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Študentská firma be free vznikla v rámci
vzdelávacieho procesu Aplikovanej ekonómie v
spolupráci s Junior Achievement Slovensko, n. o..
Sme skupina budúcich architektov, ktorí si
uvedomujú aktuálnu situáciu životného prostredia a
chcú ku krajšej zelenej budúcnosti prispieť
ekologickým produktom. Počas nášho doterajšieho
štúdia sme sa neraz stretli so znečistením životného
prostredia, a preto nechceme zatvárať oči pred
týmito problémami, ale so spoločnou snahou túto
situáciu zlepšiť.
Na základe zavedenia školského kompostu a jeho
nevyužitia sme sa rozhodli ho spracovať do
potrebnej konzistencie s myšlienkou vytvoriť
ekologický produkt. Našim cieľom je využiť
neskonzumované potraviny a prírodné odpady na
vytvorenie kompostu a následne na spracovanie
nášho produktu. Výsledkom juvenílie (vzniknutej
hmoty) z kompostu spracúvame výrobok, ktorý
zabezpečí kvalitný vývin rastlín a poskytne potrebnú
výživu pre ich rast - Kompostové tabletky - Komčok.
Naším zákazníkom ponúkame originálny produkt,
ktorý nie je na trhu rozšírený. Okrem nášho hlavného
produktu sa naša firma venuje aj vyrábaniu
originálnych batikovaných tričiek. Angažujeme sa
taktiež do života našej školy v podobe rozhlasových
relácií a v októbri 2021 sme usporiadali
imatrikuláciu prvákov na našom školskom dvore.
Cieľom našej firmy je docieliť najlepšie výsledky,
spracovávať kvalitný produkt a prispieť k zlepšeniu
ekologického zmýšľania našich zákazníkov.

1. Využiť školský kompost na výrobu
produktu, ktorý nie je na trhu rozšírený
2. Konkurovať podobným už existujúcim
výrobkom na trhu 
3. Organizovať aktivity na našej škole v
podobe imatrikulácie, ročenky
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Valentínska kolekcia tričiek
Výhra JA Innovation Camp

Spustenie offline predaja

september

október

december

marec

Návrh balenia produktu
Výhra JA Global Innovation Challange

Výhra JA International Innovation Camp

Spustenie online predaja

november

január

február

Valné zhromaždenie
Imatrikulácia prvákov

Vymyslenie hlavného produktu
Vyrobené prvé kusy 

PRVÉ NÁPADY

Už od začiatku sme vedeli, že chceme
vymyslieť inovatívny produkt a zároveň sme
sa snažili nájsť dieru na trhu a vyplniť ju.
Zamýšľali sme nad rôznymi oblasťami ako
ekológia či papiernictvo. Nakoniec nám hlavnú
myšlienku do hláv vložilo pozeranie z okna. Na
školskom dvore sme videli pána školníka,
ktorý kosí trávu a nosí ju do nejakej obrovskej
nádoby. Tou nádobou bol náš kompost. Pri
tomto bode sa myšlienka vytvorila sama.
Školský kompost nemal doteraz žiadne
využitie, a tak sme sa rozhodli vytvoriť z neho
ekologický produkt, ktorý je určený pre izbové
rastliny.

NAŠA CESTA



Drobné kompostové tabletky, ktoré dokážu zázraky s vašimi rastlinami. Toto hnedé až
tmavohnedé hrudkovité hnojivo vôbec nesmrdí, vonia nádherne ako lesná pôda. Takže ho
môžete využiť na izbové, balkónové kvety aj kvietky v záhradke pod oknami. Živiny, ktoré
kompost obsahuje, dávkuje rastlinám postupne. Použiť sa dá dvoma spôsobmi, a to buď
povrchovo alebo ako kompostový čaj. 
Momentálne ponúkame na trhu balenie 27 kusov za cenu 3,50€. Balenie je recyklovateľné a
obsahuje návod na použitie a krátky motivačný príbeh. 

 PRODUKT

POPIS PRODUTKU

VZNIK PRODUKTU

Komčok - kompostové tabletky pre
izbové rastliny

Náš produkt je náhradou chemických hnojív
do kvetináčov. Okrem toho rieši aj vysokú
produkciu bio odpadu v domácnostiach,
zlepšuje kvalitu pôdy vo vašich kvetináčoch a
je prínosom pre životne prostredie. Nie je
náročný na výrobu.
Ako hlavný zdroj používame školský kompost
zo školského dvora, ktorého hlavnou zložkou
je pokosená tráva a kuchynský odpad.

