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                          Trenčiansky samosprávny kraj 
               Tlačová správa            

     
 

Trenčín 7. máj 2015   
Stredné školy z Trenčianskeho kraja bodovali na „Mladom tvorcovi“ v Nitre 
 

Posledné tri aprílové dni sa na nitrianskom výstavisku Agromokomplex Nitra uskutočnil 

už 23. ročník celoštátnej prezentačnej výstavy stredných odborných škôl s názvom 

„Mladý tvorca“. Nad podujatím prevzal záštitu predseda vlády SR Robert Fico. 

Viacerým zúčastneným školám z Trenčianskeho kraja sa na nitrianskej pôde podarilo 

uspieť a domov si odniesli hneď niekoľko ocenení.  

 

Trenčiansky kraj celkovo reprezentovalo 12 stredných škôl, a to SPŠ Nové Mesto nad 

Váhom, SOŠ sklárska Lednické Rovne, SOŠ obchodu a služieb Nové Mesto nad 

Váhom, Spojená škola  Partizánske, SOŠ Pruské, SOŠ obchodu a služieb Jilemnického 

24 Trenčín, SOŠ Pod Sokolicami 14 Trenčín, SOŠ strojnícka Považská Bystrica, SOŠ 

Dubnica nad Váhom, Dopravná akadémia Trenčín, SOŠ Stará Turá a SOŠ Handlová.  

 

Šikovná študentka z SOŠ sklárska Lednické Rovne  

Martine Bulkovej, žiačke 2.D odboru sklársky dizajn zo Strednej odbornej školy 

sklárskej v Lednických Rovniach sa podarilo získať ocenenie TOP výrobok v kategórii 

Chémia, farmaceutický priemysel, polygrafia, papiernictvo a sklárstvo. Zámerom jej 

práce s názvom „Porozumenie“ bolo vytvoriť objekt, ktorý by disponoval eleganciou, 

chladom a jednoduchými tvarmi v spojení s konkrétnym realistickým a jemným 

rastlinným motívom. Nakoniec bol tento zámer zrealizovaný vo forme netradičného 

svietnika. Študentka SOŠ sklárska Lednické Rovne v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK, 

Martina Bulková, v práci použila štylizovaný obrys krídla holuba - symbol mieru a 

pokoja, ktorý aplikovala na tabuľu skla. Do obrysu umiestila pieskovaný dekór ginka, 

ktoré je symbolom mieru a nádeje.  

 

Prvé a druhé miesto pre SPŠ Nové Mesto nad Váhom 

Stredná priemyselná škola v Novom Meste nad Váhom, ktorej zriaďovateľom je TSK, sa 

na celoštátnej výstave „Mladý tvorca“ umiestnila na 2. mieste v súťaži „Najlepšia 

spolupráca strednej odbornej školy so zamestnávateľskou sférou  pri príprave žiakov pre 

odvetvia v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva SR“. Cenu a diplom škole udelil 

minister hospodárstva SR Peter Kažimír, v ktorého mene ho do rúk riaditeľa školy 

Petra Rebra odovzdal štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR Rastislav 

Chovanec. Minister hospodárstva SR zároveň ocenil diplomom aj najaktívnejšie 

spolupracujúceho partnera pri príprave žiakov, zamestnávateľa Hella Slovakia s.r.o. 

Kočovce, ktorého zastupoval pri preberaní ocenenia jej riaditeľ Peter Bustin. 
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Ďalším nemenej významným ocenením práce žiakov SPŠ Nové Mesto nad Váhom na 

súťaži „Mladý tvorca“ bolo 1. miesto v súťaži „TOP výrobok“ v kategórii 

Elektrotechnika a energetika pre rok 2015. Získali ho študenti Martin Dodek a Jakub 

Mimlich. Súťažný výrobok s názvom Universal Solar Power Point predstavil na 

výstave jeden z tvorcov - Martin Dodek. Ako víťaz v tejto kategórii si z rúk štátneho 

tajomníka Ministerstva hospodárstva SR Rastislava Chovanca prevzal vecnú cenu 

a diplom.  

 

Cena predsedu TSK za najlepšiu expozíciu skončila v SOŠ Stará Turá 

V rámci „Mladého tvorcu“ boli tiež vyhlásené 4 tematické okruhy súťaží, v ktorých 

vyvrcholilo snaženie súťažiacich o atraktívne ceny a víťazné umiestnenie. Študenti 

súťažili v kategóriách Najinovatívnejšia mobilná aplikácia vytvorená študentom, ROBOT, 

ako ho zostrojili moje ruky, 3D šikovnosť máš v rukách a  Sieťové technológie prakticky.   

  
Okrem hodnotných cien získali víťazi aj diplomy udelené Asociáciou spoločností IT 

priemyslu. Dvom študentom SOŠ Stará Turá v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK sa 

podarilo získať prvé miesto: Erikovi Studeničovi v kategórii Sieťové technológie 

prakticky a Adrianovi Bakošovi v kategórii 3D šikovnosť más v rukách. Druhé miesta 

v kategórii Sieťové technológie prakticky obsadili žiaci Adrian Horolicza a Martin 

Vzorek. V súťaži o grafický návrh loga odboru informačné a sieťové technológie uspel na 

striebornej priečke tretiak Martin Štefek. Študenti SOŠ Stará Turá si tiež odniesli cenu 

predsedu TSK Jaroslava Bašku za najlepšiu expozíciu.  

 

Darilo sa aj žiakom SOŠ Dubnica nad Váhom 

K úspechom žiakom dubnickej SOŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK po výstave 

„Mladý tvorca“ pribudla Cena prezidenta Združenia pre rozvoj stredného 

odborného vzdelávania. Cena bola udelená za expozitúru stánku školy, ktorý 

propagoval stredoškolské odborné vzdelávanie, spoluprácu so zamestnávateľmi regiónu 

stredného Považia, práce žiakov študijných a učebných odborov na praktickom 

vyučovaní a odbornej praxi a tiež duálne vzdelávanie. Za účasť na výstave v Nitre sa 

škola pýši aj čestným uznaním Ministerstva hospodárstva SR.  

 

Vyhlasovateľom súťaže bolo Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky. Výstava sa 

uskutočnila spoločne s Veľtrhom práce JOB-EXPO 2015, XVII. európskych dní 

pracovných príležitostí a Prehliadkou tradičných ľudových umeleckých remesiel. 

 

TSK blahoželá všetkým oceneným tvorcom za úspech v tejto súťaži a všetkým 

zúčastneným ďakuje za reprezentáciu kraja.  
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