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NestBnB, š.f. je študentská firma, ktorá pozostáva z 15 nadaných, jedinečných študentov 

Gymnázia v Kráľovskom Chlmci, z 15 silných osobností, ktorí sa rozhodli, že chcú spoločne 

niečo spraviť pre svoje životné prostredie. K základným ekonomickým otázkam, ktorými sú: 

Čo vyrábať? Ako vyrábať? a Pre koho vyrábať? sa pridružila u nás ďalšia otázka Prečo to 

vyrábať? Naším cieľom bolo a je predovšetkým chrániť a umožniť lastovičkám pobyt u nás. 

Lastovičie hniezda veľmi veľa ľudí ničí, či už kvôli špine, ktorú za sebou nechávajú alebo kvôli 

výzoru svojich domov. Avšak častým problémom ľudí v lete je veľa komárov, ktoré sú práve 

potravou pre lastovičky. Práve preto sme si my vybrali projekt, ktorým vieme pomôcť nielen 

lastovičkám, ale aj ľudom. Podstatou nášho projektu bola výroba ručne vyrobených 

ekologických lastovičích hniezd. Ekologickými hniezdami môžeme predísť znečisteniu 

obytných domov, ktoré lastovičky produkujú pri výrobe vlastných hniezd. A tým, že lastovičky 

nájdu svoje obydlia v našich hniezdach, pomáhame aj ľudom zbaviť sa komárov prirodzeným 

spôsobom a  skrášliť život ľudí každodenným čvirikaním vtákov.  

Našou víziou bolo a je ručne vyrobiť ekologické lastovičie hniezda, ktoré poputujú do 

rodinných domov a panelákov. Hniezda sú estetické, ľahko montovateľné a pomocou nich sa 

snažíme zachrániť množstvo chránených vtákov. Poslaním nášho projektu je ručne vyrobiť 

lastovičie hniezda, ktoré sa najviac podobajú tým pôvodným,  predávať ich v bližšom aj širšom 

okolí, a tým vzbudiť záujem ľudí vážiť si to, čo je cenné a chránené. Naším cieľom je aj naďalej 

jednoduchým spôsobom, ale týždenne precízne vyrobiť 10 kusov lastovičích hniezd a predať 

ich približne 100 kusov do konca apríla 2022. Chceli sme, a naďalej sa budeme snažiť osloviť 

rodiny, ktoré zatiaľ hniezdo nemali, alebo tých, ktorí už hniezdo majú, ale chcú si ich počet 

znásobiť. Na naše prekvapenie si už lastovičie hniezda kúpili aj za hranicami Slovenska, 

poputovali do Rakúska, Maďarska.  
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SWOT ANALÝZA 

 

 

Našu SWOT analýzu, ktorú sme vytvorili na začiatku fungovania našej firmy, hodnotíme 

pozitívne. Počas fungovania našej firmy sme nadobudli množstvo skúseností v oblasti 

podnikania. Bolo pre nás obrovskou výzvou narábať s reálnymi peniazmi, prinášať vážne 

rozhodnutia, naučiť sa komunikovať s okolím, mnohokrát ovládať svoje vlastné ja, prispôsobiť 

sa a rešpektovať svojich kolegov a ich názory a prijať ich.  Pandemickú situáciu sme úspešne 

zvládli, všetok čas sme využili na prípravu našich výrobkov. Počas nútenej karantény, ale aj 

počas prázdnin  sme mnohokrát pracovali doma, rozdeliac si medzi sebou úlohy a jednotlivé 

fázy výroby. Netvrdíme, že sme mali iba pozitívne obdobia, nakoľko sme mali aj hlboké krízy 

a ovládol nás mnohokrát aj pesimizmus. Vždy sa  nám však podarilo pozbierať naše sily, vstať, 

nájsť svetlo na konci tunela a spoločne sa posúvať  vpred.     

 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

PRÍLEŽITOSTI HROZBY 
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 ĽUDSKÉ ZDROJE 
 

Tím oddelenia ľudských zdrojov je zodpovedný za podnikový plán miezd, informácie o mzdách 

a zaznamenávanie dochádzky. Spolu s prezidentom študentskej firmy sme zodpovední za 

udržiavanie podnikovej morálky a snaží sa pomáhať ostatným členom firmy, aby vedeli 

pracovať ako tím. Zároveň počíta a oznamuje výšku miezd a provízií.  

Naše oddelenie ľudských zdrojov má za úlohu koordinovať a riadiť najdôležitejší pilier 

podniku, ľudí.  

