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Ekologický nápad študentov získal ocenenie za Tvorivosť, Odvahu a Podnikavosť 

 
Bratislava 3. jún 2022 – Ocenenie TOP tím Aplikovanej ekonómie za Tvorivosť, Odvahu 
a Podnikavosť získala študentská firma Foren z Partizánskeho za svoj ekologický 
produkt. 
 
 Vzdelávací program Aplikovaná ekonómia rozvíja u žiakov podnikavosť, ekonomické 
myslenie, finančnú gramotnosť a praktické zručnosti pre oblasť zamestnateľnosti.                           
Na výročnom zasadnutí Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SOPK), ktoré sa konalo 
2. júna 2022 v Bratislave, boli ocenení– Patrícia Fodorová, Jakub Balla, Laura Beňušková, 
Lenka Balážová a Monika Gašparíkova zo študentskej firmy Foren zo Strednej odbornej 
školy Jána Antonína Baťu v Partizánskom pod vedením učiteľky Ing. Ingrid Rigáňovej.   
 
 Toto ocenenie získali za svoj produkt ekologických fľaško-tašiek Dromting, ktoré 
vyrábajú z odpadových materiálov. Hrdlá z použitých plastových fliaš a staré oblečenie 
recyklujú na fľaško-tašky. Majú rôzne využitie, dajú sa používať na pitie, ale aj na prenos a 
uschovanie tekutého drogériového tovaru. Dromtingy majú jedinečnú pridanú hodnotu. Na 
rozdiel od bežných skladacích fliaš neprepúšťajú vodu a dodávajú ľuďom komfort voľných rúk. 

Zdroj foto: Junior Achievement Slovensko, n. o. 

 
 „Na začiatku roka bol pre nás predmet aplikovaná ekonómia niečo nové a nepoznané. 
Naše začiatky boli ťažšie, nevedeli sme, čo ideme vyrábať a ani pre koho. Už toto 
rozhodovanie nás zjednotilo a začali sme spolupracovať ako jeden tím. Naučili sme sa riešiť 
rôzne problémy, pomáhať si, a taktiež, nadobudli zručnosti z reálnej praxe. Veľká vďaka patrí 
našim akcionárom, ktorí nám od začiatku v našej podnikateľskej činnosti verili, ale aj našej 
pani učiteľke, pretože práve ona bola našou veľkou podporou a viedla nás tým správnym 
smerom. Budúcim študentom Aplikovanej ekonómie by sme chceli odkázať, aby sa počas 
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celého fungovania navzájom podporovali a nebáli sa veriť svojim inštinktom, pretože to im 
pomôže najviac.“ Patrícia Fodorová, prezidentka študentskej firmy Foren. 
 

Študentská firma Foren získala aj niekoľko ocenení na 27. ročníku Veľtrhu 
podnikateľských talentov, a to 1. miesto v kategóriách Spoločensky zodpovedná firma a 
Marketingová prezentácia a 2. miesto v kategórii Finančné riadenie. Porota posudzovala 
podnikateľský nápad, jeho rozvoj a realizáciu v rámci študentskej firmy, berúc do úvahy aj 
potenciál uplatnenia na trhu. Dôraz sa kládol na originalitu, konkurencieschopnosť a inováciu 
na trhu. Ocenené boli študentské firmy s reálnym produktom, ktorý je praktický a využiteľný            
v bežnom živote. 
 
 

Kontakt pre média: media@jaslovensko.sk | +421 903 233 304 

 
Junior Achievement Slovensko 
 
Junior Achievement (JA) Slovensko je vzdelávacia organizácia, ktorá už 30 rokov pomáha učiteľom 
rozvíjať u žiakov základných a stredných škôl podnikavosť, ekonomické myslenie, finančnú gramotnosť 
a zručnosti potrebné pre uplatnenie sa na pracovnom trhu, vrátane digitálnych zručností. Vzdelávacie 
programy JA Slovensko podporujú podnikateľské a ekonomické myslenie a ponúkajú preventívne 
riešenia pre zamestnanosť mládeže. Viac informácií nájdete na www.jaslovensko.sk. 
JA Slovensko je súčasťou celosvetovej siete JA Worldwide, ktorá je nominovaná na Nobelovu cenu 
mieru za rok 2022 za rozvoj mladých ľudí. 
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