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PRIEBEŽNÁ VÝROČNÁ SPRÁVA 2021/2022 

Učiteľ: Mgr. Veronika Hrnčiarová 

groweco š. f. 

Hotelová akadémia,  Čs. brigády 1804, Liptovský Mikuláš 03101 
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Základné informácie 
o študentskej firme 

Kvety sú neodmysliteľnou časťou našich životov. Každý 
ich miluje. Venovanie dostatočnej starostlivosti a lásky je 
pre kvety veľmi dôležité, preto sa naša spoločnosť 
rozhodla vytvoriť ekologické hnojivo, ktoré im poskytne 
všetko najlepšie čo potrebujú. Naša študentská firma 
groweco š. f. so sídlom v  Liptovskom Mikuláši, sa 
rozhodla vymyslieť ekologické riešenie na znižovanie 
bioodpadu z reštaurácií. Odkupujeme a  zbierame 
suroviny, a  vyrábame niekoľko druhov najlepších eco 
hnojív pre vaše kvety.  
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  Výroba 
Výroba študentskej firmy groweco sa realizuje na  Hotelovej akadémii 
v Liptovskom Mikuláši. Na výrobe sa podieľajú všetci členovia z odvetvia 
výroby, no aj ostatní členovia našej firmy. My ako firma groweco vyrábame 
ekologické hnojivo. Vyrábame tri druhy hnojiva: 

1. Mixované hnojivo – Mixované hnojivo je vyrobené z vaječných škrupín, 
kávovej usadeniny, banánových šupiek, bio esenciáleho oleja 
a destilovanej vody. 

2. Banánové hnojivo – Banánové hnojivo je vyrobené z banánových šupiek, 
vaječných škrupín, destilovanej vody a bio esenciálneho oleja. 

3. Suché kávové hnojivo – Je vyrobené z kávovej usadeniny a vaječných 
škrupín. 

 
 Analýza problému  
Dokážeme si povedať, že sme naozaj 
pomohli odpadovému materiálu. Veľa 
ľudí si myslí, že tento druh materiálu sa 
už nedá použiť, no pri našom 
dôslednom skúmaní sme zistili, že 
práve už použitý materiál ma v sebe 
veľký dostatok minerálov. Výzvou pre 
nás bolo pomôcť a zároveň 
spolupracovať s gastronomickými 
podnikmi. Veľa našich zákazníkov sa 
nám pri kúpe priznalo, že nevedeli čo 
naozaj dokáže už použitá surovina. 
Zistili sme, že jedna kaviareň vyhodí 
približne 1,40 kg kávovej usadeniny za 
deň.  
 

Limity výroby 
Zatiaľ sme vyrobili 60 hnojív, ktoré boli 
následne predané. Momentálne 
pracujeme na výrobe ďalších hnojív. 
Máme v pláne vyrobiť ešte 40 hnojív. 15 
banánových, 15 mixovaných a 10 
suchých bio hnojív. Naši zamestnanci 
výroby pracujú veľmi rýchlo a kvalitne, 
preto sme každú objednávku splnili včas. 
Do budúcna chceme našu výrobu 
skvalitniť. Z nášho výnosu chceme 
nakúpiť nové pomôcky na výrobu 
hnojiva, čo nám umožní zvýšiť kapacitu 
výroby. 

Obal a balenie 
Na náš produkt lepíme etikety, ktoré navrhlo marketingové oddelenie. Etikety tlačíme 
v miestnej tlačiarni, čím podporujeme miestnych obchodníkov.  Etikety lepíme na 
hnojivo spredu aj zozadu. Na prednej časti balenia je etiketou označený druh hnojiva 
a zo zadnej časti je etiketou označené aké minerály/vitamíny obsahuje, dávkovanie, 
skladovanie a ďalšie dôležité údaje. Pri odosielaní hnojiva balíme hnojivo do krabíc, 
ktoré sme si vopred objednali z internetu. Na výplň používame už použitú bublinkovú 
fóliu z doručených balíkov zamestnancov firmy a skartované papierne, tým je hnojivo 
ochránené pred rozbitím. Ku každej objednávke pribalíme aj našu vizitku, v prípade 
kontaktovania nás alebo podelenie sa s radosťou cez sociálne siete. 
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VÝROBKY PLÁNOVANÉ MZDY SKUTOČNÉ MZDY 

Banánové hnojivo 8,50 2,25 

Mixované hnojivo 8,50 3,60 

Kávové suché hnojivo 8,50 4,65 

 

