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Zhrnutie 

Naša spoločnosť Welfare, JA Firma pôsobí na Strednej odbornej škole podnikania v Prešove     

v rámci voliteľného predmetu Aplikovaná ekonómia. V spoločnosti pracuje 15 žiakov z III.B 

triedy, študijného odboru  6341 M škola podnikania.  

Založenie Welfare je plne v kompetencii Združenia študentov aplikovanej ekonómie pri 

strednej odbornej škole podnikania v Prešove, ktoré vzniklo na základe Zmluvy o združení 

podľa Občianskeho zákonníka §829 a následná zmluva bola riadne zaregistrovaná v JA SR dňa 

16. 09. 2015, pod číslom AE 029/2015-2016. 

Sme skupina mladých, energických a kreatívnych študentov Strednej odbornej školy                       

s myšlienkou presadiť sa a vydať zo seba to najlepšie. Našimi hlavnými hodnotami a cieľmi sú 

spolupráca, poctivosť a úsilie podať čo najlepší výkon. Každý člen má právo predniesť svoje 

nápady a názory. Sme pripravení urobiť všetko pre dosiahnutie stanoveného cieľa.  

Cieľom tohto projektu je pomôcť študentom zorientovať sa v podmienkach trhovej ekonomiky. 

Okrem teoretických poznatkov by študenti mali získať aj praktické skúsenosti a zručnosti             

v oblasti podnikania. Niektorí z nich budú mať jedinečnú šancu preveriť si svoje schopnosti        

a predpoklady pre manažérske činnosti. 

Posledným krokom je už samotná realizácia našej podnikateľskej činnosti, vzhľadom na fakt, 

že sme už pevne rozhodnutí uspieť. Vynaložili sme kopec úsilia a obetovali veľa času na 

vylepšovaní podnikateľského zámeru, čo znamená, že musíme pokračovať v našom diele               

a začať plniť hlavné poslanie podnikania.  
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Profil spoločnosti 

 

Základne údaje o spoločnosti 

Obchodné meno: Welfare, JA Firma 

Sídlo spoločnosti: Stredná odborná škola podnikania, Masarykova 24, 081 79 Prešov 

Právna forma: študentská spoločnosť (podľa Občianskeho zákonníka § 829) 

Predmet spoločnosti: výroba a predaj výrobkov, realizácia služieb 

Hodnota jednej akcie: 3,00 € 

Počet predaných akcií: 100 ks 

Počet akcionárov: 55 akcionárov 

 

 

 

Vlastnícka štruktúra spoločnosti 

 

Akcionári 
Počet predaných 

akcií (ks) 
Suma (€) 

Percentuálne 

vyjadrenie 

Zamestnanci školy / 7/ 16 48,00 € 16,00 % 

Členovia spoločnosti / 15/ 15 45,00 € 15,00 % 

Ostatný akcionári / 33/ 69 207,00 € 69,00 % 

Spolu 100 300,00 € 100,00 % 

 

 

 

 

 

 



5 
 

Charakteristika spoločnosti (manažment) 

Spoločnosť Welfare, JA Firma, tvorí 15 zamestnancov. Manažment spoločnosti tvorí 5 členný 

tím, ktorý je pripravený a motivovaný na vkladanie nadobudnutých teoretických i praktických 

skúseností do spoločnosti. Najsilnejšou stránkou tohto tímu je chuť do práce a záujem o získanie 

nových informácií.  

 

Erika Knutová – prezidentka študentskej spoločnosti 

Je silnou stránkou pre našu spoločnosť. Je autoritatívna, rázna, kreatívna a vždy pozitívne 

naladená. S kolegami v tíme si rozumie. Je motivovaná pre budovanie dobrého mena 

spoločnosti. Je veľmi zodpovedná a ku všetkému pristupuje s chladnou hlavou.  

