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ZHRNUTIE  

     Vďaka predmetu Aplikovaná ekonómia sme si založili našu študentskú 

firmu, ktorá pôsobila na Strednej odbornej škole polytechnickej Jána 

Antonína Baťu vo Svite pod názvom FBS – FAIR BUSINESS SVIT. Každý jeden zamestnanec 

posilnil tím o nadšeného mladého človeka s chuťou dosiahnuť maximálny úspech našej 

študentskej firmy. Vieme, že za každých okolností je podstatné nevzdávať sa, a preto sme sa 

riadili týmto motivačným heslom od Tomáša Baťu: „Nehovor, že to nejde, radšej povedz, že 

to zatiaľ nevieš.“ Vďaka tejto praktickej aktivite, vieme ako efektívne pracovať v kolektíve. 

Ovládame princípy fungovania firmy, cenotvorby, a tiež stratégie, ktoré vedú, či naopak 

nevedú ku konečnému cieľu. Je to pre nás cenná skúsenosť.  

     S činnosťou firmy sme spokojní, veď to, čo sme si naplánovali a zakomponovali do 

cieľov podnikania, sme splnili. Ostala jedna nesplnená aktivita z dôvodu pandémie a prísnych 

epidemiologických opatrení, ktorou sú ZDRAVÉ PIATKY. Máme však v pláne, zrealizovať po 

návrate z Veľtrhu podnikateľských talentov  dva - tri zdravé piatky. Pandemická situácia je nám 

naklonená. Veríme, že na naše zrealizované školské aktivity – DEŇ ŠTUDENTSTVA, VIANOČNÚ 

TOMBOLU, VALENTÍNA či DIVOKÚ KARTU budú spolužiaci ešte dlho spomínať.  

     Nie sme celkom spokojní s výsledkom hospodárenia, plány boli vyššie, ale pandémia 

nás ovplyvnila. K 10.3.2022 výsledok hospodárenia činí 74,50 €. Nie sú to síce veľké čísla, ale 

pri našich 20 emitovaných akciách v hodnote 1 € dokážeme vyplatiť dividendy v 100 % výške. 

Po splatení dane nám ostane 50 € z čistého zisku, ktoré máme naplánované venovať do 

školského fondu. Ten máme založený na podporu ukrajinských rodín ubytovaných na našom 

školskom internáte. Vo firme sme sa dohodli, že aj zisk z predaja nášho produktu - Anjelského 

extraktu z nádchovníka na Veľtrhu podnikateľských talentov  v Bratislave pôjde na tento 

dobročinný účel.   

           K vytvoreniu nášho produktu nás motivovala táto doba – doba pandémie. Už po 

obdržaní zakladateľskej listiny sme si sadeničky nádchovníka (Coleus aromaticus) namnožili 

a pestovali vo veľkom. Prvé pokusy v laboratóriu prebehli v januári, ale výsledok nebol podľa 

očakávania. Pomohol nám Baťov citát a spolužiaci - chemici. Opäť sme sa pustili do chemických 

pokusov v našom laboratóriu a na tretíkrát sme už boli s výsledkom spokojní. Príprave na 

veľtrh sme venovali  maximálne úsilie a veríme, že zanecháme dobrý dojem a zaujmeme 

širokú verejnosť s našim ANJELSKYM EXTRAKTOM Z NÁDCHOVNÍKA.  Prečo anjelsky? Lebo tak, 

ako nás anjeli ochraňujú, tak nás bude chrániť aj nami spracovaný extrakt. Je to originálny 

a v každej situácii využiteľný produkt. Spríjemní a vyčistí ovzdušie v domácnosti, v škole či 

práci, čo je najmä v tomto „covidovom“ období veľmi aktuálne a priam žiadané. Nesmieme 

pozabudnúť aj na ďalšie  možnosti použitia extraktu, ktorými je inhalovanie či ochrana pred 

dotieravým hmyzom vo forme repelentu. Anjelský extrakt sme odprezentovali našej 

konzultantke Ing. Romane Blaškovej, ktorá ho testuje v a.s. Chemosvit. Oslovili sme aj 

primátorku mesta Svit, Ing. Dášu Vojsovočovú, ktorú náš produkt zaujal. Ostáva nám veriť, že 

osloví verejnosť aj v Bratislave. 
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ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O FIRME  

Obchodné meno:  

FBS – FAIR BUSINESS SVIT š.f. 