BUDÚCNOSŤ

- Naďalej vyrábať náš produkt a využívať
tak školský kompost
- Naviazať spoluprácu so záhradnými
centrami a kvetinárstvami
- Vytvoriť si zázemie stálych zákazníkov
- Rozšírenie sortimentu

cenovo dostupnýhandmade

originálny ekologický
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B A T I K O V A N Ý C H
T R I Č I E K  
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IMATRIKULÁCIA PRVKÁKOV

Nápad s batikovanými tričkami vznikol už pri
organizovaní imatrikulácie. Obdarovanie
prvákov nudnými jednofarebnými tričkami s
logom firmy je na našej škole tradíciou. Nás
však nápad procesu, do ktorého sa poriadne
nezapojíme nenadchol. A tak sa zrodil nápad
batikovaných tričiek. Ručne farbenými,
opranými a vyžehlenými tričkami sme
obdarovali našich prvákov počas
imatrikulácie. Tieto tričká sa pýšili veľkej
obľube, hlavne medzi pedagogickými
zamestnancami, a tak sme vo februári uviedli
na trh Valentínsku kolekciu tričiek, ktorá mala
na našej škole veľký úspech. 

ORIGINÁLNE BATIKOVANÉ TRIČKÁ

Každý rok pripadá organizovanie imatrikulácie do
rúk študentskej firme. Tento rok sme sa s touto
milou a zábavnou udalosťou popasovali my. Na
tento deň sme sa pripravovali týždne. Vymýšľali
sme zábavný program, nacvičovali nástupy,
vyrábali batikované tričká, pracovali na dizajnoch
diplomov a nakupovali rekvizity. Cieľom
organizovania tejto akcie nebol zisk, ale poslúžila
nám na overenie našich organizačných schopností.

Dozvedeli sme sa, že za organizáciou takejto
akcie nestojí len zábava, ale aj veľká
zodpovednosť. Imatrikulácia však prebehla
presne podľa našich predstav a dúfame, že si
ju užili rovnako ako my, naši prváci a taktiež
diváci.

69 SPOKOJNÝCH
 PRVÁKOV



ĽUDSKÉ ZDROJE ZAMESTNANCI

Minimálna mzda pracovníkov š. f. je 0,45 € / hodina.
 

Prezident
Viceprezident
ľudských
zdrojov
Viceprezident
financií
Viceprezident
marketingu
Viceprezident
výroby
SPOLU:

V našej spoločnosti sa snažíme, aby
komunikácia a koordinácia boli základom.
Staviame ju na spoločnom pochopení, úsilí a
dôvere. Skladáme sa z 19 zamestnancov a 4
samostatných oddelení, preto je efektívne
rozdelenie práce a koordinácia pre nás veľmi
dôležitá.

Počas celého pôsobenia firmy be free žiaden
zamestnanec neprerušil alebo mu nebol prerušený
pracovný pomer. Nebol prijatý ani žiadny
zamestnanec či brigádnik. Všetky činnosti firmy
vykonávali kmeňoví zamestnanci.

 

MANAŽMENT FIRMY

Simona Marschalová
prezidentka

Emma Borisová
marketing

Nina Matulová
výroba

Alex Bodnár
ľudské zdroje

Matej Horváth
financie

Alexa Dzubáková
Monika Juhásová

Šimon Hrudal
Marcel Eliáš
Daniel Hoksz

Lenka Fabriciová
Maroš Kočiš

Bibiana Ružbašanová
Miroslava Turčaniková

Natália Vencelová

Frederika Juhásová
Gabriela Nováková

Katarína Hegyköziová
Nikola Vagašová

FUNKCIA MENO MESAČNÁ MZDA MZDA SPOLU

Simona Marschalová
Alex Bodnár

Matej Horváth

Emma Borisová

Nina Matulová

3,25€

2,25€

2,25€

2,25€

2,25€

26€

18€

18€

18€

18€

98,00€

19 KREATÍVNYCH 

 ZAMESTNANCOV

https://spsstage.edupage.org/forms/?file=student.html&student=484384


PREČO PRÁVE KOMČOK?