 

Simona Hovancová – viceprezidentka oddelenia ľudských zdrojov 

Je milá, komunikatívna, zodpovedná a jej dobré vzťahy s ľuďmi sú pre nás motiváciou. Pozná 

náplň práce oddelení, má za úlohu zachytiť nadanie členov tímu pre jednotlivé činnosti a využiť 

ho pre úspech spoločnosti. Je pravá ruka prezidentky spoločnosti, navzájom sa dopĺňajú a 

spoločne riešia všetky problémy. 

 

Natália Krempaská – viceprezidentka oddelenia výroby 

Je pracovitá, kreatívna, zodpovedná a tiež komunikatívna. Všetky tieto jej vlastnosti sú 

najlepším predpokladom k úspešnému vedeniu oddelenia výroby. Taktiež usmerňuje prácu v 

tíme a usmerňuje ho k väčšej produktivite. Vie spolupracovať v tíme a v kľude riešiť vzniknuté 

konflikty.  

 

Lucia Mišenková – viceprezidentka oddelenia marketingu 

Je kreatívna, inovatívna a ma cit pre estetiku. Pri svojej práci kladie dôraz na detaily. Je 

pracovitá a má veľkú fantáziu. Ma organizačné schopnosti a je veľmi presvedčivá. Zabezpečuje 

propagačnú činnosť, stará sa za včasné informovanie zákazníkov a budovanie mena 

spoločnosti.  

 

Jana Fabiánová – viceprezidentka oddelenia financií 

Je spoľahlivá, zodpovedná, cieľavedomá a precízna. Je starostlivá, svedomitá a dbá na poriadok 

pri práci. Bude dohliadať na tvorbu cien produktov. Zodpovedá za financie v spoločnosti, 

zaznamenáva všetky finančné transakcie, vedie účtovníctvo. Dohliada na správne zaúčtovanie 

peňažných pohybov v našej spoločnosti.  
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SWOT analýza 

 

Interné faktory 

SILNÉ STRÁNKY 

(STRENGTHS) 

SLABÉ STRÁNKY 

(WEAKNESSES) 

● Húževnatosť  

● Tímová práca 

● Kreatívnosť 

● Pozitívny prístup  

Zamestnancov 

● Nedostatok praktických  

skúsenosti s podnikaním 

● Časová náročnosť 

výroby 

 

Externé faktory 

PRÍLEŽITOSTI 

(OPPORTUNITIES) 

RIZIKÁ A HROZBY 

(THREATS) 

● Získanie nových  

vedomostí o podnikaní 

● Zdokonaliť sa v  

komunikácii  

● Nízky záujem o naše  

výrobky a služby 

● Zvýšenie 

konkurenčného  

tlaku  
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1.   Marketing 

 
1.1  Popis celkového trhu a vymedzenie cieľového trhu 

Oddelenie marketingu sa bude zameriavať na zisťovanie skutočných potrieb 

spotrebiteľov a ich uspokojovanie. Našou hlavnou prioritou bude spokojný zákazník.  

Cieľovým trhom pre naše výrobky a služby sú žiaci a učitelia Strednej odbornej školy 

podnikania v Prešove.  

Vzhľadom na to, že marketing je postavený na trhu a reklame, kladie naša š.s. veľký dôraz 

práve na tieto aspekty. Z vlastných skúsenosti vieme, že dobrá reklama je základom pre 

kvalitný, zaujímavý, efektívny trh a fungovanie marketingu. Reklama však sama nestačí, kvôli 

čomu budeme klásť veľký dôraz na koncový produkt (službu). Aby náš marketingový reťazec 

viedol k maximálnej spokojnosti zákazníka.     

 
 

1.2   Marketingové ciele 

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

osloviť cieľovú skupinu – študentov a učiteľov našej školy s ponukou tovarov a služieb, ktoré 

poskytuje naša študentská spoločnosť prostredníctvom plagátov, sociálnej siete a informačných 

letákov. Taktiež našu firmu budeme prezentovať aj na školských akciách. 

