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Milí priatelia, 

 

Keď sa pri tvorbe našej predbežnej výročnej správe obzriem naspäť, neviem ani 
slovami opísať našu spokojnosť. Ako prezidentka našej firmy som hrdá na 
všetkých mojich spolužiakov a zároveň skvelých spolupracovníkov.  

Firma Coffee Tea Centric vznikla v rámci vzdelávacieho procesu Aplikovanej 
ekonómie v spolupráci s Junior Achievement Slovensko, n.o.. V našej firme nás 
pracuje 9 zamestnancov, rozdelených do 4 vnútropodnikových skupín – výroba, 
marketing, financie a ľudské zdroje a ja prezidentka Ema.  

 

Našim sídlom je Stredná odborná škola, Lipová 8 v Handlovej.  

 

Prvý týždeň bol náročný a demotivujúci, no zvládli sme to s úsmevom na tvári, 
nakoľko to bola prekážka s ktorou sme rátali. Neskôr, keď sme si našu firmu 
viac spropagovali, pomocou internetu a rozlepením letáčikov, firma sa nám 
rozbehla nad naše očakávania. 

 

Preto chcem veľmi poďakovať spolužiakom, učiteľom a všetkým ohľaduplným 
zákazníkom, ktorí nás podporujú a mali trpezlivosť, keď sme nestíhali. 

 

  



 
 

 

ODDELENIE VÝROBY 
  

Našou hlavnou myšlienkou bola káva a čaj. Rozhodli sme sa, predávať kávy 
Dolce Gusto, nakoľko nám tieto kávy chutia. Čaje sme vyberali na základe 
požiadaviek našich zákazníkov. V priestoroch školy prevá 

dzkujeme kaviareň. Je to malá, no za to útulná trieda. Z recenzii vieme, že ranná 
káva zákazníkom spríjemní deň v škole. Oddelenie výroby má 2 zamestnankyne 
ale na predaji sa podieľa každý jeden z nás. Jedna zamestnankyňa obsluhuje 
kávovar, zatiaľ čo druhá varí čaje a zapisuje predané výrobky. V priebehu 
pôsobenia firmy sa predávali aj rôzne sezónne výrobky. Naši zákazníci si obľúbili 
najmä karamelový a čokoládový toping a pekne vyzdobenú kávu škoricou s 
prenikavou vôňou. Našim zákazníkom sa snažíme zlepšiť deň aj tým, že na 
poháre napíšeme povzbudivý odkaz. Poháriky, mlieko, cukor, med a keksíky 
máme z veľkoobchodnej predajne METRO.  V priestoroch sú dostatočne 
hygienické podmienky a vybavenie na prevádzkovanie kaviarne. Vzhľadom na 
to, že v škole máme 2 konkurencie (bufet a automat) som hrdá na to, koľko 
sme toho predali a ako sa našej firme darí. 

 

 

 

 

 

 

 

Paulína Nuchaliková 

       Viceprezidentka výroby 



 
 

 

Finančná analýza 

 



 
 

 

Vývoj tržieb a produktov 
 

Tabuľky ukazujú predbežné príjmy, výdavky a predbežný výsledok 
hospodárenia k 21.03.2022. Dividendy budeme vyplácať jednorazovo, preto 
ešte nemôžme vypočítať presnú hodnotu jednej dividendy. Výsledok 
hospodárenia je záporný. Plánujeme ukončiť podnikanie k 30.04.2022. Je teda 
predpoklad, že dosiahneme zisk. Avšak predpokladaný zisk nedosiahneme, 
vzhľadom k tomu, že naša prevádzka nemohla byť otvorená 69 dní. Príčinou 
boli pandemické opatrenia. 

 

Predpokladaný a reálny výsledok hospodárenia 

 
V podnikateľskom pláne  sme predpokladali výsledok hospodárenia 836,28 eur 
za predpokladu 69 dní prevádzky našej kaviarne. Zatiaľ sme boli otvorení 19 dní 
a predpoklad je, že budeme otvorení ešte 20 dní. Je zrejmé, že predpokladaný 
výsledok hospodárenia nedosiahneme. V najbližších dňoch je našou úlohou 
predať toľko výrobkov, aby sme dosiahli pozitívny výsledok hospodárenia 
a mohli vyplatiť našim akcionárom dividendy.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Lukáš Klačanský  

Viceprezident financi  



 
 

 

 

MARKETING 
Spôsoby propagácie 

Svoju propagáciu sme začali návrhmi našich propagačných plagátov, ktoré sme následne dali 
spracovať grafikom. Na základe našich návrhov vytvorili vzorky, z ktorých sme si neskôr 
vybrali. Propagácia formou plagátov nás najviac oslovila i keď sme našu kaviareň 
spropagovali aj prostredníctvom Instagramu.  

