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                 Trenčiansky samosprávny kraj 
                        Tlačová správa     
        

   
Trenčín, 10. marec 2017 
V krajskom kole zručností žiakov základných škôl zvíťazila Margaréta Beňadiková zo 

ZŠ Koš 

Koncentráciu, estetické cítenie a rýchlosť si v rámci súťaže preverilo 42 žiakov z 15 

základných škôl. 

V rámci projektu Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) Hrdina remesla bolo pre žiakov 

základných škôl pripravené ďalšie kolo súťaže. Tento raz si účastníci testovali rýchlosť, 

koncentráciu či estetické cítenie. „Krajské centrum voľného času (KCVČ) v Trenčíne 

v spolupráci so Strednou odbornou školou v Partizánskom naplnilo ďalšiu časť projektu 

Hrdina remesla. Doteraz išlo zväčša o technické súťaže, ktoré boli zaujímavé primárne pre 

chlapcov, a to nás vyzvalo k tomu, aby sme vymysleli súťaže i pre dievčatá,“ vyslovila 

Renáta Bieliková, riaditeľka KCVČ.  „Na súťaží bola aj Žiacka školská rada zo Strednej 

odbornej školy v Partizánskom, ktorej úlohou bolo chodiť medzi účastníkmi súťaže, získavať 

nové informácie a následne ich šíriť medzi svojimi priateľmi a spolužiakmi, aby sa mohlo viac 

a viac mladých dozvedieť o projekte Hrdina remesla,“ pokračovala Bieliková. „Zámerom TSK 

v rámci projektu Hrdina remesla je okrem iného podpora mladých ľudí v zdokonaľovaní 

svojich zručností aj formou súťaží, a nás veľmi teší, že počet záujemcov o tento druh 

prezentácie je aj v tomto prípade veľmi vysoký,“ vyjadrila sa Ingrid Koščová, vedúca 

Oddelenia správy a riadenia škôl a školských zariadení TSK.  

Krajského kola súťaže zručností sa zúčastnilo 42 žiakov z 15 základných škôl. Na 

preverenie ich zručností bolo pripravených hneď niekoľko disciplín. „Žiaci vyrábali prepletané 

taštičky podľa technologického návodu, tvorili ozdobné predmety a tiež preverovali svoju 

koncentráciu prostredníctvom kresby. V rámci tímov ešte na paneloch viazali mašle,“ 

priblížila súťažné disciplíny Darina Gubová, majsterka odborného výcviku a výchovy vo 

firme Gabor. Práve spomínaná firma poskytuje študentom v rámci duálneho vzdelávania 

príležitosť na spoznanie pracovného prostredia a získanie skúseností. „Žiaci chodia ku nám 

na prax, týždeň sú na praxi a týždeň v škole. Všetko sa ešte len učia, a to formou 

spoznávania materiálov i strojov. To, čo sa naučia v škole, majú možnosť u nás priamo vidieť 

a vyskúšať si to,“ dodala Gubová. 

V krajskom kole zručností žiakov základných škôl sa napokon najväčšmi darilo Margaréte 

Beňadikovej zo Základnej školy s Materskou školou Koš. 
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1. miesto Margaréta Beňadiková (ZŠ s MŠ Koš) 

2. miesto Soňa Haľamová (ZŠ Lehota pod Vtáčnikom) 

3. miesto Mária Kuzmová (ZŠ Horná Ves) 

Víťazom gratulujeme a teší nás, že máme v Trenčianskom samosprávnom kraji takýchto 

šikovných žiakov.  
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