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                 Trenčiansky samosprávny kraj 
                        Tlačová správa     
        

   
Trenčín, 9. december 2016 
O titul najlepšieho anglického a slovenského rečníka zabojovalo až 90 študentov. 

Bodovali dubnickí gymnazisti   

Stredná odborná škola (SOŠ) obchodu a služieb v Trenčíne v zriaďovateľskej pôsobnosti 

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

v Trenčíne usporiadala v utorok 6. decembra 2016 bilingválnu súťaž Majster rétor. Na SOŠ 

obchodu a služieb sa zišlo takmer 90 študentov z Trenčianskeho kraja, aby medzi sebou 

zabojovali o titul najlepšieho anglického a slovenského rečníka.  

 

Témou prejavu tohto ročníka súťaže v oboch verziách – slovenskej i anglickej – bola téma 

„Som Slovák. Som Európan.“, ktorá bola vybraná za tému pri príležitosti predsedníctva 

Slovenskej republiky v Rade Európskej únie. Mladú generáciu táto aktuálna téma 

nezaskočila a prostredníctvom širokej škály názorov vyjadrili svoje presvedčenie o tom, že 

Slovensko má čo ponúknuť nielen mladému človeku, ale aj Európe a svetu.    

 

Náročnosť druhej disciplíny mala preveriť pohotovosť, logiku a schopnosť rýchlo spracovať 

text určený na prezentáciu. V anglickej časti súťaže mali súťažiaci študenti za úlohu 

dopracovať rámcový prejav pri príležitosti konania konferencie o budúcnosti  a výzvach 

Európskej únie. Úlohou súťažiach v slovenskej časti súťaže bolo vypracovanie prejavu pri 

príležitosti otvárania fiktívnej najväčšej stredoškolskej knižnice na Slovensku.  

 

V kategórii mladších žiakov slovenskej časti súťaže sa Majstrom rétorom stala študentka 

Gymnázia v Púchove Jana Vozárová. Druhé miesto obsadil študent Gymnázia v Dubnici nad 

Váhom Samuel Šlesar. Tretie miesto pripadlo študentovi Piaristického gymnázia J. 

Braneckého v Trenčíne Jánovi Slotíkovi.  

 

Kategória starších žiakov slovenskej časti súťaže priniesla titul Majster rétor študentke 

Gymnázia v Dubnici nad Váhom Eve Trokanovej. Na druhom mieste sa v tejto kategórii 

umiestnil študent Súkromného gymnázia Futurum v Trenčíne Samuel Štefánek a tretie 

miesto získala študentka Gymnázia v Púchove Daniela Franeková. 

 

V kategórii mladších žiakov anglickej časti súťaže sa titulom Majster rétor môže pochváliť 

študentka Súkromného gymnázia Futurum v Trenčíne Isabelle Vincente. Za ňou, na druhom 

mieste skončila v tejto kategórii študentka Gymnázia v Dubnici nad Váhom Sofia Kohútová 
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a pódiové umiestnenie uzatvorila študentka Strednej odbornej školy v Handlovej Sára 

Čepcová.        

 

Kategória starších žiakov anglickej časti súťaže Majster rétor tiež spoznala svojich víťazov. 

Titul Majster rétor v tejto kategórii si odniesla študentka Gymnázia v Dubnici nad Váhom 

Rebecca Žigo. Druhé miesto obsadila študentka Bilingválneho slovensko-španielskeho 

gymnázia v Novom Meste nad Váhom Lucia Kýšková. Tretie miesto si svojím výkonom 

vyslúžil domáci študent SOŠ obchodu a služieb v Trenčíne Patrik Pohorelec.              

 

TSK gratuluje študentom k ich umiestneniu v jednotlivých kategóriách súťaže. 

  

Zdroj + Foto: Renáta Bieliková (riaditeľka Krajského centra voľného času Trenčín)  
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