
NEXT corporation, JA firma 

PREDBEŽNÁ VÝROČNÁ SPRÁVA 

 

Naša NEXT corporation, JA firma bola založená Ustanovujúcim valným 

zhromaždením, ktoré sa uskutočnilo dňa 13. októbra 2015. 

NEXT má 28 členov, spolu 100 akcionárov a náš  manažment tvoria – na mieste 

prezidentky Frederika Goceliaková, v ľudských zdrojoch Sofia Dvojaková, v marketingovom 

oddelení Anna Helfenová, na výrobkoch pracovala Patrícia Stachová a s financiami Soňa 

Potošňáková. 

Počas našej podnikateľskej činnosti, sme sa snažili produktmi a službami čo najviac 

spríjemniť pobyt na škole učiteľom i žiakom a samozrejme sa naučiť niečo nové.  

 Mnohí z nás v sebe objavili rôzne skryté talenty, mohli využiť svoje schopnosti, 

vymieňať si nápady, názory a predovšetkým pracovať kolektívne. Všimli sme si aj veci, ktoré 

nám až tak nejdú, avšak vždy sme na nich vedeli zapracovať, aby sme dosiahli chcený 

výsledok. Našťastie sme sa stretli najmä s pozitívnymi reakciami a podarilo sa nám dostať na 

Veľtrh študentských spoločností, na čo sme veľmi hrdí.  

Aplikovaná ekonómia nás naučila základy podnikania. Zúčastnili sme sa rôznych 

prednášok a školení, ktoré nám rozhodne pomôžu aj v našom budúcom živote. Spoznali sme 

skvelých a úspešných ľudí a tých si budeme pamätať dlho.  Veľká vďaka patrí 

všetkým, ktorí sa spolu s Junior Achievement podieľali na tomto projekte, tiež našej pani 

profesorke Ing. Grancovej za trpezlivosť a všestrannú pomoc. 

 

Frederika Goceliaková 

Prezident NEXT corporation, JA firma 

 

 

 

 



Oddelenie výroby 

Viceprezidentom výroby v našej firme je Patrícia Stachová.  Next corporation si hneď na 

Valnom zhromaždení, ktoré sa uskutočnilo dňa     13. októbra 2015 určila za cieľ ponúknuť 

niekoľko výrobkov a služieb, ktoré by potešili žiakov aj profesorov. 

Vyrobili sme tieto produkty: 

 Imatrikulačné tričká pre prvákov 

 Tričká s logom NEXT corporation, JA  firmy 

 Mikulášske balíčky pre deti zamestnancov školy 

 Domáce koláčiky na podporu DOD (malý bufet) 

 Ročenka s fotkami všetkých žiakov, profesorov a nepedagogických zamestnancov 

našej školy 

Poskytli sme tieto služby : 

 Zorganizovali sme imatrikulačný program so súťažami a prijatím prvákov 

 Zorganizovali sme mikulášsky večierok pre deti 

 Navodili sme vianočnú náladu stolnotenisovým turnajom, hodnotenou výzdobou tried 

a pečením cukroviniek 

 Prevádzkovali sme bufet, počas dní otvorených dverí     

 

Pre realizáciu výroby sme zakúpili nasledovné položky: 

 Kúpa tričiek + návrh loga + potlač tričiek a svetielkujúce náramky 

 Rekvizity pre imatrikulačné súťaže 

 Nákup nápojov a potravín do bufetu, tiež suroviny na koláče, plastové poháre, 

tácky a vreckovky 

 Nákup sladkostí a ovocia do mikulášskych balíčkov 

Imatrikulácia 

Pri príležitosti prijímania prvákov do cechu stavbárskeho a geodetického sme pripravili tričká, 

ktoré sme si sami navrhli, súťaže a sprievodný program. Pri každej súťaži sa vybrali z každej 

triedy dvojice žiakov, a tie svoju triedu reprezentovali. Na konci sa im odovzdali náramky 

a tričká vo farbách tried. Aby svoje prijatie spečatili, zaspievali hymnu a zložili školskú 

prísahu. 