 

 

 

 

 

Aby sme oslovili čo najväčšiu časť potencionálnych zákazníkov a chránili životné prostredie, 
vytvorili sme následnú akciu: -0,20 € pri nákupe našich produktov s vlastnou šálkou.  

 

 

 

 

 

 

 

V dôsledku veľkého dopytu sme našu ponuku neskôr rozšírili o niekoľko nových druhov káv 
a čajov: 

- Espresso intenso decaffeinato 

- Ristretto barista 

- Latte macchiato caramel 

- Teekanne imunita- čaj 

 

Aby sme si udržali našich stálych zákazníkov, tak sme vytvorili vernostné kartičky, kde pri nákupe 
siedmych káv je ôsma zadarmo. 

 

Petra Vojtelová  
Viceprezidentka ľudských zdrojov 



 
 

 

ĽUDSKÉ ZDROJE 

Hlavnou povinnosťou oddelenia ľudských zdrojov bolo klásť dôraz na udržanie dobrých vzájomných 
vzťahov medzi pracovníkmi a následné vyplácanie miezd zamestnancov. Počas celého obdobia sme 
viedli evidenciu o všetkých akcionároch, to znamená ich meno, priezvisko a adresu bydliska pre 
prípadné kontaktovanie. Oddelenie ľudských zdrojov malo za úlohu viesť prezenčnú listinu a taktiež 
aj spracovať zápisnicu z valného zhromaždenia. V priebehu fungovania školskej firmy Coffee Tea 
Centric sme sa ako oddelenie ľudských zdrojov snažili o udržanie a zlepšovanie vzájomných vzťahov 
ako na pracovisku tak aj mimo neho.  
  

MOTIVÁCIA  

Nemalou úlohou nášho oddelenia je zachovať družnosť všetkých našich kolegov vo všetkých 
oddelení. Čas strávený v našej kaviarni si spríjemňujeme debatami plnými smiechu. Slovo podpory 
a chvály u nás samozrejme tiež nechýba.  

CIELE 

- Rozvíjať plán miezd a zaznamenávať údaje týkajúce a miezd 
- Viesť záznamy o akcionároch 
- Spracovať prezenčné listiny a zápisnice z valných zhromaždení 
- Zabezpečovať komunikáciu s akcionármi 
- Udržiavať dobré vzťahy vo firme, pomáhať členom firmy a podporovať ich v práci v tíme 

PROFESIJNÝ RAST  

Prezidentka našej firmy Coffee Tea Centric sa zúčastnila školenia prezidentov Študentských firiem 
v Bratislave. Taktiež sme mali posedenie s konzultantom. Dúfame, že v tejto ceste budeme 
pokračovať a ďalej rásť.  

MZDOVÝ SYSTÉM FIRMY 

Mzdy sa zatiaľ vyplatili jeden krát. V mesiaci marec vo výške 8,65€. Výšku mzdy sme určili podľa 
odpracovaných hodín. Dokopy máme odpracovaných 28.5 hodín. 

ŠTRUKTÚRA ZAMESTNANCOV 

Naša firma sa skladá z 9 zamestnancov, ktorý sú následne rozdelený do 4 oddelení (marketingové 
oddelenie, oddelenie výroby, oddelenie ľudských zdrojov, finančné oddelenie) – každá skupina sa 
stará o určitú časť firmy.   

 

 

 

 

 

 

 

Ema Galbavá  

prezidentka firmy 

Laura Sabová 

viceprezidentka ľudských 
zdrojov 

Lukáš Klačanský 

viceprezident 
finančného oddelenia 

Petra Vojtelová 

viceprezidentka 
marketingu  

Paulína Nuchalíková 

viceprezidentka 
výroby 

Ingrid Jarušková 
Eliáš Śimo Lea Žiaková Alexia Gatialová 



 
 

 

VEDENIE ĽUDIÍ 

 

                                                                                                             

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

                                           


