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Názov spoločnosti: cleanbo, š.f. 

Sídlo spoločnosti: Súkromné bilingválne gymnázium 
BESST, Trnava 

Číslo zmluvy o združení: 068/2021-2022 
   

Stručný prehľad:

príprava a predaj desiatej  
výroba mydiel s fluorescenčným efektom 
prvý podnikateľský nápad Mr. Pulldown – stierač 
bielych tabúľ  

Predmet podnikania: 

Počet zamestnancov vo firme: 15 

Manažment firmy: 4 viceprezidenti a 1 prezident 

Hodnota jednej akcie: 2 € 

Počet emitovaných akcií: 100 

Výška základného imania: 200 € 

Kontaktné údaje: E-mail : cleanbosf@gmail.com
 
 Instagram : https://www.instagram.com/cleanbosf/ 



 
V prvom rade sme vďační, že nám bola umožnená
príležitosť podnikať ako študentská firma v rámci
programu JA Slovensko, pretože sme si na vlastnej koži
vyskúšali aké je to viesť firmu a pôsobiť v nej. Uvedomili
sme si, že vymyslieť produkt, ktorý by bol ľahko a rýchlo
vyrobiteľný, presvedčivý, funkčný a ešte aj rentabilný
stojí nemalé úsilie a ani vtedy nie je úspech zaručený. 
Všetkým nám skúsenosť zažiť si vlastné podnikanie
pomohla a posunula nás určite ďalej, nielen v hodnotách,
ale aj v time a risk manažmente, keďže sme zažili aj
situácie, kedy sme museli prijať extrémne rýchle
riešenia. 
 
Sme študenti 3. ročníka Súkromného bilingválneho
gymnázia BESST v Trnave. Od samého začiatku
školského roka sa usilujeme o to, aby sme prišli s niečím
výnimočným, a aby všetko vo firme išlo podľa plánu.  
 
Prvý nápad, ktorý sa zrodil pri našom hlbokom
a neľahkom brainstormingu bol automatický stierač
bielych tabúľ Mr. Pulldown rovno aj so sloganom „Just
one pulldown and it´s all done“. Nakoľko však čas, ktorý
sme mali k dispozícii a tiež aj finančné prostriedky, ktoré
prvotná investícia vyžadovala boli neúmerné, rozhodli
sme zjednodušiť náš produkt a navrhli sme klasickú
stierku na zotieranie bielych tabúľ s pripevnenou fľašou
stieracej kvapaliny, ktorá by sa čapovala priamo v škole,
avšak ani tento nápad sa neujal, keď sme zistili, že cena
prototypu by bola oveľa vyššia ako plánované náklady
na výrobu.   

ZHRNUTIE



V tomto momente, prišlo veľké prehodnotenie nášho
spočiatku ako sa nám zdalo, super nápadu a rýchle
spamätanie sa s otázkou „A teraz čo?“ Keďže bolo
potrebné konať rýchlo, pustili sme sa do ďalšieho
brainstormingu, ktorého jednoznačným záverom
bola výroba mydiel s fluorescenčným efektom Glow-
in-dark. Prečo? Jednoducho preto, lebo vieme, že
umývanie rúk je otravné hlavne pre malé deti
a chceli sme im ho urobiť zábavným a tak v nich
zároveň vypestovať návyk správnej hygieny rúk. 
 
Všetci v našej firme, aj vedenie aj zamestnanci sú
motivovaní k práci a baví ich to čo robia. To dávam
za zásluhu z veľkej časti aj našej pani učiteľke
predmetu aplikovaná ekonómia Ing. Barbore
Jergovej. Po celý čas nám pomáhala a motivovala
nás, za čo jej veľmi ďakujeme. Ďakujeme tiež našej
škole za umožnenie prostredia a prejavenie podpory
v celom roku. Ďakujeme aj našim akcionárom za
prejavenú dôveru a ich finančnú podporu, bez nich
by sme sa na nič nezmohli a našou úlohou je
nesklamať ich. V neposlednom rade by som sa chcel
ja ako prezident poďakovať všetkým mojim
spolužiakom, členom firmy najmä za tímovosť,
podporu, výbornú spoluprácu a dôveru voči mne ako
lídrovi. 

v mene tímu, cleanbo, š.f. 
Ondrej Duračka, prezident 

ZHRNUTIE



VÝVOJ

BRAINSTORMING 

Mr.Pulldown + 
cleanbo 

( clean + board )

