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Príhovor prezidenta

Na začiatku nášho pôsobenia, ako školskej firmy doDNA sme sa zhodli, že 
chceme na trh priniesť produkt, o ktorý zákazník prejaví záujem, ale hlavne ním bude 
šíriť myšlienku a odkaz, ktorý má zmysel. Po efektívnom prieskumu trhu, ktorého sa 
zúčastnilo takmer dvesto respondentov, sme prišli k záveru, že sa budeme venovať 
kovovým slamkám. Náš produkt sa skladá z troch komponentov: textilného vrecúška 
s farebným dizajnom, kovovej slamky a kefky na čistenie. Uvedomujeme si, že náš 
produkt nemusí byť na prvý pohľad inovatívny, ale so správnym prístupom a využitím 
prináša pozitívnu zmenu. Idea, na ktorej náš produkt stojí je, že, zákazník vie mať naše 
vrecúško vždy k dispozícií, čo znamená, že sa stáva úplne nezávislým od používania 
plastových alebo papierových slamiek a tým znižuje spotrebovaný odpad a 
používaním vlastnej slamky v stravovacích zariadeniach zvyšuje hygienický štandard v 
čase pandémie.

V našej firme máme jasne definované ciele: zodpovednosť, kvalita, pomoc. 
Máme za cieľ byť ziskoví a našim akcionárom vyplatiť adekvátne dividendy. Našim 
zákazníkom prinášame kvalitný produkt vyrobený na Slovensku aj za cenu vyšších 
nákladov. Forma našej pomoci okoliu skrze náš produkt stojí na troch oporných 
bodoch. Prvým je ekologický aspekt opakovane použiteľnej kovovej slamky. Druhým 
je výber nášho dodávateľa a tým sú Chránené dielne, ktoré zamestnávajú ľudí s 
hendikepom. Tretím je spolupráca so Slovenským Červeným krížom.

Študentská firma doDNA okrem toho, že prináša finančný zisk aj pomáha. Nám, 
ako študentom dala mnoho skúseností a praktických poznatkov. Naučila nás pracovať 
v tíme, komunikovať medzi sebou, zvládať krízové situácie, ale hlavne veriť si.

                                                                                                                            
Benjamín Staněk

prezident študentskej firmy doDNA



Oddelenie financií sa stará o finančnú evidenciu a určenie rozpočtov, ktoré sa
vynaložia na dané projekty.

Financie dohliadajú na rozumné hospodárenie s financiami a popri tom koordinujú aj
správne finančné fungovanie firmy.

Našou úlohou je zaistiť, čo najlepší profit akcionárov, tak isto ako aj mzdy našich
zamestnancov. Hlavný cieľ nášho oddelenia je dôsledne evidovať všetky pohyby
finančných prostriedkov v našej firme a nevystaviť nás, ani našich akcionárov, 
prípadnej finančnej strate.

Počiatočný kapitál:

Vklady akcionárov: 100*5€ = 500€

Finančná projekcia

Financie

Chránené 
dielne

s 
predajnou 
cenou 8€:

Cena nákladov
(Slamka+Vrecko)

S DPH

Doprava 
s DPH

Celkové 
náklady

Predajná 
cena

Zisk

Slamka s 
Vreckom 

1ks

4,68€ - 4,68€ 8€ 3,32€

Slamka s 
vreckom 

100ks

468€ 6€ 474€ 800€ 326€



Zisk: Červený kríž Mzdy Daň zo zisku Disponibilný 
čistý zisk

Slamka s 
vreckom 1ks

1€ - -

Slamka s 
vreckom 

100ks

100€ 90% 15% 20,4€

Finančná projekcia

Výroba
Oddelenie výroby má za úlohu a na zodpovednosť kvalitu 
produktov a ich funkčnosť. 
 
Našim produktom sú ekologické kovové slamky z nehrdzavejúcej 
ocele, ktoré budú slúžiť proti možnému šíreniu COVIDU-19 na školách 
a celkovo v rodinách a bežnom živote.

Precíznym prieskumom trhu sme vybrali dodávateľa, ktorý sa práve hodí do nášho 
projektu “pomáhať” a zároveň nám zadováži kvalitné slamky. Výhodou nášho 
produktu bude taktiež praktické balenie vhodné aj do malého vrecka, či tašky, ktoré 
obsahuje zahnutú slamku + čistiacu kefku. 

