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Nacvičte si biznis
CVIČNÉ FIRMY sú inkubátormi príležitostí. Vytvárajú
priestor na to, aby stredoškoláci mohli mať priame
skúsenosti s podnikaním.

Vážení čitatelia,
pri Štátnom inštitúte od‑
borného vzdelávania úspešne
pôsobí Slovenské centrum
cvičných firiem. Gestoruje cvič‑
né firmy, prostredníctvom kto‑
rých získavajú žiaci stredných
odborných škôl a obchodných
akadémií cenné a jedinečné
skúsenosti s podnikaním.
Mnohé z nich už píšu svo‑
ju históriu dlhé roky, ďalšie
vznikajú každý školský rok.
Každá z nich sa má možnosť
prezentovať a žiaci ukázať svoje
inovatívne myšlienky a energiu
a nápady na viacerých poduja
tiach. Či už v rámci škôl, ale‑
bo na kontraktačných dňoch
v rámci celoslovenských, ale aj
medzinárodných podujatí.
Cvičné firmy dávajú žiakom
konkrétnu pridanú hodnotu
v skúsenostiach, zvyšujú mieru
poznatkov v oblasti ekonomiky,
podnikania, marketingu, ale aj
finančnej gramotnosti.
Preto sme pre Vás pripra‑
vili monotematický zamera‑
né vydanie mesačníka, ktoré
približuje postavenie cvičných
firiem a zvýrazňuje ich neza‑
stupiteľné a aj nenahraditeľné
miesto v podpore simulované‑
ho podnikania, s čím sa spája
aj príprava žiakov na úspešnú
budúcnosť. Bez ohľadu na to, či
sa rozhodnú ísť cestou vlastné‑
ho podnikania, alebo budúceho
zamestnania.
Vážení čitatelia, dovoľte mi,
aby som vám v mene Štátneho
inštitútu odborného vzdeláva‑
nia zaželal úspešný rok 2017
a verím, že mesačník DUÁL
bude aj v tomto roku pre vás
obľúbeným zdrojom informácií
aj inšpirácií.
JUDr. Ing. Michal Bartók
riaditeľ ŠIOV

Neustále rastúci záujem o cvičné
firmy zo strany stredných odbor‑
ných škôl a obchodných akadémií
dokazuje, že mladí ľudia doká‑
žu využiť ponúknutú príležitosť,
hlavne ak im dáva to najcennej‑
šie – praktické skúsenosti.
Cvičná firma pracuje s origi‑
nálnymi podkladmi z praxe, ob‑
choduje s fiktívnym tovarom aj
peniazmi. Celú podnikateľskú čin‑
nosť tento proces sprevádza obeh
dokladov vo vnútri firmy aj jej vzťa‑
hy s ďalšími firmami na Slovensku
i v zahraničí. Zameriava sa pritom
na komplexnú situáciu pracov‑
ných procesov reálnych firiem.
Takéto podnikanie stredoško‑
lákov sa zameriava hlavne na
oblasť služieb, pričom mnohé sa
sortimentom prekrývajú. Stredo‑
školské podnikanie sa tiež orien‑
tuje na reklamu, služby v oblasti
cestovného ruchu, ďalšie majú
svoje vlastné noviny alebo časo‑
pisy. Čo sa týka obchodných spo‑
ločností, najviac je spoločností
s ručením obmedzeným a ak‑
ciových spoločností. Medzi cvičný‑
mi firmami pôsobia aj živnostníci
a, samozrejme, zamestnávatelia,
ktorými sú tiež stredoškoláci.
KROKY K ZALOŽENIU CVIČNEJ
FIRMY
Nová začínajúca cvičná firma si
na začiatku, ešte v rámci fron‑
tálneho vyučovania, vysvetlí ➜
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➜svoju filozofiu. Žiaci si vyberú
napríklad formou brainstormin‑
gu predmet podnikania a názov
firmy. Pripravia si organizačnú
štruktúru, potom si napíšu ži‑
votopisy a motivačné listy na tú
ktorú pracovnú pozíciu cvičnej
firmy (oddelenia: riaditeľ a sekre‑
tariát, ekonomické, obchodné,
personálne a marketingové). Po‑
tom pripravia na škole s ďalšími
učiteľmi školy, alebo aj s perso‑
nalistom z reálnej firmy, pohovo‑
ry na pracovné pozície uvedenej
firmy. Následne začne cvičná
firma pracovať po oddeleniach
formou inovatívnych vyučovacích
metód: využíva prevažne simu‑
lačnú a inscenačnú metódu.
Slovenské centrum cvičných
firiem prevádzkuje na strán‑
ke www.sccf.sk online systém,
ktorý cvičným firmám ponúka
možnosť založiť si živnosť ale‑
bo spoločnosť s ručením ob‑
medzeným. Existujúce cvičné

