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Školská firma Codex bola založená na presvedčení, že
pravidelná strava domácich miláčikov je základ pre ich
dlhý, zdravý a šťastný život. Vďaka Codex PetFeederu
zvieratá našich zákazníkov budú mať vždy plné žalúdky.
Taktiež nikdy nekončiaca otázka majiteľov či už nakŕmili
svojich štvornohých miláčikov vymizne, vďaka
jednoduchému používaniu aplikácie pre navrhnutie rozvrhu
kŕmenia. 
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Vykonávame viaceré činnosti, od fotenia
tried po prevádzkovanie školského bufetu,
aby sme získali čo najviac finančných
zdrojov pre fungovanie firmy. V tejto
činnosti plánujeme ešte pokračovať, napr.
v máji nás čaká organizovanie filmového
predstavenia. Všetky naše činnosti ocenilo
aj občianske združenie rodičov, ktorým
vďačíme za finančnú podporu.
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Plán

677€

101,55€

419€

1270€

62,85€

Iné výdavky* - propagačný materiál, pohonné hmoty,
kancelárske potreby, výroba fotiek, organizácia predstavení

811,5€

750€

Príjmy z predaja tovaru

Príjmy z predaja služieb

Príjmy z predaja výrobku

Ine príjmy*

PRÍJMY Z PODNIKATEĽSKEJ
ČINNOSTI SUMA

1 108 €

Príjmy spolu 1 698 € 4741,5€

Plán

607,5€

567€

Výdavky na materiál

Mzdy

Výdavky na nákup tovaru

Iné výdavky*

VÝDAVKY NA
PODNIKATEĽSKÚ ČINNOST SUMA

108,56€

Výdavky spolu 1270€ 4064,5€

Plán

Iné prijmy* - príspevok od občianského združenia rodičov na
našej škole

Charita* - Humanitárna pomoc Ukrajine

500€

200€

Nominalna hodnota jednej
akcie

Celková hodnota akcií

Dividenda na akciu

Celkovo vyplatené
dividendy 35%

Charita* 20%

POCET KS
EMITOVANÝCH AKCII

Skutočnosť k 25.3.2022

4741,5€

4064,5€

Príjmy spolu

Výsledok hospodárenia

Výdavky spolu

Daň z príjmu študentskej
firmy 15%

VÝSLEDKY
HOSPODÁRENIA SUMA

Skutočnosť  k 25.3.2022

1689€

Plán

Čistý zisk / strata 356,15€ 575,45€

Správnosť overil učitel aplikovanej
ekonómie: Ing. Mariana Veličová



Materiál a súčiastky
Pri výrobe Codex PetFeeder bol použitý ekologický materiál na 3D tlač - PLA,
ktorý je ľahko recyklovateľný. Hardware kŕmidla je tvorený: doskou Wemos D1
mini, displejom, DC motorom s prevodovkou atď.

Ovládanie
Kŕmidlo je možné ovládať manuálne stlačením tlačidla nachádzajúceho sa
pod displejom, alebo pomocou mobilnej aplikácie. Našu aplikaciu si môžete
stiahnuť na našej stránke a funguje na operačných systémoch Android a iOS.
Bola vytvorená v jazyku JavaScript. V nej je možné si pohodlne nastaviť časový
harmonogram kŕmenia, alebo aj veľkosť dávky krmiva. 

Uprecyklácia
Recyklácia a využívanie materiálov viacerými spôsobmi je trendom tejto doby.
Preto sme sa rozhodli využívať krabice zo školského bufetu ako obal pre
posielanie kŕmidla. To nám pomohlo aj znížiť náklady, keďže sme nemuseli
kupovať nové krabice.

Codex PetFeeder je inteligentný dávkovač suchého krmiva pre malé domáce
zvieratá ako psy a mačky. S jeho realizáciou nám pomohla škola, poskytnutím
priestorov a materiálov. Výroba teda mohla na produkte pracovať takmer neustále a
vyžehliť všetky nedostatky produktu, ktoré pri jeho vývoji mohli nastať. Náš produkt je
teda výtvorom tvrdej práce a odhodlania motivovaných mladých ľudí.

