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ZHRNUTIE                 

Vedenie znamená robiť to, čo je správne,  aj keď sa nikto nepozerá. 

                                                                                                                 -  George Van Valkenburg 

 

         Študentská firma FBS – FAIR BUSINESS SVIT vznikla v Strednej odbornej škole 

polytechnickej J. A. Baťu vo Svite, v triede 3. B, v študijnom odbore Škola podnikania v rámci 

vzdelávacieho programu JA Aplikovaná ekonómia. Cieľom vzdelávania je pomôcť študentom 

zorientovať sa v podmienkach trhovej ekonomiky, okrem teoretických poznatkov získať aj 

praktické skúsenosti a zručnosti v oblasti podnikania. Zároveň, viacerí z nás, budú mať jedinečnú 

možnosť preveriť si svoje schopnosti a predpoklady pre manažérsku činnosť.  

         Študentská firma FBS – FAIR BUSINESS SVIT bola založená dňa 1. 10. 2021 na základe 

Zmluvy o združení, ktorá bola riadne zaregistrovaná v JA Slovensko pod číslom 069/2021-2022. 

         Hlavnou podnikateľskou činnosťou bude organizovanie školských akcií. Predchádzajúce 

firmy na našej škole vytvorili počas rokov už určitú tradíciu v organizovaní podujatí – Deň 

študentstva, Vianočná lotéria, Valentín. Našou snahou teda bude uspokojiť priania zákazníkov, 

podľa zásad, ktoré preberáme na hodinách marketingu. Zároveň máme pre študentov, učiteľov, 

čiže našich zákazníkov, pripravenú akciu „Zdravé piatky.“ Máme v pláne každý piatok ponúkať 

zdravé produkty – voňavé teplé čajíky, ovocné poháre, či zdravé koláčiky, samozrejme za 

dodržania prísnych hygienických pravidiel. Zároveň by sme sa chceli zúčastniť veľtrhu 

študentských firiem. Aktívne pracujeme na výrobe nášho produktu a môžeme prezradiť, že súvisí 

so súčasnou „pliagou“ – coronou. 

         Študentská firma FAIR BUSINESS SVIT upísala 20 akcií, čím si vytvorila počiatočný 

kapitál 20 €. Pri spracovaní finančného plánu sme vypočítali predpokladaný zisk po zdanení vo 

výške 235,50 €. Pre nás študentov je to veľká čiastka, no sme rozhodnutí spojiť svoje sily a cieľ 

dosiahnuť.  

         V predchádzajúcich rokoch študentské firmy venovali na charitu 100 €. My sme sa 

rozhodli pokračovať v tejto tradícii a v našom predbežnom rozpočte sme určili čiastku 100 €. 

V priebehu školského roka budeme premýšľať, komu túto čiastku venujeme a na Záverečnom 

valnom zhromaždení študentskej firmy FAIR BUSINESS SVIT návrh odhlasujeme.  

         Študentská firma FAIR BUSINESS SVIT ukončí svoju činnosť najneskôr do 15. mája 

2022. 

          

 



 

PRÍHOVOR NAŠEJ PREZIDENTKY 
 

 

     Vážené dámy, vážení páni, milí akcionári a zákazníci, 

volám sa Tatiana Ovšonková a bola som navrhnutá na pozíciu  prezidentky našej študentskej 

firmy. Veľmi sa teším, že môžem medzi nami privítať našu konzultantku pani Mgr. Romanu 

Blaškovú z a.s. Chemosvit. 

     Vďaka predmetu Aplikovaná ekonómia, ktorú podporuje nezisková organizácia Junior 

Achievement Slovensko, sme si založili našu študentskú firmu FAIR BUSINESS SVIT, ktorá 

pôsobí na Strednej odbornej škole polytechnickej Jána Antonína Baťu vo Svite. Činnosť firmy je 

založená na reálnej skúsenosti, v rámci ktorej si rozvíjame základné zručnosti pre podnikavosť, 

tímovú prácu a schopnosť riešiť problémy týkajúce sa zakladania firmy a podnikania, ktoré 

budeme môcť uplatniť v budúcnosti. Našu firmu tvorí skupina mladých ľudí, ktorí sa chcú 

naučiť ako podnikať, ako viesť podnik, ako riešiť konflikty.... Každý jeden zamestnanec posilnil 

tím o nadšeného mladého človeka s chuťou dosiahnuť maximálny úspech našej študentskej 

firmy.  

