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Príhovor prezidentky JA firmy 

Važení akcionári, 

dovoľte mi zhodnotiť doterajších 6 úspešných mesiacov podnikateľskej činnosti JA Firmy  

Future. Začiatky JA firmy neboli ľahké, predchádzajúca firma študentská firma nebola veľmi 

úspešná a na škole ostali nespokojní akcionári. Akcie FUTURE si predsa kúpili a naša firma sa 

rozhodla zo všetkých síl snažiť, aby svojich akcionárov nesklamala.  

Činnosť JA Firmy FUTURE môžeme rozdeliť do dvoch hlavných oblastí, prvou je poskytovanie 

služieb zábavného charakteru pre našich spolužiakov a druhou výroba nábytku a dekorácií 

recykláciou odpadových materiálov.  

Začali sme akciou Strašidelná Noc v škole ktorá mala  veľký úspech. Pozitívne ohlasy mali aj 

Vianočné trhy. Ďalšou ponúkanou službou bol predaj bio bylinkových čajov v zimnom 

období.  Aby som veľa nechválila zažili sme aj ťažšie chvíľky počas Valentínskych trhoch, kedy 

bola viac v obľube valentínska pošta ako naše sladkosti, či nápoj lásky, ale poučili sme sa z 

toho a obrátili sme sa na ziskovejšie produkty. Ďalším naším úspešným a ziskovým podujatím 

bol florbalový turnaj. 

V druhej línii sa naša firma rozhodla vdýchnuť nový život nepotrebným odpadovým 

materiálom a vyrábať z nich užitočné produkty. Už od založenia firmy sme zbierali staré rifle, 

vrchnáky z plastových fliaš, zvyšky vlnených priadzí. Vyrobili sme nábytok z paliet, vlnený 

koberec  aj sedací vak zo starej rifloviny.  Keďže sme využívali odpadové materiály - 

nepotrebné palety, vlnu, ktorá sa zvýšlila zo svetra ktorý babka nedoštrikovala, rifle, ktoré si 

už nikto nechcel obliecť a ako výplň sedacích vakov sme použili vrchnáky od plastových fliaš – 

naše výrobné náklady boli skutočne minimálne.  

Naša podnikateľská činnosť sa ešte nekončí. Sme pripravení záujemcom na zakázku vyrobiť 

sedací vak, koberček, či paletovú sedačku na záhradu. V máji ešte plánujeme pre našich 

zamestnancov a všetkých priaznivcov zorganizovať slávnostnú garden party pri príležitosti 

ukončenia činnosti JA Firmy FUTURE. 

Na koniec by som sa chcela poďakovať našim akcionárom za ich plnú dôveru v nás.  Ďakujem 

každému členovi našej firmy Future, ktorí sa podieľali pri realizácii nášho podnikateľského 

plánu.  Za pomoc ďakujem aj našim učiteľom p. Kohutovi za technickú pomoc pri vyrábaní 

nábytku z paliet a na koniec našej vyučujúcej p. Lukáčovej, ktorá na nás dozerala aby sme sa 

nezamotali v problémoch ktoré sa vyskytli počas činnosti našej firmy. Táto 6 mesačná 

skúsenosť nám všetkým ponúkla veľa príležitostí, ukázala ako funguje firma a ako hospodáriť 

či myslieť dopredu,  pretože toto bude naša budúcnosť. Toto je Future. 

Simona Bosíková - prezidentka JA Firmy FUTURE 
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Charakteristika spoločnosti 

JA Firma  FUTURE vznikla po založení Združenia študentov aplikovanej ekonómie pri 
Gymnáziu, Opatovská cesta 7  Košice, ktoré vzniklo na základe zmluvy o združení dňa 3. 10. 
2016 podľa Občianskeho zákonníka § 829 a nasl. zmluva bola riadne zaregistrovaná v JA SR 
dňa 4. 10. 2016. Od toho okamihu začali študenti s prípravou na podnikateľského plánu a s 
prípravou ustanovujúceho valného zhromaždenia, keďže simulujú činnosť akciovej 
spoločnosti. Zvolili si 5-členné predstavenstvo, ktoré je zároveň vrcholovým manažmentom 
firmy.  

