
Foren 
Študentská firma

Učiteľka: Ing. Ingrid Rigáňová

SOŠ
 J. A. Baťu

 Partizánske

Priebežná výročná správa 2021/2022



Zhrnutie

 

„Čo keby sme vymysleli niečo, kde využijeme už použité, 
opotrebované materiály a dáme im nový život a funkciu?“

Sme študentská firma Foren so sídlom na SOŠ J. A. Baťu v Partizánskom. V októbri roku 2021 sme
oficiálne začali pôsobiť ako š. f. Zo začiatku sme nevedeli zvoliť vhodný produkt, ktorý by mohol ľudí
zaujať a zároveň nejako pomôcť. Dlho sme rozmýšľali a kládli si rôzne otázky. Našou prioritou bolo využiť
nepotrebné materiály a dať im nový život. Vďaka tomu sme prišli s nápadom vyrobiť ekologické fľaško-
tašky a tak priniesť na trh niečo nové a inovatívne. Dromtingy slúžia na pitie, ale aj prenos drogériového
tovaru. Dodávajú človeku komfort voľných rúk počas denného fungovania, zároveň esteticky dopĺňajú
outfit a sú vhodné na viac použití. Mysleli sme na rôzne vekové kategórie, a preto sú určené pre
všetkých.

S naším nápadom sme prišli hlavne kvôli tomu, že sa nám nepáči množstvo vyhodených plastových fliaš
v prírode, či problematika v módnom priemysle, ktorý je 2. najväčším znečisťovateľom životného
prostredia na svete. Preto sa na výrobu Dromtingov využívajú hrdlá z použitých plastových fliaš a látky z
noseného oblečenia, ktoré by za normálnych okolností pravdepodobne skončili niekde na skládke. 

Výrobu hlavného a vedľajších produktov sa nám podarilo realizovať v škole, no v prípade karantény sme
potrebné úlohy vykonávali aj doma. Na začiatku sme mali problém s uchytením sáčku o hrdlo fľaše, ale
vyriešili sme to teplovzdušnou pištoľou. Podobné nedostatky sa dostavovali počas celého procesu
výroby. No všetko sme vedeli vyriešiť tímovo. Keďže pandémia zasiahla hlavne malých podnikateľov,
snažili sme sa dávať príležitosti na spoluprácu práve im a preto sme do nášho výrobného procesu
zapojili menšie firmy v Partizánskom. Reklamné agentúry nám vyšili na tašky naše logá a vytvorili nálepky
na obal celého produktu. Taktiež sme zapojili do výrobného procesu aj deti zo ZŠ s MŠ Veľká Okružná  a
ZŠ s MŠ Skačany. Deti nám na papier nakreslili obrázky, z ktorých sme vybrali pár kusov a použili ich ako
motív na fľaško–tašky. Strávili sme tak príjemné chvíle a zároveň vytvorili limitované kúsky. 

Keďže vývoj hlavného produktu trval dlhšiu dobu, výrobu a predaj sme doplnili vedľajšími produktami –
sladké, slané pochutiny a nápoje. Ponuku sme skladali podľa prieskumu trhu, ktorý sme robili za pomoci
dotazníkov počas ochutnávky jednotlivých pochutín. Nakoľko bolo často veľa tried v karanténe, tak
predaj našich vedľajších produktov nešiel podľa našich predstáv a pri väčšine sme nesplnili náš
podnikateľský plán. Pre značný záujem sme výrobu a predaj kompenzovali väčším počtom hlavného
produktu. Namiesto 50 kusov sme vyrobili 75 kusov Dromtingov. 

Celý proces výroby, ale aj predaja sme dokumentovali na našich sociálnych sieťach, aby každý náš
potencionálny zákazník videl život v našej firme. Spočiatku predaj nešiel podľa plánov, ale vďaka pomoci
menších influencerov a našej školy sa nám ho podarilo rozbehnúť. 
Radi by sme do budúcna ešte viac rozšírili povedomie o našom produkte formou väčšej propagácie a
hlavne vďaka dobrým recenziám od našich zákazníkov. Plánujeme pokračovať vo výrobe a pri veľkom
záujme aj rozširovať a vytvárať nové dizajny našich fľaško-tašiek. Nakoľko sa naša konzultantka venuje
výrobe dámskych kabeliek a doplnkov, tak by veľmi rada pokračovala aj vo výrobe Dromtingov a tým
pádom by mohla vzniknúť veľmi prosperujúca spolupráca. O šitie a predaj nášho produktu prejavila
záujem aj naša krajčírka, ktorá vykonáva podnikateľskú činnosť.