V súlade marketingu firmy, je našim
cieľom verejne prezentovať produkty
pomocou sociálnych sietí a poukázať
na ich efektivitu. Našim zámerom je
pomôcť planéte, a to chceme dosiahnuť
ekologickým produktom : KOM-ČOK

MARKETINGOVÁ STRATÉGIA

Keďže vieme, že na súčasnom trhu sa
nachádzajú už mnohé hnojivá bolo
potrebné vykonať prieskum trhu.
Osobne sme navštívili prevádzky so
záhradnými tovarmi a zistili sme že,
produkt podobný nášmu na trhu nie je.  

PRIESKUM TRHU

Našim produktom sú kompostové tabletky
vyrábané zo školského kompostu -
Komčok. Komčok môžete využiť na izbové,
balkónové kvety aj kvietky v záhradke pod
oknami. Živiny, ktoré kompost obsahuje,
dávkuje rastlinám postupne. Použiť sa dá
dvoma spôsobmi, a to buď povrchovo
alebo ako kompostový čaj. Náš produkt
ozvláštňujeme motivačným príbehom našej
rastliny Gréty, ktorej náš produkt pomohol
a zlepšil jej zdravotný stav.

PRODUKT

ŠETRNÝ K ŽIVOTNÉMU
PROSTREDIU

SPRACOVANÝ Z

BIOODPADU

VHODNÝ DO

KVETINÁČOV

NÁHRADA ZA CHEMICKÉ

HNOJIVÁ

BOHATÝ NA ŽIVINY ORIGINÁLNY

Hlava zaborená vždy v hline a listy vHlava zaborená vždy v hline a listy v
odtieňoch žltej. To je život našej Gréty ,odtieňoch žltej. To je život našej Gréty ,

izbovej rastliny bez chute do života a rastu.izbovej rastliny bez chute do života a rastu.
Jedného dňa jej osobný priestor a domovJedného dňa jej osobný priestor a domov

kvetináča narušila mala tabletka. Nakvetináča narušila mala tabletka. Na
začiatok jej prítomnosť Grétu nepotešila,začiatok jej prítomnosť Grétu nepotešila,
sama ma predsa malo miesta. O pár dnísama ma predsa malo miesta. O pár dní

však Grétine rastline končatiny zozeleneli avšak Grétine rastline končatiny zozeleneli a
jej hlava sa jej už nezdala taká ťažká.jej hlava sa jej už nezdala taká ťažká.

Odkedy Gréta zdieľa kvetináč s malouOdkedy Gréta zdieľa kvetináč s malou
kompostovou tabletkou jej život sa odkompostovou tabletkou jej život sa od

koreňov zmenil.koreňov zmenil.  

KOMČOK ODPORÚČA
9 z 10 RASTLÍNNÝCH ZÁKAZNÍKOV



PLACE - OFFLINE

Pre veľký výskyt rastlín v priestoroch našich
školských chodieb sme sa rozhodli predávať
náš produkt aj tam. Veľký záujem o náš
produkt prejavili  hlavne zamestnanci
pedagogického zboru , nepedagogickí
zamestnanci a žiaci. Okrem priestorov našej
školy sa nám podarilo nadviazať spoluprácu s
kamenným obchodom so stavebninami v
Lemešanoch, kde náš produkt ponúkajú ich
zákazníkom.

Hlavným komunikačným kanálom smerom k
zákazníkom sa stala naša web stránka,
Facebook a Instagram.  Pre momentálnu
pandemickú situáciu, ktorá sa počas doby nášho
fungovania striedala, ako na hojdačke sme
zvolili na predaj a zaujatie zákazníkov práve
online platformy. 
  

PLACE - ONLINE

PROPAGÁCIA

Pri našej  propagácii firmy a produktu sme
okrem online platforiem využili osvedčené
offline spôsoby v podobe plagátov v
priestoroch školy, školského rozhlasu a 
 hovoreného slova. Mimo on-line sveta sa o nás
hovorilo aj priamo v televízií v Hlavných
správach RTVS a v novinách o 12 na TV JOJ.

