
MUB-LINE SPECIÁL 9.6.2021 
SOUTĚŽ: NEJKREATIVNĚJŠÍ PROJEKT ODPOVĚDNÉHO PODNIKÁNÍ FIKTIVNÍ FIRMY 

 
Název fiktivní firmy: 21 kapkejks, s.r.o. 

E-mail fiktivní firmy:  21kapkejks(at)gmail.com 

Předmět podnikání fiktivní firmy:  Kapkejkáreň – netradičná pekáreň a poskytovateľ 
cateringových služieb 

Název školy a adresa školy: OA Hlohovec, Tehelná 4, 92001 

Zpracovatelé projektu (jméno a příjmení 
studentů, kteří vypracovali projekt): 

Teamová práca celej skupiny, do tabulky prepísala: Viktória 
Gulová 

Datum zpracování: 27.5.2021 

 

NÁZEV PROJEKTU odpovědného podnikání:  

 

 

CÍL PROJEKTU odpovědného podnikání 
(specifikujte max. v pěti bodech cíle Vašeho projektu, buďte struční, ale výstižní): 

       

 cí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZÁKLADNÍ POSLÁNÍ PROJEKTU odpovědného podnikání 
(zkuste vyjádřit JEDNOU větou poslání (premisu) Vašeho projektu odpovědného podnikání, např. 

„Zavedením systému vratných obalů snížíme spotřebu plastů na naše produkty až o 90 %“).  

 

                    

 

 

Našim prvoradým cieľom je zanechať čo najmenšiu uhlíkovú stopu a prispieť tak k ochrane 

a prezervácii zdravia ľudí a životného prostredia všeobecne, pre dobro ďalšiích generácií. 

Dielčie ciele zahŕňajú: 

1. Úplné vylúčenie používania jednorázových plastov a prechod na využívanie ekologických 

obalových materiálov, 

2. Prejsť na bezodpadové hospodárstvo cirkulárnej ekonomiky inovatívnymi postupmi 

založenými na spolupráci s lokálnymi firmami a podporiť tak regionálny rozvoj, 

3. Využívať obnoviteľné zdroje - slnečnú energiu, 

4. Prechodom na bio ingrediencie podporiť zdravie populácie, 

5. Zvýšiť povedomie verejnosti o bio-ekologicky hospodáriacich firmách a ich pozitívnom 

vplyve nielen na životné prostredie ale aj na zdravie populácie. 

 

Bio-Eko-kejk – budúcnosť je v našich rukách 

Zavedenie ekologického systému výroby a následné získanie Certifikátu Európskeho BIO loga na našich 

výrobkoch a spustenie výroby značky Bio-Eko-kejk do konca roka 2022. 

 



STRUČNÝ POPIS PROJEKTU A JEHO PŘÍNOS (max. 20 vět): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EÚ zmenila koncom roka 2020 svoje pravidlá ohľadne ekologického poľnohospodárstva 

a biopotravín, ktoré by mali ešte viac zvýšiť ich kvalitu. Myslíme si, že aj dôsledkom 

týchto pravidiel stále viac a viac spotrebiteľov kupuje produkty, ktoré sú vyrábané 

z prírodných látok, alebo ktoré vznikli prírodnými procesmi. Bio potraviny sú na 

vzostupe, my však chceme ísť ešte o kúsok ďalej. Chceme rozšíriť ponuku bio potravín 

na Slovensku o našu novú značku Bio-Eko-kejk, teda nielen aby minimálne 95% prísad 

našich sladkostí pochádzalo z ekologického poľnohospodárstva (tak ako to vyžaduje 

legislatíva EU pre označovanie výrobkov BIO), ale zároveň aby naša firma fungovala čo 

najviac ekologicky na všetkých jej úrovniach. 

Aby sa naša značka stala symbolom bio-ekologických sladkostí, dala si naša firma za 

cieľ postupne plne prejsť na zásady ekologickej výroby, čo znamená trvalo udržateľný 

systém rešpektujúci životné prostredie, využívajúci zodpovedne energiu a prírodné 

zdroje a prispievajúci k udržaniu ekologickej rovnováhy a kvality života ľudí – našich 

zákazníkov. 

V praxi to bude znamenať: Úplné vylúčenie používania jednorázových plastov v našej firme a 

prechod na využívanie obalových materiálov, ktoré sú plne recyklovateľné alebo už vyrobené 

z recyklovaných materiálov, na návratný obalový materiál, ako aj na „jedlé“ materiály. 

Plánujeme používať voskované servítky, ktoré sa dajú používať opakovane, využívať vlastné 

obaly zákazníkov, ktoré si prinesú so sebou, resp. ponúknuť variantu balenia našich produktov 

do vratných obalov, ktoré zákazník môže vrátiť, prípadne u nás znova použiť. Kapkejky 

budeme piecť bez papierových košíčkov, prípadne v košíčkoch, ktoré sú vyrobené z „jedlého“ 

papiera. Ozdoby na kapkejky jedine z jedlých biologicky rozložiteľných surovín. 

Európske BIO logo na výrobkoch zaručuje, že pri výrobe boli dodržané všetky pravidlá pre 

výrobu ekologických potravín. V prípade už spracovaných potravín, ako sú naše kapkejky, toto 

logo zaručuje, že minimálne 95% prísad pochádza z ekologického poľnohospodárstva. Budeme 

musieť preto začať spolupracovať s dodávateľmi, ktorých ingrediencie spĺňajú túto požiadavku, 

plánujeme osloviť a nadviazať spoluprácu s regionálnymi výrobcami a dodávateľmi BIO 

ingrediencií zo Slovenska, aby sme zároveň podporili našu domácu produkciu. 