 

 
VÝROBKY PLÁNOVANÁ 

VÝROBA 

VÝROBKOU 

SKUTOČNÁ 

VÝROBA 

VÝROBKOV 

 PLNENIA VÝROBY 

K 24.3.2022 

Banánové 

hnojivo 
50 ks 15 ks 30 

Mixované 

hnojivo 
50 ks 24 ks 48 

Kávové suché 

hnojivo 
50 ks 31 ks 62 

 
 

 

 
 

  Výroba 

 Mzdové náklady na výrobu a predaj 

 

Vyrobené kusy 
 

Spätná väzba zákazníkov 

Od zákazníkov sme sa dozvedeli to, že 
účinnosť hnojiva je taká ako uvádzame. 
Negatívne pripomienky mali zákazníci na 
fľašky. Podľa niektorých zákazníkov 
vyzerá naše hnojivo ako nápoj, ktorý sa 
dá piť. Nad touto pripomienkou sme 
premýšľali a pozreli sme sa na náš 
produkt z pohľadu zákazníka. Zistili sme, 
že z diaľky naše hnojivo tak pôsobí, no 
keď človek príde bližšie, tak je na prvý 
pohľad jasné, že to je hnojivo. Z dôvodu 
ekológie sme sa rozhodli sme sa pre 
sklené fľaše. Zakúpené hnojivo vieme na 
požiadanie doplniť do tých istých fliaš 
a tak ešte viac šetriť planétu. Na našich 
etiketách zákazníkov upozorňujeme na 
to, že to je hnojivo a nie je vhodné na 
konzumáciu.  
 

Hlavný produkt – Bio banánové 
hnojivo  

V prvom rade sú šupky z nich bohaté na 
draslík. V sušine sa ho nachádza až 
42 %.  Zodpovedá totiž za transport vody 
v rastline (príjem aj výdaj), zúčastňuje sa 
na rastových procesoch - ak v pôde 
chýba, rastliny sú zakrpatené. Draslík je 
taktiež potrebný pre obranyschopnosť 
proti rastlinám. Hneď druhý v poradí je 
v šupkách zastúpený fosfor, ktorý je 
dôležitý pri tvorbe kvetov, peľu aj plodov. 
Zúčastňuje sa na klíčení aj tvorbe 
koreňového systému. Okrem toho sú 
v nich zastúpené aj prvky ako 
horčík, sodík, síra, vápnik. Všetky sú 
veľmi dôležité na život a výživu 
rastlín. Odpudí vošky a iných drobných 
škodcov. Tie totiž neznášajú vôňu 
banánov.  
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Marketing 

 

Cieľová skupina 

Náš produkt bol vymyslený pre ľudí, 
ktorí radi pestujú rastliny a majú radi 
zeleň.  Jedinečný dizajn etikiet však 
priťahuje pozornosť aj iných 
zákazníkov. 

Propagácia 

Medzi naše hlavné komunikačné 
kanály patrí Facebook 
a Instagram. Na týchto 
sociálnych sieťach propagujeme 
naše výrobky a  informujeme 
sledovateľov o novinkách na web 
stránke. Príspevky ladíme do 
bielo-zelenej farby ktorá 
symbolizuje rast, prosperitu a 
nový život.  
 

Cieľ 
Hlavným cieľom v marketingu bolo 

zviditeľniť produkt a rozšíriť 

povedomie o praktickom využití 

kuchynského odpadu. 

 

Podpora predaja 
Pri podpore predaja sa marketingové oddelenie zameralo primárne na 
sociálne siete pre ktoré tvorilo množstvo obsahu. Pomocou príbehov na 
Instagrame sme začali propagovať naše eco hnojivá a oboznámili sme 
ľudí s našimi hodnotami.  
Podarilo sa nám spolupracovať aj influencerkami: Zuzanou Vačkovou 
a Zrzkou_zmrzkou. Spolupráca s nimi nám priniesla nových zákazníkov 
aj množstvo skúseností.  
V kaviarňach, z ktorých získavame kávovú usadeninu máme umiestnené 
letáčiky, ktoré zákazníkov presmerujú na náš Instagram.  

https://groweco.mozello.shop/
https://groweco.mozello.shop/
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Marketing 

Produkt 
Naša študentská firma vymyslela ekologický spôsob na 

báze recyklovania gastronomického odpadu. Groweco 

hnojivo sa skladá výhradne z tohto odpadu, čím 

chránime   planétu pred vznikom oxidu uhličitého 

a zároveň pomáhame rastu Vašich kvetov. Obsahuje 

množstvo minerálov a vitamínov, ktoré podporujú rast, 

kvitnutie, zdravie a odolnosť rastlín.    

