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Vážení akcionári, partneri, odberatelia či kolegovia, 

 

 v septembri sme sa stretli na predmete aplikovanej ekonómie. Ako trieda už sme spolu 

začali tretí rok, teda ako dobrý a ucelený kolektív, ktorý sa pozná navzájom. Na predmete 

aplikovanej ekonómie sme prišli do styku so skutočnosťou, že budeme zapojení do 

projektu Junior Achievement Slovensko, kde si na vlastnej koži vyskúšame reálne vedenie 

podniku ako celku. Preto sme sa rozhodli vytvoriť si spoločnosť s názvom ELYGROUP. 

  

 Veľká vďaka patrí hlavne neziskovej organizácii Junior Achievement, vďaka ktorej sme 

dostali túto úžasnú príležitosť, našej škole a takisto aj nášmu pánovi učiteľovi 

a koordinátorovi, Inžinierovi Miroslavovi Vrabľovi. 

  

 Naša firma sa počas tohto roku bude venovať činnostiam úzko spojeným 

s rozveseľovaním ľudí, čiže obdarovaním ich rôznymi darčekovými balíčkami, nasýtením 

ich hladných žalúdkov a postaráme sa taktiež aj o zábavu. Budeme sa venovať príprave a 

predaju výrobkov, ktoré sú vhodnými darčekmi pre Vašich najbližších a taktiež môžu do 

domácnosti poslúžiť ako dekorácie. Avšak, naším hlavným cieľom bude zorganizovanie 

študentského plesu, ktorý sa bude konať v nasledujúcom kalendárnom roku. Srdečne si 

Vás všetkých týmto dovoľujem pozvať na túto akciu, aby ste mali možnosť vidieť aj 

výsledky našej práce. 

  

 Všetkým Vám, vážení prítomní, sa chcem srdečne poďakovať za vloženú dôveru ako 

prezident tejto firmy, za vašu podporu a snahu pomôcť nám. Verím, že spolu dosiahneme 

výborné výsledky a spoločne dosiahneme všetky stanovené ciele. 

 

 

                                                                                                                          Lívia Lengerová 

                                                                                                          Prezidentka ELYGROUP, JA Firma 
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 Firma ELYGROUP bola založená v rámci projektu spoločnosti Junior Achievement 

Slovensko, kde bola následne zaregistrovaná. Založenie a fungovanie tejto študentskej 

spoločnosti je v kompetencii združenia študentov aplikovanej ekonómie pri Strednej 

odbornej škole podnikania, Masarykova 24 v Prešove, kde aj sídli. 

  

Peňažné vklady do tejto firmy vložilo 100 akcionárov, ktorí na valnom zhromaždení, ktoré 

sa koná dňa 20.11.2019 odsúhlasili predstavenstvo na vedúcich postoch v tomto zložení: 

 

 

  Prezidentka firmy            Lívia Lengerová 

  Viceprezidentka pre marketing            Viktória Zajarošová 

  Viceprezidentka pre výrobu            Anastázia Olčáková 

  Viceprezidentka pre financie           Viktória Slebodníková 

  Viceprezidentka pre ľudské zdroje             Patrícia Kožušková 

 

 

  

Spoločnosť má štyri oddelenia, a to oddelenie marketingu, výroby, financií a ľudských 

zdrojov. Organizačná štruktúra firmy  popísaná v Prílohe č. 1, kde sú opísané posty 

všetkých zúčastnených vrátane prezidenta, viceprezidentov a 9 zamestnancov podniku. 

V prílohe č. 2 si môžete všimnúť vypracovanú SWOT analýzu našej firmy. 
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 ELYGROUP, JA Firma sa v školskom roku 2019/2020 bude zaoberať výrobou 

darčekových predmetov, ako napríklad boxy ruží, sezónne dekorácie či mystery boxy, 

taktiež prípravou rôznych pochutín ako toasty, wrapy a bezkofeínová káva a organizáciou 

školského plesu.  