Prezident spoločnosti : Simona Bosíková  

Viceprezident výroby : Petra Puskásová  

Viceprezident marketingu : Ivana Horváthová  

Viceprezident financií : Adam Mikluš  

Viceprezident ľudských zdrojov : Mojmír Hegeduš  
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SPRÁVA ODDELENIA VÝROBY 

Oddelenie výroby  pracovalo pod vedením viceprezidetky Petry Puskásovej. Na oddelení 

výroby ďalej pracovali títo členovia: Bronislava Gedeonová, Romana Baštová, Anna Eliášová, 

Lenka Šimonová a Anet Nagyová.  

Naša podnikateľská činnosť bola zameraná na poskytovanie občerstvenia v priestoroch našej 

školy a organizovanie rôznych akcií pre učiteľov a študentov našej školy a takisto na výrobu 

ekologických produktov.  

 

Naša činnosť:  

1. Noc v škole 

Našou prvou akciou bola veľmi obľúbená a populárna Noc v škole. Pre našich študentov 

a učiteľov sme pripravili diskotéku, premietanie  filmov, hranie hier a takisto strašidelnú 

cestu po neosvetlenom pavilóne našej školy. Naším účastníkom sme ponúkali  občerstvenie 

vo forme bufetu kde sme ponúkali pizzu a slané a sladké pochutiny. Ohlasy našich študentov 

a učiteľov boli veľmi pozitívne. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

2. Predávanie čaju 

 V zimnom období sme sa veľmi intenzívne venovali ponúkaniu čaju pre študentov a učiteľov 

na našej škole. Ponúkali sme liečivé a zároveň veľmi lahodné čaje, ktoré mali úspech. Veľa 

ľudí ocenilo možnosť zakúpiť si šálku čaju a zahriať sa. 
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3. Vianočné trhy 

V období Vianoc sme pre našich študentov a učiteľov pripravili Vianočné trhy. Ponúkali sme 

vianočný nealkoholický punč a medovníky. Okrem občerstvenia mali naši študenti možnosť 

zakúpiť si aj maličkosti vo forme darčekov, ktoré  pripravila naša študentská spoločnosť.  

 

4. Valentínske trhy  

Vo februári sme pre našich študentov 

a učiteľov pripravili Valentínske trhy, 

kde sme ponúkali malé občerstvenie.  

5. Florbalový turnaj 

Naša študentská spoločnosť sa venovala aj športovým akciám. Zorganizovali sme florbalový 

turnaj, ktorý sa konal v priestoroch nášho gymnáziá. Študenti každej triedy si vybrali 5 členný 

tím a jednotlivé triedy hrali proti sebe. Počas tejto akcie sme zúčastneným ponúkali malé 

občerstvenie.  

6. Sedací vak  

Sedací vak je produkt, ktorý sme vlastnoručne 

vyrobili s členmi našej študentskej spoločnosti. 

Ide o „eko“ produkt nakoľko sme ho vyrábali 

z odpadových materiálov, konkrétne 

z vrchnákov od fliaš a takisto sme zrecyklovali 

staré rifle, ktoré sme použili ako dizajnovú  

vrchnú časť nášho produktu.  

7. Výroba nábytku  

Naša študentská spoločnosť sa zamerala aj na výrobu  nábytku. Ide o ekologický zrecyklovaný 

sedací nábytok z drevených paliet.  Pre pohodlné sedenie sme na sedačku vyrobili vlnený 

koberček, ktorý je sám o sebe priam 

umeleckým dielom, využiteľným aj 

samostatne.  Tento nábytok je  variabilný a 

prispôsobivý požiadavkám zákazníkov.  

 

Petra Puskásová, viceprezidentka výroby 
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SPRÁVA ODDELENIA FINANCIÍ 

          V školskom roku 2016/2017 som  sa ako člen  JA Firmy  FUTURE spolu ruka v ruke  s ďalšími členmi 

spoločnosti aktívne  podieľal  na zabezpečení čo najlepšej finančnej situácie našej spoločnosti. 

A ako to vyzeralo? 

Začali sme predajom akcií a to práve Vám, akcionárom .  

Počet akcií  100 kusov  

Cena 1ks akcie  2 eur 

Spolu  200 eur  

Finančnou injekciou pre našu spoločnosť na začiatku jej činnosti bol aj prijatý dar v sume 5,00 eur, ktorý sme 

hneď aj minuli na zaplatenie registračných poplatkov. 

