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Sme študentská firma Estrenar, zaoberáme sa výrobou batikovaného oblečenia. 

Tento rok si náš odbor po prvýkrát vyskúšal ako funguje podnikanie a spravovanie

firmy.  Názov firmy sme si zvolili hlavne kvôli jeho významu, slovo estrenar v

španielskom jazyku znamená činnosť ktorú vykonávate po prvýkrát a nikdy

predtým ste to nerobili. Výrobu batikovaného oblečenia sme si zvolili preto že sme

vedeli že ľudia sa radi obliekajú inak ako všetci ostatný. Zo začiatku sme vyrábali

len batikované tričká no vďaka veľkému záujmu sme s odstupom času začali s

výrobou batikovaných zimných čiapok, ponožiek a taktiež spodného prádla. Veľký

záujem bol aj vďaka tomu že naše produkty sú jedinečné a žiadny náš výrobok nie

je rovnaký ako ten druhý. 

 

Zhrnutie
 



Náš cieľ
Našim cieľom je poskytovanie kvalitných,

zaujímavých a jedinečných ručne dotvorených
výrobkov pre všetky vekové kategórie, ktorými

budeme tešiť ľudí naokolo a zároveň vybudujeme
vlastnú značku firmy, ktorej jej majitelia budú verní.

Vyrábať a predávať sme začali najmä unisex tričká s
vlastnými metódami batikovania, maľovania na ne či s
výšivkou názvu našej firmy. Na základe záujmu sme

začali vytvarať aj ďalšie produkty a to čiapky,
ponožky a posledným produktom boli aj batikované

boxerky pre pánov.

Produkt
  Naše oblečenie je originálne pretože našou snahou je oblečenie dotvoriť podľa našich
predstáv ako aj predstáv našich kupujúcich rôznymi metódami no najmä batikovaním.
Oblečenie sme prispôsobili tak aby bolo univerzálne a tým vhodné pre mužov aj ženy

všetkých vekových kategórií, ktorí chcú vyzerať trendy. 
 



Dizajn a kvalita
Stavili sme na výnimočný dizajn a  unisex strih
100% bavlnených tričiek, tak aby boli vhodné

pre každého a v každej vekovej kategórií

Naše priority 

Jedinečnosť

Každé tričko je originálom. Rôzne farebné
kombinácie ako aj štýl batikovaniaa zaručí

jedinečnosť kždého vyrobeného kusu oblečenia

Cena

Bezkonkurenčná cena vyrábaného
oblečenia, tak aby naše oblečenie mohol

nosiť naozaj každý



Výroba
Nákup

Nakupujeme iba kvalitné a 100% bavlnené
biele tričká a spodné prádlo

Farbenie
Oblečenie farbíme rôznymi trvácnymi
farbami podľa požiadaviek zákazníkov.
Rovnako aj štýl zafarbenia volíme podľa

želania

Pranie
Po zafarbení je oblečené prané preto aby

došlo k ustáleniu sa farby na oblečení.



Financie

Finančné oddelenie našej firmy vedie viceprezident financií
David Kováč a jeho zamestnanec a účtovník Ladislav Čík.

Finančné oddelenie sa stará o rozdeľovanie a riadenie
financií v našej firme na rôzne účely ako je napríklad nákup

materiálu na výrobu rôznych výrobkov, na rozdelenie financií
pre našich spoločníkov a tak isto aj vyplatenie dividend pre
ľudí, ktorý si kúpili naše akcie. Oddelenie financií sa ďalej

stará o to aby boli všetky účtovné akcie zapísané a
zaúčtované presne v takom poradí ako nasledovali za
sebou. Na toto všetko dohliada firemný účtovník, ktorý

všetky platby či už prijaté alebo zaplatené zapisuje
pravidelne do účtovnej knihy a prikladá do nej všetky
účtenky. Účtovná kniha sa pravidelne kontroluje aby

nenastali žiadne komplikácie a mohlo sa účtovníctvo na
konci pôsobenia firmy odovzdať v kompletnom stave.

Účtovník spolu s viceprezidentom financií má za
zodpovednosť informovať oddelenie marketingu a

oddelenie výroby o všetkých výdavkoch či už plánovaných
alebo uskutočnených. 



Príjmy z podnikateľskej činnosti (Tržby) Č.r. Suma

Príjmy z predaja tovaru 01 0,00

Príjmy z predaja výrobkov 02 259,00

Príjmy z predaja služieb 03 0,00

Iné príjmy 04 12,00

Príjmy SPOLU (r. 01 + r. 02 + r. 03 + r. 04) 05 271,00

Výdavky na podnikateľskú činnosť
Č.r
.

