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Prezidentka 
 

Simona Matulová

Vznik a smerovanie Vízia
NAŠA JA FIRMA S 

NÁZVOM JUVENIS BOLA 

ZALOŽENÁ PRI 

GYMNÁZIU VOJTECHA 

MIHÁLIKA V SEREDI 

DŇA 6.12.2016, V RÁMCI 

NEPOVINNÉHO KRÚŽKU. 

    

Už na začiatku sme 

vedeli , že naša firma sa 

bude sústrediť najmä na 

služby , poskytované 

študentom a 

zamestnancom našej 

školy ale aj občanom 

nášho mesta. 

Ústredným produktom je projekt s 

názvom Inception Pack - balíček s radami 

ako zorganizovať úspešnú akciu. Jeho 

premiéru sme si nechali práve na Veľtrh 

JA  firiem v Košiciach.  

V budúcnosti nás ešte čaká účasť na 

Veľkonočných trhoch a s tým spojený 

predaj ručne vyrábaných produktov a 

spoluúčasť na organizácii školského 

výletu do Poľska. 

Za uplynulé mesiace sme narazili na 

mnoho úspechov ale aj neúspechov. 

Utvrdili sme sa v našich silných stránkach 

a zapracovali sme na tých slabých. Byť 

súčasťou projektu JA Firma nám prinieslo 

nespočetne veľa skúseností a poznatkov, 

ktoré si prenesieme aj do profesionálneho 

života. 

SLOVO NA ZÁVER :

Rozhodli sme sa , že 

spestríme 

študentský život 

organizovaním akcíí , 

kde sme poskytovali 

nielen nami ručne 

vyrábané výrobky , ale i 

pripravovali bohatý 

program.  



Oddelenie ľudských 
zdrojov 

 
Ján Moncoľ

Úloha Zhodnotenie

Pracovnou náplňou tímu 

ľudských zdrojov bolo 

spracovávanie informácií 

o mzdách , vedenie 

dochádzky a spravovanie 

záznamov o 

akcionároch. Jeho 

úlohou bolo aj 

zachovávanie 

podnikovej morálky , 

pomoc členom podniku 

a podpora pri ich práci v 

tíme. 

Za hlavnú úlohu si tím 

ľudských zdrojov vytýčil 

vnášanie jednoty a 

povzbudzovanie členov 

tímu v snahe ísť ďalej a 

dosahovať čo najlepšie 

výsledky. Pre každú 

firmu je dôležité myslieť 

ako kolektív a tak 

prekonať aj tie najväčšie 

prekážky 

Na základe výsledkov činnosti firmy , 

vzájomnej spolupráce pri organizácii 

plesu ,vedení bufetu a interakcie členov 

jednotlivých oddelení môžeme povedať , 

že snaha vynaložená pri dosahovaní 

určených cieľov bola viditeľná.

Oddelenie ľudských zdrojov nieslo 

zodpovednosť pri plnení týchto úloh : 

● rozvíjanie plánu miezd, pomoc pri 

vyplácaní miezd a zaznamenávanie 

údajov o mzdách , 

● zaznamenávanie povinnej dochádzky a 

výplatnej listiny , 

● vedenie spoločnosti k cieľavedomosti a 

úspechu , 

● vykonávanie pohovorov so 

zamestnancami 

SLOVO NA ZÁVER :



Oddelenie marketingu 
 

Kristína Hechtová

Úlohy Napredovanie

Na zvládnutie všetkých 

úloh oddelenia 

marketingu ,  sme si 

vopred stanovili 

marketingové ciele , a 

stratégiu Juvenis , JA 

firmy. Kľúčom k úspechu 

v rozpracovaní stratégie 

bolo nielen vymedzenie 

si cieľov firmy , ale aj ich 

transformácia do 

efektívneho plánu 

aktivít , ktorý sme 

predstavili akcionárom 

na valnom zhromaždení . 

Dôležitým cieľom  bolo 

presadenie firmy Juvenis 

 nie len  na našej škole , 

ale aj mimo jej  pôdy. 

K tomu nám dopomohla 

úspešná propagácia 

firmy. 

