Regionálny veľtrh cvičných firiem v Žiari nad Hronom
Regionálny veľtrh cvičných firiem v Žiari nad Hronom má svoje tradičné miesto v kalendári
podujatí stredných škôl Slovenska.
V poradí 22. ročník veľtrhu pripravila Súkromná obchodná akadémia - Žiar nad Hrom
v spolupráci s mestom a s podporou Slovenského centra cvičných firiem (ďalej SCCF) dňa
12. apríla 2018 v Mestskom kultúrnom dome v centre Žiaru nad Hronom. Jeho súčasťou bol
aj jubilejný 10. kontraktačný deň cvičných firiem pre stredoslovenský kraj.
Kontraktačné dni a regionálne veľtrhy cvičných firiem (ďalej len CF) ponúkajú žiakom
stredných odborných škôl možnosť preveriť alebo nadobudnúť podnikateľské, odborné,
personálne ale aj sociálne zručnosti. Zážitok obchodovať tvárou v tvár zákazníkovi,
konkurencii, reálnemu podnikateľovi ale aj ďalším návštevníkom je doslovne v rámci
Komenského výroku „škola hrou“ alebo stále častejšie používanému výrazu „learning by
doing“ čiže „učenie sa prácou“.
Na veľtrhu sa prezentovalo tridsaťštyri cvičných firiem z Banskej Bystrice, Banskej Štiavnice
Detvy, Handlovej, Košíc, Modrého Kameňa, Nitry, Rimavskej soboty, Šale, Serede,
Topolčian, Zvolena, Žarnovice, Žiaru nad Hronom, Žiliny, Vranova nad Topľou.
Počas kontraktačného dňa a veľtrhu sa realizovali aj súťaže CF v kategóriách katalóg, stánok,
logo, slogan a podnikateľský zámer. Vyhodnotenie súťaží ako aj viac o veľtrhu nájdete na
http://www.oazh.sk/aktuality/2018_22VCF/index1.htm.
V rámci hodnotenia sme aj my za ŠIOV odovzdali cenu Slovenského centra cvičných firiem.
Zúčastnené cvičné firmy nás zaujali veľmi zaujímavými a nápaditými predmetmi podnikania:
napríklad repasovanie kultúrnych pamiatok, krojov a predaj „histórie“ kraja v rámci Banskej
Bystrice. Silným kladom je, že väčšina CF kladie dôraz na ekológiu: biomasa, voda, mlieko,
miestne produkty a podobne. Takisto CF podporujú malé miestne farmy a firmy.
Záznam veľtrhu v Žiari nájdete na https://www.youtube.com/watch?v=Uyewy_aL8GY.
Na veľtrhu nás veľmi milo prekvapilo, že veľká časť CF má reálneho partnera, čo veľmi
prospieva otváraniu sa škôl mestu a regiónu a skvalitňuje aj prepájanie vzdelávanie s praxou.
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