PRICE - CENA
Vďaka online prieskumu, kde sme sa
potenciálnych zákazníkov pýtali koľko by boli
ochotní za produkt zaplatiť, sme sa dozvedeli, že
70% opýtaných by za náš produkt zaplatili 4€.
Zvyšných 30% by za produkt nezaplatilo viac ako
4€. Preto sme sa rozhodli pre finálnu cenu 3,50€.
Zvolili sme cenu, ktorá by mala byť dostupná pre
všetky cieľové skupiny.

70% 30%
 nezaplatilo by viac ako 4€ zaplatilo by 4€



FINANCIE
Úlohou oddelenia financií je viesť finančné záznamy, správne stanoviť ceny výrobkov a
tak zabezpečiť zisk firmy. Je zodpovedné za finančné prostriedky firmy. Pri tvorbe
podnikateľského plánu sme vytvorili predbežnú kalkuláciu jednotlivých produktov a z
nich vypočítali plánované príjmy, výdavky a výsledok hospodárenia. Vstupný kapitál
sme získali predajom 100 kusov akcií v nominálnej hodnote 3€/ks. Teda vstupný kapitál
našej firmy bol 300€. Veľká časť tržieb našej firmy be free pochádza z predaja
Valentínskej kolekcie batikovaných tričiek a z predaja nášho hlavného produktu.
Výdavky súviseli najmä s výrobou nášho produktu a mzdovými nákladmi
zamestnancov.

Položka

20€Náklady na kompost

Papiere
Mzdy
Marketing
Náklady

Nákup krabičiek (1ks x 0,12  x 100)

Predaj tabletiek (27ks/3,50 x45)
Hospodársky výsledok

12€
11,9€
40€
30€
113,9€
157,5€
43,6€

PREDAJ HLAVNÉHO PRODUKTU

Položka

68,80€Nákup tričiek

Mzdy

Marketing

Náklady

Nákup pomôcok

Príjem (32 x 8€ + 1 x 5€)
Hospodársky výsledok

5,18€

20€
5€

98,98€
261€
162,02€

Položka

182,40€Nákup tričiek (96x1,9€)

Nákup pomôcok
Potlač
Marketing
Mzdy zamestnancov

Nákup farieb

Náklady
Príjem (63 x 6,5€+ 19 x 2€)

51,38€
14,02€
100€
5€
30€
382,8€
467€

Hospodársky výsledok 46,2€

Spolu

VALENTÍNSKA KOLEKCIA TRIČIEK

TRIČKÁ PRE ŠTUDENTOV PRVÉHO ROČNÍKA



Overené Ing. Dagmar  Grancovou učiteľkou APE

Príjmy z podnikateľskej činnosti (Tržby) 

Č.r. Suma
Príjmy z predaja tovaru 
Príjmy z predaja výrobkov 
Príjmy z predaja služieb
Iné príjmy 
Príjmy SPOLU (r. 01 + r. 02 + r. 03 + r. 04)

01
02
03
04

Výdavky na podnikateľskú činnosť

Č.r. Suma
Výdavky na materiál
Výdavky na nákup tovaru
Mzdy
Iné výdavky 
Výdavky SPOLU (r. 06 + r. 07 + r. 08 + r. 09)

06
07
08
09
10

05

Výsledok hospodárenia

Č.r. Suma
Príjmy spolu (r. 05) 
Výdavky spolu (r. 10)
Výsledok hospodárenia (r. 11 - r 12)
Daň z príjmu študentskej firmy (15% z r. 13) 
Daň z príjmu študentskej firmy splatná do JA Slovensko

11
12
13
14
15

Pomocné výpočty

Nominálna hodnota jednej akcie
Celková hodnota upísaných akcií (r. 001 x r. 002)
Dividenda na akciu
Celkovo vyplatené dividendy (r. 001 x r. 004)

Počet ks emitovaných akcií 100ks
3€
300€
0,6€
60€

885,5€
774,2€

111,3€
16,69€
16,69€

468,62€
-

251,25€
54,33€
774,2€

-
885,5€
-

-
885,5€

Čistý zisk / Strata (r. 13 r. 15) 16 94,61€

Č. r.
001
002
003
004
005



- Ing. Dagmar Grancová
- Ing. Marek Reisinger
- SPŠ stavebná a geodetická, Lermontovova 1, Košice
- Junior Achievement n.o.
- Vladimír Kovalčin
- Ing. Tatiana Hlivková

ĎAKUJEME


