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Víťaz súťaže Stredoškolský podnikateľský zámer 2020 Samuel Klimík so svojím zámerom 

 

Žilinský samosprávny kraj vyhlásil 10. ročník súťaže Stredoškolský podnikateľský zámer 2020. 

Uzávierka prihlášok bola stanovená na 7. február 2020. Tento rok bolo do súťaže prihlásených                    
34 podnikateľských zámerov z  rôznych stredných škôl Žilinského kraja, pričom sa do súťaže zapojili 

aj žiaci našej školy. Dňa 6. mája 2020 žiak Samuel Klimík zo IV.BD triedy, študijného odboru: 

staviteľstvo – dopravné staviteľstvo s veľkou radosťou prijal informáciu, že  v jubilejnom  10. ročníku 
tejto súťaže získal so svojím podnikateľským zámerom 1. miesto.  Je to významné ocenenie za 

doterajšiu aktivitu a  pravidelnú účasť našich žiakov v tejto inšpiratívnej súťaži organizovanej 

Žilinským samosprávnym krajom. 

PODNIKATEĽSKÝ ZÁMER 

Výroba špeciálneho granulátu z recyklovaných materiálov a jeho využitie v obrusných 

vrstvách vozoviek 
Podnikateľský zámer je zameraný na výrobu a predaj špeciálneho granulátu, ktorý bude plniť funkciu 

spojiva v obrusnej a ložnej vrstve vozovky. Týmto granulátom sa čiastočne nahradí bitumén v zmesi. 

Hlavnou zložkou takéhoto spojiva bude drvený plast (plastové vločky z PET fliaš). Čiže spojivo 
tvorené plastom, sklenými vláknami a  z malej časti bituménom. Prioritou bude čo najväčší 

percentuálny podiel drveného plastu v takto vytvorenom spojive. Vozovky tvorené spojivom z plastu 

majú lepšie vlastnosti a vydržia o 3 - 4 roky dlhšie ako vozovky z asfaltu. Cieľom podnikateľského 
zámeru žiaka Samuela Klimíka  je výroba a predaj špeciálneho granulátu do špeciálnej asfaltovej 

zmesi, ktorý ako inovatívny prvok v oblasti cestného staviteľstva pomôže riešiť problém s plastovým 

odpadom. Hlavnou víziou podnikateľského zámeru je použitie recyklovaného materiálu do 

špeciálneho asfaltu a  jeho následne využitie pri rekonštrukcii cestnej infraštruktúry. Rôzne druhy 
odpadov sa vzhľadom na vyčerpanosť prírodných zdrojov a zvyšovanie environmentálneho 

povedomia postupne stávajú a stanú významným zdrojom vstupných surovín do výroby. 

Zhodnocovanie odpadov, a to tak materiálové, ako aj energetické je čím ďalej tým viac prvoradým 
spôsobom nakladania s odpadmi. Recyklácia odpadov a rozvoj odvetvia priemyslu s ním súvisiaci je 

významným krokom nielen z dôvodu ochrany životného prostredia, ale aj z hľadiska rozvoja 

spoločnosti. Konzultácie k tvorbe podnikateľského zámeru viedla Ing. Tatiana Stoláriková, vyučujúca 
odborných ekonomických predmetov. Žiakovi patrí naše poďakovanie za reprezentáciu školy 

a zároveň mu prajeme veľa úspechov v ďalšom štúdiu.  

                                                                                                                             Ing. Tatiana Stoláriková 
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