Mikuláš 

Táto akcia nás obzvlášť bavila, keďže sme pracovali s malými deťmi. Pripravili sme im 

mikulášske balíčky, ktoré im rodičia zaplatili a samozrejme jednoduché súťaže so sladkými 

odmenami. Pár z nás vystúpilo v tematických kostýmoch čertov, anjelov a samozrejme 

Mikuláša. Akciu sme uzavreli menšou diskotékou. 

 



Vianoce v škole 

Táto akcia znamenala pre našich spolužiakov voľný deň vo vianočnej nálade. Zorganizovali 

sme stolnotenisový turnaj, v ktorom víťazi získali medaile s našim logom a pozornosť 

od vedenia školy. K tomu sa hodnotila vianočná výzdoba tried so sviatočným stolovaním 

a upečené koláčiky. Našou školou sa niesla ohromná pohoda a radosť, čo sme považovali za 

najväčší úspech dňa. 

Bufet 

Bufet bol predovšetkým spríjemnením dní otvorených dverí. Ponúkali sme vlastnoručne 

upečené koláče, bagety a k tomu nápoje a pár sladkostí. Náš stolík stál na vrátnici, aby 

k nemu mali prístup návštevníci aj naši žiaci a učitelia. 

Ročenka 

Ročenka je na našej škole už niekoľkoročnou tradíciou, takže sme sa rozhodli sa jej držať. Má 

byť pre všetkých pripomienkou školského roku 2015/2016. Pre nás osobne pripomienkou 

nášho podnikateľského roku. Sú v nej fotky všetkých tried s menným zoznamom, profesorov 

aj nepedagogických zamestnancov. Grafický vzhľad aj fotenie sme si zabezpečili samozrejme 

sami. 

Tričká 

Tričká sme vytvorili s vlastným dizajnom pre našu Ja firmu a zároveň ako uvítací balíček pre 

všetkých prvákov. My sme vystúpili v krvavo červenej, aby sme vynikli a ostatné triedy 

v tmavomodrej, svetlomodrej, tmavozelenej a svetlozelenej farbe. Tričká dostali samozrejme 

aj ich triedny učitelia. 

 

 

 

Patrícia Stachová 

Viceprezident výroby 

 

 

Oddelenie ľudských zdrojov 

Viceprezidentkou je Sofia Dvojaková. Valným zhromaždením získalo toto oddelenie isté 

úlohy, ktoré sa zaviazalo plniť. 

 Zodpovedá za zamestnávanie, dochádzky a rozdeľovanie úloh 

 Kontrola dochádzky 

 Vypracovanie plánu miezd 

 Udržovanie vzťahov medzi zamestnancami 

 Vytvárať dobré pracovné podmienky 

 Dodržovať záznamy o podniku a uchovávať zmluvy 



Funkcia Meno Mesačná mzda Mzda spolu 
Prezident Frederika 

Goceliaková 

2,00 eur 8,00 eur 

Viceprezident 

ľudských zdrojov 

Sofia Dvojaková 1,50 eur 6,00 eur 

Viceprezident 

výroby 

Patrícia Stachová 1,50 eur 6,00 eur 

Viceprezident 

marketingu 

Anna Helfenová 1,50 eur 6,00 eur 

Viceprezident 

financií 

Soňa Potošňáková 1,50 eur 6,00 eur 

Spolu  8,00 eur 32,00 eur 

 

Hodnota akcie 2,50 eur 

Počet akcií 100 ks 

Počet predaných 

akcií 

100 ks 

Hodnota 

predaných akcií 

250 eur 

 

 

Sofia Dvojaková 

Viceprezident ľudských zdrojov 

Oddelenie marketingu 

Viceprezidentkou marketingu v našej firme je Anna Helfenová. Podnikateľská činnosť začala 

valným zhromaždením na ktorom sme predstavili aj marketingový plán.  

Činnosť nášho oddelenia sa zamerala na prieskum trhu, reklamu- letáky, plagáty alebo 

okienka NEXT corporation v školskom rozhlase. 

Oddelenie marketingu sa venovalo aj prezentácii JA firmy a školy širokému okoliu v rámci 

Dní otvorených dverí na škole a workshopov ohľadom budúceho povolania pre žiakov 

základných škôl. 