 

Recyklované Bez odpadu 

Jednoduché 
použitie 

Zdravotne 
nezávadné 

Zaujímavé 
balenie 
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  Ľudské zdroje 

Hlavnou povinnosťou oddelenia ľudských zdrojov bolo sledovať 
a zaznamenávať prácu zamestnancov, klásť dôraz na 
udržiavanie príjemného pracovného prostredia a spoluprácu 
medzi zamestnancami, v neposlednom rade vyplácať mzdy 
zamestnancom vo vopred určenom termíne.  

Založenie firmy 
 

• vypracovanie 
pracovných zmlúv 

• predaj akcií 

• vytvorenie 
databázy 
akcionárov 

Fungovanie firmy 
 

• vedenie 
dochádzky 
zamestnancov 

• vyplácanie miezd 
zamestnancom 

Zrušenie firmy 
 

• vrátenie hodnoty 
akcií 

• vyplatenie 
dividend 
akcionárom 

• vyplatenie odmien 
členom združenia 
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Finančné oddelenie sa 
podieľalo na správnom chode 
firmy. Spravovalo finančné 
záznamy, kontrolovalo 
aktuálne straty a zisky, viedlo 
jednoduché účtovníctvo a tiež 
sa podieľalo na tvorbe miezd 
zamestnancov.  

 Základný kapitál firmy bol 
tvorený predajom akcií. Celkovo 
sme získali 196€ predajom 98 
akcií v menovitej hodnote 2€. Z 
týchto peňazí sme financovali 
nákup materiálu a marketing 
nášho produktu.  
 

Podľa podnikateľského 
plánu sa zaznamenávali 
finančné záznamy 
v elektronickej podobe. 
Počas fungovania našej 
firmy bol zisk v kladných 
číslach. Príjem peňazí 
pozostával z predaja 
výrobkov. Výdavky 
súviseli s nákupom 
materálu na výrobu 
a taktiež so mzdovými 
nákladmi.  
 

Financie 

Plánované rozdelenie čistého 
zisku čistý zisk 

Čistý zisk             269,87 
Vrátenie akcií            198,00 
Dividendy pre akcionárov    20,00 
Odmeny členom združenia    36,00 
Dar Ondrejovi Uramovi    15,87 
      

Rozdelenie čistého zisku ku dňu 
24.03.2022 

Čistý zisk                                         201,87 
Vrátenie akcií              198,00 
Náklady na likvidáciu          3,87 
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Financie 

Výrobok č.1      77,50 
Výrobok č.2   120,00 
Výrobok č.3   120,00 
Ostatné náklady           115,00 
Spolu náklady   367,50 
VH pred zdanením   317,50 
Daň z príjmu 15%    47,63 
Čistý zisk    269,87 

Náklady 

Z predaja výrobkov č.1  250,00  
Z predaja výrobkov č.2  250,00  
Z predaja výrobkov č.3  250,00  
  
Spolu výnosy    750,00  
 

Skutočný výkaz ziskov a strát ku dňu 
24.03.2022 

Výnosy Náklady 

Výrobok č.1 (31ks)   31,00 
Výrobok č.2 (15ks)   27,00 
Výrobok č.3 (21ks)   37,80 
Ostatné náklady                    5,21 
Spolu náklady          101,01 
VH pred zdanením  237,49 
Daň z príjmu 15%    35,62 
Čistý zisk    201,87 

Plánovaný výkaz ziskov 
a strát 

 
 

 

Z predaja výrobkov č.1              155,0 
Z predaja výrobkov č.2      75,00 
Z predaja výrobkov č.3    105,00  
Iné                    3,50 
Spolu výnosy              338,50  

Výnosy 
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 Ďakujeme za pozornosť 

Ďakujeme:  
 
Moment – kaviareň, dodávateľ kávovej usadeniny 
Aurelica Coffee – kaviareň, dodávateľ kávovej usadeniny 
Diera do sveta – kaviareň, dodávateľ kávovej usadeniny 
Arch Caffe – kaviareň, dodávateľ kávovej usadeniny 
FIT FRESH – predajca čerstvých ovocných štiav, dodávateľ 
banánových šupiek 
Hotelová akadémia, Čs. brigády 1804, Liptovský Mikuláš 

 


