
Naše aktivity   

Naša firma TROFI je tím profi. Slovo TROFI má grécky pôvod a v preklade znamená 

jedlo.  

T- tvorivosť 

R- realizácia 

O- optimizmus 

F- flexibilita 

I- iniciatíva 

 

Sme skupina mladých a kreatívnych ľudí, ktorí si chcú na vlastnej koži okúsiť ako chutí 

reálne podnikanie, vidieť ako funguje ekonomika a trh. Spolupracujeme s našou pani 

profesorkou  Ing. Annou Fraschovou, ktorá nás usmerňuje a pomáha nám v našej 

činnosti.   

Naším hlavným produktom výroby sú čerstvé bagety, dôraz kladieme na výživu a zdravý 

životný štýl. Ponúkať budeme aj sladké a slané dobroty, sezónne ovocie, čaje a ovocné 

šťavy. Takisto výroba darčekových a dekoratívnych predmetov pri ktorých použijeme 

recyklovateľné materiáli.  

Naše pôsobenie na škole sme začali 16.10. 2019 valným zhromaždením, ktorého sa 

zúčastnili akcionári a dozorná rada našej firmy. Na valnom zhromaždení sme predstavili 

náš podnikateľský plán a manažment podniku.  

 

Prezident firmy- Petra Lindnerová 

Viceprezident marketingu- Laura Miklová 

Viceprezident financií- Natália Kandráčová 

Viceprezident výroby- Adam Kurina 

Viceprezident ľudských zdrojov- Bianka Martonová 

 

Naše vlastné výrobky a pochutiny sme predávali na Vianočných trhoch v Juniore v 

Leviciach. Po týchto skúsenostiach sme sa s nasadením pustili do výroby Valentínskych 

výrokov a neskôr sa pustíme do výroby a predaja Veľkonočných produktov. Naše 

pôsobenie na škole ukončíme likvidačným valným zhromaždením v máji 2020. Veríme, 

že sme úspešná firma a že budú naši zákazníci s nami spokojní až do konca pôsobenia 

firmy.  

 

 

                                                                                                                        

                                                                                                                         Laura Miklová  

                                                                                                                 Marketingové oddelenie 

 

 

 



Naše začiatky:  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Dňa 8.10.2019 sa dvaja členovia nášho manažmentu zúčastnili na školení manažmentu v 

Bratislave. Odniesli si odtiaľ veľa nových informácií, ktoré vo firme uplatnili do praxe. 

Na školení manažmentu v Bratislave sa manažéri AT&T venovali žiakom programov v 

zlepšení mäkkých zručností, ktoré trh práce vyžaduje, a budú čoraz viac potrebné aj v 

budúcnosti. Témy školení so zameraním na prezentačné zručnosti, komunikácia v tíme, 

leadership, time-manažment.  

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/ATT/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDEbkJQ3-f9b6vO5n2l7dqEiUyz6uNSqTZNM4H6zqFayYa6cFZQZlak0qLg0dPPRRMN7_0aWDtzJC90bRUibbzgAwkCT6N6JlKGIudnl6OlohBIqSRIV0km1tqTPAlczBjW9qrexAVGfFRka1Ss32XgShZPXkXMjyjVDTNxuXX33EQ2NGyfmXBIDUk25iI3J_GqtRL7QGpd7bpHFT7FjRzP1WiNun8w77aqUsnlcwCcudVD3kxOCjZvBFfDj_V8lp2io-UjDt2jgk1g_0kVpSyg6sz4ejT0SHf0LI4UX-rJ3PpDMo3ZRpF3wav7YjRp__wYYyYI6p9DISAZToeA&__tn__=K-R


Dňa 10.12.2019 sme sa  zúčastnili na vianočných predajných trhoch v Juniore. Podujatie 
sa každoročne koná pri príležitosti benefičného koncertu na podporu telesne 
postihnutým občanom. Na túto príležitosť sme sa vopred dôkladne pripravili, najskôr 
sme si zvolili produkty, ktoré chceme predávať , svojpomocne sme ich vyrobili, ocenili 
a mohli sme ísť na predajný trh. 
 
Aktivita preverila naše podnikateľské a najmä komunikačné zručnosti. Hodnotíme ju 
kladne, pretože preukázala schopnosti všetkých členov firmy kreatívne a efektívne 
pracovať v prospech celého kolektívu. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na DOD sme si ako firma pripravili pre budúcich potencionálnych žiakov našej školy a 

ich rodičov ovocný nealkoholický punč, palacinky plnené lekvárom alebo čokoládou, 

tematické vianočné bytové dekorácie. 

 