Naším cieľom je zabezpečiť:  

 pozitívnu atmosféru na pracovisku a to aj v týchto krízových časoch, 

 udržiavanie morálky a lojality vo firme, 

 motiváciu a odmeňovanie zamestnancov v podobe peňažnej odmeny za prácu – mzdou. 

 

Úloha tímu ľudských zdrojov je asi najťažšou a najzodpovednejšou úlohou spomedzi všetkých 

oddelení. Udržiavanie podnikovej morálky prináša so sebou množstvo konfliktov. Ani v našej 

firme tomu nebolo ináč. Realizujeme pohovory so zamestnancami a riešime možné problémy.  

Vďaka firme, sme sa prvý krát stretli s pojmom zodpovednosť za svojich zamestnancov a ich 

správanie sa voči ostatným. Nakoľko  v našej firme pracuje 15 silných osobností, bolo veľmi 

ťažké docieliť, aby sme sa rešpektovali navzájom, aby sme sa naučili spolupracovať, spolu 

komunikovať a prijali každého takého, aký je. Mnohokrát nás prepadol pesimizmus 

z prípadného neúspechu, a bolo veľmi ťažké motivovať každého kolegu, aby sa ujal svojej 

úlohy aj napriek neúspechu, a aby si našiel svoje miesto v realizácii nášho projektu. Zo začiatku 

bolo hlavnou príčinou nedorozumení, že sa každý zaujímal o druhého, a mnohokrát sme sa 

nesnažili byť lepší a lepší, ale dokazovali sme si, že ten druhý je horší. Trvalo nám určitý čas, 

kým sme si uvedomili, že treba začať pracovať viac na sebe, nad svojimi úlohami a sústredili 

sme sa na to, aby sme si navzájom pomáhali, sústrediť sa na to, aby sme si pomáhali a nie 

navzájom podrážali, aby náš produkt bol hoden predaja zákazníkom. Dospeli sme k tomu, že 

už vieme povedať prepáč, ďakujem a vieme si uznať svoje chyby. Dúfame, že to bude ešte 

lepšie a na konci roka uzatvoríme našu firmu s pozitívnymi myšlienkami a spomienkami na 

túto životnú skúsenosť.       
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Oddelenie ľudských zdrojov má niekoľko špecifických úloh:  

 rozvíjať plán miezd a zaznamenávať údaje týkajúce sa miezd, 

 zaznamenávať dochádzku a údaje do výplatnej listiny (vedie presnú evidenciu a stále 

aktualizuje záznamy vo výplatnej listine, zaznamenáva dochádzku v každom 

výrobnom období, vypočíta mzdy a asistuje finančnému oddeleniu pri príprave výplat), 

 prispievať k úspešnému vedeniu študentskej firmy, 

 robiť pohovory so zamestnancami. Všetky pohovory sú individuálne, osobitne s 

každým pracovníkom, 

 v neposlednom rade zaznamenávame a vedieme dochádzku a údaje do výplatnej listiny, 

  sme takisto zodpovední za rozvoj a potrebné dodatočné vzdelávanie zamestnancov, 

  archivujeme podnikové záznamy ako: záznamy akcionárov, zakladaciu listinu, 

pracovné a ostatné dôležité zmluvy a ustanovenia.  

 

PLÁN ODMEŇOVANIA PRACOVNÍKOV 
 

         

        1. Hodinová mzda radových zamestnancov bola stanovená na 0.40€/hodinu. 

        2. Vedúcim pracovníkom sme stanovili mzdu 2€ za mesiac. Za 7 mesiacov           

fungovania  študentskej firmy to činí 724€.  
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MARKETINGOVÉ STRATÉGIE  
 

Náš marketingový tím je zodpovedný za vytvorenie a rozvoj marketingovej stratégie  firmy.  

Stanovili sme si niekoľko špecifických povinností ako vytvoriť a plniť marketingový plán, čo 

zahŕňalo: stanovanie férovej ceny, naplánovanie spôsobu propagácie, distribučnú stratégiu, 

rozvíjať verejné kampane, neustále aktualizovať údaje o predaji, riadiť zásoby hotových 

výrobkov a zaznamenávať údaje o uskutočnenom predaji, informácie o dosiahnutých 

províziách odovzdať oddeleniu ľudských zdrojov, informácie o príjmoch z predaja a s tým 

súvisiace doklady odovzdať finančnému oddeleniu a hlavne prispievať k úspešnému vedeniu 

študentskej firmy. Snažíme sme sa ukázať nezávislosť a schopnosť byť lídrom predaja. S 

ohľadom na náš výrobok máme niekoľko všeobecných, ale aj veľmi špecifických úloh.  

