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predmet ekonomické cvič enia vo
fiktívnej firme. Tá to tematika sa ná m
najviac pozdá vala, lebo žiaci vo fiktívnej firme sa viac približovali k realite, spozná vali
skutoč nosť a
získavali lepší a
ucelený pohľad
na praktický život.
Mô ž eme konštatovať, ž e naša škola patrí
medzi prvé, ktoré fiktívne firmy
zriaďovali v rá mci Slovenskej republiky. Pri Štá tnom inštitú te odborného vzdelá vania je zriadené Slovenské centrum cvič ných firiem,
ktoré metodicky usmerňuje fiktívne
firmy na stredných školá ch v rá mci
celej SR a spolupracuje s Ekonomickou univerzitou v Bratislave.
V minulom roku sa fiktívne firmy
premenovali na cvič né firmy. Centrum cvič ných firiem ná m umožnilo
zú č astniť sa na niekoľkých exkurziá ch na vybraných školá ch a taktiež
v rá mci prihranič nej spoluprá ce
ná m zabezpeč ili ná vštevy cvič ných
firiem v susednom Rakú sku a v
Č eskej republike. Inšpirá cia bola

• Firma Galan s.r.o. OA spolupracuje s Petrom Galanom a zaoberá
sa ná kupom a predajom ná bytku;
• Firma White Beauty s.r.o. spolupracuje s Ing. Stanislavom Sobotom a zaoberá sa ná kupom a predajom bielej techniky a kozmetiky;
• Firma Royal s.r.o. spolupracuje s Henrietou Machotkovou a zaoberá sa sprostredkovaním predaja nehnuteľného majetku;
• Firma Prosit s.r.o. spolupracuje s Milanom Pavelkom a zaoberá sa
výrobou a predajom vína;
• Firma Fiat Motors s.r.o. nemá partnera, pracuje samostatne a zaoberá sa kú pou a predajom osobných automobilov znač ky Fiat.

Č eskoslovenská obchodná banka 29. januá ra
slá vnostne otvorila svoju poboč ku v Pezinku.
Celkový poč et poboč iek Č SOB na Slovensku
sa tým rozšíril na 39. Obč ania a podnikateľské
subjekty z Pezinka a okolia budú mô cťv novootvorenej poboč ke využ ívaťkompletný sortiment
bankových produktov a služieb Č SOB. Otvorením ďalšej poboč ky sa Č SOB snaž í byť bliž šie
ku klientom vo všetkých regiónoch a potvrdzuje
svoje ciele v oblasti rozvoja finanč ných služ ieb
pre obyvateľstvo - retail.
Slá vnostné otvorenie pred sídlom banky na
ulici M.R. Štefá nika sa nieslo v duchu zá bavy umenie Tovarišstva bojových umení a remesiel
striedali vystú penia spevá kov Roba Kazíka,
Marcely Molná rovej a koncert skupiny Bukasový masív. Poč as slá vnostného otvorenia bola
vyhlá sená sú ťaž Č SOB o hodnotné ceny, napríklad televízor, minivež u a discman. Získať ich
mô ž e každý, kto si do 19. apríla 2002 otvorí v
pezinskej poboč ke Č SOB osobný ú č et. Žrebovanie sa uskutoč ní 25. apríla a výsledky budú
verejnosti k dispozícii v poboč ke Č SOB v Pezinku.
Č SOB v snahe č o najviac vyhovieťpožiadavká m klientov zdokonaľuje a vyvíja nové produkty a služ by, medzi ktoré patria depozitné
produkty, spotrebné ú very, telefónne bankov-

pre ná s dostač ujú ca, stá lo to zato.
Obchodná akadémia v Pezinku
má v sú č asnosti založených pä
ť
cvič ných firiem. Každá z nich má
svoju zriaďovacu listinu, je registrovaná v obchodnom registri, má
svoje zameranie a robí všetko to, č o
robí naozajstná firma.
Naši žiaci si svoje firmy zriadili
podľa vlastného uvá ž enia, vybrali si
veľmi aktuá lne, podľa dobre fungujú cich firiem v našom meste, ktoré
sa snažia kopírovať. Sme radi, že
podnikatelia - majitelia reá lnych firiem, majú pre našu prá cu pochopenie a venujú zo svojho ná roč ného
programu aj č as pre našich žiakov v
cvič ných firmá ch.
V novembri 2001 sa tri naše
cvič né firmy zú č astnili na medziná rodnom veľtrhu cvič ných firiem, kde
obsadili piate miesto a v rá mci Slo-

Riaditeľ cvič nej firmy Fiat Motors s.r.o. Jozef Pamětický v rozhovore
s podnikateľom Vladimírom Sodomom.

