
 

 

Predbežná výročná správa 
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!  



 

 

Vedenie ľudí  
 

Aj napriek náročným podmienkam sme sa dokázali ako tím 
vynájsť, pomôcť si a vzájomne sa podporiť. Zistili sme svoje 
nedostatky a pomohli si ich vzájomne zlepšovať. Avšak 
stále nás čaká dlhá cesta a vzhľadom na nadobudnuté 
doterajšie skúsenosti sa nám ju podarí zdolať celú úspešne. !



 

 

 
O firme  

Firma ČERTO vznikla v rámci vzdelávacieho procesu 
aplikovanej ekonómie v spolupráci s Junior achievement 
Slovensko, n. o.  
  
Vo firme je zamestnaných 8 zamestnancov z toho je každý 
rozdelený do jedného zo štyroch oddelení- marketing, financie, 
výroba, ľudské zdroje. Našim sídlom je Stredná odborná škola, 
Lipová 8, 972 51 Handlová. Firma vznikla na základe zmluvy o 
združení. Predmetom podnikania našej firmy je pečivo- 
koláčiky sladké či slané. Pečieme predovštkým brownies, 
cookies, pizzové slimáky a muffiny. Základné imanie vo výške 
105 eur sa nám kvôli pandemickým opatreniam s veľkou 
pravdepodobnosťou nepodarí vrátiť v plnej sume akcionárom, 
no vynasnažíme sa vrátiť čo najvyššiu možnú sumu. Firma nie 
je platitelom DPH a nemá založený účet v banke. Cieľom firmy 
ako podnikateľského subjektu je dosiahnuť zisk za jedno 
účtovné obdobie, teda školský rok. Okrem zisku bolo našim 
hlavným cieľom spríjemniť pomocou cukru deň každému 
jednému zákazníkovi. 
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Marketing 
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                                                                     Promotion 
!  

Každú nedeľu sme doma pripravovali a piekli čerstvé, chutné pečivo. 

Následne sme koláčiky predávali v dňoch pondelok a utorok. Vzhľadom na to, že 
sme nestihli vždy predať všetky koláčiky, rozhodli sme sa pridať jeden predajný 
deň a to stredu. 

Muffiny sme balili do košíkov a všetky ostatné výrobky sme balili do 
papierových recyklovateľných sáčkov, na ktoré sme lepili nálepky s logom našej 
firmy. 

Predajné miesto sa nachádza oproti bufetu a vedľa 
jedálne. Toto miesto sme si zvolili strategicky, kvôli 
tomu, že v týchto miestach sa pohybuje najviac 
žiakov a učiteľov. 

Cenu sme vykalkulovali na základe kalkulačného vzorca. 

Aby sme znížili náklady využívali sme predajné akcie 
v obchodných reťazcoch. 

- propagácia formou Edupage a Instagramu 

- pútavé plagáty v škole, ktoré nám vypracovali žiaci 
z odboru Grafik digitálnych médií 



 

 

Ľudské zdroje  
 
Počas doterajšieho fungovania našej firmy bola úloha 
oddelenia ľudských zdrojov koordinovať a riadiť jej obeh, 
dbať o odborný rast zamestnancov, spravodlivo vyplácať 
mzdu a dohliadať na produktivitu všetkých členov firmy. 
 
Naša firma vznikla v kritickej pandemickej situácii. Pre 
online vzdelávanie sme mali sťažené podmienky, ako aj 
komunikáciu medzi jednotlivými oddeleniami. V týchto 
časoch sme strácali motiváciu kedže naša firma nemohla 
fungovať online. Po návrate do školy však nálada a 
odhodlanie firmy opäť vzrástli. 
 
MZDOVÝ SYSTÉM FIRMY 
 
Výšku mzdy sme určili podľa podľa času strávenom prácou 
vo firme.Zamestnanci, ktorý pre firmu piekli, budú pri 
uzavretí firmy odmenení podielom zo zisku.!  



 

 

 
 

Analýza podnikateľskej činnosti 
 
Plánovaný výsledok hospodárenia bol 94,96 eur. Nie je ešte 
splnený, lebo pandemická situácia nám ešte nedovolila 
predávať koláčiky taký počet týždňov, ako sme si naplánovali.  
V následujucich 4 týždňoch sa budeme snažiť vyrábať a 
predávať naše koláčiky v takom množstve, aby sme sa čo 
najviac priblížili k plánovanému výsledku hospodárenia. Okrem 
plánovaných dní výroby a predaja sme získali 2 zákazky a to 
upiecť koláčiky ako odmeny pre žiakov našej školy v súťaži 
Ekonomický tím a tiež  zákazku na koláčiky pre maturitnú 
komisiu. Z uvedeného vyplíva , že našich akcionárov uspokojiť 
a dividendy im vyplatiť, aj keď možno nie v hodnote takej, ako 
sme počítali v podnikateľskom pláne.!  



