
MUB-LINE SPECIÁL 9.6.2021 
SOUTĚŽ: NEJKREATIVNĚJŠÍ PROJEKT ODPOVĚDNÉHO PODNIKÁNÍ FIKTIVNÍ FIRMY 
Název fiktivní firmy: Batyk and Custom, s.r.o. 

E-mail fiktivní firmy:  batykcustom(at)gmail.com 

Předmět podnikání fiktivní firmy:  Výroba a predaj batikovaného oblečenia 

Název školy a adresa školy: OA Hlohovec, Tehelná 4, 92001 Hlohovec 

Zpracovatelé projektu (jméno a příjmení 
studentů, kteří vypracovali projekt): 

Kolektívna práca všetkých študentov formou brainstormingu. 
Do Wordu prepísal Andrej Jurčacko 

Datum zpracování: 27.5.2021 

 

NÁZEV PROJEKTU odpovědného podnikání:  

 

 

CÍL PROJEKTU odpovědného podnikání 
(specifikujte max. v pěti bodech cíle Vašeho projektu, buďte struční, ale výstižní): 

       

 cí 

 

 

 

 

 

ZÁKLADNÍ POSLÁNÍ PROJEKTU odpovědného podnikání 
(zkuste vyjádřit JEDNOU větou poslání (premisu) Vašeho projektu odpovědného podnikání, např. 

„Zavedením systému vratných obalů snížíme spotřebu plastů na naše produkty až o 90 %“).  

 

                    

 

STRUČNÝ POPIS PROJEKTU A JEHO PŘÍNOS (max. 20 vět): 

 

 

 

ZPŮSOB A RÁMCOVÝ NÁVRH MOŽNÉ REALIZACE (Jak a kdy chcete projekt odpovědného podnikání 

realizovat? Uveďte STRUČNĚ konkrétní dílčí kroky možné realizace.): 

 

Ciele projektu: 

1. Aplikovať do nášho podnikania princípy cirkulárnej ekonomiky 

2. Využívať pôvodné - „eko priateľské“ materiály a metódy výroby  

3. Podporiť lokálnych podnikateľov 

4. Pomôcť ľuďom v núdzi – sociálne slabším skupinám 

5. Aktívne vzdelávať verejnosť o princípoch cirkulárnej ekonomiky 

Návrat ku koreňom 

Prejsť v našej firme na principy cirkulárnej ekonomiky a tým šetriť  životné prostredie, znižovať 

uhlíkovú stopu vyrobeného oblečenia a podporovať kvalitnú, lokálnu a ekologickú výrobu módy 

osvetovou činnosťou. 

 

Náš projekt funguje na princípoch cirkulárnej ekonomiky a využívania tradičných ekologicky 

priateľských metód výroby. Znamená to, že oblečenie po použití neskončí na skládke odpadu, 

v spaľovni, či zabudnuté v skrini, ale zostáva v "obehu". Na výrobu a farbenie oblečenia 

budeme využívať pôvodné prírodné rozložiteľné materiály a metódy založené na prírodných 

farbivách z miestnych zdrojov.  

Budeme ponúkať možnosť batikovania vlastných tričiek zákazníkov, ktoré nevyužité vysia 

v ich skriniach. Prieskumy ukazujú, že až 80% oblečenia, ktoré máme doma nenosíme. 

Zákazníkovi umožníme oblečenie nám doručiť a my mu ho nabatikujeme. 

Budeme vyrábať tričká a ďalšie oblečenie z kvalitnej bavlny od Slovenských výrobcov. Kvalita 

látok je kľúčová, pretože už dopredu rátame s ich „návratom“ k nám a následne čo najdlhšiemu 

udržaniu v obehu. Spoluprácou so Slovenskými výrobcami podporíme našu ekonomiku. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZPŮSOB A RÁMCOVÝ NÁVRH MOŽNÉ REALIZACE (Jak a kdy chcete projekt odpovědného podnikání 

realizovat? Uveďte STRUČNĚ konkrétní dílčí kroky možné realizace.): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ako to bude fungovať: keď sa zákazníkovi kúsok zunuje, jednoducho ho vráti a môže si vybrať 

iný kúsok. Pôvodný kúsok riadne vyčistíme, ošetríme a poputuje k ďalšiemu zákazníkovi (na 

čistenie budeme využívať odbúrateľné prostriedky nezaťažujúce životné prostredie). Pri 

drobných poškodeniach odev upcyklujeme (prešijeme/upravíme na nový model, ktorý znova 

pošleme do "obehu"). Keď sa odev časom stane nenositeľným alebo sa nenávratne poškodí, 

poputuje na recykláciu, tak ako zvyšky nevyužitých látok z výrobného procesu.  Posunieme ich 

do firiem, ktoré z textilného odpadu vyrábajú izolácie pre budovy či iné produkty. 

Prejdeme na využívanie prírodných farbív rastlinného pôvodu, tak, ako sa farbili látky 

v minulosti v Indii, Číne a Egypte. Tieto farbivá pochádzajú z rastlín, ovocia a zeleniny a 

nezaťažujú životné prostredie. Budeme ich nakupovať od miestnych farmárov, čím podporíme 

lokálnych drobných podnikateľov.  

