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Trenčiansky samosprávny kraj 
Tlačová správa            

     
Trenčín, 22. február 2016 -  Študenti Trenčianskeho kraja patrili medzi jedných z 
najúspešnejších v celoslovenskom kole ZENIT -u 
 

V dňoch 9. 2. - 11. 2. 2016 sa konalo celoslovenské kolo súťaže ZENIT a to 32. ročník 
ZENIT v elektronike, 32. ročník ZENIT v programovaní  a 17. ročník ZENIT v strojárstve. 
Súťaž bola tento rok v priestoroch Spojenej školy, Ľ. Podjavorinskej 22 v Prešove.  
Študenti Trenčianskeho kraja patrili medzi tri najúspešnejšie kraje v počte získaných 
bodov. Celkovo sa súťaže zúčastnilo 11 žiakov z Trenčianskeho kraja a získali päť 
cenných umiestnení.  
 
V súťaži ZENIT v strojárstve študent priemyslovky v Novom Meste nad Váhom Lukáš 
GELO získal 1. v kategórii A a 2.miesto v programovaní CNC strojov a jeho 
spolužiak Marek Bánovský obsadil v kategórii B1 8. miesto. Máté Szillágyi zo SOŠ 
Nováky sa v kategórii B2 umiestnil na 4. mieste. 
 
V ZENIT-e v elektronike Jakub MIMLICH, opäť študent SPŠ Bzinská  Nové Mesto nad 
Váhom, obsadil 2. miesto kategórii A a zároveň jeho  výrobok bol vyhodnotený ako 
najkrajší. Prvé miesto v tomto odbore v kategórii B patrí Richardovi Štefúnovi zo 
Strednej priemyselnej školy Dubnica nad Váhom. K ďalším žiakom, ktorí si merali sily 
v celoslovenskej konkurencii  za Trenčiansky kraj v odbore elektronika patria: Miroslav 
Chalko zo Strednej odbornej  školy  Stará Turá, ktorý v kategórii B získal 3. miesto a  
Samuel Kacej taktiež zo Strednej odbornej školy Stará Turá, ktorý  obsadil 9. miesto 
v kategórii A . 
Bronzové umiestnenie sa ušlo aj dvojici Filip Loja  a Juraj  Vavrík z Gymnázia V. B. 
Nedožerského  Prievidza v odbore ZENIT v programovaní kategória webdizajn. Lukáš 
Baláž z Gymnázia Janka Jesenského Bánovce nad Bebravou obsadil v odbore 
programovanie v kategórii B 4. miesto a Jozef Bugoš  z Piaristického gymnázia 
Františka Hanáka z Prievidze obsadil v tom istom odbore v kategórii A  8. miesto 
(gymnázium nie je v z.p. TSK). 
 
Za Slovensko sa celkovo  súťaže  ZENIT v elektronike zúčastnilo 32 žiakov, ZENIT v 
programovaní 19 žiakov, ZENIT v programovaní - webdizajne 8 dvojíc a  ZENIT v 
strojárstve 22 žiakov. 
 
Trenčianky samosprávny kraj gratuluje všetkým šikovným žiakom zo stredných 
škôl v Trenčianskom kraji, ktorí aj vďaka svojim pedagógom reprezentovali kraj. 
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