 Vyrábané výrobky budú určené na predaj našim študentom, učiteľom, prípadne aj 

iným záujemcom. Predávané produkty budú dostupné aj v mimoškolských priestoroch. 

Získané financie budú použité na nákup surovín pre ďalšiu výrobu, a taktiež na platy a 

vyplatenie dividend. 

 

Popis výrobkov: 

Boxy ruží 

Plánujeme vyrábať boxy plnené ružami vyrobenými z rôznofarebných stúh. 

Na dne krabice sa nachádza florex, do ktorého sú upevnené špajle a na ich vrcholoch sa 

nachádzajú ružičky. Celý box obopína stuha, nad ktorou je logo firmy. Boxy budú 

vyrábané v rôznych veľkostiach a zakončovať ich bude príjemná kvetová vôňa.  

 

Bomby do kupeľa 

Ako oddelenie výroby sme sa rozhodli vyrábať šumivé bomby do kúpeľa, ktorých hlavné 

zložky budú kukuričný škrob, sóda bikarbóna a kyselina citrónová. Pokožka bude 

hydratovaná pomocou kokosového oleja. A rôzne arómy spolu s hravými farbami 

spríjemnia vašu každú kúpeľ.  

  

Mystery boxy 

Následne sme sa rozhodli vyrábať box, v ktorom sa bude nachádzať prekvapenie v podobe 

nami vyrobenými bombami do kúpeľa a mydielok, ktoré budú ukryté pod prikrývkou 

lupeňov z ruží. Celý box bude zafixovaný stužkou a preniká ním nenásilná vôňa.   
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Sezónne dekorácie 

Nakoniec sme sa rozhodli vyrábať aj sezónne dekorácie, či už vrámci Vianoc alebo Veľkej 

noci. Medzi sezónne dekorácie, ktoré sme sa rozhodli vyrábať, budú patriť napríklad 

svietníky, adventné vence, veľkonočné dekorácie a pod.     

 

 Wrapy 

Taktiež plánujeme predávať nami vyrobené zdravé wrapy, ktoré budú plnené bielym 

jogurtom, vysoko kvalitnou šunkou a kombináciou rôznej zeleniny a ktoré budú podávané 

vždy čerstvé.  

  

Toasty 

Následne sme sa rozhodli pripravovať toasty z voliteľného toastového pečiva. Budú 

plnené kvalitnou šunkou, nízkotučným syrom a rôznou zeleninou. Podávané vždy 

čerstvé.  

 

Bezkofeínová káva 

Ďalej sa chystáme kúpiť a následne predávať a pripravovať bezkofeínovú kávu, vhodnú 

pre každého na desiatové osvieženie.  

 

Študentský ples 

Na záver sme sa rozhodli usporiadať školský ples, ktorý budeme organizovať v školskej 

jedálni, jedlo bude taktiež zabezpečené školskou jedálňou. Ples bude jedinečnou 

príležitosťou pre našu JA Firmu, pretože môžeme zdokonaliť naše organizačné 

schopnosti, naučiť sa lepšie spolupracovať, zabezpečiť hudbu, program, ktorý záujemcov 

o ples zaujme a hlavne zabezpečí skvelú zábavu pre všetkých, ktorí sa plesu zúčastnia.  

 

 

 

                                                                                                                              Anastázia Olčáková 

                                                                                                                          Viceprezident pre výrobu 

 

 

 



7 
 

 

 

 

 Naše oddelenie má  v hlavnej náplni práce správu financií spoločnosti. Toto oddelenie 

spravuje všetky finančné prostriedky počas celého chodu firmy a je zodpovedné najmä za 

vedenie finančných záznamov, a to kontrolu všetkých transakcií, ktoré pri našej činnosti 

nastanú, zhromažďovanie a vyhodnocovanie informácií o zisku, či strate spoločnosti. Sme 

zodpovední aj za vedenie záznamov, ktoré sú nástrojom na tvorbu výkazov, tvorbu 

finančného denníka či dohliadanie na pravdivosť údajov. 