Starali sme sa o zviditeľnenie produktov, 

o zabezpečenie  najpresnejších informácii 

o našich službách a tak sme dosiahli 

prilákanie cieľovej skupiny k využívaniu 

našej ponuky ako aj popularity našich 

akcií v širšom okolí . 

Aby sa nám v konkurenčnom prostredí 

darilo, dbáme o neustále motivovanie 

nášho tímu. Po každej akcii diskutujeme o 

našich silných a slabých stránkach spolu s 

rizikami , ktorým môžeme pri akcii čeliť. 

Na trh prinášame aj produkty , ktoré sa 

dajú využívať dlhodobo, napríklad 

Inception pack Juvenis , ktorý je naším 

inovatívnym produktom. Naše oddelenie 

sa postaralo o jeho grafický dizajn a 

marketingovú stratégiu. 

Veríme , že kreativita a 

konkurencieschopnosť   nášho 

marketingového tímu , dopomôže k 

dosiahnutiu ďalších úspechov Juvenis , JA 

firmy. 

SLOVO NA ZÁVER :



Oddelenie  výroby 
 

Fipil Tóth

Úlohy Pokračovanie

Naša podnikateľská 

činnosť bola zameraná 

na výrobu produktov a 

taktiež ponuku služieb. 

Začali sme mikulášskymi 

balíčkami a pokračovali 

Vianočným bazárom. Pre 

študentov sme pripravili 

workshopy spojené s 

predajom občerstvenia. 

Zúčastnili sme sa 

Vianočných trhov, kde 

sme zákazníkom 

ponúkali rôzne vianočné 

dekorácie , domáce 

oblátky a vianočný punč. 

Na každú šálku punču 

sme  vlastnoručne 

hačkovali bavlnené 

svetríky 

Vo februári sme úspešne zvládli 

Valentínsky školský ples . Počas druhého 

polroka sme ponúkali každú stredu 

Ovocníček - misky s ovocím, ktoré bolo 

čerstvo kúpené a pred začiatkom 

vyučovania porciované.   

Za vrchol našej práce považujeme 

výrobok  Inception pack. 

Ide o inovatívny produkt Juvenis , JA firmy. 

Je to plán , ktorý pomáha aktívnym ľuďom 

či neziskovým organizáciám s tvorbou a 

organizáciou akcie. V štrnástich krokoch 

vám ukáže , ako spraviť vašu akciu čo 

najviac efektívnou. Je skvelým 

pomocníkom, podľa ktorého sa dá vytvoriť 

úspešný event bez toho, aby ste mali 

skúsenosti v oblasti organizácie. Inception 

pack je produktom, ktorý má dobré 

referencie u viacerých ľudí , ktorí sa tvorbu 

akcií dlhodobo zaujímajú. 

SLOVO NA ZÁVER:



Oddelenie financií 
 

Saša Krajčovičová

Úlohy Zisky

Naše oddelenie financií 

malo na starosť kolobeh 

peňazí vo firme za celé 

funkčné obdobie. 

Sledovali sme príjmy a 

snažili sa nájsť rôzne 

prostriedky na 

zredukovanie výdavkov 

pre väčší zisk. Na 

rôznych akciách , 

usporiadaných našou 

firmou , sme predávali 

rôzne výrobky či 

potraviny. Výsledky 

ziskov našej finančnej 

situácie i prehľad o 

príjmoch , výdavkoch a 

výsledku hospodárenia 

uvádzame v 

nasledujúcom grafe a 

tabuľkách :  
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1. predaj akcií firmy 200 eur 

2. Mikuláš v Dome kultúry 30 eur 

3. Mikuláš v škole 41 eur 

4. Vianočné trhy v Trnave 20 eur 

5. Vianočné trhy v Seredi 223 ,38 eur 

6. Vianočný bazar 84 ,15 eur 

7. Školský ples 558,80 eur 

8. Ovocníček 71 ,64 eur 



Prehľad o príjmoch, výdavkoch a výsledku hospodárenia

Prehľad o zostatku peňazí a ich použití



Správa dozornej rady



Fotopríloha 
 
 


