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Vedúci PK: Ing. Anna Sciranková 
 

1. Plnenie tematických plánov 
Členovia PK plnia tematické plány bez problémov. 
 
 
2. Výsledky v súťažiach 

CF EuroHass v dňoch 9. – 10. 11. 2011 prezentovala školu na 9. ročníku 
Medzinárodnom veľtrhu cvičných firiem V 4 na Obchodnej akadémií v Košiciach. 

CF EuroHASS, s.r.o. sa zúčastnila v dňoch 29. 11. – 1. 12. 2011 14. MVCF 
v Bratislave v priestoroch Národného tenisového centra. Na tomto veľtrhu sa 
predstavilo 87 cvičných firiem a z toho 29 zahraničných – z  Čiech,  Bulharska, 

Fínska, Rakúska a Rumunska. Súčasťou Medzinárodného Veľtrhu Cvičných Firiem 
boli, tak ako aj po minulé roky,  súťaže cvičných firiem, na ktorých sa hodnotil 

stánok, katalóg, elektronické prezentácie, slogan, logo, najlepší reprezentant/ka 
a tento rok aj súťaž „Najlepší podnikateľský zámer“.  

V celkovom hodnotení  sa cvičná firma umiestnila  na 50. mieste z  85  

domácich i zahraničných CF a v elektronickej prezentácií v pásme 16. miesta  
z 78 súťažných prezentácií. Školu reprezentovali na týchto akciách žiačky III.D 

triedy, a to D. Birešová, Ľ. Gajdošová, M. Bužová, A. Turtáková pod vedením 
MOV Bc. Anny Katinovej. 

CF EuroHASS, s.r.o. sa zúčastnila 21. 12. 2011 V. ročníka Vianočného 

veľtrhu na Obchodnej akadémií vo Vranove n. T. Na tejto akcii reprezentovali 
školu žiaci III. D triedy v pozmenej zostave – D. Birešová, Ľ. Gajdošová, J. 

Slivková a N. Šalamonová tiež pod vedením MOV Bc. A. Katinovej. 
Školské súťaže sa budú konať až v 2. polroku. 
 

3. Exkurzie, návštevy výstav a kultúrnych podujatí 
Veľtrh cvičných firiem – OA Košice spojený s exkurziou do Obchodných domov v 
Košiciach 

- triedy: II. D, III. D a IV. C  v mesiaci november, 
Veľtrh cvičných firiem – OA Vranov nad Topľou 

- trieda: III. D  v mesiaci december, 
VOS Jančík Vranov nad Topľou 

- trieda: IV. C v mesiaci december 
 

4. Ostatné 
- kompletizácia ŠkVP obchodný pracovník, dopracovanie pre 4. ročníky 

všetkých ekonomických predmetov. 

- jednotlivý členovia PK sa aktívne zapojili do Dňa otvorených dverí učitelia 
sprevádzali skupiny žiakov a majsterky odborného výcviku, prezentovali 
CF EuroHass, vystavovali žiacke práce z oblasti aranžovania a balenia.  

- správa učebne č. ½, 
- zásobovanie školských bufetov tovarom podľa aktuálneho dopytu, 

- pravidelné vykonávanie inventúr v školských bufetoch, 
- prezentácia nápadov a zručnosť pri príprave dekoratívneho materiálu a 

darčekových balíčkov v dňoch 10. 9 – 11. 9. 2012 na výstavke v poľskom 



meste Rzeszowe. Výstavka sa organizovala v spolupráci s Mestským 
domom kultúry vo Vranove nad Topľou.  

- všetci členovia PK sa venujú aj vedeniu krúžkov. 
 
 

 
 

 
 


