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

 
Název fiktivní firmy: Suit Fruit 

E-mail fiktivní firmy:  suit.fruit2020@gmail.com 

Předmět podnikání fiktivní firmy:  výroba a predaj ovocných jedál a nápojov 

Název školy a adresa školy: 

 

Obchodná akadémia Poprad 
Murgašova 94 
058 22 Poprad 

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

Laura Polcová,  Klára Tothová, Dominika Barillová, Sandra 
Kužielová 
 

Datum zpracování: 03. 06. 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): 

 

 

 

- cieľom je dostať ovocie k čo najväčšiemu počtu mladých ľudí na školách 

- eliminácia plastov, nahradenie ekologickými obalmi produktov 

- podpora zdravého životného štýlu 

 

 

EKO HEALTH 

Našími produktmi podporujeme zdravý životný štýl a zároveň nezaťažujeme prírodu odpadom. 

 

V našom projekte chceme poukázať hlavne na význam konzumácie ovocia a zeleniny pre človeka.  

Hlavnou inšpiráciu pre vypracovanie nášho projektu bolo zistenie negatívnych štatistík. Naša krajina 

sa zaraďuje do svetového podpriemeru v množstve konzumácie ovocia a zeleniny. Tento problém  

však nie je jediný, ktorý chceme riešiť. Svetová produkcia plastov narástla za posledné desaťročia 

exponenciálnym tempom – zatiaľ čo v roku 1950 sa vyrobilo 1,5 milión tona plastov, v roku 2015 ich 

bolo vyprodukovaných až 322 miliónov ton. Štatistika ďalej ukazuje, že až 40 % vyprodukovaného 

plastu tvoria obaly. Kedže nás tieto štatistiky znepokojili, chceli by sme aspoň malým dielom prispieť 

k zníženiu tohoto percenta používaním ekologicky rozložitelných obalov našich produltov.  

 



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): 

 

 

 

 

 

  

 

PŘÍLOHY (fotografie aj.) ANO, konkrétně:  

 

 

NE 

 

 

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“.  

Naše produkty by sme chceli predávať prostredníctvom stánku. Ten by pozostával z chladiaceho 

boxu, v ktorom by boli umiestnené ovocné šaláty a smoothies vyrobené v daný deň. Zabezpečí sa 

tým čerstvosť a sviežosť produktov. Ďalej by sme chceli vytvoriť propagačné materiály (letáky), 

ktoré by sme distribuovali aj na iných školách v meste Poprad. Myšlienku nášho projektu by sme 

chceli šíriť prostredníctvom vytvorenia prezentácie o zdravom životnom štýle. S vyučujúcimi 

predmetov súvisiacich s ekológiou by sme sa dohodli na odprezentovaní nášho projektu na 

vyučovacích hodinách.  

 

 

 

Chladiaci box – 100,- €     Ovocie a zelenia – podľa ponuky 

Eko misky – 50,- € 

Eko poháre 200 ml – 16,- € 

Eko poháre 300 ml – 18,- € 

Eko slamky – 2,50 € 

Eko príbor – 6,- € 

Spolu:  192,50 € 

 

mailto:radek.maxa@mup.cz

