15. Medzinárodný veľtrh cvičných firiem krajín V4
v Košiciach
Štátny inštitút odborného vzdelávania v úzkej spolupráci s Obchodnou akadémiou, Watsonova 61,
Košice zrealizovali jubilejný 15. Medzinárodný veľtrh cvičných firiem krajín V4, ktorý sa uskutočnil
v dňoch 19. – 20. októbra 2017 v Spoločenskom pavilóne, Trieda SNP 61 v Košiciach. Garanciu nad
celoslovenským veľtrhom cvičných firiem v Košiciach prevzalo Slovenské centrum cvičných firiem,
špecializované pracovisko Štátneho inštitútu odborného vzdelávania.
Jesenný Medzinárodný Veľtrh Cvičných Firiem na Slovensku je tradičné podujatie, kde si žiaci cvičných
firiem z prevažne stredných odborných škôl môžu vyskúšať v priamom kontakte so zákazníkom svoju
finančnú gramotnosť a podnikateľské zručnosti. Na tohtoročnom veľtrhu sa predstavilo 50 cvičných
firiem a z toho 8 zo zahraničia – 6 z Čiech a 2 z Poľska. Účasť cvičných firiem bola limitovaná a preto ani
nemohla byť vyššia i keď záujem bol.
Podujatie slávnostne otvorili Ing. Peter Országh, riaditeľ Obchodnej akadémie, Watsonova 61, Košice
a JUDr. Ing. Michal Bartók, riaditeľ Štátneho inštitútu odborného vzdelávania. Na otvorení boli vzácni
hostia ako Dr. Lajos Sárosi, konzul MR v Košiciach, Generálny konzulát MR v Košiciach; Ing. Jana
Palková, člen predstavenstva, VSD, a.s. Košice; doc. Ing. Ľudmila Velichová PhD., katedra pedagogiky,
NHF,EUBA v Bratislave; Ing. Oľga Budinská, SPN – Mladé letá; Ing. Gabriela Horecká a Mgr. Marta
Marušincová, SCCF, špecializované pracovisko ŠIOV.
Súčasťou Medzinárodného Veľtrhu Cvičných Firiem boli aj súťaže cvičných firiem, na ktorých sa hodnotil
imidž stánku, najlepší reprezentant/ka, elektronické prezentácie, katalóg, logo, slogan a absolútny víťaz
všetkých hodnotených kategórií CF. Novou súťažou, na ktorú sa prihlásilo 21 zúčastnených CF, bola
súťaž „60 sekúnd - Elevator pitch“. Priamo na veľtrhu sme tiež vyhodnotili v poradí už 6. ročník súťaže
SCCF s názvom „Najlepší podnikateľský zámer“.
Slovenské centrum cvičných firiem, špecializované pracovisko ŠIOV spolu s Katedrou pedagogiky
Ekonomickej univerzity v Bratislave vyhlásilo 2. februára 2017 šiesty ročník celoslovenskej súťaže
„Najlepší podnikateľský zámer“. Zamestnanci cvičných firiem do 15. mája 2017 poslali súťažné
podnikateľské zámery. Podmienkou bolo, aby súťažné zámery neboli totožné s podnikateľským
zámerom cvičnej firmy. Do súťaže sa mohli prihlásiť žiaci cvičných firiem ale maximálne trojčlenné
autorské tímy. Do finále postúpili štyri podnikateľské zámery z pätnástich prihlásených.
O konečnom poradí finalistov rozhodla špeciálna hodnotiaca komisia za účasti zástupcov
SCCF, Ekonomickej univerzity v Bratislave a Slovak Business Agency. Semifinalisti prezentovali
svoje víťazné projekty na seminári „Prezentácia víťazov súťaže Najlepší podnikateľský zámer“
v Spoločenskom pavilóne v druhý deň veľtrhu 20. októbra 2017, kedy boli aj ocenení v rámci
vyhodnotenia súťaží CF na 15. MVCF krajín V4.

Vyhodnotenie súťaže Naj podnikateľský zámer školský rok 2016/2017
Miesto

Názov PZ a škola

1.

Makovička, s .r. o.; OA Nevädzová 3, Bratislava

2.

Tanečník s. r. o.; OA Radlinského 1725/55, Dolný Kubín

3.

TIK Poľana, s. r. o.; SŠ Štúrova 848, Detva

Vecné ceny do súťaží CF venovali tento rok Východoslovenská energetika Holding, a. s.; SPN – Mladé
letá, s. r. o., Samsung Electronics Czech and Slovak s. r. o.; VSD, a.s. Košice; VVS, a.s. Košice; KRK
SOPK Košice; Slovenská inovačná a energetická agentúra Bratislava; METRO Cash&Carry SR s.r.o.; SPN
– Mladé letá, s. r. o. a Rada akadémia, o.z. Košice.
Všetkým menovaným srdečne ďakujeme.
Cvičná firma podporuje podnikateľské zručnosti, jednu z ôsmich priorít Európskej únie. Veľtrh cvičných
firiem patrí k jedinečným podujatiam, kde sa prezentuje kreativita a flexibilita mladých ľudí, schopnosť
pracovať v tíme, komunikovať, rozhodovať, robiť závery, kriticky a samostatne myslieť. Okrem toho
poskytuje možnosť komunikovať v cudzom jazyku, riešiť obchodné prípady, nadväzovať obchodné
a partnerské vzťahy ako aj priamu účasť reálnych partnerov na vzdelávaní.

