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ZÁKLADNÉ ÚDAJE 
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Číslo zmluvy o združení : 

Sídlo:  

 

 

Učiteľ:    

Kontaktné údaje:  

                    

 

                           

 

                                                                                                                                                           

                 
            

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Rose beauty, študentská firma 

044/2020-2021 

Stredná odborná škola podnikania 

a služieb 

Hattalova 968/33 

029 01 Námestovo 

Ing. Iveta Bodnárová      

Simona Gereková, prezidentka firmy 

simona.gerekova@sosno.sk 

 

 

0903 848 827 
 

https://www.facebook.com/Rose-Beauty-

535131834089891 

https://www.instagram.com/rosse_be-

auty_shop/?igshid=scfb62emauff 

https://www.rosebeauty.sk/ 

 

 

 

mailto:simona.gerekova@sosno.sk
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ZHRNUTIE 

 

Vážení akcionári, naši dodávatelia a 

zákazníci. 

Pre zložitú pandemickú situáciu na Slovensku 

bol iba september mesiacom, kedy sme sa do-

kázali stretnúť spoločne v SOŠ podnikania 

a služieb v Námestove v  študentskej firme 

Rose beauty. Naším hosťom bol aj pán konzul-

tant Tomáš Sklárčik, konateľ spoločnosti In-

tersport. 

Následne sa celé naše podnikanie presunulo 

z väčšej časti do online priestoru, čo bolo pre 

nás veľmi zložité najmä po organizačnej 

stránke. 

Napriek tomu nás od začiatku založenia štu-

dentskej firmy spájala zvedavosť a očakáva-

nia, vyskúšať si podnikanie na vlastnej koži, 

vidieť ako funguje ekonomika a trh. 

Na začiatku nášho podnikania sme si stanovili 

cieľ vymyslieť produkt, ktorý nebude len fi-

nančným prínosom pre našu študentskú firmu, 

ale ktorý bude plniť nejakú významnú úlohu 

pre človeka v tejto pandémiou zasiahnutej spo-

ločnosti. 

Všade okolo nás sa hrnú informácie ohľadne 

ochorenia COVID-19, ale aj to ako sa chrániť. 

Rúško-odstup-dezinfekcia ! 

Ide o základnú a veľmi účinnú prevenciu, kto-

rou dokážeme seba a svoje okolie efektívne 

chrániť a prispievame tak k zamedzeniu šíre-

nia ochorenia COVID-19.  

Na strane druhej povedzme si aj o ich nežiadú-

cich účinkoch.  

Keďže študujeme odbor kozmetik a všetko čo 

súvisí s jej výrobou a účinkami akýchkoľvek 

kozmetických surovín je nám bližšie ako 

čokoľvek iné, rozhodli sme sa vylepšiť dnešné  

 

 

 

 

dezinfekcie na ruky so silným alkoholovým 

zápachom vôňou z ruže a lupeňmi z ruže.  

 

Čo sme však považovali za oveľa väčší prob-

lém boli vysušené a popraskané ruky po pou-

žití akéhokoľvek  dezinfekčného prostriedku  

na ruky. 

 

Študentská  firma Rose Beauty preto priniesla 

na trh nový produkt ROSE BEAUTY BOX, 

ktorý obsahoval domáci peeling z voňavej 

kávy s lupeňmi ruže, ktorý plnil úlohu ošetre-

nia a  odstránenia odumretých časti pokožky 

ruky a v spojení s hydratačným krémom, ktorý 

sa výborne vstrebával a dokázal preniknúť aj 

do najhlbších vrstiev pokožky ruky dokonale 

ošetrili a hydratovali.  

 

Študentská firma Rose beauty využila všetky 

možnosti aj tie online, či už pri predstavení 

a uvedení našich produktov na trh, pri ich vý-

robe, ale aj pri predaji, ktorý sme tiež posunuli 

z časti do online priestoru zriadením online  

eshopu. 

 

Chcem sa poďakovať všetkým  zamestnan-

kyňám študentskej firmy za ich usilovnú prácu, 

za to, že mi prejavili dôveru a zvolili ma do 

funkcie prezidentky, pani učiteľke a pánovi 

konzultantovi za jeho rady z oblasti podnika-

nia. 

 

Nakoniec už môžem len skonštatovať, že sme 

zažili úspech aj napriek rôznym prekážkam 

ktorým sme museli čeliť o čom svedčí aj vý-

sledok nášho podnikania v podobe kladného 

hospodárskeho výsledku. 

 

 

 

........................................... 