 

 Naše náklady sa snažíme premyslieť, zhodnotiť a následne zrealizovať tak, aby sme 

našu spoločnosť nepriniesli do krachu, aby naši zamestnanci boli za svoju prácu vhodne 

odmenení a aby akcionárom boli správne vyplatené dividendy.  Naše záväzky sú pre nás 

veľmi dôležité a ich zodpovedanie je urgentné. 

 

 Ďalej sme povinní informovať manažment o stave financií, ako aj o plánovaných 

príjmoch či výdavkoch JA Firmy. Tieto údaje následne budeme prezentovať  na zasadnutí 

manažmentu alebo na valnom zhromaždení.  

 

 V našej firme nám ide predovšetkým o uspokojenie potrieb našich zákazníkov v čo 

najväčšom rozsahu, najlepšej kvalite a v takých platobných podmienkach, ktoré budú 

vyhovovať aj na strane dopytu, aj na strane ponuky. Naším cieľom je čo najefektívnejšie 

využiť všetky dostupné finančné prostriedky pre dosiahnutie maximálnej spokojnosti 

zákazníkov, akcionárov či spoločnosti a jej samotných zamestnancov.   

 

 Budeme mať v rukách veľkú zodpovednosť voči spoločnosti, ale predovšetkým sa 

budeme snažiť, aby nám naši zamestnanci aj všetci akcionári plne dôverovali a aby nás 

podporovali v našej činnosti. Naše oddelenie úplne preberie zodpovednosť za všetky 

finančné prostriedky, za všetky ich presuny a operácie s nimi a bude sa snažiť, aby všetko 

vždy prebehlo úspešne. 

 

 V rámci počiatočného kapitálu sme zahrnuli taktiež vlastnícku štruktúru JA Firmy, 

ktorú môžete nájsť v Prílohe č. 3. 
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 V spolupráci s ostatnými oddeleniami a ich následnou konzultáciou sme dospeli k 

týmto predpokladom: 

 

1. Počiatočný kapitál 

 

2. Rozpočet nákladov na jednotlivé tovary, výrobky a služby 

Tovary Náklady za 1 kus Počet kusov Celkové náklady 

Malý box ruží 5,75 € 30 172,5 € 

Veľký box ruží 13,- € 25 375,- € 

Bomba do kúpeľa 1,- € 20 20,- € 

Mystery Box 2,69 € 15 40,35 € 

Toasty 0,50 € 50 25,- € 

Wrapy 0,80 € 50 40,- € 

Bezkofeínová káva  0,30 € 50 15,- € 

Sezónne dekorácie 5,- € 10 50,- € 

Spolu -  -  737,85€ 

 

Výrobky Náklady za 1 kus Počet kusov Celkové náklady 

Džús Zeus  0,23€ 50 11,5€ 

Čokoládové lízanky 0,14€ 70 9,80€ 

Spolu - - 21,30€ 

 

Služby Celkové náklady 

Študentský ples 500,- € 

Spolu 500,- € 

 

Celkové náklady tovarov, výrobkov 
a služieb 

1259,15€ 

 

3. Rozpočet výnosov na jednotlivé tovary, výrobky a služby 

Tovary Výnosy na 1 kus Počet kusov Celkové výnosy 

Malý box ruží 8 € 30 240,- € 

Veľký box ruží 17 € 25 425,- € 

Bomba do kúpeľa 1,30 € 20 26,- € 

Mystery Box 3,50 € 15 52,50 € 

Toasty 0,65 € 50 32,50 € 

Wrapy 1,10 € 50 55,- € 

Vklady akcionárov 300,- € 

Pôžička od učiteľa 5,- € 

Pôžičky od študentov 40,- € 

Spolu 345,- € 
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Bezkofeínová káva  0,50 € 50 25,- € 

Sezónne dekorácie  8,- € 10 80,- € 

Spolu - - 936,- € 

 

Výrobky Výnosy za 1 kus Počet kusov Celkové výnosy 

Džús Zeus 0,30€ 50 15,- € 

Čokoládové lízanky 0,20€ 70 14,- € 

Spolu - - 29,- € 

 