Cieľom je tiež zredukovať nadbytočné používanie jednorazových slamiek a zároveň 
tým pomôcť životnému prostrediu. Rovnako sme sa rozhodli pomôcť aj neziskovej 
organizácií Slovenský Červený kríž a to čiastkou 1€ z každého predaného produktu. 

V neposlednom rade nás veľmi teší, že na samotnej výrobe nášho balenia sa priamo 
podieľa aj sociálny podnik Chránené dielne (z Liptovského Mikuláša). Zákazník teda 
kúpou nášho produktu podporí aj inkluzívne zamestnávanie a zlepšenie pracovných 
podmienok zdravotne znevýhodnených občanov. 



Ľudské zdroje

Oddelenie ľudských zdrojov motivuje zamestnancov, otvorene s nimi 
komunikuje o situácií vo firme a hľadá najoptimálnejšie riešenie pre 
dosiahnutie stanovených cieľov. Snažíme sa vytvárať príjemné pracovné 
prostredie, utužujeme vzťahy medzi zamestnancami, budujeme 
spolupatričnosť, tímovú prácu a podporujeme otvorenú komunikáciu v 
kolektíve. V januári sme zorganizovali náš prvý firemný teambuilding v 
Petržalskom bowlingovom centre. 

Našim cieľom je aj spoločenská zodpovednosť a pomoc ľuďom, ktorú 
realizujeme v spolupráci so Slovenským Červeným krížom alebo aj podporou 
ľudí so zdravotným postihnutím pracujúcich v Chránených dielňach. 

Úlohou tohto oddelenia je taktiež zaznamenávať údaje týkajúce sa miezd, 
evidovať dochádzku zamestnancov a prispievať k úspešnému vedeniu 
študentskej firmy.

Oddelenie ľudských zdrojov zodpovedá aj za sprostredkovanie komunikácie 
medzi študentskou firmou, akcionármi a vedením školy.



Charakteristiky 
zamestnancov

Benjamín Staněk
prezident doDNA

Benjamín je silný extrovert, milovník plodných 
rozhovorov a dobrej kávy. Pre našu školskú firmu ponúka 
jeho odhodlanie a pracovnú morálku. Ako prezident sa 
snaží ku všetkým členom firmy pristupovať rovnako 
otvorene a vypočuť každý názor a nápad. 

Ella Kontrová
viceprezidentka marketingu 

Ella je pracovitá, čo sa už ukázalo napríklad pri tvorení 
animácie na Instagram. Je cieľavedomá a vie prispieť novými 
nápadmi. Vie, čo chce a vždy sa to snaží dosiahnuť. Jej 
zanietenosť posúva ďalej ju aj jej tím. V oddelení marketingu, 
sa stará o komunikáciu so zákazníkmi, a taktiež propagáciu 
firmy i produktov. 

Alžbeta Ingrid Svetlanská 
poverená vedením spoločnosti - členka tímu ľudských 
zdrojov

Alžbeta je extrovert a je veľmi komunikatívny človek. Rada pomáha 
druhým a vždy sa dá na ňu spoľahnúť. Stihla to už ukázať v 
komunikácii so Slovenským Červeným krížom alebo 
zabezpečením tvorby firemného loga. Vďaka jej empatii a 
schopnosti počúvať ostatných sa výborne hodí do tímu ľudských 
zdrojov. Jej kreatívne zmýšľanie, chuť skúšať nové veci a zlepšovať 
sa v každej oblasti sú veľkým prínosom pre firmu.



Charakteristiky 
zamestnancov

Samuel Synek 
člen tímu marketingu

Samuel je veľmi komunikatívny a cieľavedomý. Keď si nastaví nejaký 
cieľ tak ide za ním a vie sa vysporiadať s prekážkami. To sa ukázalo aj 
pri tvorbe marketingového obsahu pre školskú firmu. Vždy hľadá 
spôsob, ako realizovať osobnostný sebarozvoj. Napríklad čítaním, 
zapojením sa do dobrovoľníckych činností, webinárov a podobne. 
Okrem štúdia marketingu a investovania si rád rozširuje svoje obzory 
v témach ako environmentalistika a politológia, a nebojí sa ísť aj za 
hranice svojej sociálnej bubliny. Vyhľadáva príležitosti kde môže 
nabrať nové skúsenosti. Rád pomáha ostatným
 a snaží sa vo svojom tíme nasadiť príjemnú atmosféru.

