Cvičná firma - podpora úspešného vstupu na trh práce
V rámci podnikateľského vzdelávania žiakov v Hotelovej akadémii v Liptovskom Mikuláši sa každoročne
realizuje v II. a III. ročníku v študijnom odbore pracovník marketingu simulácia firemného života vo forme „cvičnej
firmy“, ktorá je napojená na Slovenské centrum cvičných firiem pri Štátnom inštitúte odborného vzdelávania
v Bratislave. Toto centrum simuluje štátnu správu – živnostenský úrad, daňový úrad, sociálnu a zdravotnú poisťovňu,
úrad práce, obchodný súd. V cvičnej firme teda prebiehajú všetky základné činnosti – založenie firmy, nákup, predaj,
reklama, písomný a telefonický hospodársky styk, fakturácia a účtovanie a podobne.
Cvičná firma pracuje s originálnymi podkladmi z praxe, s fiktívnym tovarom, službami a fiktívnymi peniazmi.
Výhodou tejto formy integrácie učiva je snaha o maximálne priblíženie sa reálnej praxi.
Hotelová akadémia v Liptovskom Mikuláši sa každoročne zúčastňuje veľtrhov cvičných firiem nielen
v Bratislave, ale aj v Prahe a Ostrave. V minulom roku sme získala prvé miesto na veľtrhu v Ostrave a rok predtým
s firmou Elemquilt v Bratislave.

Cvičná firma „Villa Betula“ – prvé miesto na XVII. Medzinárodnom veľtrhu cvičných
firiem v Bratislave
V dňoch 24.-26.11.2014 sa škola zúčastnila s cvičnou firmou „Villa Betula“ na XVII. Medzinárodnom veľtrhu
cvičných firiem v Bratislave, kde sa umiestnila v konkurencii 70 cvičných firiem zo Slovenska, Rumunska, Rakúska,
Fínska, Bulharska, Českej republiky, Talianska a Kene na celkovom prvom mieste.
Počas celého podujatia boli žiaci hodnotení, skúšaní a sledovaní pozorovateľmi, ktorých nebolo možno
identifikovať, takže museli byť stále v akcii. Po vyhlásení výsledkov súťaže cvičných firiem hodnotiaci komisári
z Ekonomickej univerzity veľmi vysoko hodnotili spôsob komunikácie, otvorenosť, jazykovú znalosť, pohotovosť,
marketingové nástroje ako aj spoluprácu s reálnou firmou.
Gratulácia a poďakovanie patrí Ing. Anne Kiapešovej, učiteľke odborných predmetov, ktorá viedla žiakov II.
ročníka študijného odboru pracovník marketingu. Víťazné družstvo Hotelovej akadémie v Lipstovskom Mikuláši
tvorili: Lívia Vrbičanová, Veronika Húsková, Kristína Laučíková, Daniela Rajniaková, Martina Šimková, Nikola
Ferková, Jozef Ťapaják, Samuel Vyskočáni, Matúš Strelecký, Matej Vozár a Peter Obrcian.

