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NÁKUP A PREDAJ V CF 

 základný cieľ každej CF je nákup, ponuka a predaj 
daného produktu 
 

 predmet nákupu CF:  
 DM 

 drobný kancelársky materiál 

 materiál potrebný pre výkon činnosti 

 

Postup pri nákupe a predaji 

 

 v reálnom podniku a v CF sa pri tejto činnosti opakujú 
určité pracovné postupy 
 

 nosné obchodné činnosti v každej CF sú nákup a predaj 
– obchodné oddelenie 
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SCHÉMA 1: NÁKUP – ALGORITMUS PRACOVNÝCH 

POSTUPOV 
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SCHÉMA 2: PREDAJ – ALGORITMUS PRACOVNÝCH 

POSTUPOV 
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NÁKUP A PREDAJ V CF 

 nákup a predaj materiálu, tovaru, prípadne 

služieb môže uskutočniť CF (obdobne ako 

reálna firma) na faktúru alebo v hotovosti 

 pri nákupe na faktúru – vzniká záväzok voči 

dodávateľovi, pri predaji na faktúru vzniká 

záväzok voči odberateľovi 

 nákupom a predajom sa v CF zaoberá 

obchodné oddelenie 
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MARKETING V CF 

 marketing v súčasnosti – kľúč k podnikateľskému 
úspechu 
 

 v CF má postavenie marketingového oddelenia ako 
samostatného oddelenia svoje opodstatnenie 
 

 niektoré CF vedú marketing v rámci obchodného 
oddelenia 
 

 CF (odd. Marketingu) musí pripraviť marketingovú 
koncepciu (imidž firmy) 
 

 marketingová koncepcia sa realizuje formou 
marketingového mixu (4 prvky) 
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MARKETINGOVÝ MIX – 4 PRVKY 

A. Produkt – rozhodnutie o produkte, tvorba sortimentu, 
práca s produktom, rozširovanie sortimentu v CF 

 

B. Cena – cenová politika CF, faktory ovplyvňujúce 
cenu, prístup k určovaniu cien v CF 

 

C. Komunikácia – reklama (promotion), podpora 
predaja (sales promotion), práca s verejnosťou 
(public relations) v CF, osobný predaj 

 

D. Distribúcia – objem predaja, technika predaja v CF 
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PREZENTÁCIA CF 

 prezentáciu CF možno hodnotiť v rovine: 
 

 internej prezentácie 

 externej prezentácie 

 prezentácie celkovej činnosti CF 

 prezetácie produktov CF (katalóg) 
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PLATOBNÝ STYK V CF 

 druhy platobného styku v CF: 

 

 hotovostný platobný styk (pokladnica) 

 bezhotovostný platobný styk (podnikateľský účet) 
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PODNIKATEĽSKÝ ÚČET 

 CF pre výkon svojej činnosti potrebuje 

podnikateľský účet v cvičnej banke 
 

 účty CF v SR vedie a spravuje Centrobanka pri 

SCCF v Bratislave  
 

 táto banka simuluje činnosť reálnej bankovej 

inštitúcie 
 

 uskutočňuje bežné bankové operácie CF 
 

 poznámka: formuláre na otvorenie účtu vznikajúcej 

CF je možné stiahnuť z webovej stránky SCCF 

(www.siov.sk) 
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BANKOVÉ OPERÁCIE (DOKLADY) 

 pokladničný doklad Centrobanky pri SCCF 

 

 výpis z účtu Centrobanky pri SCCF (pre CF) 
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