
Veľtrh v Hradci Králové 

Dňa 15. 2. 2022 organizovala Obchodní akademie, Střední odborná škola a 

Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky v Hradci Králové 

regionálny veľtrh cvičných firiem. Veľtrh bol pripravovaný ako prezenčný, 

ale epidemiologická situácia prezenčnú formu nedovolila, tak bol presunutý 

do online sveta. 

P príležitosti veľtrhu prebehli 4 základné súťaže a jedna finálová. Základné 

súťaže boli: Najlepší slogan, Najlepšie logo, Najlepšia e-prezentácia, 

Najlepší katalóg. 

Na základe bodovanie týchto materiálov 4-členneou odbornou porotou, 

postúpilo 10 firiem do finále, ktoré prebehlo naživo v deň veľtrhu. Každá 

firma mala 15 minút na to, aby presvedčila porotu o svojich kvalitách, z toho 

5 minút bolo venovaných elektronickej prezentácii a 10 minút rozhovoru 

5tich zamestnancov firmy s porotou na odborné témy z oblasti manažmentu, 

financií, marketingu, personalistiky a výroby. 

SOŠCh Hlohovec, odbor Obchodná Akadémia vyslal 4 Cvičné firmy, ktoré bojovali po boku 

24 Českých FIF. Naše 2 CVF Batyk and Custom a 21kapkejks postúpili do finále TOP 10 

cvičných firiem veľtrhu.  V základnom hodnotiacom kole bola Batyk and Custom na druhom 

mieste v hodnotení sloganu v anglickom jazyku. Vo finále, v rozhovoroch s 5člennou porotou 

boli pomyselné medaile rozdelené takto: dva krát 3.miesto Batyk and Custom za oblasť 

financií a marketingu, 1 x 3.miesto 21kapkejks za oblasť výroby. V časti ppt prezentácie „na 

živo“ získala cvičná firma 21 kapkejks štvrté miesto.  

Hradec Králové očami študentov: 

Dňa 15. 02. 2022 sa 4 cvičné firmy z našej školy zúčastnili Veľtrhu cvičných firiem v Hradci Králové. Veľtrh 
sa konal online, keďže kvôli pandemickým opatreniam, nebolo možné veľtrh zorganizovať naživo. 

Zúčastnili sme sa súťaže o najlepší katalóg, o najlepšie logo, o najlepšiu prezentáciu a o najlepší slogan.  
Naše 2 firmy, Batyk and Custom s.r.o. a 21 kapkejks, s.r.o. postúpili do finále medzi TOP 10 firiem veľtrhu, 
z čoho sme sa veľmi potešili.  

Ja s kolegom Andrejom Jurčackom sme prezentovali prezentáciu, v ktorej sme predstavovali našu firmu 
Batyk&Custom. Zo začiatku síce s technickými problémami, no nakoniec sme to úspešné zvládli 
a predstavili našu firmu aj v Českej republike. 

Po prezentácií firmy nasledovalo 10 minút s porotou, ktorá zisťovala, ako funguje chod celej našej firmy, od 
výroby, marketingu, až po riadenie zamestnancov a ich výplaty. 

Tento veľtrh hodnotím veľmi úspešne, dal nám množstvo skúseností, ktoré sa nám určite zídu pri ďalších 
veľtrhoch našej úspešnej firmy Batyk&Custom ale aj v našom budúcom živote. Tešíme sa z každého 
úspechu, ktorý sme s našou firmou dosiahli.  

A teraz prenechám slovo môjmu kolegovi Andrejovi, manažérovi našej firmy: 

„Veľtrh v Hradci Králové považujem za vydarený. Tento veľtrh bol pre mňa novou skúsenosťou, kde som sa 
stretol s novými kategóriami súťaží ako napríklad panelovú diskusiu s porotou. Veľtrhu som sa zúčastnil 
ako manažér firmy Batyk&Custom, kde som prezentoval firmu pri online prezentácii, všetko prebiehalo 
super s príjemnou atmosférou a bez akéhokoľvek stresu. Následne sme vybrali 5 členov našej firmy 
z každej pozície na panelovú diskusiu s porotou, kde sme mali vyhradený čas odpovedať na rôzne otázky 
týkajúce sa našej firmy. Všetky otázky boli kladené tak, aby sme boli schopní odpovedať, bola to super 
príležitosť ukázať naše znalosti a schopnosti vo firme bez toho aby sme boli pripravení na konkrétne 
otázky. Porota bola príjemná a určite by som si takúto udalosť zopakoval. V mene firmy sa chcem 
poďakovať za možnosť zúčastniť sa tohto veľtrhu a budeme radi ak sa takáto udalosť opäť zopakuje. Chcel 



by som sa poďakovať v mene celej firmy ale aj za seba, že sme sa takejto udalosti zúčastnili a budeme radi 
ak sa budeme môcť zúčastňovať aj naďalej.“ 

Napísali: Veronika Mária Kučerová a Andrej Jurčacko, 4.OA 

 

Team Batyk and Custom, s.r.o. 

 

Team 21kapkejks, s.r.o. 


