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Trenčiansky samosprávny kraj 

Tlačová správa 

 

Trenčín, 22. apríl 2016 
Trenčiansky robotický deň popularizuje vedu a techniku už 11 rokov 
 

V Trenčíne sa v priestoroch trenčianskeho výstaviska Expo Center, a. s., v dňoch 20.4.-

21.4.2016 konal už 11. ročník Trenčianskeho robotického dňa (TRD). Organizácie 

podujatia sa tradične ako každý rok chopila Stredná odborná škola (SOŠ) Pod 

Sokolicami 14 v Trenčíne v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho 

kraja (TSK). Spoluorganizátormi podujatia boli TSK, mesto Trenčín a výstavisko Expo 

Center, a. s., Trenčín. Záštitu nad podujatím prevzal predseda TSK Jaroslav Baška 

a primátor mesta Trenčín Richard Rybníček. Vyhlasovateľom súťaže bolo 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. 

 

V stredu 20.4.2016 prebiehala súťaž Jablotronik a tiež celoslovenské kolo tímovej 

robotickej súťaže RoboRAVE-SK-2015/2016. Prítomní mali možnosť vypočuť si 

prednášky na rôzne témy, či pozrieť si ukážky a prezentácie škôl, univerzít, resp. 

rôznych firiem. Počas druhého dňa, t.j. 21.4.2016 prebiehala okrem ďalších prezentácií 

súťaž na TRD v 4 kategóriách: Driver A, Driver B, Stavebnice robotov a Freestyle - 

Voľný štýl. Súťažili zástupcovia z 25 základných a stredných škôl zo Slovenska, ale aj 

z Čiech a Nemecka, spolu bolo predstavených 94 robotov. 

 

Slávnostného otvorenia súťaže sa v mene predsedu TSK Jaroslava Bašku zúčastnil 

riaditeľ Úradu TSK Juraj Gerlici spolu s hlavným kontrolórom TSK Richardom 

Horváthom a vedúcou Odboru školstva a kultúry Úradu TSK Danielou Hilčíkovou. 

Nechýbal poslanec Zastupiteľstva TSK a zároveň riaditeľ SOŠ Pod Sokolicami 14 

Trenčín Ľuboš Chochlík, predseda Komisie školstva Mestského zastupiteľstva Trenčín 

Ján Vojtek, ktorý vystúpil v mene primátora mesta Trenčín Richarda Rybníčka, rektor 

Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne Jozef Habánik, riaditeľ 

Užhorodského centra odborno-technického vzdelávania Sergij M. Timko, riaditeľ 

Technického centra Koblenz v Nemecku Paul J. Muders, generálny riaditeľ Expo 

Center, a. s., Pavol Hozlár a ďalší zástupcovia univerzít, škôl, firiem či ďalších 

partnerských organizácií. Prítomným sa prihovoril i absolvent SOŠ Pod Sokolicami 14 

Trenčín a súčasný viacnásobný majster sveta v thajskom boxe Martin Pacas. 

 

TRD vstupuje do svojej druhej dekády 

Riaditeľ Úradu TSK Juraj Gerlici ocenil prínosy podujatia: ,,Trenčiansky robotický deň 

dnes oslavuje v poradí ďalšie, už 11. narodeniny. Ďakujem všetkým organizátorom, ktorí 

sa už niekoľko rokov podieľajú na organizácií tejto výnimočnej akcie. Zvlášť chcem 

poďakovať Strednej odbornej škole Pod Sokolicami v Trenčíne, ktorá sa snaží 
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popularizovať vedu a techniku medzi mladými ľuďmi a pritiahnuť ich k štúdiu technických 

odborov a remesiel.“ Ďalším pozitívom podujatia je, že vytvára priestor pre spoluprácu 

základných, stredných a vysokých škôl s podnikmi a vedeckými inštitúciami. 

 

Riaditeľ SOŠ Pod Sokolicami 14 Trenčín Ľuboš Chochlík zhodnotil doterajšie ročníky: 

,,Keď sme začínali s touto súťažou, uvažovali sme, ako vôbec motivovať mladých ľudí, 

aby mali záujem o vedu a techniku. Uvedomili sme si, že je potrebné dávať deťom 

priestor na to, aby ukázali, čo dokážu. Postupne sme prišli k tomu, že spojiť možnosť 

súťaženia a prezentácie vysokých škôl, firiem je atraktívne a mladí ľudia sa aj takýmto 

spôsobom môžu zaujímať o vedu a techniku.“ 

 

Riaditeľ Úradu TSK ocenil aj prvé 3 miesta v jednej zo 4 súťažných kategórií. Mená 

víťazov sú uvedené v priloženej výsledkovej listine. Trenčiansky samosprávny kraj 

všetkým víťazom gratuluje. 
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