Služby Celkové výnosy 

Študentský ples 650,- € 

Spolu 650,- € 

 

Celkové výnosy tovarov, výrobkov 
a služieb 

1615,- € 

 

4. Príjmy z podnikateľskej činnosti (Tržby) 

 Číslo riadku Suma 

Príjmy z predaja tovarov 01 936,- € 

Príjmy z predaja výrobkov 02 29,- € 

Príjmy z predaja služieb 03 650.- € 

Iné príjmy 04 - 

Príjmy SPOLU 05 1615,- € 

 

5. Výdavky na podnikateľskú činnosť 

 Číslo riadku Suma 

Výdavky na materiál (na 
výrobok) 

06 737,85€ 

Výdavky na nákup tovaru  07 21,30€ 

Výdavky na služby  500,- € 

Mzdy zamestnancov 08 50,- € 

Odmeny manažmentu  10,- € 

Iné výdavky 09 20,- € 

Výdavky SPOLU 10 1339,15€ 

 

6. Výsledok hospodárenia 

 Číslo riadku Suma 

Príjmy spolu 11 1615,- € 

Výdavky spolu 12 1339,15€ 

Výsledok hospodárenia 13 275,85€  

Daň z príjmu JA Firmy (15%) 14 41,37€ 
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Daň z príjmu JA Firmy 
splatná do JA Slovensko 

15 41,37€ 

Čistý zisk/strata 16 234,48€ 

 

7. Pomocné výpočty 

 Číslo riadku Suma 

Počet ks emitovaných akcií 001 100 ks 

Nominálna hodnota jednej 
akcie 

002 3,- € 

Celková hodnota upísaných 
akcií 

003 300,- € 

Dividenda na akciu 004 1,50 € 

Percentuálne vyjadrenie  50% 

Celkovo vyplatené dividendy 005 150,- € 

 

8. Zostatok peňazí na rozdelenie 

 Číslo riadku Suma 

Zostatok peňazí v pokladni 006 534,48 € 

Zaplatená daň z príjmu  007 41,37 € 

Vrátenie vkladu akcionárom 008 300,- € 

Zostatok peňazí na 
rozdelenie 

009 193,11 € 

 

9.  Rozdelenie čistého zisku 

 Číslo riadku Suma 

Čistý zisk/strata  234,48€ 

- dividendy  010 150,- € 

- výdavky na likvidáciu 
firmy 

011 5,- € 

- iné (útulok) 
 

012 29,48€ 
 
 

- podiely 
zamestnancov na 
zisku  

 50,- € 

Zostatok po rozdelení 013 0€ 

 

 

                                                                                                                            Viktória Slebodníková 

                                                                                                                        Viceprezident pre financie 
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 Náš marketingový tím sa skladá z 2 členov. Sme zodpovední hlavne za vytváranie 

a rozvoj marketingovej stratégie, rozvíjanie reklamnej kampane a predaja. 

 

 

  

 Cieľom našej marketingovej stratégie je zabezpečenie kvality, ktoré vnímame ako 

prvoradé. Avšak na podporu predaja našich služieb použijeme aj reklamu našich 

produktov a služieb. Podnik bude propagovaný cez našu stránku Instagramu, a taktiež cez 

plagáty akcií, ktoré budú organizované našou firmou. Dôvodom propagácie bude dostať 

našu firmu do povedomia čo najširšiemu spektru zákazníkov. 

 

 

  

 Vzhľadom na to, že sme začínajúca firma je naším najväčším marketingovým cieľom 

osloviť čo najväčšiu cieľovú skupinu pre naše výrobky a služby. Našou cieľovou skupinou 

budú najmä žiaci a učitelia Strednej odbornej školy podnikania v Prešove, ale taktiež aj  

široká verejnosť. 

 

 

  

 Našim hlavným cieľom produktov je uspokojiť potreby spotrebiteľov. Produkty, ktoré 

budeme ponúkať, budú hlavne slúžiť ako darčeky pre svojich blízkych alebo ako 

pochutina na nasýtenie hladných žalúdkov. Väčšina našich produktov bude vytvorená 

vlastnoručne a hlavne s láskou. 

