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Podnikateľský plán študentskej spoločnosti Copy 4 you 
Gymnázium V.B. Nedožerského, Matice slovenskej 16, Prievidza 

 
1 – Zhrnutie projektu 

 
Spoločnosť Copy 4 you bude v školskom roku 2012/13 pôsobiť na Gymnáziu V. B. 
Nedožerského v Prievidzi. Cieľom vzdelávacieho programu Aplikovaná ekonómia pod 
záštitou neziskovej organizácie Junior Achievement Slovensko, n. o., je pomôcť študentom 
zorientovať sa v podmienkach trhovej ekonomiky a taktiež získať praktické zručnosti 
a skúsenosti v oblasti podnikania. Zároveň budú mať viacerí z nich jedinečnú šancu preveriť 
si svoje schopnosti pre manažérske činnosti. Spoločnosť bude svoju ponuku výrobkov 
a služieb orientovať na trh rovesníkov - spolužiakov, prípadne aj zamestnancov školy. 
Najdôležitejším kritériom úspešnosti - ako každej reálnej firmy - zostáva efektívnosť, t. j. 
dosiahnutie zisku. 

 
2 – Opis podniku 

 
Založenie a fungovanie spoločnosti je plne v kompetencii Združenia študentov aplikovanej 
ekonómie pre Gymnáziu V. B. Nedožerského v Prievidzi, ktoré vzniklo na základe zmluvy 
o združení podľa Občianskeho zákonníka § 829 a bolo registrované materskou organizáciou 
Junior Achievement Slovensko, n. o., pod číslom 023/2012 zo dňa 17. 09. 2012. 
Študenti začali s prípravou na podnikateľské aktivity /prieskum trhu/ a s prípravou 
ustanovujúceho valného zhromaždenia, keďže simulujú činnosť akciovej spoločnosti. 
 
Svoj vklad do podniku upísalo 43 akcionárov, predaných bolo 45 akcií v nominálnej hodnote 
2,- € za akciu. 
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Zamestnanci spoločnosti Copy 4 you 
 
Prezident – Marcel Baluch 

Tajomník – Martin Lacika 
Asistentka prezidenta – Barbora Špeťková 
Hovorca – Jozef Šmýkal 

Oddelenie ľudských zdrojov 
Viceprezidentka – Jana Dávidová 

Finančné oddelenie 
Viceprezidentka – Romana Jelenčíková 
Hlavná účtovníčka – Katarína Vezérová 
Pomocná účtovníčka – Michaela Budáčová 
Pokladníčka I. – Terézia Hanusková 
Pokladníčka II. – Jana Letavajová 

Oddelenie marketingu 
Viceprezidentka – Katarína Vetráková 
Technická a grafická podpora – Juraj Kyseľ 

Oddelenie výroby 
Viceprezidentka – Gabriela Dávidová 
Zásobovač – Lukáš Oboňa 

 
Počiatočný kapitál spoločnosti 
 

1. Vklady akcionárov  predaj  45 ks akcií po 2,- €                                      90,- € 
2. Pôžička od hovorcu firmy Copy 4 you Jozefa Šmýkala                                          5,- € 

      Spolu                    95,- € 
 
 
Podľa finančného plánu na obdobie existencie spoločnosti budú tieto zdroje stačiť na finančné 
zabezpečenie prevádzky podniku. Peňažné prostriedky budú uložené v príručnej pokladnici 
a v školskom trezore. 
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3 – Opis výroby 
 
Podľa prieskumu trhu, vychádzajúc z personálnych a materiálnych možností, sa bude školská 
spoločnosť Copy 4 you zaoberať týmito činnosťami: 
 

- kopírovanie a tlač podľa predlohy, formáty A4, A3 (čierno-biele) 
- kopírovanie a tlač z USB kľúča 
- prenájom rysovacích pomôcok a kalkulačky 
- predaj písacích potrieb 
- organizovanie spoločenských akcií (provízny systém činnosti) 
- čapovanie a predaj Kofoly 

 
Kopírovanie a tlač podľa predlohy a z USB kľúča 
 
Oddelenie výroby vždy pripraví papier, zariadi dovoz tonerov, papiera, opravy (v prípade 
poškodenia kopírky). Úlohou pracujúcich v tomto oddelení bude zabezpečiť kvalitu tlače, 
spokojnosť zákazníkov a vybaviť objednávky v spolupráci so spoločnosťou Tesco copiers, s. 
r. o. 
 
