenia. Zaujímavá je aj jeho iná 

využiteľnosť  /nočný stolík, polička na hygienické potreby, malý botník, podpierka nôh, hokerlík/ 
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Podstavec oceníte najmä vtedy, ak pracujete z obývačky na konferenčnom stolíku, čo je aktuálne 

využiteľné v období Corona krízy, keď má viac členov domácnosti home office resp. online 

vyučovanie.   

 

 

 

2.2  Počiatočný kapitál 

 
vklady akcionárov- predaj ... ks akcií po  1,- € 50,--  € 

Pôžička     5,00 € 

Spolu  55,-- € 

 

3. Výroba 

 
Výroba a predaj drobných produktov z dreva, výroba rôznych šperkov, vianočných ozdôb, 

hračiek, rozprávkových balíčkov 
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Naše produkty vyrábame z dreva, ale aj iných materiálov. Niektoré produkty  vyrábame 

v priestoroch dielní školy, ale niektoré boli vyrobené v súkromných priestoroch. Veľa produktov 

máme rozpracovaných, nedokončených, lebo kvôli zatvoreniu školy začiatkom marca sme sa 

k nim nedostali, lebo sú uložené v školskej dielni. 

3.1 Sortiment 

Sortiment Plán Skutočnosť 

obuvák 52 cm svetlý 2 2 

obuvák 37 cm tmavý 3 3 

obuvák 37 cm tmavý 2 2 

obuvák 38 cm svetlý 2 2 

obuvák 38 cm svetlý 2 2 

vareška svetlá široká 2 2 

vareška dvojfarebná široká 2 2 

Vareš.svetlá úzka s dlhou ruk.. 2 2 

vareška úzka svetlá s krat. ruk. 2 2 

vareška úzka svetlá s kratšou rukoväťou 2 2 

lopárik svetlý s rúčkou 2 2 

lopárik svetlý malý bez rúčky 2 2 

sob s magnetkami 2 2 

Svietnik tmavý na 6 kahančekov 2 2 

Svietnik tmavý na 4 kahančeky 2 2 

Svietnik tmavý na 3 kahančeky 1 1 

Svietnik tmavý na 5 kahančekov 1 1 

Svietnik svetlý na4 kahančeky 1 1 

Svietnik stredne svetlý na4 kahančeky 1 1 

Svietnik svetlý na 5 kahančekov 1 1 

Svietnik svetlý na 3 kahančeky 1 1 

Svietnik kocka 1 kahanček 1 1 

Svietnik okrúhly 1 kahanček 1 1 

podložka pod pivo 1 1 

náušnice 1 1 

ozdoba koník 2 2 

ozdoba stromček 2 2 

ozdoba zvonček 2 2 

Ozdoba sob 3 2 

ozdoba prasiatko 1 2 

ozdoba čižmička 3 3 

kľučenka 10 6 

magnetka kostolik 2 2 

ozdoba jablčko 1 1 

ozdoba mesiačik 1 1 

magnetka havko 1 1 

lyžička malá na cukor 5 5 

Svietniky s kresbou 2 2 

Podložka pod počítač 2 2 

Veľkonočné ozdoby 0 15 

Búdka pre vtáčikov 0 3 

 
3.2 Ukážky produktov /hotvých i rozpracovaných/ 
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4. Finančná analýza  

 
Prehľad o príjmoch, výdavkoch a výsledku hospodárenia 

sumy sú uvedené v EUR   

  23. 9. 2020 

  dátum 

Názov a sídlo JA Firmy:  M. A. D., JA firma 

Spojená škola, Tokajícka 24, Bratislava 

    

Príjmy z podnikateľskej činnosti (Tržby) 

  Č.r. Suma 

Príjmy z predaja tovaru 01 0,00 

Príjmy z predaja výrobkov 02 421,10 

Príjmy z predaja služieb 03 0,00 

Iné príjmy 04 0,00 

Príjmy SPOLU (r. 01 + r. 02 + r. 03 + r. 04) 05 421,10 

    

Výdavky na podnikateľskú činnosť 

  Č.r. Suma 

Výdavky na materiál 06 110,60 

Výdavky na nákup tovaru 07 0,00 

Mzdy 08 211,00 

Iné výdavky 09 10,00 

Výdavky SPOLU (r. 06 + r. 07 + r. 08 + r. 09) 10 331,60 
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Výsledok hospodárenia 

  Č.r. Suma 

Príjmy spolu (r. 05) 11 421,10 

Výdavky spolu (r.10) 12 331,60 

Výsledok hospodárenia (r. 11 - r. 12) 13 89,50 

Daň z príjmu JA Firmy (21 % z r. 13) - zaokrúhľuje sa na eurocenty smerom 

nadol 14 18,79 

Daň z príjmu JA Firmy splatná do JA Slovensko 15 18,79 

Čistý zisk / Strata (r. 13 - r. 15) 16 70,71 

 

Prehľad o zostatku peňazí a ich použití 

sumy sú uvedené v EUR   

  23. 9. 2020 

  dátum 

Názov a sídlo JA Firmy:  M. A. D., JA firma 

Spojená škola, Tokajícka 24, Bratislava 

    

Pomocné výpočty 

  Č.r.   

