Medzinárodný veľtrh cvičných firiem 2021
Program
Organizátor: Štátny inštitút odborného vzdelávania, ŠIOV
Termín: 15. – 16. novembra 2021
Miesto: ONLINE
Partneri: Ekonomická univerzita v Bratislave, CVTI SR-ŠVS BB, OVB Allfinanz Slovensko a. s.,
Národná banka Slovenska (NBS), Združenie podnikateľov Slovenska (ZPS), Slovak Business Agency (SBA),
Centrum fiktivních firem (CEFIF) Praha, Metropolitní univerzita Praha (MUP), Nadácia VSE,
PEN Worldwide, SEA agentúra pre vzdelanie a vedu
Metodický a odborný gestor: Odbor finančnej gramotnosti, Slovenského centra cvičných firiem a podpory
smerovania mládeže; Katedra pedagogiky NHF Ekonomická univerzita v Bratislave
15. novembra 2021
11:15 – 12:00
12:00 – 12:15
12:15 – 12:30
12:00 – 17:00

registrácia a predstavenie zúčastnených cvičných firiem - abecedné poradie CF
slávnostné otvorenie MVCF Slovensko 2021
príklad dobrej praxe - Metropolitní univerzita Praha, Radek Maxa
obchodovanie cvičných firiem (nákup, predaj, úhrada cez internetbanking)

13:00 – 13:15
13:15 – 13:30
13:30 – 15:00
16:30

príklad dobrej praxe – Be Lenka príbeh značky – Peter Brezáni
príklad dobrej praxe - Keď je práca potešením, tak je život šťastím – Lívia Pastoreková
finále najlepších e-prezentácií CF 2021 v súťaži Elektronická prezentácia
záver veľtržného dňa

16. novembra 2021
09:00 – 14:30
09:00 – 10:30
11:00 – 11:15
11:15 – 12:00

online obchodovanie cvičných firiem (nákup, predaj, úhrada cez internetbanking)
súťaž 90 sekúnd vo výťahu v Anglickom jazyku
Stavajte na svojej vášni a talente, nebojte sa podnikať, ZMPS - Simona Mištíková
nástroje na podporu kvality OVP, vstupu na trh práce a budovania kariéry a vzdelávania
dospelých v pôsobnosti ŠIOV - EQAVET, EUROPASS a EPALE - B. Jakubíková/J. Čuvalová,
T. Pončáková, M. Drinková

13:30 – 14:30 vyhodnotenie súťaží cvičných firiem v kategórii Leták, Instagram post, Videoreklama-šot,
E- prezentácia, Web stránka s e-shopom, Najlepší stánok, Najlepšia cvičná firma
90 sekúnd vo výťahu, 9. ročník súťaže Najlepší podnikateľský zámer
14:30 – 15:00 ukončenie veľtrhu
E-mail učiteľa uvedený v prihláške musí byť ten, s ktorým sa v prípade potreby pripojí CF na platformu
MS Teams! Ďalšie organizačno-technické informácie zašleme prihláseným účastníkom do 12.11.2021.
Prihlásení účastníci, ktorí budú musieť byť pripojení online, musia mať k dispozícií počítač (notebook)
s kamerou, mikrofónom a internetové pripojenie. MVCF bude streamovaný cez YouTube.

Štátny inštitút odborného vzdelávania, Bellova 54/a, 837 63 Bratislava 37
Tel. 0911 469 691 a 0911 550 121, e-mail: sccf@siov.sk; www.sccf.sk