Konzultantkou nám je teda známa podnikateľka Dajana Varga Rodriguez, ktorá nám počas celého chodu
firmy pomáha. Predtým, ako sme sa naplno pustili do našej podnikateľskej činnosti, nám prišla povedať o
svojom podnikaní, namotivovala nás a tým sa veľmi zlepšila iniciatíva členov firmy. 

Pôsobenie v študentskej firme Foren nám dalo veľmi veľa. Naučili sme sa väčšej zodpovednosti. Naša
činnosť prehĺbila vzťahy a hlavne dôveru, pretože sme sa stále museli spoliehať jeden na druhého a
vzájomne si veľmi pomáhať či už psychicky alebo pri konkrétnych úlohách. Vďaka študentskej firme si
odnášame nové poznatky z oblasti podnikania. Čo je najviac, väčšina z nás aj zistila, v akej sfére a činnosti
by sa rada videla vo svojom budúcom povolaní. Každý sme vďačný za takúto skúsenosť, ktorá nám dala
naozaj neopísateľné zážitky. 

Patrícia Fodorová
prezidentka š. f. Foren



Ludské zdroje

 

Oddelenie ľudských zdrojov zodpovedalo za zaznamenávanie činnosti zamestnancov, podnikový plán
miezd a výpočet miezd. Riešilo konflikty zamestnancov a snažilo sa udržiavať dobré vzájomné vzťahy
medzi zamestnancami a tak napomáhalo správnemu chodu firmy, spísalo zápisnice z valného 
 zhromaždenia a pracovných stretnutí členov manažmentu, vykonávalo pohovory so zamestnancami,
zaznamenávali informácie o akcionároch a vykonávalo mnoho ďalších povinností vyplývajúcich z obsahu
náplne oddelenia ľudských zdrojov. 

Patrícia Fodorová
Prezidentka

Jakub Balla
VP ľudských zdrojov

Patrik Bezák
VP financií

Lenka Balážková
VP marketingu

Laura Beňušková
VP výroby

Eliška Jakabová
zástupkyňa

VP ľudských zdrojov

Jessica Horniaková
zástupkyňa
VP financií

Veronika Vráblová
zástupkyňa

VP marketingu

Šimon Blažek
zástupca
VP výroby

Peter Barát
vedúci predaja

Tímea Jánošíková
skladníčka

Christopher Huňa
predajca

Monika Gašparíková
predajkyňa

Dávid Mišuta
predajca

Firma Foren sa skladá z 13 zamestnancov. Organizačná štruktúra bola rozdelená do štyroch oddelení –
ľudské zdroje, výroba, marketing, financie.  

Oddelenie ľudských zdrojov najlepšie pozná svojich zamestnancov, čiže vedelo posúdiť ich možnosti
a schopnosti vykonávať pridelené úlohy. Vďaka tomu sme sa snažili jednotlivé povinnosti rozdeliť tak, aby
jednotlivci nemali väčšie problémy s ich plnením a vedeli ich splniť čo najlepšie.

Oddelenie si po každej vyučovacej hodine svojho podnikania zaznamenávalo činnosti,  ktoré boli
zamestnancom pridelené. Po skončení mesiacov, v ktorých sa uskutočňovala výrobná a predajná činnosť
boli priznané a vyplatené mzdy zamestnancom firmy Foren. 



Tu môžete vidieť, v čom vynikali najlepší zamestnanci vo firme:

Patrícia Fodorová (prezidentka)
    • jej kreativita a  schopnosť riešenia úloh nám pomohla pri prekonávaní problémov počas celého
fungovania firmy.

Jakub Balla (viceprezident ľudských zdrojov)
    • jeho komunikatívnosť a  podnikavosť sa vyplatila pri predávaní vedľajších výrobkov, ktorých predal
najviac.

Laura Beňušková (viceprezidentka výroby)
    • jej šikovnosť sa prejavila okrem samotnej výroby pri sledovaní a vybavovaní objednávok.

Lenka Balážková (viceprezidentka marketingu)
    • jej kreativita a umelecké schopnosti sa plne preukázali pri plnení jej povinností vyplývajúcich z funkcie
viceprezidentky marketingu.  

Monika Gašparíková (predajkyňa)
    • jej priebojnosť a  komunikatívnosť sa prejavila pri písaní článkov, vďaka ktorým o  nás vedia aj
v zahraničí.