Budeme spolupracovať s útulkami pre sociálne slabé rodiny. Našim zákazníkom ponúkneme 

možnosť nevyužité oblečenie darovať pre sociálne slabé rodiny v našom regióne – oblečenie 

vyčistíme, upravíme, zafarbíme a dopravíme potrebným.  

Časť výťažku z predaja našich výrobkov poputuje na aktivity v oblasti šírenia osvety o 

udržateľnej móde, informácií o dopadoch módneho priemyslu a o pozitívach cirkulárnej 

ekonomiky. Naše aktivity budeme cieliť na základné a stredné školy, pretože s osvetou treba 

začať už v mladom veku – napokon je to práve ďalšia generácia, od ktorej závisí budúcnosť 

nás všetkých. 

1. Na tento projekt budeme potrebovať nájsť a nadviazať spoluprácu so Slovenskými výrobcami 

oblečenia z prírodných recyklovatelných prípadne už recyklovaných materiálov. Takisto nájsť 

a nadviazať spoluprácu s regionálnymi farmármi a výrobcami prírodných farbív. S mnohými 

však už spolupracujeme. Zvýšené ceny za kvalitné materiály a farbivá premietneme do ceny 

našich produktov. Na základe prieskumov  trhu predpokladáme, že zákazníci, ktorí budú 

chcieť podporiť našu filozofiu, budú ochotní zaplatiť viac.  

2. Nadviažeme spoluprácu s neziskovými organizáciami v regióne, kterým môžeme poskytnúť 

upcyklované oblečenie. 

3. Priestory máme rozsiahle, takže miestnosť na spracovanie/čistenie vrátených kúskov 

oblečenia je k dispozícii. Budeme potrebovať profesionálnu práčku / čističku a odbúrateľné 

prostriedky na čistenie – musíme nájsť najvhodnejšieho dodávateľa. Pôžičku si 

nepotrebujeme vziať, máme dosť prostriedkov momentálne. 

4. Podáme si žiadosti na ministerstvo školstva, neziskové organizácie a nadácie a požiadame ich 

o spolufinancovanie týchto aktivít. Oslovíme aj mesto Hlohovec, participatívny rozpočet 

umožňuje požiadať o príspevok. 

5. Prieskum trhu už sme uskutočnili, takže vieme, že o udržateľnú módu je na Slovensku záujem. 

Potrebujeme však spraviť propagáciu tejto novinke. Využijeme našu web stránku, sociálne 

siete a oslovíme aj miestne a regionálne noviny, časopisy a televízie. Takisto zadáme šikovnej 

IT firme vytvorenie interaktívnej modernej webstránky venovanej tomuto projektu. 

6. Stanovíme termín spustenia a usporiadame PR aktivity na slávnostné spustenie výroby. 

Rozsah a termíny budú záležať od pandemickej situácie. 

 



ODHAD NÁKLADŮ PROJEKTU (Co Vás bude rámcově příprava a realizace projektu stát? Co všechno 

budete potřebovat? Stručně specifikujte): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

PŘÍLOHY (fotografie aj.) ANO, konkrétně:  

Graf fungovania nášho projektu – viď. ďalšia strana 

 

Na čistenie upcyklovaného oblečenia a oblečenia darovaného našimi zákazníkmi na charitatívne účely 

budeme potrebovať profesionálnu práčku / čističku a odbúrateľné prostriedky na čistenie. Náklady na 

práčku / čističku budú jednorazovo vo výške 1000 Eur a čistiace prostriedky 50 Eur mesačne. Takisto sa 

nám zvýšia fixné náklady na spotrebu vody a elektrickej energie. Tie však pokryjeme z vlastných 

zdrojov, keďže máme v našej firme slnečné kolektory. 

Zvýšia sa nám náklady na dopravu – dopravenie oblečenia neziskovým charitatívnym organizáciám. 

Chceme však podporovať regionálne organizácie a tie sú si schopné vo väčšine prápadov prevziať 

oblečenie na vlastné náklady. Predpokladáme nárast nákladov na dopravu o 30 Eur mesačne. 

Pre potreby šírenia osvety budeme potrebovať vytvoriť novú webovú interaktívnu stránku, jej 

vytvorenie bude stáť jednorazovo 500 Eur a prenájom domény ročne 30 Eur. Aktualizovať ju budú naši 

zamestnanci. Osveta – prednášky a worshopy na základných a stredných školách v regióne, bude 

vyžadovať náklady spojené s ich organizovaním. Plánujeme osloviť ministerstvo školstva, neziskové 

organizácie a nadácie a požiadať ich o spolufinancovanie týchto aktivít. Rozsah aktivit stanovíme podľa 

množstva financií, ktoré takto získame. 

Z dlhodobého hľadiska očakáme návratnosť jednorazovo vynaložených nákladov do jedného roka. 

Veríme, že naša myšlienka a filozofia si nájde svojich stálých zákazníkov a budeme ziskoví. 

 

 

 

 



 

  


