
CVIČNÁ FIRMA - PRAKTIKUM (CFP) 
 
Charakteristika predmetu:  
Predmet CVIČNÁ FIRMA patrí k voliteľným odborným predmetom v treťom ročníku štúdia na OA. 
Koncepcia cvičnej firmy rozvíja vedomosti z odborných predmetov ako je podniková ekonomika, 
účtovníctvo, aplikovaná informatika, administratíva a korešpondencia, právna náuka a iných. Predmet 
prispieva k rozvoju a prehlbovaniu zručností pri simulovaní podnikateľského prostredia. Ide o rozvoj 
tzv. kľúčových kvalifikácií, t. j. kompetencií konať, riešiť, rozhodovať, pracovať v tíme i korigovať svoju 
činnosť v podmienkach, ktoré sú podobné podmienkam v reálnej praxi.  
 
Výstupné všeobecné ciele predmetu:  
 zvýšiť samostatnosť v práci žiakov  

 rozvíjať schopnosť komunikácie, pracovať v tíme, kreativita, podnikateľské myslenie, 
zodpovednosť za vlastnú prácu  

 prehlbovať prezentačné zručnosti  

 rozvíjať jazykové vedomosti pri komunikácii na medzinárodnom veľtrhu cvičných firiem  

 rozvíjať schopnosti racionálne sa učiť, logicky myslieť, orientovať sa v množstve informácií  
 
Výstupné špecifické ciele predmetu:  
 upevniť, precvičiť a spojiť s praxou základné teoretické poznatky z podnikovej ekonomiky, 

účtovníctva, aplikovanej informatiky, administratívy a korešpondencie, právnej náuky i cudzích 
jazykov  

 precvičiť simulácie obchodných, administratívnych, personálnych, účtovných, marketingových a 
iných ekonomických operácií, s ktorými sa žiaci budú stretávať v reálnej praxi  

 rozvíjať aj sociálne kompetencie, napr. schopnosť kooperácie, riešenia konfliktných situácií, 
schopnosť viesť oddelenie, schopnosť rozhodovať, schopnosť empatie a pod.  



Hodnotenie a klasifikácia predmetu:  
Hodnotenie a klasifikácia vychádzajú z Metodického usmernenia č. 21/2011 na hodnotenie a 
klasifikáciu žiakov SŠ a z kritérií hodnotenia. 
Žiaci sú hodnotení individuálne podľa kreativity a schopností realizovať svoje návrhy, podľa dodržania 
stanovených termínov, podľa aktivity na hodinách a na medzinárodnom veľtrhu cvičných firiem.  
 
Podujatia v rámci predmetu:  
 Každoročne sa vybrané CVIČNÉ FIRMY zúčastňujú medzinárodného veľtrhu cvičných firiem 

v Bratislave, Košiciach, Nitre. Výber účastníkov sa uskutočňuje podľa aktivity a prezentačných 
zručností žiakov.  

 Každoročne sa žiaci zúčastňujú Kontraktačného dňa v Šali. 

 V rámci jednotlivých CVIČNÝCH FIRIEM sa žiaci zúčastňujú rôznych exkurzií, odborných prednášok, 
ktoré súvisia s predmetom ich činnosti. Napr.:  

 

 CVIČNÁ FIRMA O´Farm s.r.o. – exkurzia na farme v Stupave, tvorba fotodokumentácie do katalógu 
a propagačných materiálov  

 CVIČNÁ FIRMA A & Z CATERING S.R.O. - exkurzia v reštauračných zariadeniach, hoteloch  
 CVIČNÁ FIRMA SKY4YOU a.s. - exkurzia na letisku, tvorba fotodokumentácie 
 CVIČNÁ FIRMA Little Swet Dream s.r.o. – odborná prednáška s podnikateľkou Láskavých potravín 
 CVIČNÁ FIRMA Blow UP Gym, s.r.o.  
 

  