                         prezidentka 
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VÝROBA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Študentská  firma Rose beauty sa zamerala na 

výrobu hand made kozmetiky.  

Keďže študujeme odbor kozmetik a všetko čo 

súvisí s jej výrobou a účinkami akýchkoľvek 

kozmetických surovín je nám bližšie ako 

čokoľvek iné, rozhodli sme sa vylepšiť dnešné 

dezinfekcie na ruky so silným alkoholovým 

zápachom a vyrobiť našu dezinfekciu na ruky 

s vôňou z ruže a lupeňmi z ruže.  

Čo sme však považovali za oveľa väčší prob-

lém, ktorý sme chceli riešiť boli vysušené a po-

praskané ruky po použití akéhokoľvek  dezin-

fekčného prostriedku  na ruky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priniesli sme riešenie v podobe produktu 

ROSE BEAUTY BOX, kttorý obsahoval 2 

hand made produkty. 

 

Kávový peeling s lupeňmi ruže obsahujúci 

slnečnicový olej, ktorý  je lokálny a má proti-

zápalové účinky zmiešaný s voňavou kávou 

a lupeňmi ruže. Tento jednoduchý a záro-

veň účinný peeling dokázal zbaviť ruky odum-

retých časti pokožky. 

 

Hydratačný krém na ruky vyrobený z man-

dľového oleja a bambuckého masla, ktoré 

majú protizápalové a antibakteriálne účinky, 

obsahujú množstvo vitamínov A,E,F. Nami 

vyrobený krém sa výborne sa vstrebával a pre-

nikal do najhlbších vrstiev pokožky. 
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ROSE BEAUTY BOX DEZINFEKCIA NA RUKY
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Oddelenie výroby spolu s oddelením ľud-

ských zdrojov riešilo viaceré problémy. 

Organizácia výroby jednotlivých produktov 

bola veľmi zložitá, pretože bývame v rôz-

nych okresoch a situácia nám nedovoľovala 

chodiť prezenčne do školy. Organizáciu vý-

roby, nákup a dodanie surovín a organizá-

ciu predaja sme riešili vždy online na pra-

covnej porade na hodinách aplikovanej eko-

nómie. Dohodli sme sa, ktorí zamestnanci 

objednajú a zabezpečia materiál a suroviny 

na výrobu produktov, prídu do školy a pro-

dukty vyrobia a predajú. Vždy to mohla byť 

len skupinka 5 zamestnancov. Aj keď sa to 

zdalo zo začiatku jednoduché, tak to také 

nebolo, lebo nie každí bol ochotní prísť do 

školy vyrábať. Mali kopec výhovoriek ako 

sa to nedá. Aj napriek všetkým problé-

mom sa nám podarilo vyrobiť a predať 

74 ks výrobkov.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAŠE PRODUKTY 

Dezinfekcia na ruky 

 

 

 

 

 

 

 

   Rose beauty box 

 

 

........................................... 

viceprezidentka výroby 
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ĽUDSKÉ ZDROJE 

Organizačná štruktúra bola najdôležitejším 

článkom študentskej  firmy. Rose beauty 

zamestnávala 15 zamestnancov – z toho 5 

zamestnancov tvorilo manažment firmy. 

Bolo veľmi dôležité vybrať zodpovedný 

a vhodný manažment a to sa nám podarilo. 

Hlavnou úlohou manažmentu bolo motivo-

vať a poháňať ostatných 10 členov firmy 

vpred a snažiť sa tak dosiahnuť vytýčené 

ciele. V našom oddelení sa kládol dôraz na 

spoluprácu, ale aj individuálnu prácu kaž-

dého zamestnanca, pretože na základe 

týchto zistení sme mohli správne rozhodnúť 

o rozdelení práce a následne aj o výške vyp-

lácaných miezd a podielov zamestnancov 

na zisku. 

Počas existencie JA firmy sme sa stretávali 

s mnohými problémami a tým najväčším sa 

stal problém organizačného zvládnutia 

firmy od októbra, keď sme museli prejsť na 

dištančné vzdelávanie. Museli sme nájsť 

spôsob ako zorganizovať všetky práce, 

keďže sme z rôznych okresov a museli sme 

sa prispôsobiť opatreniam MZSR.  

Na pracovných poradách sme sa vždy mu-

seli dohodnúť ako zorganizujeme objedna-

nie surovín, výrobu a predaj. Vtedy sa uká-

zal duch podnikania v každej z nás. Nie-

ktoré o podnikanie a prácu vo firme úplne 

stratili záujem a z celkového počtu 15 za-

mestnancov  ostalo 9 aktívnych.  