    Chceme sa zamerať na uspokojenie potrieb aj tých najnáročnejších zákazníkov.  

 
 

1.3   Služba a produkt 

 
1.3.1 Produkty 

 
Hlavným cieľom našich produktov je uspokojiť potreby spotrebiteľov, čo sa spája 

s užitočnosťou týchto produktov. V oblasti výroby a predaja darčekových a dekoratívnych 

predmetov je cieľom spríjemniť prostredie v ktorom trávime voľný čas. Spojiť estetiku 

a originalitu s využitím praktického charakteru výrobku.  

 
1.3.2 Služby 

 
Budeme organizovať rôzne podujatia, plesy, tak aby sme uspokojili aj tých 

najnáročnejších.     
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1.4    Cena 

Cenová politika je kľúčovou časťou marketingu. Naše ceny ovplyvňuje predovšetkým 

výška nákladov. Ceny chceme prispôsobiť tak, aby boli spokojní hlavne zákazníci.  

Snažíme sa o to, aby cena pokryla naše náklady a aby bola primeraná výške vreckového 

našich študentov. Ceny za služby budú závisieť od výšky našich nákladov taktiež ceny 

produktov boli stanovené. 

 
 

1.5    Propagácia 

 
Je neoddeliteľnou súčasťou marketingu. Reklama má za úlohu presadiť našu firmu na 

trhu a oboznámiť cieľovú skupinu s našimi službami a produktmi. Taktiež ma za úlohu 

presvedčiť zákazníkov o originalite, dôvere a spokojnosti. Zaujímavá a pútavá reklama, 

presvedčí našich zákazníkov aby si vybrali práve nás a pomôže pri rozbehnutí podnikateľskej 

činnosti. Aby sme cieľovú skupinu oboznámili s našimi službami a produktmi, použijeme 

základné formy reklamy ako sú plagáty, sociálne siete a podobne.  

     Propagácia na sociálnych sieťach, je veľmi aktuálny a moderný spôsob reklamy. Dnes 

sú už takmer všetci na soc. sieťach, preto sme presvedčení, že propagácia na sociálnej sieti, 

bude to najlepšie miesto pre našu reklamu. 

      Reklamné plagáty rozvesíme po priestoroch našej školy. Na trh máme v pláne 

preraziť najmä originalitou, nízkymi cenami a zámerom uspokojiť našich zákazníkov.    

 

1.6    Distribúcia  

Distribúcia je najjednoduchším prvkom marketingu, vzhľadom na to, že naše služby 

a produkty budú určené predovšetkým pre žiakov a učiteľov našej školy. Distribúcia prebehne 

prostredníctvom zamestnancov študentskej spoločnosti, ktorí budú predávať produkty. 

Využijeme tiež v súčasnosti veľmi obľúbený spôsob pre mladých ľudí – distribúciu 

prostredníctvom sociálnej siete. Produkty budú distribuované priamo v priestoroch školy.    

 
 

1.7    Analýza konkurencie, odberateľov a dodávateľov  

 

 
1.7.1 Odberatelia 

 
     Našimi odberateľmi budú najmä žiaci, učitelia a iní zamestnanci školy.  
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1.7.2 Dodávatelia 

 
     Materiál budeme nakupovať na základe porovnávania cenových ponúk v jednotlivých 

obchodoch.  

 
 

1.7.3 Konkurencia 

 
     Našou konkurenciou sú obchody ktoré ponúkajú darčekové predmety, ale výhodou je 

že naše produkty budú lacnejšie.  
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2. FINANČNÝ PLÁN 

2.1 Popis, vymedzenie cieľov a povinnosti oddelenia 
 

Naše oddelenie má v náplni práce správu financií spoločnosti. To zahŕňa kontrolu 

všetkých transakcií, zhromažďovanie a vyhodnocovanie informácií o zisku, prípadne strate 

spoločnosti. Ďalej vedenie záznamov, ktoré sú nástrojom na tvorbu výkazov, tvorbu finančného 

denníka a dohliadanie na pravdivosť údajov.  