Marketing našej firmy neslúži len na propagáciu firmy a produktu, ale aj na upriamenie 

pozornosti obyvateľov nášho regiónu Medzibodrožia na klesajúci počet lastovičiek, ktorých 

prežitie v značnej miere závisí od prístupu samotných ľudí.  

Dbáme na životné prostredie nielen daným produktom, ale aj šetrným procesom od výroby cez 

balenie až po dodanie k zákazníkovi. 

Pri rozhodovaní o produkte nám pomohol prieskum trhu, ktorým sme zistili, že 72.7% 

respondentov by si toto ekologické ručne vyrobené lastovičie hniezdo kúpilo. Cieľom nášho 

projektu bola alternatívna výroba lastovičích hniezd, ktoré uľahčia život nielen lastovičkám, 

ale aj nám ľuďom.  

Náš produkt sme detailnejšie predstavili naším zákazníkom prostredníctvom facebookovskej a 

instagramovej stránky NestBnB. Na stránkach pravidelne zverejňujeme aktuálne informácie 

ohľadom kúpy tovaru, výroby a jeho použitia.  

Analýzou konkurencie na slovenskom trhu sme zistili cenu, ktorá sa pohybuje okolo 15-20 

eur/ks. Naša cena teda oproti konkurencii bola prijateľnejšia, a to 12 eur/ks. V Medzibodroží 

sme boli prví, ktorí vyrábali takéto ručne vyrobené lastovičie hniezda. Keďže sme sa orientovali 

hlavne na náš región, oproti konkurenčným firmám sme mali tú výhodu, že sme boli blízko k 

našim zákazníkom.  

Zameriavame sme sa na zákazníkov, ktorými sú ľudia z bežných domácností, ktorým nie je 

ľahostajné životné prostredie a ochrana takých užitočných vtákov ako sú lastovičky.  

Prostredníctvom osobných stretnutí a prednášok s našimi zákazníkmi, sa snažíme vzbudiť v 

nich dôveru a spokojnosť. S reklamou sme začali na sociálnych sieťach. Propagácia nášho 

produktu prebieha aj toho času aj pomocou školského i mestského rozhlasu, s osobným 

pohovorom so žiakmi, rodičmi, učiteľmi a známymi. Pomocou nášho konzultanta sme sa dostali 
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do televízie RTVS a do verejnoprávnych spravodajstiev národnostných menšín v programoch 

M1, MTVA V4. Mali sme šancu sa dostať aj do časopisov M7, Bumm, Chlmecké názory. 

 

 

ODDELENIE VÝROBY 
Výrobný tím je zodpovedný za objednávanie surovín a materiálu pre výrobu produktov našej 

študentskej firmy, stanovovanie cieľov výroby, rozvoj výrobnej stratégie a kontrolu kvality.  

Členovia nášho výrobného tímu majú nasledovné zodpovednosti: vykonať prieskum trhu pre 

daný druh materiálu, zabezpečovať nákup a dodávku materiálu od dôveryhodných dodávateľov 

za prijateľné ceny - zhodnotiť náklady, dostupnosť a kvalitu dodávok materiálu, priebežne 

kontrolovať spotrebu materiálu, viesť evidenciu materiálu na účtovných dokladoch. Ak je to 

potrebné, objednať ďalší materiál, kontrolovať všetky dodávky - úplnosť dodávky a možné 

poškodenie, prijímať zodpovednosť za účinnosť výroby.  

 

PRODUKT – LASTOVIČIE HNIEZDO 

Naše lastovičie hniezda sú ekologickým produktom, ktorý sme vyvinuli na záchranu lastovičiek 

v našom okolí. Hniezda sme vyrábali v priestoroch Gymnázia v Kráľovskom Chlmci, ktoré sme 

dostali do prenájmu. Hniezda boli vyrábané z prírodných materiálov- najmä z pilín ihličnatých 

drevín, ktoré sme dostali ako sponzorský dar od miestneho podnikateľa, a ktoré neporušujú 

ekologické myslenie ľudí a neskôr z nich nevznikne žiadna ekologická záťaž pre náš ekosystém.   