 

MZDY zamestnancom za ich odvedenú 

prácu boli vyplatené v mesiaci marec 

v celkovej výške 12,74 €.  

 

 

 

 

 

 

Vyplatené  podiely zamestnancov na 

zisku predstavovali 82,69 € a budú vypla-

tené v mesiaci  máj spravodlivo na zá-

klade odvedenej práce.  

 

Prezidentka a každá z viceprezidentiek sa 

počas priebehu fungovania našej študent-

skej firmy vzdelávali online na 

workshopoch, webinárov a inovation 

campe, ktoré organizovala nezisková orga-

nizácia JA Slovensko. Tieto vždy super pri-

pravené vzdelávania im pomohli pochopiť 

a zvládnuť problematiku fungovania štu-

dentskej  firmy. Okrem vedomostí na týchto 

vzdelávaniach získavali aj nové priateľstvá, 

kontakty a rady od skúsených odborníkov. 

                   

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.......................................................... 

 

viceprezidentka ľudských zdrojov 
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MARKETING 

Počas fungovanie našej študentskej  firmy 

Rose beauty sme sa držali zásady že dobrý 

marketing je základom pre úspech našej štu-

dentskej firmy.  

Naším cieľom bolo poznať a pochopiť po-

treby našich zákazníkov, ale aj naše. 

Prvou úlohou marketingového oddelenia 

bolo urobiť prieskum trhu, ktorý bol dôle-

žitý pre zistenie či o naše produkty bude na 

trhu záujem. 

Po prieskume trhu sme zistili, že aj naši spo-

lužiaci si uvedomujú, že dezinfekčné pro-

striedky vysušujú ich ruky a privítali by 

produkty na ich regeneráciu a hydratáciu. 

4P MARKETINGU 

Produkt  - ČO ? 

Dezinfekcia na ruky, Rose beauty box 

Miesto – KDE ? 

Predaj našich produktov sme uskutočňovali 

prostredníctvom online e shopu, ktorý sme 

si zriadili a naučili obsluhovať a prostred-

níctvom zamestnankýň predajkyň, ktoré po-

núkali naše produkty svojím príbuzným vo 

svojom okolí. 

Cena – KOĽKO ? 

Ceny produktov sme určili na základe ceno-

vej kalkulácie, tak aby sme pokryli všetky 

naše výrobné náklady. 

 

ROSE BEAUTY BOX   – 5,00 € / 1 ks 

DEZINFEKCIA NA RUKY  – 2,50 € / 1ks 

 

 

 

 

 

Propagácia – AKO ? 

Naše výrobky sme propagovali cez sociálne 

siete ako facebook a instagram vkladaním 

fotiek a videi, pomocou ktorých sme sa viac 

zviditeľnili a získali svojich nových zákaz-

níkov. 

Taktiež sme si zriadili aj svoj vlastný 

eshop - www.rosebeauty.sk. EHOP bol pre 

nás veľkou výzvou, museli sme sa ho nau-

čiť spravovať. S eshopom nám veľmi po-

mohol náš konzultant, ktorý nám ho zriadil 

a prešiel s nami jeho celé obsluhovanie. 

V tejto covidovej dobe sme to považovali 

za veľmi dôležitý marketingový nástroj 

predaja, kedy sme produkt dokázali dostať 

domov k zákazníkovi.  

Za najväčšiu konkurenciu sme považovali 

internetové obchody s hand made kozmeti-

kou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.......................................................... 

                 viceprezidentka marketingu 

http://www.rosebeauty.sk/
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FINANCIE 

 

 

Tabuľka č. 1 

Položky v (€) 

Pôžička od zamestnancov (16 x 2,00 €) 32,00 

Predaj akcií (50 x 1,50 €) 82,00 

SPOLU 114,00 

 

 

Tabuľka č. 2 

Plánované a skutočné príjmy 

Položky Plán (€) Skutočnosť (€) 

Príjmy z predaja ROSE BEAUTY BOX 500,00 130,00 

Príjmy z predaja DEZINFEKCIA NA RUKY 250,00 120,00 

PRÍJMY SPOLU 750,00 250,00 
 

 

Tabuľka č. 3 

Plánované a skutočné výdavky 

Položky Plán (€) Skutočnosť (€) 

Výdavky ROSE BEAUTY BOX 182,00 38,45 

Výdavky DEZINFEKCIA NA RUKY 137,00 68,29 

Mzdy 18,00 12,74 

Iné 0,00 5,60 

VÝDAVKY SPOLU 337,00 125,08 
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Tabuľka č. 4 