0,00 €

14,99 €

Obal - 3D Tlač*

Prirážka na zisk

Spolu 49,99 €

Skutočnosť k 25.3.2022

5,00 €

15,00 €

5,00 €

WemosD1mini

Displej

Elektronické súčiastky

Motor

CENA VÝROBKU
 

SUMA

6,00 €

Stavebné súčiastky 4,00 €

POLOŽKY

Obal 3D tlač* - Tlačené v škole



Študentská firma založená na strednej priemyselnej škole elektrotechnickej v Bratislave. Vznikli sme
v rámci programu Aplikovaná ekonómia, ktorý je podporovaný Junior Achievement Slovensko n.o.
Pôsobíme na škole, ktorá je zameraná na moderné technológie, a preto aj náš produkt je spojením
softvéru a hardvéru. Z toho dôvodu sme v našom produkte použili Smart technológiu, ktorá sa dá
ovládať na diaľku a uľahčí nám život. Našim cieľom je osloviť najmä zaneprázdnených ľudí z radov
širokej verejnosti, ktorí nemajú dosť času na svoje domáce zvieratá.
Produkt propagujeme prostredníctvom Edupage, stránky školy, sociálnych sietí, novín a odbornej
tlače. V študentskej firme pracuje 13 ľudí a práce na tomto projekte začali už v júni 2021.

Našim hlavným produktom je automatické kŕmidlo pre domáce zvieratá. S týmto
nápadom prišiel už minuloročný tím študentskej firmy, ktorý ho žiaľ nedokončil. Podľa
nás by bola veľká škoda nechať túto myšlienku nedokončenú a po dohode s
minuloročnou firmou sme sa rozhodli, že nápad zoberieme, dokončíme a vylepšíme. 
V rámci vylepšenia bude tento produkt ovládaný bezdrôtovo. Konečným výsledkom
vývojového a výrobného procesu bude automatické kŕmidlo nastavovateľné
pomocou mobilného telefónu na pravidelný výdaj jedla pre domáce zviera.



Humanitárna pomoc
Pomoc psom a mačkám na Ukrajine
V ťažkých chvíľach možno zabudneme, že všetky živé bytosti
zasiahnuté touto situáciou potrebujú pomoc. Preto sme sa
rozhodli podporiť zbierku POMOC CHLPÁČOM ZASIAHNUTÝCH
VOJNOU príspevkom 71,23€. Sme radi, že sme mohli prispieť na
dobrú vec. 

DOD
Po prvýkrát od začiatku pandémie sa na našej škole konal Deň
otvorených dverí. Rozhodli sme sa, že sa chceme zúčastniť tejto
udalosti a tak sme vypomáhali ako sprevádzači uchádzačov o
štúdium. Táto udalosť nám dala veľa skúseností a zručností. 

Dobrovoľná zbierka trvanlivých potravín a drogérie
Naša škola v spolupráci s Vysokou školou sv. Alžbety sa
rozhodla spustiť zbierku trvanlivých potravín a drogérie pre
mamičky a deti, ktoré museli opustiť svoj domov – Ukrajinu.
Naša firma sa podieľala na organizácii tejto akcie.

 



Cena nášho produktu sa dala veľmi silno
znížiť vďaka nášmu využitiu školských
priestorov a tlače pomocou 3D tlačiarní.
Cena nášho produktu je daná na 49.99€.
Touto výhodou sme dokázali znížiť cenu
nášho produktu o približne 36% oproti našej
konkurencii(približná cena konkurencie je
78€)

Produkt práve predávame viacerými
spôsobmi. Jedná sa tak hlavne o sociálne
siete a našu stránku. Naše zariadenie má
veľký počet možných zákazníkov, a preto sú
naše online obchody ľahké na použitie,
podobne ako nami vytvorená aplikácia 
ku kŕmidlu

Reklamu sme využívali online alebo aj Face to Face. 
Využili sme aj silu Facebooku a propagovali sme náš produkt,
aj pomocou platenej reklamy na Facebooku. Náš produkt sme
silno promovali v našom školskom bufete, v ktorom nás každý
študent našej školy podporoval a bol našim fanúšikom. 
Na online reklamu sme využívali aj dobré meno našej školy,
ktorá nás nespočetnekrát spomínala na svojich sociálnych
sieťach, čím nám pomohla k nášmu cieľu. Pravdaže sme aj
sami pracovali na online reklame našimi sociálnymi sieťami,
alebo aj stránkou, ktorú sme spoločne vytvorili.