     Mojou úlohou vo firme je zabezpečiť vhodné a tvorivé pracovné prostredie pre chod 

firmy. Zároveň je mojou náplňou práce aj starostlivosť o spokojnosť zákazníkov a 

akcionárov. Prijímam túto zodpovednosť a všetky úlohy, ktoré vyplývajú z tejto funkcie sa 

budem snažiť zodpovedne plniť. Vieme, že za každých okolností je podstatné nevzdávať sa 

a preto sa riadime týmto motivačným heslom:  

„Nehovor, že to nejde, radšej povedz, že to zatiaľ nevieš.“ 

                                                                                                               - Tomáš Baťa 

 

 

 



MANAŽMENT FIRMY 
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Divoká karta 
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MARKETINGOVÉ ODDELENIE 

 

Viceprezidentka marketingu: Natália Brijová  

  

     Oddelenie marketingu sa zameriava na zisťovanie potrieb spotrebiteľov.  My sme svoju  

pozornosť zacielili hlavne na našich študentov a učiteľov. Hlavným cieľom je dosiahnuť 

uspokojenie týchto potrieb - mať spokojného zákazníka a dosiahnuť zisk. 

Zákazníkov budeme včas o našich akciách informovať prostredníctvom Edupage, reklamou 

a pomocou školského rozhlasu. 

  

Naše plánované akcie: 

Deň študentstva 18. 11. 2021 

Spracujeme reláciu do školského rozhlasu a pripravíme 

nástenku s dôležitými historickými informáciami o tomto 

významnom dni. Pre študentov sme u pedagogického 

zboru vybavili, že na počesť tohto sviatku môžu získať 

imunitu na daný deň pred skúšaním.   Nami vyrobená 

stužka, pripnutá na odeve  bude slúžiť ako imunita.  

 

Divoká karta  

Predpokladáme, že táto aktivita študentov zaujme. Jedná sa 

„imunitnú kartu“ pred skúšaním. Využitie tejto karty bude raz  

za jeden polrok a  na konkrétne meno.   

Naše marketingové oddelenie už aktívne pracovalo a karta je 

už na svete! 

                                                         

Vianočná lotéria 

Pod vianočným stromčekom potešíme našich zákazníkov (predsa našich spolužiakov a učiteľov) 

„Vianočnou tombolou.“ Je to aktivita, ktorá má už  

na našej škole tradíciu a starší spolužiaci sa vyzvedali, či 

budeme v tombole pokračovať. Pripravíme tombolové 

lístky, ale hlavne zaujímavé ceny.  

 

 

 



Valentín  

Valentín, lásky čas.... 

Prostredníctvom VALENTÍNKY potešíme  na našej škole, či žiaka 

alebo učiteľa. Stačí si  ju len zakúpiť a my ju doručíme adresátovi aj 

s malým sladkým potešením. 

 

 

Zdravé piatky 

Každý piatok prekvapíme našich zákazníkov „niečím zdravím“ .... 

Za prísnych epidemiologických opatrení budeme predávať voňavé 

liečivé čajíky, zdravé koláčiky a hlavne čerstvé ovocné poháre. 

Predaj budeme realizovať v ekologických, rýchlo rozložiteľných 

pohároch, ktoré sme získali ako sponzorský dar  

od a.s. Chemosvit.  

 

  



 

VÝROBNÉ ODDELENIE  

 

Viceprezidentka výroby: Stanislava Halibožeková  

 

Povinnosťou viceprezidentky výroby a teda mojou úlohou je zabezpečiť nákup a dodávku 

materiálu na spomínané aktivity: 

- na Deň študentstva  - stužky a pripínacie špendlíky, 

- na Vianočnú tombolu – získať od sponzorov ceny do tomboly, 

- na výrobu „Divokej karty“ laminovaciu fóliu a tlač karty, 

- na Valentína – zabezpečiť materiál na výrobu pozdravov, ale aj sladké prekvapenie, ktoré bude 

súčasťou „Valentínky“ 

- na naše zdravé piatky - ovocie, čaje, med.... a iné suroviny.  

Úlohou je skontrolovať dodávky, prijať zodpovednosť za výrobu. 