Sídlo a miesto podnikania:   

Štefánikova 39, Stredná odborná škola polytechnická J.A. Baťu Svit  

Zmluva o združení zo dňa 1.10.2021: 

Číslo:  069/2021-2022 

Predmet podnikania:  

Organizovanie školských akcií, príprava produktu na veľtrh 

Výška základného imania: 

Emitovaných 20 akcií, hodnota 1 € 

Kontaktné údaje: 

fairbusinesssvit@gmail.com 

https://sossvit.edupage.org/a/ja-firma 

Instagram – fairbusinesssvit_sf 

MANAŽMENT 
 
  

Tatiana Ovšonková         Natália Brijová          Laura Luptáčiková       Katarína Gajdošová     Stanka Halibožeková                                                              

  PREZIDENTKA          MARKETING            FINANCIE            ĽUDSKÉ ZDROJE           VÝROBA 

  

mailto:fairbusinesssvit@gmail.com
https://sossvit.edupage.org/a/ja-firma
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AKO SME ZAČALI... 

 

Celý proces budovania našej firmy začal informáciou od pani učiteľky 

o možnosti absolvovať predmet Aplikovaná ekonómia. 

 

Boli sme plní nadšenia, v hlave sme mali množstvo myšlienok, nápadov,  

predstáv....  

 

Preskúmali sme stránku JA Slovensko, preštudovali materiály o firme, fotky, 

súťaže a príležitosti, materiály určené pre študentov. A začali sme sa tešiť na 

podnikanie... 

 

Počas diskusie sme si ujasnili našu víziu, ciele...Naše plány sme pretavili do 

prvého kroku, ktorým bola ZMLUVA O ZDRUŽENÍ zaregistrovaná v JA Slovensko 

n.o. pod číslom 069/2021-2022 s názvom FBS – FAIR BUSINESS SVIT š.f. 

 

Spracovali sme si základný dokument fungovania firmy - STANOVY 

a podrobne sme zakomponovali našu víziu a ciele do PODNIKATEĽSKÉHO 

PLÁNU. 

 

Predali sme naše akcie, zorganizovali USTANOVUJÚCE VALNÉ 

ZHROMAŽDENIE, oslovili našu konzultantku Ing. Blaškovú z a. s. Chemosvit. 

A začali sme podnikať...  

 

 

Naša snaha predstaviť PRODUKT na Veľtrhu podnikateľských talentov dostala 

jasnejšie kontúry, keď sme zasadili rastlinku NÁDCHOVNÍK (COLEUS 

AROMATICUS) do veľkého kvetináča. Potrebovali sme väčšie množstvo tejto 

rastlinky.....Náš produkt sme len okrajovo spomenuli v PP, naznačili sme, že 

bude súvisieť so súčasnou „pliagou“ – coronou. 
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AKO SME REALIZOVALI NAŠE NAPLÁNOVANÉ AKTIVITY... 

 

 

Stáli sme pred cestou do neznáma, ale pustili sme sa s chuťou  

do podnikania... 

 

Hneď na začiatku sme si museli zložiť ružové okuliare.  

Aktivitu ZDRAVÉ PIATKY sme nemohli zrealizovať z dôvodu pandémie. Náš plán 

pripraviť zdravé ovocné poháre sa rozplynul. Boli sme smutní, strácali sme nadšenie 

a dostávali sa do apatie... A to sme pred aktivitou riešili ekologickosť pohárov 

a problém sme vyriešili. Dostali sme sponzorský dar od našej konzultantky – 

rýchlo rozložiteľné papierové poháre. No nevzdávame sa, pandemické 

opatrenia sa zmierňujú a veríme, že  zdravé piatky ešte zrealizujeme. 

  

 

Druhá naplánovaná aktivita, DEŇ ŠTUDENTSTVA, nás posmelila v podnikateľských 

aktivitách. Pútavá rozhlasová relácia, informačná nástenka, červené stužky 

ako symbol študentstva a zároveň imunita pred skúšaním mali úspech 

u študentov našej školy.  