Náš produkt je targetovaný na každého
milovníka domácich zvierat, ktorý chce
zjednodušiť život nielen sebe, ale aj svojim
maznáčikom. Aplikáciu, ktorú sme vytvorili,
dokážu používať všetky vekové kategórie.
Týmto vieme zaručiť, že si každý môže užívať
náš produkt bez nejakej potreby širšieho
knowledge.

Spôsob predaja Cena

Reklama Targetovaný používatelia
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SILNÉ STRÁNKY
Priateľská atmosféra

Rýchla a efektívna
komunikácia medzi

oddeleniami
Flexibilita každého z
účastníkov vo firme

Komunikácia
prebiehajúca v našej

učebni alebo už aj
online cez MS Teams

 

SLABÉ STRÁNKY
Nedostatočný počet

sledovateľov na
sociálnych siatiach

  Občasné
nedorozumenie medzi

oddeleniami
 

PRÍLEŽITOSTI

Vieme využiť trend viac
recyklovateľných
produktov našim

použitím 3D tlače čim
vieme znížiť cenu a

zvýšime
recyklovateľnosť nášho

produktu
 

HROZBY

Väčší počet
konkurenčných firiem

Covid pandémia, Častá
potreba meniť termíny

stretnutí kvôli covid
situácii

 

Analysis
SWOT



Našu firmu tvorí tím trinástich ľudí, ktorí sú rozdelení 
do štyroch oddelení. Každý jeden z nás má svoju
osobitnú vlastnosť, ktorou pomáha firme fungovať
naplno. Ako dedikovaná práca tímu prinášala ovocie,
tak aj naše schopnosti sa rozvíjali a motivácia do práce
rástla s ňou. S každou prekonanou prekážkou a 
s každým úspechom sa vzťahy medzi všetkými členmi
tímu len upevňovali. Tak sa zo skupiny ľudí, ktorí si 
na začiatku povedali len pár slov, vykľul dynamický tím,
ktorý drží spolu v dobrom aj v zlom.
Veríme, že jadrom dobre pracujúcej firmy je, aby všetky
jej články mali jednotný cieľ a myšlienku o tom čo chcú
dosiahnuť. Tímovú spoluprácu sme sa snažili podporiť
používaním rôznych platforiem ako Microsoft Teams či
Discord, pre jednoduché a pohodlné vybavenie našich
týždenných check-in hovorov a pre zabránenie
stangnácie pri presune na online sféru.

Viceprezident
Výroby

Viceprezidentka
Ľudských zdrojov

Viceprezident 
 Financií

Viceprezident
Marketinku

Prezident

Jeden z našich hlavných pilierov firmy spočíva
v udržovaní príjemnej neformálnej atmosféry
medzi nami. Preto sme sa aj pri práci vedeli
vynájsť aby, spomienky na spoločne strávené
hodiny mali priateľský nádych. Vďaka tomu
sme nepociťovali syndróm vyhorenia, práve
naopak sme sa s elánom vrhli na prekonanie
ďalších výziev, ktoré nás pri riadení firmy
očakávali.

Výplaty našich zamestnancov sa
vyplácajú na konci mesiaca. Ich
výška závisí na vopred dohodnutých
podmienkach o finančnej odmene,
ktorá súvisí s pracovnou pozíciou a
od dĺžky odpracovaného času.
Prezident – 3,0€/hod.
Viceprezident – 2,0€/hod.
Zamestnanec oddelenia – 0,5€/hod.

Adam Morvay

Samuel DanterLenka BlahováGabriel  Bartaloš Maximilián Kompas



Výroba
Chceme zvýšiť efektívnosť a rýchlosť produkcie produktu nákupom kvalitnejších 3D tlačiarní do
roku 2024. Vďaka tomu sa čakacia lehota náš produkt zmenší.

Marketing
Ďalším veľkým krokom je nadviazanie spolupráce s distribútorom, ktorý by nám pomohol
osloviť väčšiu skupinu zákazníkov. Taktiež by sme navýšili investície do reklamy o 25%.

Personál
Radi by sme dali cítiť nášmu tvrdo pracujúceho personálu, že ich práca sa naozaj vypláca a
sme im za ňu veľmi vďační. Preto by sme im do roku 2024 postupne zvýšili plat z 0,5€/h na
2,5€/h.



www.sfcodex.tech

Hálová 16, Bratislava

codex.halova@gmail.com

@CodeX.Halova

@codex_halova