 

   

 



 

ODDELENIE ĽUDSKÝCH ZDROJOV 

 

Viceprezidentka ľudských zdrojov: Katarína Gajdošová 

 

Oddelenie ľudských zdrojov sa zaoberá mnohými činnosťami, ako je spracovávanie informácií o 

mzdách, príprava a kontrola pracovných zmlúv, evidencia dochádzky a aktivity zamestnancov. 

Taktiež je dôležité, aby oddelenie udržiavalo spoluprácu medzi zamestnancami spoločnosti, 

udržiavanie pracovnej morálky a spôsobilosti. 

Viceprezidentka ľudských zdrojov sa stará o stálu komunikáciu a kontakt medzi akcionármi a 

študentskou firmou, kontroluje dochádzku zamestnancov. 

  

Plán odmeňovania zamestnancov 

 

Očakávané mzdové náklady 

 

AKTIVITA VÝPOČET SUMA 

1. akcia – Deň študentstva 1h/0,30 €, predpokladáme  súčet 

odpracovaných hodín bude 5  

1,50 € 

2. akcia  - Vianočná tombola 1h/0,30 €, predpokladáme súčet 

odpracovaných hodín bude 10 

3,- € 

3. akcia - Valentín 1h/0,30 €, predpokladáme súčet 

odpracovaných hodín bude 10 

3,- € 

4. akcia – Divoká karta 1h/0,30 €, predpokladáme súčet 

odpracovaných hodín bude 20 

6,- € 

5. akcia – Zdravý piatok 1h/0,30 €, predpokladáme súčet 

odpracovaných hodín bude 60 

18,- € 

  31,50 € 

 

Vedeniu študentskej spoločnosti navrhujeme 2 € za funkčné obdobie – 5 x 2 € = 10 € 

Mzdové náklady študentskej firmy by boli 41,50 €. 

 

V prípade dobrého finančného výsledku budú zamestnancom vyplatené odmeny. 

  



 

FINANČNÉ ODDELENIE 

 

Viceprezidentka financií: Laura Luptáčiková  

 

     Oddelenie financií má v náplni práce správu financií FAIR BUSINESS SVIT, š. f. - to zahŕňa 

vedenie záznamov, ktoré sú nástrojom na tvorbu výkazov, vedenie peňažného denníka a 

dohliadanie na pravdivosť údajov. Ďalej kontrolu všetkých transakcií o zisku, prípadne o stratách 

spoločnosti.  

 

      Povinnosťou oddelenia je informovať manažment študentskej firmy o stave financií, ako aj o 

plánovaných príjmoch a výdavkoch. Naplánované údaje budeme prezentovať na Ustanovujúcom 

valnom zhromaždení. Chceme čo najefektívnejšie využiť finančné prostriedky pre dosiahnutie 

maximálnej spokojnosti akcionárov a firmy. 

 

V spolupráci s ostatnými oddeleniami sme dospeli k týmto predpokladaným výsledkom:  

 

Režijné náklady 

Časová mzda - akcie 1 hodina/0,30 € 105 h x 0,30 € = 31,50 € 

Mzda za riadenie š. f. 2 € x 5 = 10 € 

 

 

Predpokladané príjmy  

Akcie Plán Cena Celkový príjem 

Deň študentstva 50 stužiek 0,50 € 25,- 

Vianočná lotéria 100 lístkov v tombole 0,50 € 50,- 

Valentín 30 ks Valentínok 0,50 € 15,- 

Divoká karta 260 ks za 1. a 2. polrok 1 € 260,- 

Zdravé piatky cca 10 ks za deň/16 týždňov 1 € 160,- 

 

 

 



 

Plánované výdavky 

Deň študentstva 50 stužiek 0,10 € 5,- 

Vianočná lotéria Sponzorské ceny + 10 € 10,- 

Valentín 30 ks Valentínok 0,20 € 6,- 

Divoká karta 260 ks kariet 0,35 € 90,- 

Zdravé piatky cca 50 % z 1 € /160 € 0,50 € 80,- 

Mzdy                                                                  41,50 

 

 

Príjmy a výdavky 

Príjmy 510,- 

Výdavky 232,50 

Zisk pred zdanením 277,50 

Daň 15 % 42,- 

Čistý zisk 235,50 

 

 

Rozdelenie zisku 

Dividendy  80 € 

Charita  100 € 

Odmeny  40 € 

Likvidácia študentskej firmy 15,50 € 

 

 

 


