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1 Profil JA Firmy 

1.1 Príhovor prezidenta 

Prezident: Mária Frančeková 

JA NOVIOS, JA Firma bola založená v rámci voliteľného predmetu aplikovaná 

ekonómia na Strednej odbornej škole poľnohospodárstva a služieb na vidieku 

v Žiline. Program aplikovaná ekonómia podporuje nezisková vzdelávacia organizácia 

JA Slovensko, člen skupiny JA Worldwide. Spoločnosť JA NOVIOS vznikla na 

základe Zmluvy o združení podľa Občianskeho zákonníka § 829 a následná zmluva 

bola riadne zaregistrovaná v JA Slovensko dňa 10. 10. 2016 pod číslom 109/2016-

2017. 

Našim hlavným cieľom bolo najmä spokojnosť našich zákazníkov. A hlavne od 

tohto kritéria sa odvíjala naša činnosť. Po škole sme rozoslali dotazníky, aby sme 

zistili, po čom je dopyt. Na základe dotazníkov sme sa rozhodli ísť „zdravou cestou”. 

Naším zákazníkom sme ponúkali zdravé potraviny ako napríklad ovocie a zelenina, 

ovocné šťavy, mliečne nápoje, celozrnné tyčinky a mnoho ďalších zaujímavých 

a hlavne zdravých produktov. Ďalej sme podnikali predajom sezónnych dekorácií ako 

napríklad vianočné vence alebo šité vianočné ozdoby. Taktiež sme sa zaoberali 

predajom školských pomôcok ako napríklad pravítka, ceruzky a aj požičiavaním 

kalkulačiek. Taktiež sme podnikali s predajom pravého včelieho medu a výrobou 

domáceho pečeného čaju.  

Na začiatku bol problém dostať sa do chodu firmy ale postupne sme si rozdelili 

úlohy, navzájom sme sa motivovali a naším cieľom bola fungujúca JA Firma ako aj 

spokojní zamestnanci a naši zákazníci. Naučili sme sa pracovať v skupine 

a problémy riešiť spoločne. 

 

Prezident firmy JA NOVIOS, Mária Frančeková 
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1.2 Základné údaje JA Firmy 

Názov JA Firmy: JA NOVIOS 

Sídlo firmy: Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, 

Predmestská 82, 010 01  Žilina 

Predmet podnikania 

- Ambulantný predaj potravín a školských potrieb 

- Predaj teplých nápojov 

- Požičovňa kalkulačiek a pravítok 

- Výroba sezónnych dekorácií 

 

1.3 Manažment JA Firmy 

 

Prezident Mária Frančeková 

Viceprezident pre financie Adriána Grinčová 

Viceprezident pre ľudské zdroje Veronika Ľašová 

Viceprezident pre výrobu Samuel Tatarčiak 

Viceprezident pre marketing Zdenka Sekáčová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

2 Marketingové oddelenie 

Viceprezident: Zdenka Sekáčová 

 

Oddelenie marketingu sa zameriavalo na zisťovanie skutočných potrieb našich 

zákazníkov, primárne študentov, učiteľov a ostatných zamestnancov našej školy. 

Na začiatku založenia spoločnosti JA NOVIOS sme rozmýšľali nad logom, 

ktoré by reprezentovalo našu spoločnosť a nás samotných. Nakoniec sme sa zhodli 

na včielke, od ktorej sa odvíja aj naše motto: „Usilovní ako včielka”. 

Všetky naše tovary a výrobky sme predávali na hlavnej chodbe našej školy, 

ale aj na rôznych podujatiach, ako bol  napríklad Deň otvorených dverí. Propagáciu 

produktov sme zabezpečili prostredníctvom letákov, plagátov rozvešaných na 

nástenkách v triedach alebo aj osobným marketingom. Taktiež máme ručne vyrobený 

bilboard, ktorý sa nachádza na treťom poschodí našej školy. Dobré meno firmy sme 

propagovali na Mikuláša prostredníctvom malej pozornosti od firmy pre našich 

akcionárov, alebo taktiež na Valentína, pre všetkých zákazníkov, ktorí u nás nakúpili 

nad 2 eurá.  

Pred začiatkom podnikania sme po škole rozoslali dotazníky, aby sme zistili, 

po čom je dopyt. Z vyhodnotenia sme zistili, že žiakom a učiteľom na našej škole 

chýba propagácia zdravej výživy. Keďže sme na škole boli už treťou študentskou 

spoločnosťou, rozhodli sme sa byť iní, než konkurencia. A ako sa zdá, postupne sme 

oslabili konkurenčný bufet. 
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3 Výrobné oddelenie 
 
Viceprezident: Samuel Tatarčiak 
Zástupkyňa viceprezidenta: Dominika Hulinová 

 
JA NOVIOS, JA Firma sa zaoberá ambulantným predajom potravín, školských 

potrieb a sezónnych dekorácií.  