 

MATERIÁL NA VÝROBU PRODUKTU 

Na prípravu samotného lastovičieho hniezda bola potrebná vopred pripravená forma na 

hniezdo, piliny z ihličnatých stromov, sadra, voda. Samozrejme sme potrebovali aj pomôcky 

ako brúsny papier, štetec, mikroténové vrecúško, nádoby na zmiešanie prísad. Pre zachovanie 

prirodzenej zemitej farby hniezda sme použili zeminu krtinca, ku ktorej sme pridali vodu a 

trocha  lepidla na spevnenie.   

Na prípravu formy bol potrebný: 

- polystyrén, lepiaca páska, nožík a fixka. 

Na prípravu šablóny sme potrebovali: 

• 1 ks polystyrénu s hrúbkou 8 cm s rozmermi 20x20 cm,  

• 1 ks polystyrénu s hrúbkou 15 cm s rozmermi 20x20 cm, 

• 1 ks polystyrénu s hrúbkou 2 cm s rozmermi približne 23x20 cm (z boku).  
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Kusy polystyrénu sme poskladali a celý blok sme oblepili lepiacou páskou. Na vrch polystyrénu 

sme položili šablónu lastovičieho hniezda s výškou 17 cm a so šírkou 15 cm. Šablóna musela 

byť presne položená nad bočnú stranu polystyrénu. Šablónu sme obkreslili a šikmo sme zrezali 

nožíkom. Lastovičie hniezdo sme postupne vyrezávali, až kým sme nedosiahli hĺbku hniezda 

približne 9 cm. Tupým nožom sme prešli steny hniezda, aby boli obrysy jemnejšie. Bolo  

dôležité, aby sme na jeho zadnej časti (z boku) dostali jemnú plochu, ktorá je pri lepení dôležitá. 

Keď forma bola hotová, na prednej strane sme si vyznačili fixkou stred hniezda. Neskôr to malo 

význam pri tvorbe vchodu do hniezda. 

Pre možnosť výroby viacerých hniezd naraz sme vyrobili najprv 6 ks šablón, ktoré nám však 

spôsobovali nemalé trápenia, nakoľko bolo veľmi ťažké vyrezať 6-krát rovnako hlbokú šablónu 

a takého istého tvaru.  Nakoniec sme vedeli použiť iba 4, ktoré si boli navzájom najviac 

podobné. Tu chceme podotknúť, že sme si vedomí, že lastovičky si budujú hniezda rôzneho 

tvaru. Naším cieľom však bolo, aby naši zákazníci dostali v prípade kúpy viacerých hniezd 

pomerne rovnaké hniezda, lepšie povedané hniezda podobného tvaru a veľkosti. 

 

PRIEBEH VÝROBY HNIEZDA PRE BELORÍTKY OBYČAJNÉ 

Táto fáza práce predstavovala najviac výziev. Správny pomer použitého materiálu sme 

odhadovali dlhší čas, trvalo to dlhé hodiny a dni, kým sme odhadli tú správnu konzistenciu 

hmoty, čo spôsobovalo veľakrát napätie. Začiatočná fáza výroby prešla mnohými pokusmi 

a naše prvotné hniezda pristáli mnohokrát v smetnom koši. Každý má totiž inú veľkosť dlaní, 

a práve od množstva pilín, ktoré sme vymeriavali za hrsť, sa odvíjala kvalita hmoty potrebnej 

na prípravu hniezda.  Akonáhle sme odhadli ten správny pomer, pokračovalo to už ako po 

masle. Pri výrobe hniezda postupujeme nasledovným spôsobom:  

Do misky nasypeme za dve hrste pilín z ihličnatých stromov. Keď máme malú dlaň, netreba sa 

báť pridať troška viac alebo sa odporúča použiť odmerku na suché potraviny, a po stanovení 

správneho pomeru používať radšej množstvo namerané pomocou odmerky. K pilinám pridáme 

6 polievkových lyžíc modelárskej sadry a zmes najprv na sucho premiešame. Následne pridáme 

vodu a celú zmes znovu premiešame. Vodu pridávame v takom množstve, aby zmes nebola 

príliš mäkká.  