Suma

Výdavky na materiál 06 112,10

Výdavky na nákup tovaru 07 0,00

Mzdy 08 12,50

Iné výdavky 09 12,50

Výdavky SPOLU (r. 06 + r. 07 + r. 08 + r. 09) 10 137,10

Výsledok hospodárenia Č.r. Suma

Príjmy spolu (r. 05) 11 271,00

Výdavky spolu (r.10) 12 137,10

Výsledok hospodárenia (r. 11 - r. 12) 13 133,90

Daň z príjmu študentskej firmy (15 % z r. 13) -
zaokrúhľuje sa na eurocenty smerom nadol

14 20,08

Daň z príjmu študentskej firmy splatná do JA
Slovensko

15 20,08

Čistý zisk / Strata (r. 13 - r. 15) 16 113,82

Pomocné výpočty Č.r. Suma

Počet ks emitovaných akcií 001 100

Nominálna hodnota jednej akcie 002 1,00

Celková hodnota upísaných akcií (r. 001 x r. 002) 003 100,00

Dividenda na akciu 004 0,10

Celkovo vyplatené dividendy (r. 001 x r. 004) 005 9,70

Zostatok peňazí na rozdelenie Č.r. Suma

Zostatok peňazí v pokladni 006 133,90

Zaplatená daň z príjmu (r. 15 z Výkazu č. 1) 007 20,08

Vrátenie vkladu akcionárom (v prípade zisku r.003, v
prípade straty r.003+r.16 z výkazu 1)

008 100,00

Zostatok peňazí na rozdelenie (r. 006- r. 007 - r. 008) 009 13,82

Rozdelenie čistého zisku Č.r. Suma

- dividendy (r. 005) 010 9,67

- výdavky na likvidáciu firmy 011 1,38

- iné 012 2,77

Zostatok po rozdelení (r. 009 - r. 010 - r. 011 - r. 012) 013 0,00

Prehľad o príjmoch, výdavkoch a výsledku hospodárenia

Dávid Kováč
viceprezident financií

Mgr. Jana Hodrušská
dozorná rada

Stav k 28.03.2022



Marketing

Marketingové oddelenie je súčasťou každej
spoločnosti, čím napomáha trhu hlavne

propagáciou výrobkov a s tým sa spája aj predaj. S
našou firmou Estrenar sme ľudí zoznámili

prostredníctvom sociálnych sietí, plagátmi a
oznamami na školskom instagrame a školskej

stránke, ktorú si prezerá každý deň väčšina žiakov
našej školy. V plagátoch sme uvádzali aké

produkty ponúka naša firma, v akej kvalite, kde sa
dajú kúpiť a aká je cena daných výrobkov. Naše

produkty sa veľmi uchytili a začali sme mať veľký
dopyt hlavne po tričkách a ponožkách. Kupujúcim
sa veľmi páči tak ako vizuál produktu, tak aj kvalita.

Po škole sme vyvesili plagáty na ktorých máme
fotografie produktov ako aj cenníky. Náš stánok na

školskej chodbe je neprehliadnuteľný z toho
dôvodu, že ho zdobí veľká  reklamná tabuľa ako aj

sortiment našich produktov.
 



Marketingové aktivity
 

Plagáty, letáky, reklamná tabuľa
v priestoroch budovy školy, TV

reklama vo vestibule školy,
články na webe školy a v

budúcnosti zverejnený rozhovor
o skúsenostiach a

odporúčaniach študentskej firmy
v školskom časopise

reklamné materiály a
články sociálne siete a web dobročinné akcie

Instagram študentskej firmy,
Tik Tok študentskej firmy ako
aj zverejňovanie reklamy na

web stránke školy

Organizácia zbierky "Vianočné
srdce" pre sociálne slabých ľudí

odovzdaná Červenému krížu.
Prebiehajúca zbierka použitého

oblečenia pre ľudí, ktorí to
potrebujú "Pomôžme si - daruj

kúsok seba"



Predaj

Predajné kanály
Naše výrobky je možné zakúpiť si osobne

priamo vo vestibule školy na našom predajnom
mieste ako aj online

Objednávky
Prijímame aj objednávky na oblečenie podľa

želania a predstáv zákazníkov

Zľavové kupóny
Našim pravidelným zákazníkom poskytujeme aj

zľavové kupóny vo výške 10% na nákup

Balenie
Zakúpené oblečenie Vám radi zabalíme do

malej darčekovej tašky so stuhou, tak aby ste
oblečenie vedeli darovať aj svojim najbližším



Riadenie firmy

Viceprezident
výroby

Adrián Ferencz

Viceprezident
marketingu

Radka
Lukačovičová

Prezident

Dalibor Budinský
Viceprezident

financií

Dávid Kováč
Viceprezidentka

pre ľudské zdroje

Petra Hamranová

Dozorná rada

Účtovník a pokladník

Ladislav ČíkVedúca predaja

Viktória Pintérová

Vedúca propagácie

Alexandra Martišková

Predajca

Filip Štifner

Výrobca

Sára Sivková
Adrián Krajčík

Branislav Morvay

Ladislav Čík, Mgr. Jana Hodrušská, Mgr. Roman Krnáč
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