21. veľtrh cvičných firiem a 9. kontraktačný deň v Žiari nad Hronom
V estrádnej sále a priľahlých priestoroch Mestského kultúrneho centra v Žiari nad Hronom sa
6. apríla 2017 konal ďalší, v poradí už 21. regionálny veľtrh cvičných firiem a súčasne
9. kontraktačný deň pre cvičné firmy z Banskobystrického, Žilinského a Trenčianskeho kraja.
Počet prihlásených cvičných firiem bol tento krát oproti predchádzajúcim ročníkom nižší,
pozvanie prijalo 23 cvičných firiem z 15 škôl Banskobystrického, Nitrianskeho,
Trenčianskeho a Trnavského kraja. Popri dvoch cvičných firmách z usporiadateľskej
Súkromnej obchodnej akadémie v Žiari nad Hronom sa na podujatí zúčastnili cvičné firmy
z OA Banská Bystrica, SOŠ služieb a lesníctva Banská Štiavnica, SŠ - OA Detva,
SOŠ Handlová, SPŠ odevnej pre žiakov so sluchovým postihnutím internátnej Kremnica,
SŠ Modrý Kameň, OA Nitra, SOŠ Nitra, OA Sereď, OA Topoľčany, SOŠ obchodu a služieb
Zlaté Moravce, Súkromnej SOŠ podnikania Zvolen, SŠ Šaľa a SOŠ Žarnovica. Väčšina
cvičných firiem bola zo škôl, ktoré sú stálymi účastníkmi žiarskych veľtrhov.
Na podujatí sme privítali aj vzácnu návštevu: z Bratislavy Ing. Gabrielu Horeckú
zo Slovenského centra cvičných firiem, špecializovaného pracoviska Štátneho inštitútu
odborného vzdelávania a Ing. Oľgu Budinskú, odbornú redaktorku z ekonomickej redakcie
vydavateľstva SPN – Mladé letá a Ing. Helenu Oravcovú, PhD., výkonnú riaditeľku
spoločnosti Finalcast Žiar nad Hronom. Atmosféru veľtrhu zachytil a jeho účastníkov
vyspovedal kameraman Mestskej televízie ATV Žiar nad Hronom pán Minár. Spravodajský
príspevok z veľtrhu si bude môcť verejnosť zo Žiaru nad Hronom pozrieť v pravidelnom
vysielaní Mestskej televízie ATV a bude zverejnený aj na internetovej stránke školy
www.oazh.sk v sekcii naša škola na ATV. Na internetovej stránke školy budú zverejnené aj
fotografie a krátke video http://www.tvziar.tv/news.php?extend.7049.58, na ktorých
atmosféru veľtrhu zachytil Matej Foltán, žiak 4. ročníka Súkromnej obchodnej akadémie
v Žiari nad Hronom.
Krátko po deviatej hodine nasledovalo slávnostné otvorenie. Prítomných hostí, cvičné firmy
a ich pedagógov a ostatných prítomných privítali moderátori Mária Kremnická a Tomáš
Gajdoš, žiaci 1. ročníka Súkromnej obchodnej akadémie v Žiari nad Hronom. Po príhovore
Mgr. Heleny Halovej, riaditeľky Súkromnej obchodnej akadémie, ktorá 21. veľtrh
a 9. kontraktačný deň cvičných firiem otvorila, nasledoval kultúrny program, v ktorom sa
predstavili detičky z folklórneho súboru Hronček, žiačky Základnej umeleckej školy Zity
Parákovej v Žiari nad Hronom a na záver sa predstavil hip-hopový tanečník, ktorý svojím
vystúpením rozihral žilky najmä prítomnej najmladšej generácii.
Po slávnostnom otvorení a kultúrnom programe naplno prepuklo obchodovanie. Každá cvičná
firma chcela svojich obchodných partnerov, ale aj návštevníkov veľtrhu zo základných
a stredných škôl mesta, ale aj z OA Liptovský Mikuláš, OA Topoľčany, SŠ Modrý Kameň,
OA Banská Bystrica, bývalých žiakov školy, rodičov a ostatných návštevníkov čo najviac
zaujať, prezentovať produkty svojej cvičnej firmy a hlavne uzatvoriť čo najväčší počet
obchodov, čo bolo hlavným cieľom tohto podujatia. Členovia hodnotiacej poroty zhodne
skonštatovali, že zástupcovia všetkých cvičných firiem preukázali vysokú úroveň
komunikácie, ich spoločenské vystupovanie bolo príkladné, informácie poskytnuté
o ponúkaných produktoch všestranné. Priamo na veľtrhu porota hodnotila úroveň katalógov
a stánkov, pred konaním veľtrhu bola vyhodnotená súťaž o NAJ... logo, NAJ... slogan
a NAJ... elektronickú prezentáciu. Okrem cien za 1., 2. a 3. miesto v každej kategórii sa
súťažilo aj o špeciálne ceny – Cenu Slovenského centra cvičných firiem v Bratislave a Cenu
vydavateľstva Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá v Bratislave.

Výsledky jednotlivých súťaží a udelené špeciálne ceny sú uvedené v nasledujúcej výsledkovej
listine.
Výsledková listina 21. veľtrhu cvičných firiem v Žiari nad Hronom
Súťažná
kategória

NAJ... logo

Poradie

Cvičná firma

1. miesto

Cukráreň bez cukru, s. r. o., SOŠ, Cintorínska 4, Nitra

2. miesto

HAPPY MILK, s. r. o., SOA Žiar nad Hronom

3. miesto

NCS, súkromný podnikateľ, OA Banská Bystrica

1. miesto

WOOD ART, s. r. o., Súkromná SOŠ podnikania Zvolen

NAJ... slogan 2. miesto

Excelencia, s. r. o., SŠ – OA Šaľa

3. miesto

SportDevils, súkromný podnikateľ, OA Banská Bystrica

NAJ ...

1. miesto

ROCK, s. r. o., SŠ Modrý Kameň

elektronická

2. miesto

Čarovná ihla, s. r. o., OA Topoľčany

prezentácia

3. miesto

Hotel Independence, s. r. o. SOŠOaS, SNP 5, Zlaté Moravce

1. miesto

Deafihla, s. r. o., SPŠ odevná pre ŽSPI Kremnica

2. miesto

Podpolianska etno móda, s. r. o., SŠ – OA Detva

3. miesto

BOKAČA, s. r. o., OA Nitra

1. miesto

PROFI GARDEN, s. r. o., SOA Žiar nad Hronom

2. miesto

U dzivočky, s. r. o., SOŠ Žarnovica

3. miesto

Infinity Company, s. r. o., SŠ Modrý Kameň

NAJ ...
katalóg

NAJ ...
stánok
Cena SCCF

HAPPY MILK, s. r. o., SOA Žiar nad Hronom

Cena SPN – Mladé letá

CK HAPPY TOUR, SOŠ služieb a lesníctva Banská Štiavnica

Na záver chcem vysloviť poďakovanie za sponzorské dary poskytnuté na 21. veľtrh cvičných
firiem a 9. kontraktačný deň - primátorovi mesta Žiar nad Hronom Mgr. Petrovi Antalovi
a Združeniu rodičov pri Súkromnej obchodnej akadémii v Žiari nad Hronom, ako aj
za špeciálne ceny Slovenskému centru cvičných firiem v Bratislave a Slovenskému
pedagogickému nakladateľstvu – Mladé letá v Bratislave.
Ing. Oľga Ďuricová