Riaditeľka Ing. Hedviga
Pavlíková

Robo Kazík
na slá vnostnom otvorení

venskej republiky firma Fiat Motors
získala 2. miesto. Okrem kolektívneho umiestnenia, bol ocenený aj
ná š riaditeľcvič nej firmy Fiat Motors
Jozef Pamětický, ktorý bol vyhodnotený ako Miss riaditeľ a žiač ky
firmy Galan ocenili za tvorivosť.
Tieto ú spechy našich firiem ná s
veľmi tešia a sú č asne zavä
zujú k
ďalšiemu skvalitňovaniu našej č innosti. Aj preto sme poskytli cvič ným
firmá m jeden ucelený priestor, ktorý
sme vybavili novým zariadením a
technikou. Slá vnostné otvorenie sa
uskutoč nilo 21. januá ra 2002.
Chcel by som poďakovaťrodič om
našich ž iakov a podnikateľom, ktorí
prispeli k vzniku tohto pekného diela, ktoré urč ite prispeje k ďalšiemu
skvalitneniu vyuč ovacieho procesu.
PaedDr. František Hotový
riaditeľ OA Pezinok

Foto M. Oravec

Pred deviatimi rokmi, v roku 1993,
bola zriadená v našom meste Obchodná akadémia. Hovorí sa, že
všetky zač iatky sú ťaž ké, platilo to aj
v našom prípade. Ale preká žky
treba prekoná vať.
V roku 1996 sme získali budovu
OSP Pezinok, po jej rekonštrukcii
ešte v tom istom roku (2.12.) sme sa
do nej nasťahovali. Naša snaha sa
už mala kde uplatňovať a kolektív
pracovníkov nezahá ľal, zveľaďoval
nové priestory, zač ala sa zvyšovať
kvalita výchovnej, pedagogickej a
vzdelá vacej prá ce.
.Žiaci tretích a štvrtých roč níkov
majú voliteľné predmety, ktorých je v
uč ebných osnová ch neú rekom.
Škola stavila na tie, ktoré v sú č asnosti najviac treba, aby absolventi
mali ľahšie možnosti dostať sa do
pracovného pomeru. Ide o predmety ako: bankovníctvo, daňovníctvo, marketing - manažment, poisťovníctvo, seminá r z výpoč tovej
techniky, konverzá cia v cudzích jazykoch. V roku 1996 sme uč ebné osnovy rozšírili o aplikovanú ekonomiku a hospodá rsky týždeň. Aj to
sme si vyskú šali. Už v ďalšom roku
bol do osnov zaradený voliteľný

níctvo a mnohé ďalšie. Aby Č SOB maximá lne
šetrila nielen č as, ale aj peniaze svojich klientov, pripravila pre nich produktové balíč ky
Č SOB Konto Kompakt, Č SOB Konto Kompakt
+, Č SOB Junior program a Č SOB Študent program. Ich zá kladnou výhodou je, ž e podpisom
jednej zmluvy (zmluvy o bankovom ú č te) má
klient zdarma, prípadne za zvýhodnený poplatok, k dispozícii balíč ek ďalších bankových
služieb.
Č SOB Konto Kompakt je vhodné naozaj pre
všetkých. S otvorením bež ného ú č tu získava
klient zdarma domá cu platobnú kartu Cirrus
Maestro alebo VISA Electron, vedenie ú č tu a
výpis k ú č tu, zriadenie, vedenie a zrušenie
Združeného bankového inkasa. Ak má klient
zá ujem o iné typy platobných kariet, mô ž e ich
získať len za polovič ný poplatok. Výbery hotovosti zo všetkých bankomatov ktorejkoľvek
banky v SR sú navyše bezplatné.
Vďaka modernej službe Č SOB LINKA 24 má
klient svoje financie kedykoľvek a bezplatne
pod kontrolou. Prostredníctvom operá tora
alebo SMS sprá v mô ž e získavať napríklad informá cie o stave na svojom ú č te, o vykonaných
platbá ch, realizovať príkazy na ú hradu v rá mci
tuzemského aj zahranič ného platobného styku,
trvalé príkazy, prevody medzi ú č tami a podobne.
(RM)