Vytvorenie 
sociálynch sietí , 

marketing a 
propagácia Zmena 

podnikateľského 
plánu 

Výroba a predaj 
produktov 



VÝROBA
Analýza problému: 

Pôvodný plán stieračov bielych tabúľ Mr. 
Pulldown sme prehodnotili z dôvodu obrovských 
nákladov na výrobu prototypu, ktoré sme si my 

ako študentská firma nemohli dovoliť. Našim 
náhradným produktom sa stali Glow-in-dark 
fluorescenčné mydielka. Týmto produktom 

riešime viacero problémov, s ktorými sa ľudia 
každodenne stretávajú pri používaní klasických 

tekutých mydiel. Nie sú založené na kvapalinovej 
báze, teda nikdy neutečú z rúk, vďaka čomu 

nebudete plytvať mydlom. Ďalším problémom, na 
ktorého riešenie sme sa zamerali je umývanie rúk 
detí. Deti cez deň pochytajú hocičo a motiváciu 
do umývania rúk mierne postrádajú. Preto sme 

prišli s originálnym nápadom svietiacich mydiel, 
ktoré robia umývanie rúk zábavným. 

Produkt:
Cieľom nášho pôvodného produktu, 
stierača bielych tabúľ bolo zotrieť 

tabuľu jedným ťahom. Základom jeho 
výroby boli udržateľné materiály, čím 

sme chceli znížiť  množstvo 
odpadových materiálov na minimum. 
Tekutinu na stieranie tabúľ by bolo 

možné čapovať v budove, aby sme sa 
vyhli zbytočnému používaniu plastov. 

V priebehu našej podnikateľskej 
činnosti sme sa však z vyššie 

uvedených dôvodov rozhodli zmeniť 
náš hlavný produkt.  

Produkt:
Prišli sme s nápadom výroby 

fluorescenčných mydiel, ktoré svietia v 
tme. Tento náš nápad sa zrodil počas 

pandémie COVID - 19, kedy sa hygiena 
stala jedným z najdôležitejších 

faktorov zdravia. Museli sme byť
kreatívni, aby sa náš produkt uchytil. 

Svietiace mydlá sú lákavým produktom 
pre malé deti. Ak vidia svietiace mydlá, 

hneď je umývanie rúk lákavejšie a 
zábavnejšie.

Proces výroby:
Zakúpili sme jednu z najkvalitnejších 
mydlových hmôt akú náš trh ponúka. 

Spolu 
s celým tímom výroby sme roztápali 

hmotu v našom laboratóriu pod 
dohľadom nášho učiteľa chémie, aby 
bola garantovaná bezchybnosť celého 

výrobného procesu. Do roztopenej 
mydlovej hmoty sme pridali a zmiešali 
BIO esenciu a fluorescenčný prášok 

určený na kozmetické účely. Následne 
sme nechali mydlá stuhnúť. A „voilà“ 

naše Glow-in-dark mydlá sa rozžiarili.  



MARKETING

propagácia na sociálnych sieťach 
vytvorenie eshopu 
oslovenie potencionálnych 
zákazníkov a komunikácia s nimi

Počas nášho pôsobenia na 
oddelení marketingu našej 

študentskej firmy cleanbo, š.f. 
každý z nás vyvinul nespočetné 
úsilie na propagáciu produktov 

a samotného mena firmy na 
sociálnych sieťach. Túto

propagáciu sme dosiahli tým, že 
sme založili firemný účet na 

Instagrame a Facebooku. Naše 
účty na sociálnych sieťach vždy 

podávali aktuálne a presné 
informácie. Pomocou našich 

sociálnych sietí sme následne 
kontaktovali viaceré verejne 

známe osobnosti ako napríklad 
pána ministra školstva, 
poslankyňu Vladimíru 

Marcinkovú, Juniora z Funrádia, 
ale aj mnoho ďalších. Tieto

osobnosti nás následne 
prezdieľali na svojich účtoch na 
sociálnych sieťach. Naša firma 
sa dostala ku viac ako 175 000 

užívateľom Instagramu.  

Naši marketingoví experti dostali za úlohu 
navrhnúť eshop cleanbo, š.f. Od celkového
dizajnu internetového webu cez logo až po 

texty na webe a sociálnych sieťach.  

 
Finálnou časťou tohto nášho 

úsilia bolo kontaktovanie 
potencionálnych zákazníkov 
ako školy, materské školy, 

nočné kluby a bary 
a samozrejme aj individuálnych 

zákazníkov. Tento výber 
potencionálnych zákazníkov 

bol výsledkom procesu 
ďalšieho brainstormingu nášho 

tímu s ohľadom na náš 
produkt. 