 

 

V predvianočnom období sme zorganizovali VIANOČNÚ TOMBOLU. Úspech 

sme začali pociťovať hneď, ako sa za 30 minút predalo všetkých 100 

tombolových lístkov. Ceny boli sladké, úsmevné, praktické.... 

 

 

VALENTÍN sviatok zamilovaných sme spríjemnili spolužiakom milými  

veršíkmi a sladkým potešením, ktoré tvorili naše ručne vyrábané 

„valentínky“. Rozpredali sa všetky pripravené kusy.... 
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AKO SME SA PRIPRAVOVALI NA VEĽTRH 

PODNIKATEĽSKÝCH TALENTOV 

„NAŠOU SNAHOU BOLO, ABY VŠETKO DO SEBA ZAPADLO...“

Už na začiatku  podnikania 

sme si  náš produkt  spájali  

so zázračnou bylinkou 

NÁDCHOVNÍK. Začali sme 

ju pestovať hneď po 

valnom zhromaždení.  Jej 

liečivé účinky nás očarili, 

a tak sme vyčkávali 

a pozorovali ako  rastie, 

mohutnie. 

 

Spracovali sme našu  

PRIEBEŽNÚ VÝROČNÚ 

SPRÁVU, vytvorili sme 

etiketu na náš produkt, 

premysleli sme  spôsob 

balenia, riešili sme 

výzdobu stánku, reklamné 

predmety, QR kódy.... 

 

Trénovali sme spôsob 

komunikácie, vystupovanie, 

prezentáciu na pódiu.... 

A tešili sme sa na VEĽTRH  

PODNIKATEĽSKÝCH 

TALENTOV v Bratislave! 

Nastala najdôležitejšia časť 

– výroba nášho produktu. 

V chemickom laboratóriu 

sme realizovali pokusy. I keď 

sa nám zo začiatku nedarilo, 

Baťov citát a spolužiaci 

chemici nás zachránili. Na 

tretí pokus to vyšlo, na svete 

bol ANJELSKÝ EXTRAKT.  
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ANJELSKÝ EXTRAKT  

Z NÁDCHOVNÍKA 

COLEUS AROMATICUS (ľudovo nazývaný 

NÁDCHOVNÍK) patriaci do čeľade Lamiaceae a 

rodu Coleus je známy pod mnohými názvami a v 

rôznych častiach výskytu má svoje špecifické 

pomenovanie. Vôňa listov nádchovníka pripomína 

niečo medzi mätou, eukalyptom a medovkou a jej 

účinky sú podobné ako majú tieto rastliny. Vedci 

zistili jeho antivirotické, antibakteriálne, 

antimykotické či antioxidačné účinky, čo predurčuje túto rastlinu na využitie v 

ľudovom liečiteľstve. Listy rastliny sa používajú aj na ochutenie jedál ako 

netradičná korenina. 

 

VÝROBA ANJELSKÉHO EXTRAKTU Z NÁDCHOVNÍKA: 

Do  destilačnej banky (Soxhletovho extraktora) sme dali 

etanol (85 % lieh) a lístky z nádchovníka. Pri zahrievaní 

etanolu na cca 60 - 70°C prechádza para cez listy, ktoré sa 

nachádzajú v kolóne. Etanol sa pri ochladzovaní cez chladič 

kondenzuje a po dosiahnutí hladiny sa spätne vypustí do 

varnej banky, vytvára sa kolobeh. Tento proces opakujeme 4x za 3 hodiny.   

 

POUŽITIE ANJELSKÉHO EXTRAKTU 

Z NÁDCHOVNÍKA: 

 
- v rozprašovači sa používa na dezinfekciu vzduchu, kde sa využívajú jeho 

dezinfekčné účinky; 

- do aromalampy; 

- dve - tri kvapky do horúcej vody a inhalovať – uvoľňuje dýchacie cesty; 

- jednu kvapku extraktu zriediť s vodou (cca 10 ml vody) a použiť ako kvapky 

do nosa; 

- použiť na štípance;  

- použiť ako repelent – odpudzuje hmyz.  