 

     

                                                                                                                 Anna Helfenová  

                                                                                                                     Viceprezident marketingu  

 

 

Názov 

akcie/služby/produktu 

Mzdy 

zamestnancov 

Imatrikulácia 15, 00 eur 

Návrh tričiek 10,00 eur 

DOD, bufet 15,00 eur 

Mikulášsky večierok 5,00 eur 

Návrh ročenky, plagáty 50,00 eur 

Spolu 95,00 eur 



Oddelenie financií 

Finančné oddelenie študentskej spoločnosti NEXT Corporation,JA firma zodpovedalo za 

vedenie účtovníctva - finančných záznamov, zapisovanie finančných transakcií, registrovanie 

vkladov a výdajov a platenie účtov a poplatkov.  

Hospodársky výsledok k 14. 03. 2016 

Podnikateľské aktivity Náklady Výnosy 
Hrubý zisk 

(bez DPH) 

Čistý zisk (s  

DPH) 

Tričká pre študentov 

1.ročníka -výroba 
318,30 € 362,00 € 43,70 € 

 

34,08 € 

Imatrikulácia 322,52 € 392,00 € 69,48 € 54,19 € 

Bufet 83,35 € 104,30 € 20,95 € 16,34 € 

Mikuláš 57,57 € 50 € -7,57 € -7,57 € 

Ročenka * 1260 € 250 € -1010 € -1010 € 

Hospodársky výsledok 2041,74 € 1158,30 € -883,44 € -912,96 € 

 

*Predaj  Ročenky školy 2015/16 je plánovaný do 30.04.2016 

( vyplatená záloha k 14.03.16 – 250.-) 

Podrobné informácie a jednotlivé výkazy môžeme poskytnúť priamo v stánku  NEXT Corporation , 

JA firma – Avion Bratislava 22. 03. 2016. 

Hospodársky výsledok jednotlivých akcií 

Tričká pre študentov prvého ročníka                  Imatrikulácia 

Nákup 190,30 € 

Náklady na potlač  118,00 € 

Mzda grafika loga 05,00€ 

Mzdy zamestnancom 05,00€ 

Príjem - predaj tričiek 362,00 € 

Hrubý zisk (bez DPH) 43,70€ 

DPH (22%) 09,62€ 

Čistý zisk (s DPH) 34, 08€ 

 

 

 

Príjem za vstupné 392,00 € 

Prenájom miestnosti 228,72 € 

Propagácia 5,00 € 

Občerstvenie 11,13 € 

Rekvizity 27, 67€ 

Honoráre 35,00 € 

Mzdy 15,00 € 

Hrubý zisk (bez DPH) 69,48 € 

DPH (22%) 15,29 € 

Čistý zisk (s DPH) 54,19 € 

  

 



Mikulášsky večierok                        Ročenka školy 2015/2016 

Predaj balíčkov-  príjem 50,00 € 

Nákup surovín (balíčky, 

odmeny) 

52,57 € 

Mzdy zamestnancov 5,00 € 

Hrubý zisk (bez DPH) -7,57 € 

DPH (22%) 00,00€ 

Čistý zisk -7,57 € 

 

 

 

 

Bufet k akciám školy a NEXT corporation, JA firmy 

Predaj pochutín - príjmy 104,30 € 

Nákup surovín 68,35 € 

Mzdy zamestnancov 15,00 € 

Hrubý zisk (bez DPH) 20,95 € 

DPH (22%) 4,61 € 

Čistý zisk 16,34 € 

 

                                                         Soňa Potošňáková    

Viceprezident financií                                                                         

 

Tešíme sa na Vašu návštevu v stánku NEXT corporation, JA firma                                                                            

Avion shopping centrum, BA   22.03.2016 

 

Fotenie tried 10,00 € 

Grafika a spracovanie  45,00 € 

Tlač ročenky ( 300 ks) 

(K 14.03. zaplatená záloha 

250€) 

                

1200,00€ 

Mzdy zamestnancov 5,00 € 

Predaj ročeniek                 

 ( k 14.03.2016- 50ks á 5.-) 

               

250,00€ 

Hrubý zisk (bez DPH)        -1010,00€ 

DPH (22%) 00,00€ 

Čistý zisk (k 14.03.2016)        -1010,00€ 

 



                                                                                      

                                                                                                                  

 



 

 

 

 

 

 

 