Patrícia Pálová 
viceprezidentka ľudských zdrojov

Patrícia je spoločenská, trpezlivá a zodpovedná pri zaznamenávaní 
výkazov prác. Rada pracuje s ľuďmi, snaží sa motivovať a vytvárať 
dobrú atmosféru v kolektíve, napríklad plánovaním 
teambuildingových aktivít. Na pozícii VP ľudských zdrojov si potrpí 
najmä na precíznosť, otvorenosť a ľudskosť pri komunikácii so svojimi 
spolupracovníkmi. Do našej firmy prináša veľa pozitívnej energie a 
priateľský prístup. 

Michal Varinský

viceprezident financií

 Michal bol vždy pracovitý a ambiciózny, a to aj keď príde na 
hospodárenie s financiami a má chuť naďalej sa zlepšovať. Je 
cieľavedomý a snaží sa všetko spraviť na 100 percent aby jeho 
výkon bol vždy maximálny. Oddelenie financií si vybral, 
pretože v tom už má skúsenosti zo školy v zahraničí a verí, že 
by tým vedel čo najviac pomôcť našej firme.



Spolupráca so 
Slovenským Červeným krížom
Zákazník kúpou našich produktov podporí neziskovú organizáciu 

Slovenský Červený kríž. 

So Slovenským Červeným krížom sme nadviazali spoluprácu a z 
každého predaného produktu venujeme 1 euro na podporu činnosti 
SČK. Taktiež máme v pláne spoločnými silami zorganizovať Študentskú 
kvapku krvi, poskytnúť študentom našej školy prednášky a praktické 
ukážky o prvej pomoci prostredníctvom dobrovoľníkov zo Slovenského 
Červeného kríža. Našu študentskú firmu Slovenský Červený kríž podporí 
propagáciou nášho produktu na ich sociálnych sieťach a kurzoch prvej 
pomoci. Slovenský Červený kríž nás taktiež bude informovať kde sa 
použili poskytnuté finančné prostriedky. Túto spoluprácu vidíme ako 
formu vzájomnej pomoci a gesto, ktoré môže byť inšpiráciou ďalším 
mladým ľuďom a študentom.

Marketing

Takisto na škole využijeme možnosť komunikácie prostredníctvom 
náučných plagátov.

Napríklad, vedeli ste, že každý Európan spotrebuje okolo 136 
kilogramov plastov za rok?

Ako tím marketingu chceme našich zákazníkov vzdelávať 
a prinášať im vždy nové informácie z prostredia našej firmy.

Oddelenie marketingu je zamerané na propagáciu produktov, interakciu a budovanie 
spoločného vzťahu so zákazníkmi.

Naším hlavným cieľom je pochopiť a uspokojiť potreby zákazníkov. Keďže našou cieľovou 
skupinou sú prevažne mladí ľudia, kontakt s nimi budeme udržiavať prostredníctvom sociálnej 
siete Instagram a webovej stránky (aktuálne v procese tvorby).

@d0dna



Spolupráca s 
konzultantom

Dôležitou súčasťou našej školskej firmy je  náš konzultant Tomáš Králik. Svojimi 
skúsenosťami, ako majiteľ úspešnej firmy FunnySOX, ktorú vybudoval od 
základov, nám vedel pomôcť v dôležitých rozhodnutiach. Taktiež nám vedel 
poskytnúť veľa užitočných rád zo sveta reálneho podnikania, a tak  sme sa aj 
vďaka nemu vedeli vyvarovať určitých zlých rozhodnutí.

Naše spoločné stretnutia sme viedli online raz za tri týždne, ale písomná 
komunikácia medzi konzultantom a CEO bola udržiavaná na týždennej báze. 
Konzultant nám počas našich online stretnutí ponúkol veľa výborných 
nápadov, ktoré sme vedeli využiť. Samozrejme, v prípade otázok sme sa mu 
mohli ozvať aj v iný čas.

Sme za jeho ochotu a čas veľmi vďační.

Vďaka nášmu konzultantovi sme taktiež dostali ponuku spolupracovať so 
slovenským moderátorom Matejom “Sajfom” Cifrom. Sajfa už v minulosti na 
svojom Instagrame zdieľal rôzne školské firmy a ich produkty. Firma doDNA ho 
zaujala nielen mladým iniciatívnym tímom študentov, ale aj chuťou pomáhať 
životnému prostrediu. Sme radi, že sa vďaka Sajfovým instagramovým 
príbehom dostanú naše produkty do povedomia širšej verejnosti.

Nezabudnite nás sledovať na 
našom Instagrame!

doDNA.firma@gmail.com

@d0dna