Počet ks emitovaných akcií 001 50 

Nominálna hodnota jednej akcie 002 1,00 

Celková hodnota upísaných akcií (r. 001 x r. 002) 003 50,00 

Dividenda na akciu 004 0,40 

Celkovo vyplatené dividendy (r. 001 x r. 004) 005 0,00 

    

Zostatok peňazí na rozdelenie 

  Č.r. Suma 

Zostatok peňazí v pokladni 006 139,50 

Zaplatená daň z príjmu (r. 15 z Výkazu č. 1) 007 18,79 

Vrátenie vkladu akcionárom (v prípade zisku r.003, v prípade straty r.003+r.16 z výkazu 

1) 008 50,00 

Zostatok peňazí na rozdelenie (r. 006- r. 007 - r. 008) 009 70,71 

    

Rozdelenie čistého zisku 

  Č.r. Suma 

 - dividendy (r. 005) 010 20,00 

 - výdavky na likvidáciu firmy 011 0,71 

 - iné /charita, tantiémy/ 012 50 

Zostatok po rozdelení (r. 009 - r. 010 - r. 011 - r. 012) 013 0,00 
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Druhy nákladov 
Plán v 
eurách 

Skutočnosť 

Spotreba materiálu (šnúrky, úchytky, drôtiky, 
lak, obalový materiál, kolieska na kľučenky, 
spojovací materiál, farby, krabičky) 

55 110,60 

Plagáty 20 Uhradené z prostriedkov 
školy 

Tlač 0 Poskytnutá zdarma 

Kancelárske potreby /tlačivá na doklady, 
papier/ 

10 Zo školských zásob 

Poplatky 15 10 

Mzdové náklady 80 211, 

náklady spolu 180,00 331,60 

 

Výnosy Plán v 
eurách 

Skutočnosť v eurách 

Tržby z predaja výrobkov 400 eur 421,10 

Plánovaný čistý zisk  173,80 € Doterajší skutočný čistý zisk 70,71 € 

Ak zhodnotíme naše financie, vzhľadom na to, že sme malý tím, ktorý sa skladá len zo šiestich 

členov, pracovali sme celkom dobre. Okrem toho máme veľa rozpracovaných produktov 

/veľkonočné produkty, búdky pre vtáčikov/, ktoré zostali rozpracované v školskej dielni, kam sme 

sa kvôli zatvorenej škole v súvislosti s  Corona krízou  sme nepredali. 

 
5. Marketing 

Našimi výsledkami je zostrojenie  katalógu, webstránky, vizitiek,  instagramu. Naše výrobky 

sme propagovali aj prostredníctvom násteniek na škole. Informácie o produktoch sme šírili taktiež 

formou letákov.  

https://madja.webnode.sk/ 
https://www.slideshare.net/AgataDanielovicova/mad-marketing-text 
https://www.instagram.com/m.a.d_tokajicka_24/ 

 

6. Aktivity 

https://www.slideshare.net/AgataDanielovicova/mad-activities 

 
7. Oddelenie ľudských zdrojov 

Tím nášho oddelenia ľudských zdrojov je zodpovedný za plán miezd, informácie o mzdách, 

zaznamenávanie dochádzky, vedenie záznamov o akcionároch, informovanie o činnostiach 

ostatných oddelení, zabezpečenie jednoty a súdržnosti firmy. Taktiež jeho úlohou je udržiavanie 

podnikovej morálky, riešenie konfliktov a zabezpečenie efektívneho fungovania jednotlivých 

členov firmy.  

https://madja.webnode.sk/
https://www.slideshare.net/AgataDanielovicova/mad-marketing-text
https://www.slideshare.net/AgataDanielovicova/mad-activities
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7.1 Úlohy oddelenia ľudských zdrojov  

1. Rozvíja plán miezd a zaznamenáva údaje týkajúce sa miezd 

2. Zaznamenáva dochádzku a iné údaje do výplatnej listiny 

3. Hodnotí jednotlivých pracovníkov po dohode s manažmentom 

4. Robí pohovory so zamestnancami  

7.2 Mzdy 

Minimálna mzda zamestnanca je 0,30 € za hodinu a minimálna odmena za riadenie je 2 € za 

obdobie fungovania JA firmy. Počet akcionárov je 50. 

7.3 Organizačná schéma 

 

 

Prezident

Šimon Bútora

Viceprezident financií

Marek Petrák

Viceprezident výroby

Dominik Mikuš

Martin 
Wurelly

Viceprezident marketingu

Patrik Mikláš

Viceprezident pre ľudské 
zdroje

Dominik Lalinský