 

Ambulantný predaj potravín 

Zamerali sme sa hlavne na predaj ovocia a zeleniny, špaldových tyčiniek, 

cereálnych tyčiniek a mliečnych nápojov. 

Ambulantný predaj školských potrieb 

Našim zákazníkom sme ponúkali aj školské pomôcky ako napríklad zošity, 

písacie potreby, lepidlá, nožnice, pravítka a taktiež požičovňa kalkulačiek. Zákazníci 

to veľmi ocenili. Pomôcky sme nakupovali vo veľkoskladoch, menších papiernictvách 

a obchodných domoch. 

 

Na začiatku podnikania sme si stanovili, že budeme ponúkať dekoratívne 

výrobky. Na jeseň to boli vence s jesennými motívmi. Na výrobe jesenných vencov 

sa podieľali všetci členovia firmy. V zimnom období sme spolupracovali so 

záhradníckym odborom na škole s výrobou vianočných vencov. Taktiež sme ponúkali 

ručne ušité stromčeky a ozdoby. Prácu sme si rozdelili. Chlapčenská časť dostala za 

úlohu zohnať materiál a dievčatá sa mohli pustiť do šitia. Po stromčekoch bol veľký 

dopyt. 

 

Naša podnikateľská činnosť sa podieľala aj na výrobe pečeného čaju. Použili 

sme ovocie rôznych druhov – jablká, slivky, čerešne, jahody... A čo môže byť lepšie, 

ako si horúci čaj osladiť pravým včelím medom? Čaj aj med sme predávali 

v ozdobených fľašiach vyrobených JA Firmou.  
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4 Finančné oddelenie 
 
Viceprezident: Adriána Grinčová 

 
Predbežné zhrnutie financií od 10. 10. 2016 do 20. 03. 2017. 

 

Od začiatku nášho pôsobenia a pôde našej školy mali naše financie stúpajúcu 

tendenciu.  

 

Základné imanie tvorili príjmy z predaných akcií (100 kusov po 1€ = 100€) a pôžička 

od spoločníkov vo výške 80€, ktorá bola vrátená dňa 24.01.2017. 

 

Príjmy tvorili základné imanie a predaj tovarov a produktov.  

 

Výdavky tvorili peňažné prostriedky vynaložené hlavne na nákup tovaru, spotrebnú 

réžiu a výplatu miezd zamestnancom.  

Výdavky na podnikateľskú činnosť 

Výdavky na materiál 100,73 € 

Výdavky na nákup tovaru 1845,34 € 

Mzdy 51,20 € 

Iné výdavky 50 € 

Výdavky spolu 2047,27 € 

 

 Príjmy 2250,44€ 

- Výdavky 2047,27€ 

= Hrubý zisk 203,17€ 

- Daň zo zisku (Junior Achievement - 21%) 42,67€ 

- Vyplatenie akcií 100 € 

- Dividendy 20 € 

= Čistý zisk 40,50€ 

 

Účtovníctvo bolo vedené jednoduchou formou, evidované pomocou PPD a VPD 

a peňažného denníka. 

Príjmy z podnikateľskej činnosti 

Príjmy z predaja tovaru 2190,44 € 

Príjmy z predaja výrobkov 60 € 

Príjmy spolu 2250,44 € 
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5 Oddelenie ľudských zdrojov 
 

Viceprezident: Veronika Ľašová 

Ako viceprezidentka ľudských zdrojov zodpovedám za presné rozmiestnenie a 

vymedzenie pracovných miest zamestnancov, za spracovanie podrobnej evidencie 

práce zamestnancov a ich špeciálne požiadavky, motivujem zamestnancov 

k lepšiemu výkonu práce vhodnou odmenou. Ďalej, pomáham zamestnancom riešiť 

malé a závažné problémy v podniku Taktiež sa snažím o zlepšenie komunikácie 

v podniku a vzťahov medzi zamestnancami a vedením podniku a samozrejme sa 

usilujem udržiavať morálku na pracovisku. 

 

Konkrétne  vykonávam v podniku tieto činnosti: 

 

 Spolu s ďalšími viceprezidentmi sme viedli záznamy o akcionároch  

a spracovávali sme prezenčnú listinu a zápisnicu z valného zhromaždenia 

 

 Spolupracovala som s viceprezidentkou financií, ktorej som pravidelne na konci 

mesiaca predkladala prehľad mzdových nákladov, aby mohla vyplatiť mzdy 

 

 

 Spolu so zamestnancami a viceprezidentmi podniku sa usilujeme  

o cieľavedomosť a úspech podniku. Keďže sa nám to darí, na konci mesiaca 

dostávajú zamestnanci aj viceprezidenti menšiu odmenu k vyplatenej mzde 

 

Vyplácanie miezd: 

Prezident a viceprezidenti majú každý na konci každého mesiaca vyplatené 2 € za 

obdobie. 

U radového zamestnanca mu je vyplatených 0,30 € za hodinu. 

 

 

 

 

 


