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Sídlo: Obchodná akadémia Poprad 

Murgašova 94, 058 22 Poprad 



Zhrnutie  
 

Názov firmy: Best of Slovakia 

Sídlo: Murgašova 94, 058 02 Poprad  

Krajina: Slovensko  

Kontakt: Ig: bos_s.f 

Meno učiteľka: 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.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Štruktúra firmy  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

  
 

  

Soňa Coganová - prezidentka 
 

Denisa Hurčalová - asistentka 
 

Oddelenie – ĽUDSKÉ ZDROJE 

Viceprezidentka – Veronika Cvanigová 

Členovia  –  Terézia Trimková   

     –  Patrícia Svitanová 

     – Nina Chaláková  
 

 

 

Oddelenie – MARKETING 

Viceprezident – Marek Perignat 

Členovia – Aneta Bohunčáková 

    –  Zuzana Bednarčíková       

Oddelenie – FINANCIE 

Viceprezidentka – Marta Kollárová 

Členovia – Patrícia Hoffmanová 

   –  Karolína Kovalčíková 
      

 

Oddelenie – VÝROBA A OBCHOD 

Viceprezidentka – Veronika Jendrálová 

Členovia – Terézia Adamjaková 

                – Vanesa Tomášková 

      
 



Predmet podnikania 

 
 prevádzka školského bufetu predaj potravinárskeho           

a nepotravinárskeho tovaru  

 výroba a vývoj dekoratívnou úžitkového anjela 

 organizovanie podujatí pre študentov školy (Mikulášske                                                                                               

prekvapenie, Valentínska pošta, Prvoaprílová tombola, 

Narodeninová akcia) 

 

  



Produkt 
 

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

sa zameriame na potravinársky trh (prevádzka školského 

bufetu) a výrobu upomienkových predmetov z macrame vlny. 

Podnetom k výrobe macrame anjelom bol nápad našich 

spolužiačky, ktorá sa tomu začala venovať vo voľnom čase.  

Nápad nás zaujal, preto sme sa rozhodli vyrobiť našu vlastnú, 

kreatívnu edíciu. Macrame anjel sú originálne, nápadité a každý 

z nich je jedinečný. Vyznačujú sa moderným a trendy 

vzhľadom minimalizmu, ale zároveň sú aj pekná dekorácia do 

izby alebo ako prívesok na kľúče.  

 

 

 

Naše heslo 
 

„Stronger together.“ – Spolu silnejší. 

 

  



Popis produktu 

 
Materiál: macrame vlna, drevená korálka 

Veľkosť: výška 10 cm  

Spôsob výroby: ručná výroba  

Farebné prevedenie: modrá, červená, hnedá, biela 

Cena: 3,50 €/balenie  

 

Cenová kalkulácia 

1. Materiál  

a) Biela     0,09 € 

b) Modrá (červená)    0,04 € 

c) Hnedá      0,02 € 

d) Korálka    0,12 € 

2. Priame mzdy     0,73 € 

3. Výr. a správa réžia    2,00 € 

4. Zisk       0,50 € 

PC bez DPH za 1 kus   3,50 € 

        

Balenie obsahuje 1 ks macrame anjela 

Výsledná predajná cena: 3,50 €/balenie  

 

 

 
  



Popis produktu 

 
Materiál: macrame vlna, drevená korálka 

Veľkosť: výška 17 cm  

Spôsob výroby: ručná výroba  

Farebné prevedenie: modrá, červená, hnedá, biela 

Cena: 6,- €/balenie  

 

Cenová kalkulácia 

1. Materiál  

a) Biela     0,17 € 

b) Modrá (červená)    0,08 € 

c) Hnedá      0,03 € 

d) Korálka    0,18 € 

2. Priame mzdy     2,50 € 

3. Výr. a správa réžia    2,50 € 

4. Zisk       0,54 € 

PC bez DPH za 1 kus   6,- € 

 

Balenie obsahuje 1 ks macrame anjela 

Výsledná predajná cena: 6,- €/balenie  

 

 
  



Marketing  

 
Macrame anjelov sme propagovali:  
 v našom školskom bufete, 

 na našom instagrame bos_s.f 

 rodičovské združenie, krajské preteky na PC  

 

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 bos_s.f  

 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 k 01. 03. 2022 

 

Príjmy z podnikateľskej činnosti (tržby) Suma 

Príjmy z predaja tovaru 2 123,97 € 

Príjmy z predaja výrobkov 15,00 € 

Príjmy z predaja služieb 0,00 € 

Iné príjmy 0,00 € 

Spolu 2 138,97 € 

 

Výdavky na podnikateľskú činnosť Suma 

Výdavky na nákup tovaru 1 850,79 € 

Výdavky na nákup materiálu 20,27 € 

Mzdy 112,50 € 

Iné výdavky  45,57 € 

Spolu 2 029,13 € 

 

Výsledok hospodárenia 
 

Výsledok hospodárenia Suma 

Príjmy spolu 2 138,97 € 

Výdavky spolu 2 029,13 € 

Výsledok hospodárenia – Zisk pred zdanením 109, 84 € 

Daň z príjmu JA Firmy – 15 % 16,47 € 

Zisk po zdanení – čistý zisk 93,37 € 

 

Pomocné výpočty Suma 

Počet ks emitovaných akcií 70 

Nominálna hodnota jednej akcie 4,00 € 

Celková hodnota upísaných akcií 280,00 € 

Dividenda na akciu  1,29 € 

Celkové vyplatené dividendy  90,30 € 

 

Zostatok peňazí na rozdelenie Suma 

Zostatok peňazí v pokladni  386,77 € 

Zaplatená daň – 15% 16,47 € 

Vrátenie vkladu akcionárom   280,00 € 

Vyplatenie dividend  90,30 € 

 

Rozdelenie čistého zisku Suma 

Dividendy  90,30 € 

Výdavky na likvidáciu firmy  3,07 € 

Zostatok po rozdelení  0,00 € 



 

 

 

Naša vízia  

 
1.  Podporiť predaj na instagrame bos_s.f 

2.  Priniesť na trh ďalšie typy macrame úžitkových produktov. 

3. Vylepšiť už predávané typy podľa námetov našich 

zákazníkov.  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

Tešíme sa na Váš nákup! 

 
 

Kolektív Best of Slovakia, š. f.  


