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Produkt
Produktom našej firmy je ekologický bezodpadový jedlý pohár zo sladkého cesta, ktorý 
následne plníme nápojom podľa dennej ponuky. 
Náplň pohára prispôsobujeme podľa aktuálnej sezóny. 
Pri samotnej výrobe sme oslovili Hotelovú akadémiu na Južnej triede v Košiciach a 
využili možnosť ponúknutej spolupráce.
Zdokonalením výrobného procesu sme dosiahli rezistivitu pohára voči teplu, čo nám 
umožňuje v chladnejších mesiacoch ponúkať teplé nápoje na ohriatie organizmu 
a v teplejších ponúkame chladnejšie alternatívy, napr. zmrzlinu na príjemné schladenie 
a osvieženie.
V rámci udržiavania hygieny počas konzumácie obsahu a samotného pohára, sú naše 
produkty vložené do papierového obalu s našim logom. 
Pohár však celkovo produkuje nulový odpad, keďže aj náš obal je 100% recyklovateľný.

Naša misia
Snažíme sa ľuďom ukázať, že 
existujú alternatívy pre bežné 
plastové poháre, ktoré sú 
ekologicky prijateľné, 
zároveň neznižujú kvalitu 
a prevyšujú pôžitok 
z produktu.



Pracovnou náplňou tímu financií bolo prijatie
zodpovednosti za finančné prostriedky firmy,
udržiavanie finančných záznamov, teda viesť

účtovníctvo, pokladňu a faktúry a takisto
pripravovanie finančných správ. Oddelenie

financií má zodpovednosť voči spoločnosti a
akcionárom.



PRÍJMY PLÁN SKUTOČNOSŤ

Predaj pohárov 2500€ 475,93€

Spolu 2500€ 475,93€

NÁKLADY KONKRÉTNE PLÁN SKUTOČNOSŤ

Výroba Suroviny, náplň, 

práca
700€ 161,98€

Marketing Reklamné

kampane, sociálne 

siete

100€ 0€

Personál Mzdy, odmeny 850€ 21,38€

Administratíva Registračný 

poplatok
5€ 5€

Rizikový fond Odškodnenie 

zákazníka,

nečakané výdavky

103,8€ 77,39€

Spolu 1758,8€ 265,75€

Suma

Príjmy 475,93€

Výdavky spolu 265,75€

Výsledok 

hospodárenia
210,18€

Daň z príjmu(15%) 31,5€

Čistý zisk 178,68€





Počas fungovania našej firmy bolo úlohou oddelenia ľudských zdrojov
koordinovať jej obeh, dbať o profesijný rast zamestnancov a
spravodlivo vyplácať mzdu na základe zaznamenaných odpracovaných
hodín.

Snažili sme sa o udržanie a zlepšovanie vzájomných vzťahov na
pracovisku a aj mimo neho.

Riešili sme prípadné konflikty, dohliadali na produktivitu a zúčastnili sa
na webinároch.

Počas pôsobenia firmy meraki žiadny zamestnanec neukončil alebo mu
nebol ukončený pracovný pomer. Nebol prijatý ani žiadny nový
zamestnanec alebo brigádnik. Dve z našich zamestnankýň prešli na
individuálny študijný plán, a teda sa nezúčastňovali na predaji
produktu.



PLÁN MIEZD

Zamestnanci oddelenia 
financií

0,30€/hod

Zamestnanci oddelenia 
výroby

0,30€/hod

Zamestnanci oddelenia 
ľudských zdrojov

0,30€/hod

Zamestnanci oddelenia 
marketingu

0,30€/hod

Viceprezidenti 2€/obdobie

Prezident 2€/obdobie

Mzdy sme vyplatili v celkovej sume 21,38 
eur za mesiace január, február.

Výšku mzdy sme určili podľa tabuľky a 
množstva vykonanej práce.



Ako v každej firme, aj u nás sme sa museli popasovať s pasívnosťou
Niektorých zamestnancov, či s prekážkami v procese vytvárania finálneho produktu.
Niektorých členov sme museli namotivovať a nájsť tie správne spôsoby,
akými sme mohli docieliť ich aktivitu. Pohár samotný bol taktiež
v začiatkoch problematický. Najprv bol príliš hrubý, neskôr príliš tenký,
potom pretekal, museli sme nájsť ten ideálny balans a vhodnú teplotu.
Chceli sme, aby keksové cesto zmäklo dostatočne, ale nie príliš a aby sa
čokoláda roztiekla, ale nie úplne rozmočila. Všetky tieto prekážky nás ale
posúvali ďalej, zistili sme, čo funguje a čo naopak nie je tá správna cesta.
Myslíme si, že sme mali naozaj jedinečnú príležitosť vyskúšať si spoluprácu
v tíme, ktorá nás s určitosťou bude obohacovať aj v našich budúcich
kariérnych životoch.



Našou víziou do budúcna je naďalej šíriť naše myšlienky, nahradiť automaty
a jednorazové poháre tými jedlými a bezodpadovými. 
Presvedčiť ľudí, že sa to naozaj dá, prípadne presvedčiť firmy, že nie je nutné dávať kávy so sebou
v plastových pohároch. 
Veď existuje možnosť, ktorá neškodí prírode, a zároveň je efektívna a skvelo chutí!



@meraki.srobarova


