Medzinárodný veľtrh cvičných firiem 2019 v Prahe
25. ročník Medzinárodného veľtrhu cvičných firiem hostil v tomto roku v priestoroch
Výstaviska Holešovice v Prahe 124 cvičných firiem. Zahraničné cvičné firmy zastupovali krajiny
zo Slovenska, Rumunska, Belgicka, Luxemburska, Talianska, Španielska, Rakúska a Bulharska.
Slávnostné otvorenie veľtrhu sa uskutočnilo v stredu o 13:00 hodine. Zúčastnili sa na ňom
predsedníčka Výboru pro výchovu a vzdelávanie ZHMP - Ing. Mariana Čapková, riaditeľka
odboru školstva, mládeže a športu MHMP Mgr. Lenka Němcová; vedúca oddelenia
regionálneho školstva Bc. Jana Vlásenková, za Hospodársku komoru ČR viceprezidentka Mgr.
Irena Bartoňová Pálková a riaditeľka odboru projektov, vzdelávania a výskumu Mgr. Et Ing. Eva
Heroldová, za EUROPEN Pen International Scott Mitchell a Victoria Hädler, za VŠE KDEP vedúca
katedry Ing. Alena Králová, Ph.D.; za Metropolitnú univerzitu Ing. Radek Maxa, Ph.D. a za
Bankovú akadémiu Ing. Romana Plocková.
Veľtrh po celý čas konania sprevádzalo krásne slnečné počasie, ktoré navodilo výbornú
atmosféru. S malým problémom, ktorý nastal posunom slávnostného otvorenia a tým aj
celkovým časovým posunom súťažných prezentácii, sa všetci s kľudom vyrovnali. Žiaci si museli
vyskúšať svoje komunikačné a obchodné zručnosti, nakoľko každý sa chcel presadiť a odniesť
si so sebou víťazné trofeje.

Posledný deň veľtrhu bol nabitý emóciami pri vyhlasovaní výsledkov. Umiestnenie CF
FOLKSTYLE, s.r.o. z OA Trenčín na druhom mieste celkového hodnotenia bolo krásnym
zadosťučinením za prácu a snahu celého tímu cvičnej firmy. Uvedenú cvičnú firmu sprevádzal
okrem učiteliek aj sám pán riaditeľ školy, ktorý bol výsledkom svojich žiakov nadšený. Cvičná
firma AUTOCENTRUM OA, s.r.o. z Rožňavy obsadila v celkovom hodnotení 17. miesto a CF
APOLLONAS s.r.o., Nevädzova 3, Bratislava 21. miesto.

V súťažnej kategórii najlepší katalóg sa na prvom mieste umiestnila CF APOLLONAS, s.r.o.,
Bratislava. CF FOLKSTYLE, s.r.o. obsadila krásne 3. miesto.

V súťažnej kategórii najlepší stánok získala 5. miesto CF FOLKSTYLE, s.r.o., Trenčín a 8. miesto
CF APOLLONAS, s.r.o., Bratislava.

V Súťažnej kategórii najlepšia prezentácia obsadila 5. miesto CF AUTOCENTRUM OA, s.r.o.,
Rožňava.

Stáva sa už tradíciou, že slovenské cvičné firmy sa na každom veľtrhu umiestňujú na
popredných miestach. Ďakujeme im za ich snahu a krásne prezentovanie našej krajiny.