Ako v každej firme aj u nás sme riešili problémy. Nevyhli sme sa komplikáciám s výrobou, kde bol problém
- realizácia hlavného produktu. Podnikateľský nápad zmeniť na realitu a  vytvoriť produkt, ktorý by bol
konkurencieschopný, nie je jednoduché. Našim cieľom bolo vyrábať a využiť odpadový materiál. Hľadali
sme cestu, ako priblížiť túto myšlienku ľuďom, distribučne zabezpečiť zber, spracovať získaný odpad,
zorganizovať, kto, čo bude robiť. Samotný rozbeh výroby hlavného produktu robil problém v tom, že sa
nám nedarilo spájať flašky s cukrárenskou fóliou a zapracovať to do samotnej tašky. Museli sa operácie
rozdeliť tak, aby každý vykonával jednu operáciu, ktorú robil najlepšie. Okrem zamestnancov do výroby
vstupovali rôzne podnikateľské subjekty. Zabezpečiť plynulosť výroby bola náročná.  Spoločne sme naše
problémy pravidelne konzultovali, ako osobne, tak aj pomocou chatu, video hovorov. Na pracovisku
existovala obrovská nástenka, kde sme si písali podrobný rozpis zásobovania, výroby, predaja. Vďaka
všetkému sme sa nerozhádali a  naše vzťahy sa zocelili a  efektívnosť výroby prudko stúpla.
Nespochybniteľnou oporou nám bola počas celého nášho podnikania učiteľka aplikovanej ekonómie
a triedna učiteľka Ing. Ingrid Rigáňová, ktorá nás vedela vždy správne nasmerovať. 

Mzdové náklady za výrobu a predaj vedľajšieho produktu KEBIT

 



Výroba

Celkové mzdové náklady za výrobu a predaj

Mzdové náklady za výrobu a predaj hlavného produktu DROMTING

Pri hľadaní a vymýšľaní nášho hlavného produktu sme sa najviac zamysleli nad problémami ľudstva.
Zistili sme, že ich je veľké množstvo, ale chceli sme aspoň malým kúskom pomôcť našej planéte.
Problém, na ktorý sme sa rozhodli zamerať, je veľké množstvo odpadu po celom svete. Tak sme prišli s
myšlienkou "Čo keby sme vymysleli niečo, kde využijeme už použité, opotrebované materiály a
dáme im nový život a funkciu?" Vymysleli sme naše Dromtingy. Sú to fľaško-tašky, ktoré sú
viacúčelové, ponúkajú komfort voľných rúk a sú vyrobené z materiálov, ktoré by inak skončili ako odpad.
Dromtingy sme vyrábali hlavne v škole, v  našej pracovni, ale keďže nás pandémia stále neopustila, tak z
dôvodu karantén sme museli rôzne úlohy plniť aj doma. Všetka výrobná činnosť bola rozdelená tak, aby
bola "šitá na mieru" každému zamestnancovi. Tak sa nám podarilo zabezpečiť plynulé fungovanie našej
firmy. Pre lepší chod sme si zaobstarali na stenu triedy obrovskú tabuľu, ktorá slúži pre nás hlavne na
zapisovanie informácií, dôležitých termínov a rozdeľovanie úloh na jednotlivé dni. Samozrejme že sme
mali aj dni, keď toho bolo na nás veľa, ale bojovali sme a išli ďalej. 

Postup výroby :
Hlavný produkt
Na výrobu sme vybrali fľašky, ktoré majú širšie hrdlá. Fľašky sme umyli, vyčistili, vydezinfikovali a odrezali
sme spodok fľašky tak, aby nám zostalo iba hrdlo s uzáverom. Na tieto hrdlá sme vybrali cukrárenské
sáčky, ktoré sme si nastrihali do považovanej veľkosti a objemu fľašky. Prvý problém, ktorý prišiel bol ten,
že sme nevedeli prichytiť fľašku so sáčkom. Prišli sme s nápadom. Po presnom nastrihaní sme vložili
hrdlo fľašky cez sáčok a následne sme ho teplovzdušnou pištoľou zatavili. Okolie hrdla sme spevnili
teflónovou páskou, ktorá umožnila to, aby sa sáčok netrhal a bol pekne zatavený na hrdlo. Spodok fľašky
sme zažehľovali cez papier na pečenie po celej dĺžke fľašky. Dôležité bolo dávať pozor na miesta, ktoré
by mohli prepúšťať kvapalinu. Skúšali sme veľakrát nepriepustnosť sáčka. Potom bolo treba získať látky.
Nevedeli sme, kde k ním prísť. Keďže sme chceli, čo najmenšie náklady na výrobu, tak sme sa rozhodli
spraviť zbierky nevyužitého oblečenia na našej škole, v meste, v organizáciách. Rozmiestnili sme krabice
po chodbách a pri naplnení sme látky zobrali a pretriedili. Tie, ktoré sme vybrali, sme vyčistili a prichystali
na šitie. Následne sme vytvorili viac návrhov makiet a vybrali jednu, podľa ktorej sme vystrihovali všetky
ostatné látky.