Jedna z najsilnejších 
stránok nášho cleanbo 
tímu, na ktorú sme aj 

náležite hrdí, je, že každý 
jeden viceprezident 

disponuje cieľavedomosťou 
a chuťou sa aktívne 

podieľať na chode našej 
firmy a tak byť príkladom 
ostatným zamestnancom.

Motivácia:

Motivácia:
Náš tím sa aktívne zúčastňoval 
počas celého fungovania firmy 

či na workshopoch s 
inšpiratívnymi odborníkmi alebo 

na sebarozvojových 
mimoškolských akciách ako 

napríklad JA Female Leadership 
Camp alebo Hackathon Pronea, 
v ktorých nadobudol užitočné 

skúsenosti do budúcnosti a 
taktiež získal motiváciu sa 

zdokonaľovať. 

ĽUDSKÉ ZDROJE 

A akú úlohu zohrávame my, 
Ľudské zdroje v motivácií nášho 

tímu? 
Dozeráme na to aby úlohy a 
povinnosti boli rovnomerne 

rozdelené a každý mal pocit, že 
je užitočný a dôležitý. Po tom, 

čo sa náš prvotný produkt 
nepodarilo zrealizovať, 

pociťovali sme nižšiu mieru 
motivácie. 

Motivácia:

Motivácia:
Neskôr sme pochopili, že 
všetko sa deje pre niečo 

a zistili sme, že výroba mydiel, 
ktoré ešte aj svietia je oveľa 

väčšia zábava. Spoločné 
vyrábanie Glow-in-dark 

mydiel je nie len čas strávený 
spolu ale aj určitá forma 

psychickej relaxácie na ktorú 
sa vždy veľmi tešíme. 



ĽUDSKÉ ZDROJE 
Úvod:

Aj napriek všetkým ťažkostiam a prekážkam, ktoré na našej ceste k úspechu 
nastali, sa vďaka našim profesionálnym, avšak stále kamarátskym vzťahom 
neustále posúvame vpred. Každú komplikáciu vnímame ako novú možnosť a 
výzvu zlepšovať sa, naučiť sa novým schopnostiam a nadobudnúť čo najviac 

skúseností. Využívame náš spoločný čas ako na tvrdú prácu na našom 
produkte, tak na osobné zbližovanie. Náš tím pozostáva z:  

 

Ondrej 
Duračka Samuel 

Pollák
 Ako správny prezident, 

Ondrej je zodpovedný, 
cieľavedomý a nápaditý. 

Pravidelným 
kontrolovaním práce 
jednotlivých oddelení 
udržuje našu firmu v 

neustálom napredovaní. 
Dáva si záležať na tom, 
aby každý zamestnanec 

prispieval svojimi 
najlepšími schopnosťami 

a aj vďaka tomu ho 
môžeme považovať za 

ukážkového lídra. 

Samuel pre našu firmu 
obetuje veľké množstvo 

času a energie. Ako 
hovorca prezidenta má 
taktiež na starosti chod 

celej firmy, ale aj 
vonkajšiu prezentáciu 

projektu. Je veľmi 
ambiciózny a kreatívny, 

keď sa naskytne 
akýkoľvek problém, 
hneď je ochotný ho 

riešiť.  

Alexandra Sofia 
Kovacsová

Sofiu by sme dozaista 
vedeli považovať za 

príkladnú viceprezidentku 
ľudských zdrojov. Jej 

pozornosť a taktnosť pri 
riešení problémov je
jedným z kľúčov k 

úspechu našej firmy. 
Sofia rázne dbá na 

pohodlie ako 
jednotlivcov, tak aj 

celého tímu. Vďaka Sofii 
môžeme hrdo prehlásiť, 

že vzťahy v našom 
kolektíve sú na najvyššej 

možnej úrovni.  

Nina 
Rišňovská

 Nina sa cíti v oblasti 
marketingu ako doma. 

Každého vie vďaka svojej 
sebavedomosti a 

kreativite osloviť. Na 
našom projekte trávi 

nesmierne veľa času a 
vždy sa dá spoľahnúť na 

jej šikovnosť a obetavosť. 
Dá si záležať na detailoch 
a estetickom výzore našej 

práce a vďaka tomu sa 
vždy môžeme pýšiť 

kvalitnými a oslovujúcimi 
prezentáciami.  