Keď je zmes hotová, vnútro pripravenej šablóny vystelieme primerane hrubým mikroténovým 

vrecúškom alebo fóliou, ktorá nám bude slúžiť pre ľahšie vyberanie hniezda. Pripravenú zmes 

dobre prepracujeme rukami, akoby do tvaru gule, a keď je dosť tuhé, potom ho začneme ukladať 

do pripravenej formy. Začíname od zadnej strany hniezda, jemne prehladíme. Dbáme na to, aby 

hrúbka stien nebola hrubšia ako 1 cm. Po vyložení celej formy rukou upravíme a vyhladíme 
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hniezdo, aby bolo čo najhladšie. Potom si pripravíme vodu a  štetcom pretrieme jemne okraje 

a steny hniezda, čím zakryjeme vzniknuté odtlačky a narovnáme tak povrch hniezda. Hmota 

nesmie byť príliš premočená. Na prednej strane hniezda vymodelujeme vchod do hniezda, do 

tvaru trojuholníka o hĺbke 2,5 cm a dĺžke 4 cm. Radšej nechajme trošku väčší otvor - belorítky 

si prípadne hniezdo doplnia blatom. Otvor nech v žiadnom prípade nie je menší, aby mali 

dostatočné miesto pre vchod.  Znova namočenými rukami zahladíme steny hniezda. Takto 

vytvorené hniezdo necháme sušiť cca 10 minút. Stuhnuté hniezdo vyberieme z formy pomocou 

mikroténového vrecúška. Hniezdo necháme poriadne vyschnúť 1 – 2 dni. 

Keď je hniezdo dostatočne vysušené, zbrúsime jeho okraje a pomocou brúsneho papiera 

vytvoríme hladký povrch  vonkajších i vnútorných stien hniezda. Pri brúsení treba dbať o to, 

aby boli steny hniezda, ktoré sa budú pripevňovať na steny domov, úplne rovné. Je dobré, ak si 

vždy vyskúšame priložiť hniezdo na plochu, ktorá sa podobá rohu stien.  

Pre získanie prirodzenej farby hniezda, aké si lastovičky budujú použijeme zeminu z krtinca, 

ktorú zmiešame s vodou a touto zmesou potrieme vonkajšie strany hniezda. Pridáme iba štipku 

lepidla na tapety, aby sa blato udržalo na stenách hniezd. Treba dbať o to, aby sme časti hniezda, 

ktoré sa bude pripevňovať na stenu, nechali bielymi a na hladkými.  

Toto bola príprava hniezda belorítky obyčajnej. Ak by sme vyrábali hniezdo pre lastovičky 

obyčajné, tak rozdiel by bol iba v tom, že lastovičky obyčajné nepotrebujú mať pripravený 

vchod na prednej strane hniezda, ony majú celé hniezdo z vrchu otvorené a na steny sa hniezda 

pripevňujú pomocou pripraveného drôtu, ktorý je pripevnený na hniezde. 

 

LEPENIE – PRIPEVŇOVANIE HNIEZD NA STENY OBYTNÝCH DOMOV 

Do balenia s hniezdom prikladáme návod na použitie, t.j. návod na pripevnenie hniezd na steny 

obytných alebo úžitkových domov. Pripevnenie nie je vôbec náročné, zvládne to každý.  

Miesto, kde sa bude hniezdo pripevňovať, pretrieme handričkou, aby bolo suché a čisté. Hornú 

časť hotového hniezda lastovičky obyčajnej, ktoré sme nechali na bielo, pretrieme mokrou 

handrou alebo vatou dva- až trikrát. Potom tieto miesta pretrieme lepidlom. Lepidlo nanášame 

na celú hornú a zadnú časť hniezda a následne hniezdo prilepíme na stenu. Hniezdo priložíme 

na určené miesto a silne pritlačíme tri až štyri sekundy celou silou, aby sme videli, že sa lepidlo 

roztláča po okrajoch.  

Tieto hniezda sa využívajú na steny z rôznych materiálov (omietky, drevo, betón). 
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ODDELENIE FINANCIÍ  

 

Tím financií mal za úlohu počas fungovania našej študentskej firmy dohliadať na kolobeh 

finančných prostriedkov v rámci firmy a zachytávať vývoj kľúčových finančných faktorov, ku 

ktorým patria predovšetkým nízke náklady a primerane vysoké výnosy z predaja výrobkov. Na 

začiatku nášho podnikania sme začali podnikať z pôžičky vo výške 100,- EUR, ktorú nám 

poskytol pán riaditeľ našej školy, PaedDr. Gabriel Dobos. Tieto finančné prostriedky sme 

potrebovali na zabezpečenie materiálu, potrebného na výrobu šablóny a prvého prototypu 

nášho výrobku, ktorý sme chceli predstaviť našim akcionárom na valnom zhromaždení. 