firmy môžu vykonávať zmeny
údajov v živnostenskom alebo
obchodnom registri, pozastaviť
činnosť cvičnej firmy na zvolené
obdobie alebo požiadať o výmaz.
Súčasťou online systému je
Internetbanking, v rámci ktorého
cvičné firmy môžu dodatočne ot‑
voriť ďalšie účty (mzdový, rezerv‑
ný, sociálny), kontrolovať aktuál‑
ne zostatky na podnikateľských
účtoch, zadávať národné platby
a prezerať históriu bankových
operácií (výpisy z účtu).
Podmienkou využívania služieb
je funkčný e-mail cvičnej firmy.
Každá existujúca cvičná fir‑
ma registrovaná do 15. 07. 2013
obdržala
pridelené
jedineč‑
né kontrolné číslo, ktoré spolu
s IČO-m a funkčným e-mailom
zadá do formulára Obnova exis‑
tujúcej registrácie v časti online
služby na stránke www.sccf.sk.
Následne systém zašle cvičnej
firme všetky potrebné informá‑

cie a heslo na to, aby sa mohla
prihlásiť do systému a využívať
poskytované online služby. V rám‑
ci e-mailu, ktorý bude cvičnej fir‑
me zaslaný, je dôležité kliknúť na
odkaz, aby sa dokončila aktivácia
existujúcej registrácie. Až po tom‑

to úkone je možné sa do systému
s prihlasovacím menom (IČO-m)
a prideleným heslom prihlásiť. To
platí aj pre nové cvičné firmy. Ná‑
vody na používanie online regis
trácie cvičných firiem sa nachád‑
zajú na stránke www.sccf.sk.

SÚČASŤOU ONLINE SYSTÉMU JE INTERNET
BANKING, V RÁMCI KTORÉHO CVIČNÉ FIRMY
MÔŽU DODATOČNE OTVORIŤ ĎALŠIE ÚČTY

Slovenské centrum
cvičných firiem
Sieť cvičných firiem spravuje ich NÁRODNÁ CENTRÁLA.
Na Slovensku sa tejto aktivite venuje Slovenské centrum
cvičných firiem, ktoré je špecializovaným pracoviskom
ŠIOV.
HLAVNÉ ÚLOHY:
✔ simuluje úrady verejnej správy
ako živnostenský register, regist‑
rovaný súd, sociálnu a zdravotnú
poisťovňu, daňové inštitúcie, col‑
nicu, poštu aj banku;
✔ pripravuje kontraktačné dni,
regionálne veľtrhy a medziná‑
rodný veľtrh cvičných firiem, sú‑
ťaže cvičných firiem;

✔ organizuje vzdelávacie po‑
dujatia pre učiteľov pôsobiacich
v cvičných firmách;
✔ reprezentuje Slovensko na
medzinárodnej úrovni, zabezpe‑
čuje spoluprácu so zahraničnými
centrálami a ich cvičnými firma‑
mi.
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Cvičné firmy s obrovským potenciálom
Doterajšie pôsobenie cvičných firiem dokazuje, že dobrá
MYŠLIENKA GARANTUJE TRVALÚ UDRŽATEĽNOSŤ. Štátny
inštitút odborného vzdelávania chce nadviazať na doterajšie
skúsenosti a formuluje východiská ďalšieho rozvoja cvičných
firiem. Tak, aby pružne reagovali na nové trendy.

riem vytvorí priestor na prehĺbe‑
nie doterajšej spolupráce s uni‑
verzitou, a tak môže prispieť
k plneniu ďalších nových úloh,
ktoré sú prirodzenou reakciou
na dynamický vývoj.
ĎALŠÍ ROZVOJ CVIČNÝCH FIRIEM
Štátny inštitút odborného vzde‑
lávania preto finišuje s národ‑
ným projektom Zvyšovanie
podnikateľských
kompetencií
a finančnej gramotnosti cez
simulované trhové prostredie
cvičných firiem. Ambíciami pri‑
pravovaného projektu je plošná
inovácia predmetu cvičné firmy
a zavedenie nových foriem vzde‑
lávania. Projekt tiež sleduje roz‑
šírenie cvičných firiem na všet‑
ky typy stredných škôl vrátane
gymnázií. Novinkou je zavede‑
nia cvičnej firmy aj na základnú
školu. A, samozrejme, využitie
nových technológií a všetkých