Chceme prejsť na bezodpadové hospodárstvo cirkulárnej ekonomiky inovatívnymi postupmi. 

Odpady živočíšneho a rastlinného pôvodu budeme poskytovať farmám v regióne na skŕmenie 

a výrobu biomasy. Faktúry a bločky chceme plne nahradiť elektronickou formou – zasielaním 

na E-maily, prípadne prevedením na QR kódy. Zavedením databázy našich zákazníkov si títo 

budú môcť kedykoľvek pozrieť ich bločky od nás v elektronickej podobe na ich zákazníckych 

účtoch. Plánujeme začať využívať obnoviteľné zdroje, konkrétne slnečnú energiu. Požiadali sme 

o grant Slovenské Elektrárne a s ich príspevkom namontujeme na strechu našej firmy solárne 

panely, ktoré nám zabezpečia ohrev vody a čiastočne aj kúrenie v objekte. Takisto budú slúžiť 

na nabíjanie elektrických bicyklov a firemného elektrického auta.  

 

-  



ZPŮSOB A RÁMCOVÝ NÁVRH MOŽNÉ REALIZACE (Jak a kdy chcete projekt odpovědného podnikání 

realizovat? Uveďte STRUČNĚ konkrétní dílčí kroky možné realizace.): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ODHAD NÁKLADŮ PROJEKTU (Co Vás bude rámcově příprava a realizace projektu stát? Co všechno 

budete potřebovat? Stručně specifikujte): 

 

 

 

 

 

  

 

 

1. Cieľ ekologických obalových materiálov + podpora regiónu: je už čiastočne splnený, plasty 

už nepoužívame,  predpokladáme, že do konca roka 2021 plne prejdeme na systém 

využívania vratných obalov, obalov na opakované použitie a jedlých obalov. Momentálne 

hľadáme vhodných dodávateľov z nášho regiónu. 

2. Cieľ bezodpadového hospodárstva: s mnohými farmami už sme nadviazali spoluprácu o 

odoberaní zvyškov z našej výroby, postupne prechádzame na virtuálny systém bločkov a 

faktúr. Do konca 2021 by malo oboje fungovať. 

3. Cieľ získať označenie EÚ BIO potravín + podpora regiónu: minimálne 95% prísad našich 

sladkostí musí pochádzať z ekologického poľnohospodárstva. Nadviažeme spoluprácu 

s regionálními BIO farmami a dodávateľmi. S mnohými už spolupracujeme, mnohých sme 

už oslovili, mnoho z našich ingeriencií už je BIO, momentálne riešime dohody o spolupráci a 

dodávkách surovín. Bude nasledovať skúšobná výroba s danými surovinami, ucelíme 

výrobný postup a požiadame EÚ o značku BIO. Cieľom je do konca roka 2021 požiadať, 

keďže proces schvaľovania žiadosti je pomerne náročný a dlhý. 

4. Cieľ prechodu na obnoviteľné zdroje: získali sme grant od Slovenských Elektrární, a.s. vo 

výške 15.000 Eur na namontovanie 4 ks solárnych panelov na strechu našej firmy, tieto nám 

zabezpečia ohrev vody a čiastočne aj kúrenie v objekte. Takisto budú slúžiť na nabíjanie 

elektrických bicyklov a firemného auta. Kúpime 2 ks elektrických bicyklov a elektrické auto 

na lízing. Dodávateľa momentálne vyberáme. Rozvoz našich výrobkov budeme následne 

realizovať týmito ekologickými prostriedkami. Realizácia týchto cieľov je do konca roka 

2022, pretože dovtedy musí byť grant využitý. 

5. Cieľ zvyšovania povedomia verejnosti o bio-ekologicky hospodáriacich firmách a ich 

pozitívnom vplyve nielen na životné prostredie ale aj na zdravie populácie: plníme 

priebežne našimi PR aktivitami a budeme plniť aj naďalej v súčinnosti s plánmi 

marketingového oddelenia a aj v závislosti od pandemickej situácie. 

 

 

 

 

Sme veľmi radi, že sme dostali grant na slnečné kolektory od Slovenských Elektrární, a.s. To nám uštrilo 

veľmi veľa prostriedkov. 

Jednou z najväčších položiek financovaných z vlastných zdrojov bude kúpa elektrických bicyklov a 

elektrického auta. Momentálne sme v jednaní s viacerými dodávateľmi, zvažujeme ich ponuky. Cena auta 

cca 18.000 Eur (Renault), plánujeme na lízing. Ďalší náklad bude batéria, zvažujeme jej kúpu alebo 

prenájom, keďže stojí 12.000 Eur. Dodávateľa elektrických bicyklov tiež vyberáme, rátame s cenou 1500 

Eur. Zatiaľ najlepšiu ponuku na leasing máme 9000 Eur + 500 Eur/mesiac. 

Získanie označenia BIO nebude vyžadovať náklady, ak vyhlásenie o zhode vykonáme sami. Momentálne 

konzultujeme, či využiť služby notifikovaného orgánu. Za ich služby však budeme musieť samozrejme 

zaplatiť. Výšku poplatku musíme zobrať do úvahy, pretože sme zatiaľ pomerne mladá nová firma. 

Všetko ostatné tu nespomenuté vieme vyriešiť a obstarať z vlastných zdrojov. 

 



PŘÍLOHY (fotografie aj.) ANO, konkrétně:  

Prieskum trhu a nové logo 

 

 

 

 