Výsledok hospodárenia 

Položky Plán (€) Skutočnosť (€) 

PRÍJMY SPOLU 750,00 250,00 

VÝDAVKY SPOLU 337,00 125,08 

VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA 413,00 124,92 

DAŇ Z PRÍJMU (15 %) 61,95 18,73 

ČISTÝ ZISK 351,05 106,19 
 

Tabuľka č. 5 

Návrh rozdelenia zisku 

Položky Plán (€) Skutočnosť (€) 

DIVIDENDY 20,50 20,50 

ODMENY ZAMESTNANCOM 71,05 82,69 

DAR  250,00 0,00 

LIKVIDÁCIA FIRMY 9,50 3,00 

PRÍJMY SPOLU 351,05 106,19 
 

 

Študentská firma Rose beauty dosiahla kladný hospodársky výsledok zisk vo 

výške 106,19 €. 

Čo sme si však uvedomili bol fakt, že podnikanie nie je len o ciele, ale o celej 

ceste, ktorou sme museli kráčať a prekonávať prekážky. 

 

 

 

 

.......................................................... 

                                                                                                  viceprezidentka financií 
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SPRÁVA DOZORNEJ 

RADY 

Dozorná rada  študentskej firmy Rose be-

auty bola zvolená na online ustanovujúcom 

valnom zhromaždení v zložení: 

• Mgr. Štefan Žembery 

• Bc. Kubiritová Zuzana 

• Ing. Bodnárová Iveta 

Dozorná rada priebežne sledovala činnosť  

študentskej firmy Rose beauty nahliadala 

do účtovných dokladov a oboznamovala sa 

s dosiahnutými hospodárskymi výsled-

kami. Počas svojej priebežnej kontrolnej 

činnosti v mesiacoch január a apríl nezistila 

žiadne vážne nedostatky pri vedení  finanč-

ných záznamov v peňažnom denníku. 

Drobné nedostatky týkajúce sa zápisov do pe-

ňažného denníka boli priebežne odstránené. 

Vo finančnej hotovosti v pokladni a v peňaž-

nom denníku neboli zaznamenané žiadne roz-

diely. Účtovná dokumentácia bola vedená v 

súlade so zákonom o účtovníctve.  

Dozorná rada konštatuje, že študentská firma 

Rose beauty podnikala úspešne, dosiahla 

kladný hospodársky výsledok a zvládla výzvy 

spojené s podnikaním. 

Držíme im palce, aby  všetky nadobudnuté 

vedomosti a zručnosti využili vo svojom 

možno budúcom podnikaní v oblasti poskyto-

vania kozmetických služieb.  

 

 

 

            

.......................................................... 

                                                                                                   

        Mgr. Štefan Žembery 

      predseda dozornej rady 

SPRÁVA 

KONZULTANTA 

Študentská firma Rose beauty využila mož-

nosť spolupráce s konzultantom čo ma 

veľmi teší. Oslovila ma ich pani učiteľka 

Bodnárová. Tak ako pre žiačky, aj pre mňa 

to bola obrovská výzva, ale na druhej strane 

obavy čo dobré im v dnešnej zložitej dobe 

podnikania odovzdať. Ako im podnikanie 

priblížiť a motivovať ich. Mal som mož-

nosť stretnúť sa s dievčatami  aj v škole, ale 

len 2 krát a potom sme sa stretávali už len 

online na ich pracovných poradách. Snažil 

som sa im vysvetliť, že pri výbere predmetu 

podnikania je dôležité stanoviť si cieľ vy-

myslieť produkt, ktorý nebude len finanč-

ným prínosom pre ich študentskú firmu, ale 

ktorý bude plniť nejakú významnú úlohu 

pre človeka v tejto pandémiou zasiahnutej 

spoločnosti. Je dôležité stať sa odlišným. 

Spolupráca s dievčatami bola veľmi dobrá. 

Pomohol som im s eshopom, ktorý dievčatá 

pri predaji produktov veľmi ocenili.  

Som veľmi rád, že som sa podieľal na pl-

není tejto úlohy. Možno tak, ako ja som bol 

inšpiráciou pre žiačky, tak aj oni boli veľ-

kou inšpiráciou pre mňa.  

Ako konzultanta má veľmi teší, že žiačkam 

sa v podnikaní darilo a posunulo ich to 

vpred na ceste podnikaním. 

 

 

 

.......................................................... 

                                                                                                   

        Tomáš Sklarčik 

           konzultant 


