
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.  
 

Podmienka/známka Výborný Chválitebný Dobrý Dostatočný Nedostatočný 

Vedenie Veľmi znášanlivý Znášanlivý, 
uznanlivý 

Poslúcha 
príkazy pod 

cieleným 
dozorom 

Príkazy 
poslúcha len 

s nevôľou, 
málo 

znášanlivý 

Nevôľa, 
neznášanlivý 

Usilovnosť 
a záujem o prácu 

Nadpriemerný 
záujem 

a usilovnosť 
Usilovný 

Rýchlo 
poľavuje 
v záujme 
potrebný 
podnet 

Malý záujem, 
treba naňho 

dozerať 

Úplný 
nezáujem, 

lenivý 

Poriadok 

Mimoriadne 
poriadkumilovný, 

dá sa vyznať 
v jeho dokladoch 

Poriadny 
K poriadku 
ho treba 

viesť 

Neporiadny, 
nenamáha sa 

Veľmi 
neporiadny 

Kvalita práce 
Rieši 

samostatne, 
bezchybne 

Pracuje 
zodpovedne 
starostlivo, 

menšie 
chyby 

Pracuje 
chybne, ale 

snaží sa 

Pracuje 
s mnohými 
chybami, 

jeho práca je 
často 

nepoužiteľná 

Pracuje 
neustále len 

s chybami 

Schopnosť učiť sa Učí sa veľmi 
rýchlo 

Chápe jasne 
a rýchlo 

Uspokojivé 
porozumenie 

Chápanie 
ťažkopádne, 

treba mu 
často 

vysvetľovať 

Pomalé 
a nepresné 
chápanie, 
potrebuje 

pomoc 
v základných 

pojmoch, 
nevie, čo je 
podstatné 

Zodpovednosť za 
zverené úlohy 

Dá sa na neho 
úplne spoľahnúť 

Väčšinou sa 
dá na neho 
spoľahnúť 

Čiastočne 
zodpovedný, 

treba mu 
pripomínať 

zverené 
úlohy 

Treba mu 
často 

pripomínať 
zverené 

úlohy 

Nedá sa na 
neho vôbec 
spoľahnúť, 
treba mu 

pripomínať 
zverené úlohy 

Tímová práca 

Vie pracovať 
v kolektíve, vie 
sa prispôsobiť, 
prináša nové 

nápady 

Vie 
pracovať 

v tíme 

Často 
pracuje sám, 

občas sa 
prispôsobí 
kolektívu 

Ťažko sa 
prispôsobuje, 
pracuje sám 

Nevie pracovať 
v tíme 

 



Podujatia v rámci predmetu:  
 Každoročne sa vybrané CVIČNÉ FIRMY zúčastňujú medzinárodného veľtrhu cvičných firiem. Výber 

účastníkov sa uskutočňuje podľa aktivity a prezentačných zručností žiakov.  

 Každoročne sa žiaci zúčastňujú Kontraktačného dňa.  

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

 
  
 
 

  

 


