
MUB-LINE SPECIÁL 9.6.2021 
SOUTĚŽ: NEJKREATIVNĚJŠÍ PROJEKT ODPOVĚDNÉHO PODNIKÁNÍ FIKTIVNÍ FIRMY 

 
Název fiktivní firmy: BeastFit, s. r. o. 

E-mail fiktivní firmy:  cf.beastfit@gmail.com 

Předmět podnikání fiktivní firmy:  Predaj výživových doplnkov 

Název školy a adresa školy: 

 

 OA Nevädzová 3, 820 07  Bratislava 

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

Filip Slezák, Tigran Safaryan, Zuzka Gašparíková 
 

Datum zpracování: 03. 06. 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): 

 

 

 

- Osveta u žiakov správnym návykom pri nakladaní s odpadmi  

- Kompost pozitívne vplýva na kvalitu pôdy 

- Zníženie množstva komunálneho odpadu 

- Zníženie tvorby skleníkových plynov a zníženie emisie CO2 

- Zníženie ekonomického zaťaženia školy spôsobované nesprávnym nakladaním s odpadmi 

 

Školské kompostovisko na OA Nevädzová Bratislava 

Zriadením školského kompostoviska znížime množstvo zmesového komunálneho odpadu,                    

čo v konečnom dôsledku ušetrí aj za poplatky za odpad.  

 

Kompostovaním šetríme peniaze, ale aj prírodné zdroje, zlepšíme kvalitu pôdy a tým škola bude mať 

pozitívny vplyv na životné prostredie – bude ekologickejšia. Efektívnym triedením odpadu môžeme 

šetriť finančné prostriedky školy – šetrenie finančných prostriedkov na nákup hnojív a 

pestovateľských substrátov. Kompost pozitívne vplýva na kvalitu pôdy – zlepšuje štruktúru pôdy. 

Kompostovaním znižujeme tvorbu skleníkových plynov – keď biologický odpad končí na skládke 

odpadu, tam sa rozkladá bez prístupu vzduchu a spôsobuje tvorbu metánu, teda skleníkového 

plynu. Kompost znižuje znečistenie ale aj spotrebu vody – zlepšuje schopnost pôdy udržiavať 

vlhkosť. 

 



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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

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

budete potřebovat? Stručně specifikujte): 

 

 

 

 

 

  

 

PŘÍLOHY (fotografie aj.) 

Leták na osvetu 

správneho 

kompostovania 

 

ANO, konkrétně:  

 

 

NE 

 

 

Vyplňte, prosím, nejpozději do 4. června 2021, uložte v PDF (název souboru: jméno Vaší FIF) 

a zašlete (+ případné PŘÍLOHY) v jedné zprávě na adresu radek.maxa@mup.cz  

a do předmětu zprávy uveďte: „SOUTĚŽ PROJEKT – název Vaši fiktivní firmy“.  

1. Výber vhodného miesta pre kompostovisko v priestore školského areálu 06/2021 

2. Výber typu kompostoviska       06/2021 

3. Postavenie kompostoviska       07/2021 

4. Osveta žiakov pri triedení odpadu – distribúcia letákov do tried   09/2021 

5. Kontrola separovania odpadu   od 09/2021 priebežne a pravidelne 

 

 

 

- Postavenie kompostoviska – cca 200€ (materiál a práca) 

- Výroba letákov – 50€ výrobu zabezpečia kolegovia z JA firmy 

 

 

 

 

mailto:radek.maxa@mup.cz


S BEASTFITOM NIELEN

ZDRAVO ALE AJ EKOLOGICKY

NEPATRÍ PATRÍ

AKÉ VECI MÔŽME DAŤ 
DO KOMPOSTU?

Kompostovisko zriadené z finančných
prostriedkov cvičnej firmy BeastFit.

CFBEASTFIT.WEXBO.COM
PF_BEAST_FIT

NEVÄDZOVÁ 3, BRATISLAVA
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