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                 Trenčiansky samosprávny kraj 
                        Tlačová správa     
        

   
Trenčín, 3. február 2017 
SOŠ obchodu a služieb v Novom Meste nad Váhom hostila krajské kolo technickej 
olympiády žiakov ZŠ už siedmykrát   
 

 

V Novom Meste nad Váhom sa vo štvrtok 2. februára 2017 stretli žiaci základných škôl, aby 

si spolu zmerali sily v 7. ročníku krajského kola technickej olympiády. 

Krajské kolo technickej olympiády pre žiakov základných škôl zorganizovala Stredná odborná 

škola (SOŠ) obchodu a služieb v Novom Meste nad Váhom v zriaďovateľskej pôsobnosti 

Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) v spolupráci s Krajským centrom voľného času 

v Trenčíne. Podujatia sa v mene predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslava 

Bašku zúčastnila vedúca Oddelenia školstva, mládeže a športu Úradu TSK Eva 

Žernovičová. „Pre Trenčiansky samosprávny kraj je v oblasti vzdelávania jednou z priorít 

podpora vzdelávania pre potreby trhu práce, teda podpora technického vzdelávania. 

Technická olympiáda je vyvrcholením snahy učiteľov na základných školách nechať 

v povedomí ešte stále polytechnickú výchovu a rozširovať polytechnické vzdelávanie. Sme 

radi, že práve škola v našej zriaďovateľskej pôsobnosti sa ujala organizácie tejto súťaže a že 

už 7. ročník prebieha na SOŠ obchodu a služieb v Novom Meste nad Váhom. Patrí jej za to 

poďakovanie a dúfame, že takýmto spôsobom sa nám podarí primäť mladých ľudí, aby si 

vybrali správnu cestu pri rozhodovaní o svojej budúcnosti,“ uviedla Eva Žernovičová. 

Krajské centrum voľného času v Trenčíne bolo spoluorganizátorom tohto ročníka krajského 

kola technickej olympiády prvý, no nie poslednýkrát. KCVČ je organizátorom viacerých 

technických súťaží. „Technické olympiády organizuje KCVČ v Trenčíne už asi tri roky, od 

predstavenia projektu Hrdina remesla. Keďže nám záleží na tom, aby boli deti technicky 

zdatné, snažíme sa ich vychovávať aj týmto smerom,“ uviedla riaditeľka KCVČ v Trenčíne 

Renáta Bieliková.  

Súťaže sa každý rok zúčastňuje stále viac a viac žiakov v sprievode svojich učiteľov. „Teší 

ma stúpajúci záujem a fakt, že na súťaži začali participovať a zúčastňovať sa jej aj inštitúcie 

odboru školstva, Krajské centrum voľného času a rôzne spoločnosti. Prácu, ktorú robíme, 

pokladám preto za zmysluplnú, čo potvrdzuje aj skutočnosť, že postupne získava povedomie 

a aj ocenenie,“ povedal na margo organizovania siedmeho ročníka krajského kola technickej 

olympiády riaditeľ SOŠ obchodu a služieb v Novom Meste nad Váhom Ján Hargaš, ktorý si 

nedávno prebral ocenenie Významná osobnosť Podjavoriny za dlhoročnú tvorivú 

pedagogickú a riadiacu prácu v strednom odbornom školstve.  
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Žiaci súťažili v dvoch kategóriách. Prvú kategóriu predstavovali starší žiaci, žiaci 8. a 9. 

ročníkov, ktorí súťažili vo dvojiciach. V kategórii B si zmerali sily mladší žiaci 6. a 7. ročníkov 

ZŠ. Po 30-minútovom teste nasledovala aj praktická časť súťaže, ktorá prebiehala v dielňach 

SOŠ obchodu a služieb. V kategórii A sa na prvom mieste umiestnili žiaci ZŠ Nedožery-

Brezany Andreas M. Gandel a Erik Hanuska. Druhé miesto v tejto kategórii získali žiaci ZŠ 

s MŠ Centrum I v Dubnici nad Váhom Nicolas Bahna a Marek Štefanec a pódiové 

umiestnenie uzatvárajú žiaci ZŠ Domaniža Adrián Michálek a Ondrej Kardoš. V kategórii B 

získal prvé miesto žiak ZŠ na Rastislavovej v Prievidzi Juraj Pastierik. Druhé miesto obsadil 

žiak ZŠ kpt. Nálepku v Novom Meste nad Váhom Martin Močko. Na treťom mieste v tejto 

kategórii sa umiestnil žiak ZŠ s MŠ na Slovanskej v Púchove Miroslav Mihálik. 

Žiaci posledných ročníkov základných škôl sú cieľovou skupinou Hrdinu remesla, projektu, 

ktorý TSK rozbehol v roku 2015 s cieľom prilákania žiakov základných škôl na stredné 

odborné školy v Trenčianskom kraji. Deviataci na základných školách nielen v TSK si môžu 

vybrať z 21 stredných odborných škôl a stredných priemyselných škôl v zriaďovateľskej 

pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja. Až 12 z nich je zapojených do systému 

duálneho vzdelávania. Žiaci tak majú možnosť nadobudnúť okrem teoretických poznatkov aj 

poznatky z praxe, a to priamo vo firmách.    

Okrem projektu Hrdina remesla pristúpil TSK za účelom podnietenia záujmu žiakov 

základných škôl o stredné odborné školstvo aj k podpore polytechnizácie na základných 

školách v Trenčianskom kraji. V rámci podpory polytechnizácie sú základným školám 

odovzdávané notebooky a programovateľné stavebnice podľa ich výberu. Doteraz TSK 

odovzdal učebné pomôcky 17 základným školám v Trenčianskom kraji, celkovo o pomôcky 

požiadalo približne 140 základných škôl.      

Pre viac informácií kontaktujte: Mgr. Barbora Jánošková, Odd. komunikácie a medzinárodných vzťahov TSK, 

barbora.janoskova@tsk.sk, tel.: +421/ 32/ 65 55 910, mobil +421/ 901/ 918/ 146 
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