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Úvod 
Ja firma TROFI pôsobí na SOŠ techniky a služieb v Leviciach v rámci predmetu Aplikovaná 

ekonomika (APE), ktorý podporuje nezisková organizácia Junior Achievement Slovensko - 

Mládež pre budúcnosť.  

Sme skupina mladých a kreatívnych ľudí, ktorí si chcú na vlastnej koži okúsiť ako chutí reálne 

podnikanie, vidieť ako funguje ekonomika a trh. Spolupracujeme s našou pani profesorkou  

Ing. Annou Fraschovou, ktorá nás usmerňuje a pomáha nám v našej činnosti.   

Naším hlavným produktom výroby sú čerstvé bagety, dôraz kladieme na výživu a zdravý 

životný štýl. Ponúkať budeme aj sladké a slané dobroty, sezónne ovocie, čaje a ovocné šťavy. 

Takisto výroba darčekových a dekoratívnych predmetov pri ktorých použijeme 

recyklovateľné materiáli. Ponúkať budeme aj službu fotografovania, spoločných triednych 

fotografií. 

 

Sme presvedčení, že budeme úspešnou firmou a nadobudneme veľa užitočných zručností. 
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Manažment podniku 

Petra Lindnerová – Prezidentka  

Silné stránky: komunikatívnosť, zodpovednosť 
•Prezident spoločnosti predsedá na poradách manažmentu, dbá o plynulú činnosť celej Ja 
firmy. Vie motivovať ostatných a držať tým pokope. 
 
 

Natália Kandráčová – Viceprezidentka financií 

Silné stránky: pracovitosť, zručnosť, zodpovednosť 

•Viceprezidentka financií vedie finančné oddelenie a spravuje finančný rozpočet. 
 
 

Laura Miklová – Viceprezidentka marketingu 

Silné stránky: kreatívnosť, komunikatívnosť 
•Úlohou viceprezidentky marketingu je viesť propagáciu JA firmy a starať sa o činnosť 
marketingového oddelenia. Má veľa kreatívnych nápadov. 
 
 

Adam Kurina – Viceprezident výroby  

Silné stránky: komunikatívnosť, cieľavedomosť, zručnosť 
•Viceprezident výroby organizuje výrobu a vývoj produktu. Zabezpečuje kvalitu výroby 
a riadi výrobné oddelenie. 
 
 

Bianka Martonová – Viceprezidentka ľudských zdrojov 

Silné stránky: komunikatívnosť, pozitívne myslenie 

•Viceprezidentka ľudských zdrojov sprostredkúva komunikáciu medzi Ja firmou a jej 

akcionármi. Je zodpovedná za evidovanie dochádzky zamestnancov a reprezentuje 

oddelenie ľudských zdrojov. 
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Finančné oddelenie 

Viceprezidentka: Natália Kandráčová 

Oddelenie má v náplni práce správu financií TROFI JA Firmy. To zahŕňa kontrolu všetkých 

transakcií o zisku, prípadne o stratách  spoločnosti. Ďalej vedenie záznamov, ktoré sú 

nástrojom na tvorbu výkazov, tvorbu finančného denníka a dohliadanie na pravdivosť údajov. 

Sme zodpovední za financie spoločnosti. 

Povinnosťou oddelenia je informovať manažment o stave financií, ako aj o plánovaných 

príjmoch a výdavkoch JA Firmy. Tieto údaje budeme prezentovať na valnom zhromaždení. 

Chceme čo najefektívnejšie využiť finančné prostriedky pre dosiahnutie maximálnej 

spokojnosti zákazníkov, akcionárov, spoločnosti a jej zamestnancov.  

V spolupráci s ostatnými oddeleniami sme dospeli k týmto predpokladom: 

Počet akcionárov 62 

Hodnota akcie 1€ 

Vklady akcionárov 100€ 

 

 

Rozpočet nákladov a výnosov 

Tržby(€)  Náklady(€)  

Výrobky  

Tovary 

595 Materiál 450 

  Mzdy 38,80 

Služby 150   

  Ostatné 100 

SPOLU 745 SPOLU 588,80 

VH  156,20  

Daň z príjmu(15 %)  23,43  

Disponibilný zisk  132,77  

4 



 

 

Názov výrobku 

alebo služby 

Predpokladané 

náklady 

Očakávané výnosy Výsledok 

hospodárenia 

Predaj bagiet a 

rôzneho 

občerstvenia 

240 340 100 

Predaj darčekových 

predmetov 

90 110 20 

Organizácia 

spoločenských 

podujatí 

100 150 50 

Celkom 588,80 745 156,20 

 

 

 

 