 

 

  

 Naša firma bude organizovať rôzne zaujímavé podujatia. Hlavným podujatím bude 

školský ples, ktorý bude organizovaný v priestoroch našej školy. 
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 Naše ceny bude ovplyvňovať predovšetkým výška nákladov. Ceny jednotlivých 

produktov budú prispôsobené tak, aby boli naši zákazníci spokojní.  

 

 

                                                                                                                           Viktória Zajarošová 

                                                                                                                  Viceprezident pre marketing 

  

  

 

 

 Právna forma našej firmy ELYGROUP je akciová spoločnosť (a. s.). Túto právnu formu 

máme pridelenú organizáciou Junior Achievement Slovensko, tak ako aj ostatné firmy, 

ktoré sa zapojili do tejto činnosti. 

 Pre rozbehnutie podniku potrebujeme priestory, ktoré nám zabezpečuje Stredná 

odborná škola podnikania na Masarykovej ulici v Prešove. Samozrejme všetky ďalšie 

položky, ktoré potrebujeme na podnikanie, si zabezpečujeme pomocou finančného 

kapitálu. Ten sme získali predajom akcií akcionárom. 

 Firmu ELYGROUP tvorí 1 prezident, 4 viceprezidenti a ďalších 9 zamestnancov 

rozdelených do jednotlivých oddelení firmy. Firmu tvorí oddelenie výroby, marketingu, 

financií a v neposlednom rade aj ľudských zdrojov. Zaškolenie všetkých zamestnancov 

majú na starosti jednotliví viceprezidenti, ktorí ich zaškolia v ich odvetví  práci, ktorú 

budú vykonávať po celý chod tejto firmy.  

 

 

Zamestnanci oddelenia ľudských zdrojov 0,30€/hod 

Zamestnanci oddelenia výroby 0,30€/hod 

Zamestnanci oddelenia marketingu 0,30€/hod 

Zamestnanci oddelenia financií 0,30€/hod 
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 tvorba a rozvíjanie podnikového plánu miezd, 

 zaznamenávanie dochádzky a údajov do výplatnej listiny, 

 udržiavanie morálky vo firme, 

 viesť pohovory so zamestnancami (minimálne 2-krát počas fungovanie firmy), 

 viesť záznamy o akcionároch a zamestnancoch, 

 udržiavať podnikové záznamy ako aj pracovné zmluvy, 

 spracovanie zmluvy o združení a zakladaciu listinu, 

 realizuje zápisnice z porád manažmentu, 

 snaha o vytvorenie príjemnej atmosféry na pracovisku,  

 udržiavanie dobrých priateľských vzťahov. 

 

 

 

                                                                                                                          Patrícia Kožušková 

                                                                                                             Viceprezident pre ľudské zdroje 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viceprezidenti 2€/obdobie 

Prezident 2€/obdobie 
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SILNÉ STRÁNKY 
(STRENGHTS) 

SLABÉ STRÁNKY 
(WEAKNESSES) 

 

 Tímová práca 

 Kreatívnosť 

 Chuť riešiť problémy 

 Ucelený kolektív 

 

 Nedostatok praktických 

skúseností s podnikaním 

 Časová náročnosť výroby 

 Vyhýbanie sa práci 

PRÍLEŽITOSTI 
(OPPORTUNITIES) 

RIZIKÁ A HROZBY 
(THREATS) 

 
 Získanie nových skúseností 

a vedomostí  

 Zdokonaľovanie sa 

v komunikácii,  schopnosť 

presvedčiť 

 Logické uvažovanie 

 
 

 Nízky záujem o naše produkty 

 Konkurencia 
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Akcionári Počet predaných akcií Suma /€/ Vyjadrenie v % 

Zamestnanci ELYGROUP 
/14/ 

14 42, -€ 14% 

Zamestnanci školy 
/22/ 

56 168,-€ 56% 

Ostatní akcionári 
/12/ 

30 90,-€ 30% 

Spolu /48/ 100 300,-€ 100% 


