
MUB-LINE SPECIÁL 9.6.2021 
 

SOUTĚŽ: NEJKREATIVNĚJŠÍ PROJEKT ODPOVĚDNÉHO PODNIKÁNÍ FIKTIVNÍ FIRMY 

 

Název fiktivní firmy: NED Slovakia, s. r. o. Zvolen 
  

E-mail fiktivní firmy: nedsksro@gmail.com 
  

Předmět podnikání fiktivní firmy: Ponuka, stavba a predaj nízkoenergetických domov 
  

Název školy a adresa školy: Súkromná stredná odborná škola podnikania 

 Námestie mládeže 587/17, 960 01 Zvolen 

  

Zpracovatelé projektu (jméno a příjmení Nikola Vingerová 

studentů, kteří vypracovali projekt):  

Datum zpracování: 03. 06. 2021 

 
 

NÁZEV PROJEKTU odpovědného podnikání:  
 

Spolu pre lepšiu budúcnosť 
 

 

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

 
- Výstavba nízkoenergetického domu za účelom rekreačného pobytu (modulový dom)  
- Úspora financií, energie ako pridaná hodnota pre zákazníka  
- Organizácia školy v prírode, pre deti z detského domova Ratolesť Tŕnie  
- Týždenná dovolenka pre zamestnancov s ich rodinami 

 
- Spolupráca so slovenskou firmou s textilným odpadom na výrobu izolačných materiálov a využívanie ich 

pri stavbe 
 
 

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 %“).  
 

- Šetrenie energie, 43 % úspora financií pri užívaní nízkoenergetických domov oproti klasickým 
domom konečného spotrebiteľa 

 

 

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

1. Nízkoenergetické domy- čerpanie energie z obnoviteľných zdrojov (tepelné čerpadlo, solárne panely, 
kolektory, fotovoltaické systémy, samonosná podzemná nádrž na zber zrážkovej vody)  
Prínos- náš projekt týmto zníži náklady na bývanie na takmer nulové  

2. Týždenná dovolenka pre zamestnancov s ich rodinami, aktivity organizované pre zamestnancov a ich deti 
Prínos- Budovanie lepšej podnikovej kultúry pomocou spoločných aktivít zameraných na ekológiu a 
životné prostredie  

3. Výstavba nízkoenergetického domu za účelom rekreačného pobytu pre zamestnancov a deti z detských 
domov z okolitých regiónov, team buildingy a prezentácie  
Prínos: oboznámenie sa s výhodami domu, rekreácia pre zamestnancov a deti z domovov, 
využitie vzácnych zdrojov a šetrnejšie zaobchádzanie s prírodou, napredovanie pomocou team 
buildingov (aktualizácia nových ekologických materiálov)  



 
ZPŮSOB A RÁMCOVÝ NÁVRH MOŽNÉ REALIZACE (Jak a kdy chcete projekt odpovědného podnikání 
realizovat? Uveďte STRUČNĚ konkrétní dílčí kroky možné realizace.):  
 

 

01.07.2021 – 31.08.2021 – individuálne týždenné dovolenky pre našich zamestnancov 
 

06.12.2021 – Mikuláš zorganizovaný pre deti našich zamestnancov 
 

13.09. – 19.09. 2021 – škola v prírode pre deti z detského domova Ratolesť Tŕnie 
 

04.10.2021 – 31.01.2022 – výstavba nízkoenergetického domu určeného na rekreáciu 
 

01.06.2022 - MDD pre rodiny našich zamestnancov 
 

- projekty si financujeme z vlastných zdrojov aj pomocou sponzorov 
 
 
 

 

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

potřebovat? Stručně specifikujte):  

 

5 000 € - dva turnusy na školu v prírode letný, zimný 
 

Dobrovoľná pedagogická prax VŠ študentov 
 

100 € mesačné náklady - týždenné dovolenky pre zamestnancov s ich rodinami 
 

112 000 € - výstavba nízkoenergetického domu 
 

56 000 € - pozemok s rozlohou 800 m² 
 

Sponzorstvo – zabezpečenie športových aktivít 
 
 

 

PŘÍLOHY (fotografie aj.) ANO, konkrétně: 

 2-krát fotka nízkoenergetického domu – modulový dom 

 Aktivita pre deti z DD na Deň detí 

 Aktivita – zamestnanci s deťmi 

 Obrázok - využitie zrážkovej vody 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

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

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

 

mailto:radek.maxa@mup.cz


 

 

 



Využitie srážkovej vody: 

 

Aktivita zamestanci: 

 

 

 



Aktivita deti: 

 

 

 