Našou prvou organizovanou akciou bola Noc v škole, ktorá mala celkom dobrý ohlas  u našich spolužiakov. 

Nechýbal tam humor, dobrá nálada a trocha strachu. Čo sa týka finančnej stránky , zvládli sme ju so ziskom 

25,01 eur.  

I  Noc v škole  

  Náklady  77,42 eur 

   Príjem  102,43 eur 

   Rozdiel-zisk 25,01 eur 

      Táto suma nás trošku nakopla vpred a začali sme s prevádzkovaním čajovne cez vyučovacie prestávky. 

Predaj nebol až taký výnosný ako sme očakávali, vzhľadom na vyššie náklady - zakúpenie rýchlovarnej kanvice a 

dvoch sklenených konvíc za účelom dávkovania nápoja.  

Predaj bylinkových čajov 

  Náklady  36,51 eur eur 

   Príjem  40,00 eur 

   Rozdiel-zisk 3,49 eur 

Finančná bilancia našej účasti na Vianočných trhoch vyzerala takto: 

I  Vianočné trhy 

  Náklady  8,11 eur 

   Príjem  20,00 eur 

   Rozdiel-zisk 11,89 eur 

Na rozdiel od Vianočných trhov , naše Valentínske trhy boli pre nás stratové, čo nás samozrejme netešilo. 

Valentínske trhy 

  Náklady  23,18 eur 

   Príjem  15,33 eur 



FUTURE, JA FIRMA / GYMNÁZIUM OPATOVSKÁ CESTA 7, 040 01 KOŠICE 

 

www.future.opatovska.sk  
 

   Rozdiel-strata -7,85 eur 

   Naša  spoločnosť nazrela aj do športového súdka a zorganizovala florbalový turnaj. Okrem toho, že sme 

urobili niečo pre zdravie študentov, potešili sme sa samozrejme aj so získaných peňazí. 

Florbal 

  Náklady  21,18 eur 

   Príjem  43,00 eur 

   Rozdiel 21,82 eur 

Nenechali sme si ujsť ani príležitosť dať vyrobiť pekné tričká s výstižnými vtipnými výrokmi, ktoré boli vhodným 

darčekom pre kohokoľvek,  bohužiaľ  so stratou 11,50 eur. 

Tričká 

  Náklady  29,50 eur 

   Príjem  18,00 eur 

   Rozdiel-strata -11,50 eur 

Na Dni otvorených dverí sa našej spoločnosti podarilo získať do pokladne 18,40 eur. 

      Spoločnosť  FUTURE sa môže pochváliť aj výrobou jednoduchších, ale dizajnovo zaujímavých kusov nábytku  

pre mladých: a to sedačiek z paliet a mäkkého sedacieho vaku. Táto skúška našich zručností nám priniesla 

celkom slušný   finančný zisk. 

  Nábytok  

  Náklady  36,91 eur 

   Príjem  140,00 eur 

   Rozdiel-zisk 103,09 eur 

 

Náklady , tržby podľa jednotlivých aktivít spoločnosti: 

Výrobky a služby Náklady Tržby Rozdiel 

Noc v škole 77,42 € 102,43 € 25,01 € 

Čajovňa 36,51 € 40,00 € 3,49 € 

Vianočné trhy 8,11 € 20,00 € 11,89 € 

Valentínske trhy 23,18 € 15,33 € -7,85 € 

Florbalový turnaj 21,18 € 43,00 € 21,82 € 

Výroba tričiek 29,50 € 18,00 € -11,50 € 

Deň otvorených dverí 6,60 € 25,00 € 18,40 € 

Výroba nábytku 30,31 € 140,00 € 109,69 € 

SPOLU 232,81 € 403,76 € 170,95 € 
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Náklady , výnosy v členení na služby a tovar: 

  Náklady   Výnosy Rozdiel 

Výrobky 66,41 € Výrobky 158,00 € 91,59 € 

Služby 166,73 € Služby 245,76 € 79,03 € 

SPOLU 232,81 € SPOLU 403,76 € 177,55 € 

Mzdy 72,70 € 

  
-72,70 € 

Ostatné 10,00 € Ostatné 5,00 € -5,00 € 

Spolu 315,84 € Spolu 408,76 € 92,92 € 

 

