Medzinárodný online veľtrh cvičných firiem Praha 2021 bol veľmi úspešný pre Slovákov
Veľtrh zrealizovala cvičná firma Antré, s. r. o. z Obchodnej akadémia Praha 10, Heroldovy Sady
v dňoch 17.- 18. marca 2021. V poradí 26. ročník veľtrhu, tak ako predchádzajúce roky, pripravili po
prvý raz online v čase pretrvávajúcej pandémie COVID-19.
Všetko o veľtrhu nájdete na
https://antreprague.cz/aktuality/.
Medzinárodný veľtrh cvičných firiem Praha je každoročne veľmi podporovaný reálnymi partnermi,
mestom Praha a takisto záštitou Ministerstva školstva, mládeže a telovýchovy ČR.
Obidva veľtržné dni spestril zaujímavý program ako napríklad vstupy nielen účastníkov veľtrhu, ktorí
prezentovali svoju firmu ale aj prednášky sponzorov, partnerov a iných vážených hostí.
Na veľtrh sa prihlásilo celkom 74 cvičných firiem z 8 krajín a to z Českej republiky, zo Slovenska,
Rumunska, Belgicka, Bulharska, Rakúska, Maďarska a Švajčiarka.
Súčasťou veľtrhu boli aj tento rok súťaže. Cvičné firmy súťažili v kategóriách o najlepší katalóg,
najlepšiu prezentáciu firmy a 90 sekúnd vo výťahu. Keď sa cvičná firma zapojila do súťaže o najlepšiu
prezentáciu a dostala sa do užšieho výberu 20 najlepších, mohla vyhrať titul „najlepšia firma veľtrhu“.
Vedľajšou súťažou bola špeciálna súťaž o „najoriginálnejšie firemné rúško“.
Ďalšiu zaujímavú súťaž s názvom „90 sekúnd vo výťahu“ pripravilo svetové združenie cvičných firiem
EUROPEN-PEN International so sídlom v Essene. Cieľom tejto súťaže je v priebehu 90 sekúnd
predstaviť čo najoriginálnejšie svoju firmu.
Na veľtrhu sa tento rok zúčastnili 4 slovenské cvičné firmy, ktoré dosiahli v každej súťaži skvelé
umiestnenie. V súťaži o najlepší katalóg získala CF Reborn z OA Hlohovec 2. miesto a CF 21 kapkejks
tiež z OA Hlohovec 3. miesto. V špeciálnej súťaži o „najoriginálnejšie firemné rúško“ získala CF
Reborn 1. miesto. V súťaži „90 sekúnd vo výťahu“, ktorá je v Anglickom jazyku získala CF BeastFit,
z OA Nevädzova Bratislava 3. miesto. A čerešničkou na torte je zisk zlata, teda 1. miesta v najvyššej
súťaži „najlepšia firma veľtrhu“ cvičnou firmou Reborn z Hlohovca. Všetkým účastníkom srdečne
gratulujeme a sme na nich hrdí!
Kompletné výsledky súťaží nájdete na https://antreprague.cz/ke-stazeni/.
Už tradičným partnerom veľtrhu cvičných firiem bola Metropolitná univerzita
(https://www.mubanka.cz/26-mezinarodni-veletrh-fiktivnich-firem-on-line-17-19-3-2021/).

Praha

Univerzitná cvičná banka MUB pripravila špeciálnu cenu o „Najlepší obchodný leták veľtrhu roku
2021“. Partnerom bolo aj Slovenské centrum cvičných firiem, odbor Štátneho inštitútu odborného
vzdelávania.
Na záver veľtrhu MUP vyhodnotila anketu „ O najlepšieho online vyučujúceho cvičnej firmy 2020“,
ktorú vyhlásila v decembri Metropolitná univerzita Praha a Česká pošta. Zapojiť sa mohli české aj
slovenské cvičné firmy. Žiaci cvičných firiem napísali príbeh, prečo by sa práve ich učiteľ mal stať
najlepším online učiteľom roka 2020. Všetky zúčastnené príbehy učiteľov starostlivo vyhodnotí porota
z Metropolitnej univerzity Praha a z Českej pošty, š. p. Krásne 2. miesto v tejto ankete získala pani
učiteľka Kerestúrová z Obchodnej akadémie I. Karvaša z Bratislavy a špeciálnu cenu PROF STAR
získaka pani učiteľka Fulierová z Obchodnej akadémie Hlohovec. Výsledky ankety nájdete na
https://www.mubanka.cz/wp-content/uploads/2021/03/26-mvfif-anketa.pdf.
Cvičné firmy podporujú finančnú gramotnosť, ekonomické a právne vedomie mladých ľudí a umožňujú
študentom dotknúť sa skutočného podnikateľského prostredia aj keď je to iba vo virtuálnom svete.
Medzinárodný veľtrh cvičných firiem poskytuje príležitosť komunikovať v cudzom jazyku, riešiť
obchodné prípady, nadväzovať obchodné a partnerské vzťahy s podporou reálnych partnerov.

Veríme, že aj svojou účasťou sme prispeli k úspešnému priebehu ONLINE Veľtrhu a podporili rozvoj
kľúčových kompetencií absolventov našich stredných škôl, ktorí sa budú môcť uplatniť na trhu práce či
už v podnikaní alebo v zamestnaní.
Do budúcich rokov prajeme všetkým veľa úspechov a hlavne zlepšenie epidemiologickej situácie, aby
veľtrh mohol byť znovu na Holešovickom výstavisku v Prahe a aby sme sa všetci mohli stretnúť osobne.
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