 

 

Predbežná finančná analýza 
 

Finančné odelenie 
 
Predbežná výročná správa sa vypracuváva k 21.03.2022, preto nie je možné ešte vyplatiť 
dividendy vzhľadom k tomu, že budeme pokračovať ďalej v podnikaní.!  



 

 

 

Produkt a výroba 
 
Zamerali sme sa na výrobu štyroch druhov koláčikov a teda- pizzových 
slimákov, muffinov, cookies, brownies a rôznych bezlepkových variant. 
 

Muffiny:  

530 g hladká múka   

340 g práškový cukor   

500 ml mlieko   

200 ml olej   

2x vajce  

4x polievková lyžica kakaa   

2x kávová lyžička pr. do pečiva   

2x kávová lyžička sódy bikarbóny   

2x vanilka   

300 g čokoláda   

  
  
POSTUP:  
1, Zmiešať sypké suroviny a pridať tekuté.  

2, Zohrejeme rúru na 160°C a necháme piecť muffiny po dobu pol hodiny. 

 

Cookies:  

170g maslo   

100g hnedý cukor   

50g kryštálový cukor                                            

300g múka   

1x van. cukor   



 

 

1č.l. prášok na pečenie   

1x čokoláda   

2x vajce  

2p.l. mlieka  

  

POSTUP:  
1, Rúru predhrejeme na 170 °C.  

2, Maslo vymiešame s hnedým, kryštálovým a vanilkovým cukrom, 
pridáme vajcia,   mlieko  a múku zmiešanú s práškom do pečiva.  

3, Čokoládu nakrájame na kúsky a 2/3 z nej pridáme do cesta.  

4, Plech vyložíme papierom na pečenie a položíme naň guľky cesta asi 5 
cm od seba.  

5, Povrch guliek mierne roztlačíme a vtlačíme do nich zvyšné kúsky 
čokolády.  

6, Dáme piecť na 11 minút. Z plechu ich vyberajte po vychladnutí.  

 

Brownies:  
400g čokoláda na varenie  

240g maslo  

6x vajce  

300g hnedý cukor  

80g hladká múka  

50g kakao  

1x štipka soli   
POSTUP:  
1, Maslo nakrájame na malé kocky a dáme do 
misky s polámanou čokoládou.   

2, Spolu to roztopíme nad parou. Občas premiešame a keď je čokoláda 
roztopená, odložíme ju nabok a necháme trochu vychladnúť.  



 

 

3, Vajíčka ľahko rozšľaháme a pridáme hnedý cukor. Dobre premiešame.   

4, Dáme nad paru a miešame, kým sa cukor neroztopí. Potom mixérom 
šľaháme až do hustej peny (asi 4-5 minút).  

5, Do tejto peny pridáme roztopenú čokoládu a opatrne miešame.  

6, Cez sitko preosejeme múku, kakao a soľ a opäť dobre premiešame.  

7, Hotové cesto nalejeme na plech s papierom na 
pečenie a vyrovnáme. Pečieme 25-30 minút pri 170 
°C.  

Pizza slimáky:  
11x plátok šunky  

10x plátok syra  

1x strúhaný syr  

125g paradajkový pretlak   

1x oregano  

1x pizza korenie  

1x vajce   

1x lístkové cesto   

1x papier na pečenie  

  
Postup:  
1, odrolujeme lístkové cesto a následne mierne vyvalkáme valčekom  

2, potrieme paradajkovým pretlakom, posypeme oregánom  

3, 11 plátkov šunky rozmiestnime po celej ploche lístkového cesta  

4, 10 plátkov syra poukladáme na plátky šunky  

5, posypeme štipkou pizza korenia  

6, lístkové cesto opatrne po šírke zrolujeme do tvaru valca  

7, nožom odkrojíme cca 23 kusov  

8, poukladáme na plech, potrieme vajíčkom, posypeme strúhaným 
syrom  



 

 

9, vložíme do rúry vyhriatej na 190-200°C a pečieme cca 10-15 minút  

!  



 

 

Ďakujeme! 