Tamara 
Blažíčková

Je veľmi dôležité, aby za 
oddelenie výroby 
zodpovedal niekto 

cieľavedomý a zručný, a 
túto úlohu spĺňa Tamara 
bezchybne. Vždy, keď sa 
naskytol nejaký problém, 
sme ho s jej pozitívnym 

nasadením a tvorivosťou 
bez ťažkostí vyriešili. Je 

odhodlaná neustále 
zlepšovať naše produkty 

a investovať do nich 
veľké množstvo síl a 

voľného času.  

Karolína 
Jajcayová 

Karolína má na starosti 
jedno z najdôležitejších 
oddelení v našej firme, 

financie. Vďaka jej 
perfekcionizmu a 

dôkladnosti tvorí ideálnu 
viceprezidentku. V oblasti 

ekonomiky a financií je 
veľmi vzdelaná, takže sa 
vždy vieme spoľahnúť, že 
odvedie kvalitnú prácu. 

Karolína disponuje 
schopnosťami 

profesionálnej finančnej 
riaditeľky. 



FINANCIE 
Počas existencie študentskej firmy cleanbo, š.f., 

oddelenie financií zodpovedalo za všetky peňažné 
prostriedky, s ktorými firma hospodárila. 

Zamestnancov sme vyplatili na základe podkladov, 
ktoré nám boli dodané oddelením ľudských 

zdrojov, a to vo výške 0,30 € na hodinu.

Členom vedenia študentskej firmy bola
vyplatená odmena vo výške 2 € za obdobie 

výkonu funkcie. Taktiež sme viedli a 
kontrolovali jednoduché účtovníctvo, v ktorom 

sme zaznamenávali tok príjmov a výdavkov 
v priebehu hospodárenia našej firmy. 

Pre spustenie našej podnikateľskej činnosti 
sme potrebovali začiatočný kapitál, ktorý 
sme získali emitovaním akcií v počte 100 
kusov v nominálnej hodnote 2 eur/akcia. 
Spolu sme tak získali 200 eur na začatie 

podnikania. 

Tiež nám na začiatku našej podnikateľskej činnosti bola 
poskytnutá pôžička našou vyučujúcou v sume 5 eur, ktorú 
sme použili na financovanie registračného poplatku JA 
Slovensko. Príjmy z našej podnikateľskej činnosti sme 

získali predajom desiatej na našej škole počas výpadku 
pravidelných desiat pripravovaných jedálňou školy, 
a hlavné príjmy plynuli z predaja špeciálnej edície 

valentínskych mydiel. Výdavky tvorili náklady najmä na 
materiál na výrobu mydiel a plat zamestnancov. 



FINANCIE 
Spolu s oddelením marketingu 

sme určili predajné ceny 
výrobkov. Pri určovaní cien sme 
prihliadali tak na ceny výrobkov 

nepriamej konkurencie ako aj 
na výrobnú cenu nášho 

produktu. Veríme, že peňažné 
prostriedky investované do 
našich mydiel, ktoré v tme 

nehasnú sa pričinia o radosť 
a vyčaria úsmev na tvári 

každému, kto si nimi umyje 
ruky. 

Prehľad príjmov, výdavkov a výsledku 
hospodárenia uvedený nižšie zachytáva 

skutočný stav ku dňu vyhotovenia výročnej
správy, t.j. k 25.03.2022. Nakoľko k dátumu 

likvidácie firmy predpokladáme ďalšie tržby 
z predaja nášho produktu, vyplatenie dividend 

v prehľade neuvádzame, keďže by táto 
informácia bola skresľujúca a neobjektívna, 
takisto v prehľade neuvádzame ani výdavky 

na likvidáciu firmy či odmeny zamestnancom, 
nakoľko ku dňu vyhotovenia výročnej správy 
nie sú známe údaje z celkového hospodárenia 

našej študentskej firmy za obdobie jej 
existencie. Výročná správa bude 

aktualizovaná ku dňu ukončenia existencie 
študentskej firmy cleanbo, š.f. 

Na výšku dosiahnutého zisku malo vplyv najmä 
rozhodnutie o zmene produktu už v rozbehnutom procese 

s prvopočiatočným produktom, ktoré prispelo vo 
významnej miere k omeškaniu sa s predajom. Momentálne 

dolaďujeme funkčnosť nášho eshopu a predpokladáme 
výrazné posilnenie predaja v najbližších dňoch. 

 