Kladieme si za povinnosť informovať manažment o stave financií, ako aj o plánovaných 

príjmoch a výdavkoch spoločnosti. Tieto údaje budeme prezentovať na zasadnutí manažmentu 

alebo na valnom zhromaždení. Chceme čo najefektívnejšie využiť finančné prostriedky pre 

dosiahnutie maximálnej spokojnosti zákazníkov, akcionárov, spoločnosti a jej zamestnancov.  

Budeme mať zodpovednosť voči spoločnosti a budeme sa snažiť, aby nám všetci 

zamestnanci aj všetci akcionári dôverovali a aby nás podporovali v našej činnosti. Naše 

oddelenie úplne preberie zodpovednosť za všetky finančné prostriedky a berie zodpovednosť 

za všetky presuny a operácie s peniazmi a bude sa snažiť aby všetko prebehlo úspešne a aby 

boli všetci akcionári aj zamestnanci spoločnosti spokojní.  

 

2.2 Počiatočný kapitál 

 

Názov položky Suma 

Vklady akcionárov 300,00 € 

Pôžičky od zamestnancov 5,00 € 

Spolu 305,00 € 

 

 

2.3    Rozpočet nákladov na jednotlivé výrobky a služby 
 

 

Výrobok Náklady na 1ks Počet kusov Náklady 

Ovocný šalát (2dl) 0,60 € 40 24,00 € 

Ovocný šalát (3dl) 0,80 € 50 40,00 € 

Koláčiky 0,20 € 50 10,00 € 

Sviečky 1,00 € 10 10,00 € 

Spolu - - 84,00 € 
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Služby Náklady 

Študentský ples 490,00 € 

Spolu 490,00 € 

 

Celkové náklady výrobkov a služieb 574,00 € 

 

2.4 Rozpočet výnosov na jednotlivé výrobky a služby 

 

Výrobok Výnos na 1ks Počet kusov Výnosy 

Ovocný šalát (2dl) 0,90 € 40 36,00 € 

Ovocný šalát (3dl) 1,20 € 50 60,00 € 

Koláčiky 0,50 € 50 25,00 € 

Sviečky 1,30 € 10 13,00 € 

Celkovo výrobky - - 134,00 € 

 

Služby Výnosy 

Študentský ples 650,00 € 

Celkovo služby 650,00 € 

 

Celkové výnosy výrobkov a služieb 784,00 € 

 

2.5   Tržby 

 

TRŽBY 

Predaj výrobkov 134,00 € 

Predaj služieb 650,00 € 

Celkom 784,00 € 
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2.6   Náklady 

 

NÁKLADY 

Výroba výrobkov a služieb 574,00 € 

Odmeny manažmentu 10,00 € 

Mzdy zamestnancov 30,00 € 

Iné náklady 20,00 € 

Celkom 634,00 € 

 

 

2.7   Zisky po zdanení 

 

 

Zisk po zdanení 

Zisk pred zdanením 150,00 € 

Daň z príjmov (22 %) 33,00 € 

Celkom 117,00 € 

 

 

 

 

2.8  Rozdelenie čistého zisku 

 

Rozdelenie čistého zisku 

Dividenda 50,00 % 58,50  € 

Podiely zamestnancov na zisku 20,00 % 23,40 € 

Likvidácia podniku 20,00 % 23,40 € 

Charita 10,00 % 11,70 € 

Celkom 117,00 € 
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2.9  Dividendy z akcií 
 

Počet akcií 
Nominálna 

hodnota akcií 

Dividenda za 

1 akciu 

Percentuálne 

vyjadrenie 

Celková suma 

vyplatená 

akcionárom 

1ks 3,00 € 0,585 € 19,50 % 58,50 € 

 

 
 

 