Prenájom rysovacích pomôcok a kalkulačky, predaj písacích potrieb 
 
Táto činnosť zvyšuje záujem o poskytovanie našich služieb. Rysovacie pomôcky 
prenajímame na dobu 1 hodiny. Kvôli zaujímavejšiemu a efektívnejšiemu predaju sme 
zakúpili 1 kalkulačku s rôznymi funkciami, 3 pravítka, 2 uhlomery na prenájom a na predaj 9 
ceruziek a 10 pier. 
 
Organizovanie školských akcií 
 
Po dohode so Študentskou radou sme sa rozhodli podieľať sa na organizovaní školských 
akcií, uskutočňovaných zvyčajne v priestoroch školy (školský dvor alebo telocvičňa), čo zvýši 
našu publicitu. Budeme mať na starosti prípravu, propagáciu a výzdobu týchto akcií, príjem 
do spoločnosti bude spočívať v províznom percente z tržieb predaja vstupeniek. 
 
Čapovanie a predaj Kofoly 
 
V súčinnosti s platnou legislatívou, hygienickými normami a spoluprácou s Regionálnym 
úradom verejného zdravotníctva, pobočka Prievidza, sídlo Bojnice, odbor Hygiena detí 
a mládeže, a v súčinnosti s vykonaným prieskumom trhu (žiakov našej školy) budeme 
ponúkať zákazníkom čapovanie a predaj Kofoly v priestoroch školy, v čase veľkých 
prestávok, ako doplnenie už existujúcich bufetových služieb a služieb školskej jedálne. 
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4 – Finančný plán 
 
Tržby:             EUR                                                                       Náklady:             EUR                                                                       
Tovar              2 000,– Materiál, tovar     2 075,– 
Služby            1 465,–              Mzdy                   1 210,– 
Spolu             3 465,–                                                                    Ostatné                     85,–        
                                                                                                       Spolu                    3 370,– 
     

Výsledok hospodárenia:  Tržby – náklady 
 
VH:   3 465 € – 3 370 € 
VH:   95,00 € 
 

     19% daň: 18,05  € 
 
  Disponibilný čistý zisk:  95,00 € - 18,05 € = 76,95 € 
 
 
 

 Predpokladané 
náklady v € 

Očakávané 
výnosy v € 

Výsledok 
hospodárenia v € 

Kopírovanie 15 000 ks 600 1350 750 
Predaj ceruziek, pier 9 20 11 
Prenájom kalkulačiek, pomôcok 16 70 54 
Organizácia podujatí 5 25 20 
Predaj Kofoly 1000 litrov 1450 2000 550 
Administratíva, prevádzková réžia 50 –   – 
Mzdové náklady + odmena za 
riadenie 1210  –  – 
Reprezentačné 30  –  – 
       
CELKOM 3370 3465 95 
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5 – Marketingový plán 
 

Marketing študentskej firmy Copy 4 you bude vychádzať z realizácie vhodnej stratégie, 
ktorou zabezpečí predaj výrobkov a služieb s adekvátnym ziskom. Budeme sa snažiť 
vykonávať a prezentovať dobré meno firmy tak,  ako aj vykonávať kvalitnú prácu, s ktorou 
budú naši zákazníci spokojní. Za obdobie trvania našej firmy sa pokúsime spropagovať ju 
v čo najlepšom svetle, aby sme zachovali alebo vylepšili dobré meno nás a našich 
predchodcov. Budeme sa snažiť podporovať školské akcie a vytvárať príjemný priestor, kde si 
naši zákazníci môžu dať kopírovať svoje poznámky a využiť aj iné naše služby, aj predaj 
Kofoly ako obľúbeného nápoja. Tiež chceme pripraviť pre našich zákazníkov rôzne akcie 
priamo v našej kopírke , ktoré budú mať za úlohu spríjemniť dni v škole. 
 

 
 

Podporné dokumenty 
 

1. Zmluva o združení 
2. Stanovy spoločnosti Copy 4 you 

 
 