ZLOŽENIE: 85 % lieh, Coleus aromaticus 
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Prehľad o príjmoch, výdavkoch a výsledku                                             

hospodárenia k 10.3.2022 

 

Príjmy z podnikateľskej činnosti  

  Č.. Suma 

Príjmy z predaja tovaru 01 50,00 

Príjmy z predaja výrobkov 02 94,00 

Príjmy z predaja služieb 03 0,00 

Iné príjmy 04 0,00 

Príjmy SPOLU  05 144,00 
 

Výdavky na podnikateľskú činnosť 

  Č.r. Suma 

Výdavky na materiál 06 22,31 

Výdavky na nákup tovaru 07 7,00 

Mzdy 08 17,00 

Iné výdavky 09 10,05 

Výdavky SPOLU  10 56,36 
 

Výsledok hospodárenia 

  Č. r. Suma 

Príjmy spolu  11 144,00 

Výdavky spolu  12 56,36 

Výsledok hospodárenia  13 87,64 

Daň z príjmu študentskej firmy  14 13,14 

Daň z príjmu študentskej firmy splatná do JA Slovensko 15 13,14 

Čistý zisk / Strata  16 74,50 
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Pomocné výpočty 

Počet ks emitovaných akcií 001 20 

Nominálna hodnota jednej akcie 002 1,00 

Celková hodnota upísaných akcií  003 20,00 

Dividenda na akciu 004 1,00 

Celkovo vyplatené dividendy  005 20,00 

Zostatok peňazí na rozdelenie 

  Č. r. Suma 

Zostatok peňazí v pokladni 006 107,64 

Zaplatená daň z príjmu  007 13,14 

Vrátenie vkladu akcionárom  008 20,00 

Zostatok peňazí na rozdelenie  009 74,50 

Rozdelenie čistého zisku 

  Č. r. Suma 

 - dividendy  010 20,00 

 - výdavky na likvidáciu firmy 011 4,50 

 - iné - CHARITA 012 50 

Zostatok po rozdelení  013 0,00 
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POHLAĎ DO BUDÚCNOSTI 

 

      Hoci sa pôsobenie našej študentskej firmy pomaly blíži ku koncu, vidíme jasný 

potenciál nášho produktu ANJELSKÉHO EXTRAKTU Z NÁDCHOVNÍKA do budúcnosti. Sme 

mladí, kreatívni ľudia, ktorí sa neboja zariskovať, a preto si vieme predstaviť budúcnosť našej 

firmy aj po ukončení školy. Cieľ máme jasný - uviesť produkt na trh, spolupracovať s firmami, 

ktoré by nám boli nápomocné pri výrobe extraktu. Naša firma je postavená na výrobku, ktorý 

je originálny a využiteľný. Spríjemnenie a vyčistenie ovzdušia v domácnosti, v škole či práci je 

najmä v tomto „covidovom“ období veľmi aktuálne a priam žiadané. Nesmieme pozabudnúť 

aj na ďalšie možnosti použitia extraktu ako je inhalovanie či ochranu pred dotieravým 

hmyzom ako repelent. 

     Práca v študentskej firme nám priniesla neskutočný zážitok, vďaka ktorému vieme, ako 

funguje firma, ako efektívne komunikovať a pracovať v kolektíve, či ho priamo riadiť. 

Ovládame princípy cenotvorby a zároveň máme vedomosť o stratégiách, ktoré vedú, či 

naopak nevedú ku konečnému cieľu. Je to pre nás cenná a neopakovateľná skúsenosť, za 

ktorú ďakujeme JA Slovensko n.o. 

      Vďaka podpore našej  konzultantky, motivácii zo strany pani učiteľky, ale i našej 

celoročnej snahe sme dospeli až do momentu, kedy sa budeme musieť rozlúčiť so študentskou 

firmou. Veríme, že pre náš produkt máme pripravenú budúcnosť... Naďalej sa chceme 

vzdelávať  v ekonómii, v podnikaní, podporovať nasledujúce študentské firmy na škole a 

zužitkovať všetky získané vedomosti na vysokej škole či v reálnom živote.    
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               FOTOGALÉRIA NAŠEJ ČINNOSTI 

  

 