Z týchto finančných prostriedkov sme vedeli zabezpečiť aj občerstvenie na valné zhromaždenie 

akcionárov našej firmy. Po predaji 100 ks akcií vo výške 2,- EUR/ks a po odrátaní hodnoty 

zakúpeného materiálu, sme reálne vlastnili cca. 250 eur, ktoré sme začali využívať na nákup 

potrebného materiálu na čoraz vyššiu kapacitu výroby. Pri nákupe materiálu potrebného na 

výrobu hniezd a na nákup pomocného materiálu dohliadali pracovníci nášho oddelenia. Cieľom 

bol nákup materiálu za čo najlepších cenových podmienok. Naučili sme sa robiť prieskumy 

trhu, porovnávali sme ceny a kvalitu nami požadovaného materiálu počnúc sadrou, cez lepidlo 

až po materiál potrebný pre dizajnové a ekologické balenie nášho produktu ako krabice, drevitú 

vlnu a rozhodovali sme o najvýhodnejšej ponuke.      

Naše oddelenie dbá o ekonomické využitie všetkých prostriedkov, zaznamenáva každý pohyb 

prostriedkov na účtovných dokladoch, vedie účtovníctvo. Je pre nás dôležité, aby naši 

zamestnanci dostávali mzdy v dohodnutom termíne.  Vždy pritom dohliadame na ekonomické 

ukazovatele ako sú príjmy a výdaje. V súčasnom období máme predaných 48 ks hniezd, čo činí 

576 ,-EUR a tvorí polovicu nášho plánu. Z príjmov sme vyplatili našich zamestnancov za 4 

mesiace, vrátili sme pôžičku a pravidelne nakupujeme materiál, potrebný pre výrobu výrobku.  

Napriek všeobecným ekonomickým podmienkam, ktoré sú ovplyvnené pandemickou krízou, 

naša firma dosahuje pozitívny vývoj v kľúčových finančných indikátoroch tak z krátkodobého, 

ako aj z dlhodobého hľadiska. V nasledujúcom období očakávame nárast predaja výrobkov 

a rast výnosov, nakoľko v tomto období je sezóna pre príchod lastovičiek na naše územie. 

Máme zaznamenané objednávky na nákup väčšieho počtu hniezd, čo svedčí o našej dobrej 

pozícii aj  napriek pretrvávajúcim neistotám vyplývajúcim zo súčasnej situácie. Pevne veríme, 

že náš cieľ predať 100 ks hniezd bude reálny a budeme radi, ak sa nám podarí predať aj viac. 
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Príjmy z podnikateľskej činnosti (Tržby) 

 Suma 

Príjmy z predaja tovaru 0,00€ 

Príjmy z predaja výrobkov 576,00€ 

Príjmy z predaja služieb 0,00€ 

Iné príjmy 0,00€ 

Príjmy spolu 576,00€ 

 

Výdavky na podnikateľskú činnosť 

 Suma 

Výdavky na materiál 151,40€ 

Výdavky na nákup tovaru 0,00€ 

Mzdy 212,80€ 

Iné výdavky 28,20€ 

Výdavky spolu 392,40€ 

 

                                           Výsledok hospodárenia 

 Suma 

Príjmy spolu 576,00€ 

Výdavky spolu 392,40€ 

Výsledok hospodárenia 183,60€ 

Daň z príjmu študentskej firmy splatná do JA Slovensko 27,54€ 

Čistý zisk 156,06€ 

 

Pomocné výpočty   

Počet ks emitovaných akcií 100 

Nominálna hodnota jednej akcie 2,00€ 

Celková hodnota upísaných akcií  200,00€ 

Dividenda na akciu 1,00€ 

Celkovo vyplatené dividendy  100,00€ 

 

ku dňu 25.3.2022 

 

    

        Mgr. Bernadeta Oláhová 



 
 

ZHRNUTIE 
 

Naša firma je na polceste v napĺňaní svoje cieľov. Veríme, že náš plán do konca fungovania 

našej firmy naplníme a splníme všetky sľuby, ktoré sme voči akcionárom a voči všetkým 

zamestnancom. Pevne veríme a sme presvedčení o tom, že naším produktom robíme dobrú vec,        

pomáhame milým a užitočným zvieratkám, chránime svoje životné prostredie a pomáhame vo 

veľkej miere aj nám ľuďom.   

 

„Jedna lastovička možno nespraví leto. Čím viac ich ale bude, tým bude leto krajšie.  

A my budeme radi, že sme k tomu svojou troškou prispeli.“ 

  


