
MUB-LINE SPECIÁL 9. 6. 2021 
SOUTĚŽ: NEJKREATIVNĚJŠÍ PROJEKT ODPOVĚDNÉHO PODNIKÁNÍ FIKTIVNÍ FIRMY 
Název fiktivní firmy: DENIM, s. r. o., Levoča 

E-mail fiktivní firmy:  denim@spoznajnas.sk 

Předmět podnikání fiktivní firmy:  predaj výrobkov z riflí, recyklácia riflí 

Název školy a adresa školy: 

 

Spojená škola internátna 
SOŠ pre žiakov so zrakovým postihnutím internátna 
Námestie Štefana Kluberta 1, 054 01  Levoča 

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

Lea Sopková 
Barbora Tomášová 
Dominika Krajňáková 

Datum zpracování: 3. 6. 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 %“).  

 

 

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

 

 

 

 

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

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

 

Cieľom projektu zodpovedného podnikania cvičnej firmy „DENIM, s. r. o., Levoča“  je:  

 aby z našej činnosti a výsledkov podnikania mal prospech široký okruh ľudí 

 vytváranie hodnoty pre spoločnosť, vďaka čomu môže firma dlhodobo prosperovať 

 recyklácia nepotrebného šatstva (riflí) 

 nové ponuky práce pre nezamestnaných 

 ochrana životného prostredia 

Včera tvoje rifle – dnes tvoja kabelka! 

Recykláciou odevov (riflí), z ktorých dokážeme vyrobiť rôzne druhy kabeliek a tašiek výrazne (takmer 
o 60 %) znížime zaťaženosť životného prostredia.  

Firma DENIM, s. r. o. z Levoče vznikla ako firma zodpovedného podnikania. A chce ňou aj ostať. 
Už samotný predmet podnikania našej firmy – výroba a predaj produktov z riflí –má výrazný 
ekologický a ochranársky podtext. Vyrábané produkty sú produkty ekologické, hospodárne, 
prospešné rozvoju jedinca i spoločnosti. Riešenie globálnych problémov týkajúcich sa životného 
prostredia plánuje cvičná firma DENIM, s. r. o. Levoča realizovať aj v spolupráci s Mestom Levoča 
a Úradom práce, sociálnych veci a rodiny v Poprade, pracovisko Levoča. Spolupráca s Mestským 
úradom v Levoči by spočívala v zabezpečení nových kontajnerov na zber opotrebovaného 
šatstva, prioritne riflí. Tie by boli rozmiestnené na jednotlivých sídliskách a v obytných zónach 
mesta. S úradom práce, sociálnych vecí a rodiny by sme zabezpečili ponuku rekvalifikačných 
kurzov pre evidovaných obyvateľov mesta a okresu Levoča. Ich absolvovaním by získali zručnosti 
týkajúce sa spracovania starých riflí na nové výrobky z nich. Je  veľmi  veľa možností  ako daný, už 
nepotrebný produkt spracovať. Zo starých riflí môže byť kabelka, taška, ruksak do školy, 
peračník, kozmetické puzdro, ozdobný vankúš či zaujímavý rifľový náhrdelník alebo náušnice. 
Rekvalifikovaní zamestnanci by našli svoje pracovné uplatnenie v chránenej dielni, ktorá by bola 
zriadená pri našej škole (firme). 
 



 

 

 

 

 

 

 

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

budete potřebovat? Stručně specifikujte): 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prínosom tohto projektu a zodpovedného správania  našej cvičnej firmy v spolupráci s inými 
inštitúciami mesta by bolo:  

 úprava a vyčistenie obytných zón a sídlisk v meste Levoča od nepotrebného šatstva 

 výchova obyvateľov k uvedomelému a zodpovednému správaniu sa k svojmu okoliu 

 ochrana životného prostredia 

 možnosť rekvalifikácie obyvateľov mesta a okresu Levoča 

 zvýšenie zamestnanosti v okrese Levoča 

 rozšírenie ponuky vlastnoručných výrobkov na trhoch mesta organizovaných pri rôznych 
príležitostiach Mestom Levoča 

 recyklácia starých riflí na nové produkty 
 

SPOSOB A RÁMCOVÝ NÁVRH MOŽNEJ REALIZÁCIE 
Spoločný projekt zodpovedného podnikania by sme začali realizovať od septembra 2021 
nasledovne: 
 

9/2021  nákup kontajnerov na textil 
rozmiestnenie a osadenie kontajnerov na vybraných miestach 
zber opotrebovaného a nepotrebného šatstva (riflí) 

  10 ks x á 800,-- € = 8 000, -- €  
zabezpečí Mesto Levoča 

 
9/2021  rekvalifikačný kurz krajčír/-ka 
  cca 248 hodín (teória 133 hodín, prax 115 hodín) 
  trvanie 2 – 3 mesiace 
  zabezpečí Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad, 
  pracovisko Levoča 

 
 10/2021 trvanie a absolvovanie rekvalifikačného kurzu 
   zber opotrebovaného a nepotrebného šatstva (riflí) 
 
 11/2021 trvanie a absolvovanie rekvalifikačného kurzu 

šitie produktov z riflí v dielňach našej firmy, prípadne v domácom 
prostredí rekvalifikovaných uchádzačov o zamestnanie 

  
12/2021 šitie produktov z riflí v dielňach našej firmy, prípadne v domácom 

prostredí rekvalifikovaných uchádzačov o zamestnanie 
 

12/2021             príprava nových produktov z recyklovaných riflí na stánkový predaj  
                            pri príležitosti tradičných vianočných trhov mesta Levoča 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

PŘÍLOHY (fotografie aj.) NIE SÚ 

 

 

Vyplňte, prosím, nejpozději do 4. června 2021, uložte v PDF (název souboru: jméno Vaší FIF) 

a zašlete (+ případné PŘÍLOHY) v jedné zprávě na adresuradek.maxa@mup.cz 

a do předmětu zprávy uveďte: „SOUTĚŽ PROJEKT – název Vaši fiktivní firmy“.  

FINANČNÝ ODHAD PROJEKTU 
 

Kontajner na textil slúži na zber a recykláciu použitého oblečenia v meste. Je uzamykateľný 
a zabezpečený proti krádežiam hodeného textilu. Je vyrobený z kvalitného zinkovaného plechu.  
Cena – 800,- €/ks. Mesto Levoča plánuje zakúpiť 10 ks, t. j. účasť v tomto projekte by mesto vyšla 
na 8 000,-- €. Túto sumu by mesto vyčlenilo zo svojho rozpočtu. 
Ďalšie veľké výdavky firma nepredpokladá. Krajčírske dielne máme vybavené potrebnými šijacími a 
vyšívacími strojmi. Šikovné krajčírky získame absolvovaním rekvalifikačního kurzu organizovaného 
úradom práce. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny poskytuje aj možnosť, kedy rekvalifikovaní 
zamestnanci môžu požiadať o príspevok na samozamestnanie, ktorým je možné okrem 
materiálového vybavenia vlastného podnikania, financovať aj svoje mzdové a odvodové nároky.     
 

mailto:radek.maxa@mup.cz