Návrh na rozdelenie zisku 

            Dispozibilný 

zisk 

132,77€ 

Dividendy pre akcionárov 60% 

79,66€ 

 Charita 30% 

39,83€ 

 Likvidácia 10% 

13,25€ 
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Výroba  
Viceprezident: Adam Kurina 

 

Ponúkané produkty a služby: 

● Výroba Bagiet - našou pridanou hodnotou je 

čerstvosť ponúkaných produktov, regionálny 

dodávatelia a dôraz kladieme na výživu a zdravý 

životný štýl  

 

 

● Sladké a slané dobroty  

 

 

● Sezónne ovocie  

 

 

● Čaje  a ovocné šťavy – pri výrobe a predaji dbáme na 

šetrnosť životného prostredia. Naším cieľom je 

minimalizovať nákup nápojov v plastových fľašiach a zároveň 

budovať povedomie ochrany životného prostredia 

u študentov našej školy 

 

 

● Darčekové predmety - Pri výrobe darčekových predmetov využívame prevažne iba 

recyklovateľné materiáli  

● Dekoratívne predmety  

● Organizovanie podujatí  

● Fotografovanie 
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Marketingové oddelenie 

Viceprezidentka: Laura Miklová 

Oddelenie marketingu sa bude zameriavať na zisťovanie skutočných potrieb spotrebiteľov a 

na ich uspokojenie. Naším cieľom je spokojný zákazník, ktorý bude šíriť dobré meno našej 

spoločnosti a tak dostaneme príležitosť získať ďalších spotrebiteľov. Náš marketing bude 

postavený na kvalite výrobkov, poskytovaní kvalitných služieb a aktívnej komunikácií so 

zákazníkmi. 

Činnosť oddelenia marketingu: 

Marketingové oddelenie našej JA firmy sa stará o vytváranie a propagáciu marketingových 

kampaní. S ich pomocou informujeme zákazníkov a verejnosť o aktuálnych správach a 

pripravovaných akciách.  

Potenciálnych zákazníkov našich služieb sa snažíme vizuálne zaujať. Pre primárny trh, žiakov 

našej školy, využívame strategicky umiestnené plagáty, komunikáciu pomocou sociálnej 

stránky školy.  

Našimi spotrebiteľmi budú najmä študenti, učitelia, ostatní zamestnanci našej školy v 

Leviciach. Materiál budeme obstarávať na základe podrobného porovnávania cien v rôznych 

obchodných reťazcov. Konkurenciu pre nás predstavuje automat, ktorý ponúka 

občerstvenie. Konkurovať mu budeme čerstvosťou a   

 

                               Propagácia firmy na škole: 
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Ľudské zdroje 

Viceprezidentka: Bianka Martonová  

Hlavnou činnosťou oddelenia ľudských zdrojov je evidencia dochádzky zamestnancov, 
príprava pracovných zmlúv a spracovávanie informácii o mzdách.  
Tak isto je dôležitá spolupráca s členmi nášho tímu. Ľudské zdroje nám zabezpečujú 
udržovanie vzťahu medzi akcionármi a JA firmou.  
 

V TROFI, JA Firme pracuje 11 zamestnancov, ktorí sú žiakmi tretieho ročníka na SOŠ techniky 
a služieb v Leviciach. Manažment bol zostavený vo výberovom konaní po zaslaní žiadosti o 
pozíciu vo firme s prihliadnutím na ich zručnosti, schopnosti a kompetencie dobre riadiť 
firmu.  

 

 

SWOT analýza 

Silné stránky Slabé stránky 

Pracovitosť a kreativita Malý tím  

Ochota vzdelávať sa Minimálne skúsenosti v oblasti podnikania 

Komunikatívnosť a prezentačné schopnosti Možná strata motivácie 

Ambicióznosť a cieľavedomosť manažmentu Neochota pracovať nad rámec povinností 

Lojálnosť k firme  

 

Hrozby Príležitosti 

Konkurenčný automat v škole Záujem spolužiakov o produkty rýchleho 
občerstvenia 

Prax študentov Podpora zo strany vedenia školy 

Množstvo prázdnin Súťaže a príležitosti ponúkané Junior 
Achievement Slovensko 

Úzka cieľová skupina  
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Informácie o spoločnosti 
Názov spoločnosti: TROFI, Ja firma 

Sídlo spoločnosti: SOŠ techniky a služieb Pod amfiteátrom 7, Levice 

Predmet podnikania: predaj občerstvenia, výroba darčekov, fotografovanie... 

Počet predaných akcií: 100 

Počet akcionárov: 62 

Hodnota jednej akcie: 1€ 

 

 

 

Logo firmy:  
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