Vybrali sme si farby tašiek, pre ktoré boli určené výšivky, ktoré sme dali vyšiť alebo niektoré podtlačiť.
Potom sme takto pripravené látky postúpili našej šikovnej a profesionálnej krajčírke. Ku taškám sme
vyrobili popruhy, ktoré sa spájali s taškami karabinkami.  Ako je vidieť, proces výroby bol závislý od
dodávateľov a aj od nás. Museli sme sa učiť byť zodpovední, aby sme nenarušovali proces výroby. 

 

Dromtingy vyrábame v rôznych kategóriách (detské, dámske, pánske). Tašky na uzávere obsahujú naše
logo. Balíme ich  do papierových krabíc, v ktorej sú podľa vzoru našej konzultantky obalené bielym
papierom s kartičkou ,,Návod na starostlivosť“. A ako posledné, krabičku uzavrieme a prilepíme nálepkou,
ktorá slúži na uzavretie krabičky a taktiež aj nálepku s našimi informáciami ohľadom firmy, zloženia a
kontaktov na firmu Foren.

Vedľajšie produkty
Bufet na našej škole, je pre študentov nedostačujúci, preto sme prišli s nápadom, vyrábať sladké a slané
potraviny ako sú : Hot–dogy, muffiny, crinkels, zdravé donuty ale aj predaj nápojov - džúsov. Najväčší
záujem bol u muffinov a crinkels. Predaj nám dosť obmedzila pandémia, z dôvodu karantén u študentov.

Marketing
Od založenia spoločnosti sme chceli priniesť na trh produkt, ktorý je určený viacerým vekovým
kategóriám, je na našom trhu nový, inovatívny a užitočný. Prvým krokom oddelenia marketingu bol teda
prieskum trhu. 

Výsledky prieskumu trhu
Prieskum trhu sa uskutočnil v škole. Hlasovania sa zúčastnilo 80 respondentov. Na základe rozboru
dotazníkov sme sa rozhodli predávať džúsy, čaje, sladké a slané výrobky ako sú muffiny, crinkles, donuty
a hot-dogy ako forma desiaty.



 

Pri hlavnom produkte sme prieskumom zisťovali záujem o nami ponúkaný produkt. Pýtali sme sa ľudí v
meste Partizánske prostredníctvom anketových lístkov. Našim cieľom bolo osloviť rôzne vekové
kategórie, ukázať im, že ide o produkt, ktorý má slúžiť dennej potrebe a bol by šetrný voči prírode. Jeho
podstatu by tvoril odpadový materiál. 

Marketingová stratégia a marketingové ciele 
Hlavnou stratégiou našej firmy bolo ponúknuť riešenie problému vyhadzovania plastových fliaš do
prírody a využitie nepoužitých látok. Zo začiatku mali ľudia váhavý postoj k nášmu výrobku práve z
dôvodu, že je vyrobený z odpadu. Keď videli finálnu podobu, zmenili názor. K priblíženiu výrobku ku
zákazníkovi veľmi pomohla jeho propagácia, informovanie o činnosti našej firmy, o obchodných
partneroch na e-shope, na našej facebookovej a instagramovej stránke. Na sociálnych sieťach sme boli
aktívny a pridávali sme príspevky ohľadom našich výrobkov a firme. Zamerali sme sa na kvalitu, ľahkú
dostupnosť našich produktov a na spokojnosť zákazníkov.

Marketingová podpora výrobku
Predajnosti výrobku napomáha jeho balenie. Krabičky sme objednávali cez e-shop, vyberali podľa veľkosti
produktu, aby boli čo najjednoduchšie, recyklovateľné. Boli doplnené našimi nálepkami a etiketami. 

Dodávatelia 
Našimi dodávateľmi sú Tescoma, Stoklasa, MaroDesign, ReklamaPE, Ďuvel PE, SZČO Mária Blahová,
Mesto Partizánske, SOŠ Jána Antonína Baťu, ZŠ s MŠ Skačany a ZŠ s MŠ Veľká Okružná, Partizánske.

Zákazníci
Naše fľaško-tašky ponúkame všetkým vekovým kategóriám tak, aby si náš produkt mohol kúpiť každý.
Ponúkame dámske, pánske a  detské fľaško-tašky v  rôznych farbách, s  rôznymi výšivkami alebo
podtlačami. 

