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Zhrnutie 
 

Názov firmy: Dream Food 

Sídlo: Murgašova 94, 058 02 Poprad 

Krajina: Slovensko  

Kontakt: Ig: 16dreamfood16 

          Email: dreamfood16@gmail.com 

Meno učiteľa: Ing. Tatiana Hadbavná 

Meno konzultanta: Michal Martinko 

 

 
Naša vízia 
 

Vytvoriť úspešný podnik, ktorý bude 

vykazovať zisk, zároveň bude šetrný 

k životnému prostrediu a bude sa hlásiť 

k spoločensky zodpovednému podnikaniu. 

 

 

Predmet podnikania 

 prevádzka školského bufetu a služieb pre 

študentov, 

 výroba originálnych a dych vyrážajúcich 

šnúrkopaskov. 

 

mailto:dreamfood16@gmail.com


 

 

Produkt 
 

Ako JA firma sme sa rozhodli na začiatku nášho pôsobenia, že sa zameriame na potravinársky trh 

(prevádzka školského bufetu) a výrobu netradičných opaskov zo šnúrok. Podnetom  k výrobe 

šnúrkopasov bol nápad našich spolužiačok, ktorý zverejnili na instagrame @_blace_neopasok 

 

Nápad nás zaujal, preto sme sa rozhodli vyrobiť našu vlastnú, kreatívnu edíciu. Šnúrkopasky sú 

originálne, nápadité a každý z nich je jedinečný. Vyznačujú sa moderným a trendy vzhľadom, ale 

zároveň sú aj praktické.  

 

 

 

 

Naše heslo 

 

 „Dôležitou vecou je nebáť sa to skúsiť. Pamätajte, najväčší neúspech to je neskúsiť. Akonáhle 

nájdete niečo, čo radi robíte, robte to čo najlepšie.“ 

 

- Debbi Fields - 

 

 

 



 

 

Popis produktu 
 

Materiál: polyester, zrecyklovaný materiál 

Veľkosť: dĺžka 140 cm, šírka 2,50 cm 

Spôsob výroby: ručná výroba 

Starostlivosť: jednoduchá, možnosť prať 

Farebné prevedenie: rôznofarebné  

Cena: 3,- €/balenie 

 

Cenová kalkulácia  

1. Materiál 

a) Šnúrka 0,40 € 

b) Dekorácie  0,30 € 

c) Obal 0,05 € 

2. Priame mzdy 0,40 € 

3. Výr. a správna réžia 0,15 € 

4. Zisk 0,20 € 

PC bez DPH za 1 kus 1,50 € 

 

Balenie obsahuje 2 ks šnúrkopaskov 

Výsledná predajná cena: 3,- €/balenie 

 

 

 

  



 

 

Marketing 
 

Šnurkopasky sme propagovali:  

 

 v našom školskom bufete, 

 na školských akciách, 

 na našom instagrame @dreamfood16 

 iné. 

 

Uplatnili sme 6P marketingu: 

 

 Product - priniesli sme na trh inovatívny produkt, ktorý je dostupný pre všetkých, 

 Place – umiestnenie produktu v školskom bufete, na sociálnych sieťach,  

 Price - cena stanovená podľa predbežnej kalkulácie, tak aby bola dostupná pre všetkých, 

 Promotion - reklama prostredníctvom nášho instagramu @dreamfood16 a reklamných letáčikov, 

 Person – starostlivý prístup k zákazníkovi nám zaručil úspech a skvelú odozvu, 

 Package - originálne, jednoduché balenie, ktoré je predovšetkým šetrné k životnému 

prostrediu. 

 

  



 

 

Financie
  

Prehľad o príjmoch, výdavkoch a výsledku 

hospodárenia 

 

 

 
 

 

Výsledok hospodárenia 

Príjmy z podnikateľskej činnosti (tržby) Suma 

Príjmy z predaja tovaru 5 349,05 € 

Príjmy z predaja výrobkov 124,50 € 

Príjmy z predaja služieb  24,50 € 

Iné príjmy 0,00 € 

Spolu 5 498,05 € 

 

 

 

Výdavky na podnikateľskú činnosť Suma 

Výdavky na nákup tovaru 4 537,95 € 

Výdavky na materiál 50,55 € 

Mzdy 249,90 € 

Iné výdavky 60,50 € 

Spolu 4 898,90 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Výsledok hospodárenia Suma 

Príjmy spolu 5 498,05 € 

Výdavky spolu 4 898,90 € 

Výsledok hospodárenia – Zisk pred 

zdanením 

599,15 € 

Daň z príjmu JA Firmy – 21 % 125,82 € 

Zisk po zdanení – čistý zisk 473,33 € 

Pomocné výpočty Suma 

Počet ks emitovaných akcií 70 

Nominálna hodnota jednej akcie 4,00 € 

Celková hodnota upísaných akcií 280,00 € 

Zostatok peňazí v pokladni 879,15 € 



 

 

Naša vízia  
 

1. Podporiť predaj na instagrame @_blace_neopasok 

2. Priniesť na trh ďalšie typy šnurkopaskov. 

3. Vylepšiť už predávané typy podľa námetov našich zákazníkov. 

 

 

 

 

  



 

 

Tešíme sa na Váš nákup ! 

 
 

Kolektív JA Firmy Dream Food 