BEZ ZAMESTNANIA, ALE
S CHUŤOU PODNIKAŤ
Európska komisia už niekoľko
rokov odporúča Slovenskej re‑
publike, aby systémovo riešila
zavedenie predmetu podnika‑
teľské vzdelávanie na stredných
školách. Súvisí to s tým, že do‑
terajšie nastavenie stredných
odborných škôl smeruje k tomu,
že nezamestnanosť absolventov
stredných odborných škôl na
Slovensku je jedna z najvyšších
v EÚ a zároveň musíme brať do
úvahy prieskumy Eurobaromet
ra. Podľa nich je až 23 % mla‑
dých ľudí ochotných uvažovať
o založení vlastnej firmy.
Každá z týchto informácií
je dostatočným dôvodom na
zmenu doterajšieho prístupu,
v ktorom doterajšie úspechy
poslúžia ako základ pre ďalšie
aktivity. Dve desaťročia cvičných
firiem sa ukázali ako najlepšie
východisko pre ich nové aktivity.

UNIVERZITNÉ PARTNERSTVO
Štátny inštitút odborného vzde‑
lávania formou zmluvy v roku
1999 vstúpil do spolupráce s Ka‑
tedrou pedagogiky Ekonomic‑
kej univerzity v Bratislave. Na
katedre je zriadené detašované
pracovisko Slovenského centra
cvičných firiem. Katedra pripra‑
vuje učiteľov cvičných firiem. Na
katedre sú tiež zriadené cvičné
firmy, aby si študenti vyskúšali
podnikanie na nečisto. Sloven‑
ské stredisko cvičných firiem
s katedrou spoločne pripravujú
didaktické materiály pre učiteľov
cvičných firiem, pričom spoloč‑
ným úsilím sa organizujú semi‑
náre pre učiteľov pôsobiacich
v cvičných firmách.
Univerzitné partnerstvo do‑
kazuje, že cvičné firmy sú atrak‑
tívny nástroj vzdelávania v rámci
finančnej gramotnosti, ako aj
v oblasti prípravy na podnikanie.
Rozšírenie aktivít cvičných fi‑

štandardov moderného podni‑
kania v rámci aktivít cvičných
firiem. Dnes majú svoje miesto
v podnikané napríklad povinné
e-registrácie, samotná e-komu‑
nikácia či e-trhovisko. Digitálne
technológie sú bežnou súčasťou
podnikania a mali by mať svoje
miesto aj v práci cvičných firiem.
Cvičné firmy v novom šate
by mali poskytnúť žiakom na
všetkých typoch stredných škôl
priestor aktívne pôsobiť v si‑
mulovanom
podnikateľskom
prostredí, čo je prostredníctvom
zážitkového vyučovania atraktív‑
ny spôsob zvyšovania zrozumi‑
teľnosti finančnej gramotnosti
aj prípravy na budúce podnika‑
nie. Štátny inštitút odborného
vzdelávania preto chce vytvá‑
rať perspektívy pre žiakov, aby
v budúcnosti nezostali bez za‑
mestnania a naďalej im vydržala
chuť podnikať.
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Informácia o trhu cvičných firiem
Na slovenskom trhu cvičných firiem podľa posledných údajov Slovenského
centra cvičných firiem ich pracuje viac ako ŠESŤ STOVIEK.
Presné číslo nie je možné uviesť,
keďže časť z nich sú tzv. spia‑
ce, to znamená, že sú riadne
zaevidované, ale nevykonávajú
permanentnú ekonomickú akti‑
vitu.
Počet cvičných firiem sa
mení, pretože v septembri kaž
dého nového školského roka
vznikajú, v januári niektoré po‑
zastavujú svoju činnosť a ďalšie
sa likvidujú v júni, ale aj v janu‑
ári. Z uvedeného počtu pracuje
275 cvičných firiem na obchod‑
ných akadémiách. Ostatné, teda
približne 350, sú zriadené na
stredných odborných školách
všetkých zameraní: SOŠ hote‑
lových služieb a obchodu, SOŠ
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chemickej, SOŠ obchodu a slu‑
žieb, SOŠ odevnej, SOŠ potra‑
vinárskej, SOŠ drevárskej, SPŠ,
spojených školách, ako aj na
špeciálnych SOŠ.
V rámci systému odborné‑
ho vzdelávania na Slovensku sa
používa predmet cvičná firma,
zaoberajúca sa simuláciou fi‑
remného života, už od roku 1992.
Slúži na komplexné osvojenie si
zručností, schopností i odbor‑
ných vedomostí súvisiacich so
založením a vedením reálnej
firmy. Cvičné firmy začali praco‑
vať na obchodných akadémiách
a od roku 1998 sa ich počet dyna‑
micky zvýšil na všetkých typoch
stredných odborných škôl.
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