Konkurencia
Na trhu sa bežne vyrábajú skladacie fľaše, ale nemajú takú pridanú hodnotu ako naša fľaška. Pod
pridanou hodnotou myslíme to, že naša fľaška bude fungovať ako fľaško-taška, ktorá slúži na prenášanie
tekutín alebo aj drogériového tovaru. 

Podpora predaja a spoločnosti
Články o nás písali portály – Regionálny týždenník Noviny Tempo, Ekonetka, ChooseGreen. Článok nám
uverejnili aj na stránke našej školy ( SOŠ Jána Antonína Baťu ). 

Predaj
Zamerali sme sa na predaj hlavne prostredníctvom internetu. Aj keď osobná komunikácia so zákazníkom
je dôležitá, pandemické obmedzenia boli prekážkou. Vytvorili sme si svoj vlastný e-shop, cez ktorý si
zákazníci mohli jednoducho, z pohodlia domova, objednať naše Dromtingy (fľaško – tašky). Na distribúciu
výrobkov sme vybrali dopravnú spoločnosť GLS, Slovenskú poštu, odberné miesto priamo v škole a na
adresách zamestnancov našej firmy. Spôsob platby sme zvolili bankovým prevodom a na dobierku.

Kroky do budúcna
Radi by sme do budúcna ešte viac rozšírili povedomie o našom produkte formou väčšej propagácie a
hlavne vďaka dobrým recenziám od našich zákazníkov. Plánujeme pokračovať vo výrobe a pri veľkom
záujme aj rozširovať a vytvárať nové dizajny našich fľaško-tašiek. Nakoľko sa naša konzultantka venuje
výrobe dámskych kabeliek a doplnkov, tak by veľmi rada pokračovala aj vo výrobe Dromtingov a tým
pádom by mohla vzniknúť veľmi prosperujúca spolupráca. O šitie a predaj nášho produktu prejavila
záujem aj naša krajčírka, ktorá vykonáva podnikateľskú činnosť.



 

Cenník

Financie
Od októbra 2021 zabezpečujeme finančné hospodárenie študentskej firmy Foren pomocou účtovných
záznamov, ktoré vedieme každý deň a pri každej operácii. Na spracovanie používame excelovský peňažný
denník. Raz za týždeň informujeme zamestnancov o nákladoch, výnosoch a zostatku peňazí v pokladni. 
Na začiatku účtovného obdobia bol základný kapitál v našej firme 300 €, ktorý sa získal predajom 100 ks
akcií v menovitej hodnote 3 €. 
Na začiatku účtovného obdobia sme vytvorili podnikateľských plán, v ktorom sme vypočítali plánované
náklady a plánované tržby. Postupovali sme podľa podnikateľského plánu. Každú zmenu, ktorá nastala,
sme prekonzultovali a hľadali riešenie, aby sme zodpovedne podnikali. Zhoda finančných prostriedkoch sa
kontrolovala so stavom vo firemnej pokladnici.
Dňa 25. 3. 2022 sme vytvorili tabuľky na porovnanie plánovaných a skutočných nákladov, na plánované a
skutočné tržby. Vytvorili sme priebežnú výročnú správu.
Výroba a predaj výrobkov Foren, š.f. pokračuje do 30.04.2022. Po uvedenom dátume ukončíme
činnosť Foren, š.f. a  vypracujeme daňové priznanie, ktoré predložíme dozornej rade
a akcionárom na valnom zhromaždení.

Štruktúra nákladov ku dňu 25. 03. 2022 podľa druhov



Štruktúra tržieb ku dňu 25. 03. 2022 podľa druhov

Výsledok hospodárenia Foren, š.f. ku dňu 25. 03. 2022

Rozdelenie zisku Foren, š.f.  ku dňu 25. 03. 2022

správa konzultanta

Spolupráca s našou konzultantkou Dajanou Varga Rozdriguez, ktorá vyrába dámske kabelky a doplnky, 
 bola pre nás veľmi prínosná. Predtým, ako sme sa naplno pustili do našej podnikateľskej činnosti, nám
prišla povedať o svojom podnikaní, namotivovala nás a tým sa veľmi zlepšila iniciatíva členov firmy.
Pomohla nám vždy, keď sme mali nejaký problém a zodpovedala nám všetky otázky. Preto sme veľmi radi,
že prejavila o náš produkt záujem a náš produkt bude mať perspektivitu aj do budúcna.

 