Zisk 92,92 € zisk po zdanení 73,42 € 
 

Daň z príjmu 21% 19,50 € vklad akcionárov 200 € 
 

Zisk po zdanení 73,42 €    

       Zisk sme síce mohli dosiahnúť o trocha vyšší, ale myslím si, že ako začiatočníci sa za takéto čísla 

nemusíme hanbiť. Našim cieľom predsa nie je dosahovanie vyššieho zisku navyšovaním cien. Dôležitá 

je aj naša spolupráca a v neposlednom rade  spokojnosť našich zákazníkov.  

Tieto výsledky ešte nie sú konečné, keďže plánujeme s činnosťou firmy ešte pokračovať do 15.5.2017. 

Adam Mikluš, viceprezident financií 

SPRÁVA MARKETINGOVÉHO ODDELENIA 

Práca v oddelení marketingu si vyžadovala veľmi dobré skúsenosti s počítačom, a preto ja, ako 

počítačový amatér som si na pomoc privolala šikovných pomocníkov z našej firmy, ktorí mi ochotne 

pomáhali. Konkrétne pri vytvorení webovej stránky – future.opatovska.sk, ktorá sa nám podarila nad 

naše očakávania a pri vytváraní letákov, ktoré sme využili na jednej z našich najúspešnejších akcií, na 

Noci v škole. Pýchou našej marketingovej práce bolo naše vlastné logo firmy FUTURE. 

Naše produkty a akcie sme propagovali okrem vyššie spomenutých letákov aj prostredníctvom 

školského rozhlasu a neprehliadnuteľnej obrazovky vo vestibule našej školy. Komunikácia so 

zákazníkmi prebiehala aj prostredníctvom facebooku. 

Ako viceprezidentka marketingu som sa snažila o našich produktoch a službách oboznamovať 

potencionálnych zákazníkov v správnom čase a snažila som sa, aby boli dostatočne informovaní.  

Niektoré akcie sa nám podarili veľmi dobre, s čím súvisel aj čas, ktorý sme venovali marketingovým 

aktivitám. No nie všetko dopadlo podľa našich predstáv, z čoho sme sa poučili a do budúcnosti 

budeme vedieť, akým chybám sa vyvarovať a na čom potrebujeme zapracovať.  

Na záver hodnotím prácu marketingového oddelenia ako primeranú času a energii, ktorú sme do 

toho investovali.  

        Ivana Horváthová, viceprezidentka marketingu  
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SPRÁVA ODDELENIA PRE ĽUDSKÉ ZDROJE 

Hlavnou náplňou práce oddelenia pre ľudské zdroje bolo udržiavanie podnikovej morálky a pomoc 
členom pracovať ako jeden tím.  
Zaznamenávali sme dochádzku v každom výrobnom období, vypočítavali mzdy. Mzdy budú vyplatené 
pri likvidácii firmy FUTURE. 

Vedieme aj evidenciu všetkých akcionárov spoločnosti, ktorým plánujeme vyplatiť dividendy 
v minimálnej výške 0,50€ na akciu, pri cene akcie 2€, čo činí zhodnotenie 25%.  

Po dohode s členmi spoločnosti sme stanovili minimálnu hodinovú mzdu 0,30 €. Členovia 

manažmentu získavajú príplatok 2 € za funkčné obdobie.  

V prípade priaznivého hospodárskeho výsledku (samozrejme po vyplatení akcionárov) môžu byť 

podiely zamestnancov na zisku aj vyššie. 

Mojmír Hegeduš – viceprezident pre ľudské zdroje 

 

SPRÁVA DOZORNEJ RADY 

Dozorná rada priebežne sledovala činnosť JA Firmy FUTURE a oboznamovala sa s dosiahnutými 

hospodárskymi výsledkami a s činnosťou predstavenstva. Počas svojej priebežnej činnosti dozorná 

rada nezistila v podnikateľskej činnosti JA Firmy porušenie stanov spoločnosti a ani iných platných 

právnych predpisov. Dozorná rada sa podrobne oboznámila s priebežnou výročnou správou 

pripravenou predstavenstvom JA Firmy . 

Monika Hubáčeková – predseda dozornej rady 

 


