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Nechcem ochraňovať
životné prostredie. 

Chcem vytvoriť svet kde
životné prostredie

nepotrebuje ochranu.
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Naše produkty sú vyrobené z materiálov, ktoré
sú šetrné k prírode a zároveň jej aj pomáhajú.
Či už ide o bio rozkladajúce sa sáčky, hračky
z recyklovaného textilu pre domácich
miláčikov, alebo látkové tašky, ktoré pre vás
ručne zdobíme. Pri dizajne produktu sme dbali
hlavne na to, aby sme boli čo najviac šetrní 
k prírode a zároveň sme sa snažili potešiť oko.
Výrobou textilných hračiek pre psíkov dávame
textilu druhý život, zachraňujeme ho pred
skládkou a chránime životné prostredie.

Riešenie

Väčšina plastových tašiek slúži
spotrebiteľom na jedno použitie.
Stávajú sa odpadom, plastové tašky
končia v prírode, prispievajú 
k znečisťovaniu planéty a ohrozujú
živočíchy. Vietor ich dokáže prenášať 
v prostredí na veľké vzdialenosti. Preto
ich vidíme v blízkosti skládok odpadov,
roznesené na lúkach alebo zachytené
na konároch stromov. 

Problém
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Na základe výsledkov ankety sme zistili zvýšený záujem 

Na ich výrobu sme použili už nepotrebné, opotrebované
oblečenie a iné zvyšky látok.
Každá hračka bola jedinečná vzhľadom na  rôzne varianty
farieb a materiálov.

Hračky pre psov

    o hračky pre psov a preto sme sa rozhodli vytvoriť ich   
    ekologickejšiu alternatívu. 



Vzhľadom k tomu, že počas minulého roka
pribudli do našich domácností špeciálne 

V našom regióne sú tieto sáčky menej dostupné, 
 preto naša firma sprostredkúva ich nákup a
predaj.

    koše na triedenie bioodpadu, rozhodli sme sa  
    pre obchodnú činnosť biologicky rozložiteľné 
    sáčky na bioodpad.

Biologicky rozložiteľné sáčky
na bioodpad



Plátenné tašky

Vyrábali sme originálne plátenné tašky,
ktoré sú ekologickým variantom
igelitových tašiek.
Obyčajné textilné tašky sme obohatili
rôznymi motívmi formou vyšívania,
maľovania a kreslenia. 
Každý zo zamestnancov využil pri
výrobe tašky svoju fantáziu a vytvoril
tak z obyčajného neobyčajné.



Ľudské zdroje

Hlavnou činnosťou oddelenia ľudských zdrojov je evidencia dochádzky
zamestnancov, príprava pracovných zmlúv, spracovávanie informácií o mzdách.
Rovnako dôležité je udržiavanie pracovnej morálky a spolupráca s ostatnými
členmi spoločnosti.

Ľudské zdroje zabezpečujú komunikáciu a udržiavanie vzťahov medzi akcionármi
a študentskou firmou, informujú akcionárov o valných zhromaždeniach. Staráme
sa o mzdy našich členov, kde sme si stanovili minimálnu mzdu 0,50€. Snažíme
sa motivovať zamestnancov k vysokej produktivite.
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Organizačná Štruktúra Firmy

Vo š.f. Eco&You máme 26 zamestnancov a 60 akcionárov.
Manažment bol zvolený vo voľbách a ostatné pracovné

pozície si žiaci vybrali na základe vlastného záujmu.
 



Priebežná účtovná závierka ku dňu 
24. marec 2022

 
Prehľad o príjmoch, výdavkoch a výsledku hospodárenia 

 

Príjmy z predaja tovaru                                                                           
Príjmy z predaja výrobkov                                                                       
Príjmy z predaja služieb                                                                          
Iné príjmy                                                                                           
Príjmy SPOLU 

Č.r.
01
02
03
04
05

Príjmy z podnikateľskej činnosti (Tržby)

Č.r.
06
07
08
09
10

Výdavky na podnikateľskú činnosť

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

Č.r.
11
12
13
14
15
16

Výsledok hospodárenia
Suma
175,55
140,86
34,69
5,20
5,20
29,49

Príjmy spolu (r. 05) 
Výdavky spolu (r.10) 
Výsledok hospodárenia (r. 11 - r. 12) 
Daň z príjmu študentskej firmy (15 % z r. 13) - zaokrúhľuje sa na eurocenty smerom nadol 
Daň z príjmu študentskej firmy splatná do JA Slovensko 
Čistý zisk / Strata (r. 13 - r. 15) 
 

Suma
40,00
135,55
0,00
0,00
175,55

Suma
78,06
32,40
20,40
10,00
140,86



Č.r.
001
002
003
004
005

Pomocné výpočty
Suma
100
2,00

200,00
0,20

20,00
 

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

Č.r.
006
007

 
 

009

Zostatok peňazí na rozdelenie
Suma
239,69
5,20

 
 

 34,49
 

Zostatok peňazí v pokladni 006 239,69
Zaplatená daň z príjmu (r. 15 z Výkazu č. 1) 007 5,20
Vrátenie vkladu akcionárom 
(v prípade zisku r.003, v prípade straty r.003+r.16 z výkazu 1) 008 200,00
Zostatok peňazí na rozdelenie (r. 006- r. 007 - r. 008) 009 34,49

008 200,00

Č.r.
010
011
012
013

Rozdelenie čistého zisku
Suma
20,00
9,49
5

0,00
 

 - dividendy (r. 005) 010 20,00
 - výdavky na likvidáciu firmy 011 9,49
 - iné 012 5
Zostatok po rozdelení (r. 009 - r. 010 - r. 011 - r. 012) 013 0,00

 
                                                                            

Ing. Mária Šumichrastová



Propagácia 
Produkty propagujeme hlavne na našich

sociálnych sieťach, aby sme oslovili čo najväčšiu
skupinu ľudí. Využívame primárne instagram,
facebook a našu webovú stránku. Taktiež je
možné navštíviť našu študentskú firmu, a to

priamo v triede.

 
 

Cena 
Ceny produktov sme stanovovali podľa náročnosti
na výrobu. Predajné ceny tašiek sme diferencovali

podľa pracnosti, kreslené (od 3€ až po 4€),
maľované (od 4€ po 4,50€) a vyšívané (od 5€ až

po 10€). Podobne na  tom boli aj hračky pre
domácich miláčikov, kde sme cenu určovali podľa
náročnosti na výrobu a veľkosti produktu (2€ až

5€). Predajné ceny sáčkov na bioodpad boli 5€ za
jedno balenie, 25 kusov.

Cieľová skupina
Zameriavame sa hlavne na ľudí, ktorým
príroda nie je ľahostajná a chcú aspoň

trochu pomôcť našej planéte Zem. Teda
naša cieľová skupina nie je vekom

obmedzená.

Marketing



EcoAndYouKA
@gmail.com

@ecokrupina Eco & You Webová stránka


