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Trenčín, 11. marec 2016 
Stavebná súťaž, ktorú si žiaci doslova „vydupali“, má 
svojich víťazov 
 

Poštová schránka Krajského centra voľného času v Trenčíne 
(KCVČ), ktoré je v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho 
samosprávneho kraja (TSK), nestíhala absorbovať nápor 
žiadostí žiakov základných škôl. Tí vo veľkom požadovali 

zorganizovanie druhého ročníka Stavebnej súťaže v štyroch kategóriách; práca s drevom, 
práca s kovom, murárske práce a maliarske práce. KCVČ žiadostiam vyhovelo a v spolupráci 
so SOŠ stavebnou E. Belluša v Trenčíne súťaž zorganizovalo vo štvrtok 10. marca 2016 
v priestoroch Centra pre odborné vzdelávanie a prípravu SOŠ stavebnej Trenčín.  
 

Počas úvodných príhovorov na stoličkách sedela takmer stovka žiakov z celkovo 15 základných 
škôl a tiež z detského domova v Detskom mestečku. Žiakom dychtivým po súťažení sa 
prihovoril predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslav Baška, vedúca Odboru 
školstva a kultúry Úradu TSK Daniela Hilčíková, riaditeľka KCVČ Renáta Bieliková, riaditeľka 
SOŠ stavebnej Martina Knappová a predstavitelia firiem zapojených do duálneho vzdelávania. 
 

Súťaž bola prioritne orientovaná na žiakov 9. ročníka ZŠ, poprípade žiakov 7. a 8. ročníkov, 
so špeciálnym prispôsobením úloh pre deti so špeciálnymi potrebami z detského domova 
v Detskom mestečku. Prihlásení súťažiaci podľa kategórie, ktorú si zvolili, pracovali na rôznych 
úlohách. „Súťažilo sa v 4 kategóriách, rozdelených podľa učebných odborov, ktoré sa snažíme 
podporiť, aby bol o ne väčší záujem zo strany žiakov,“ informovala Martina Knappová, 
riaditeľka SOŠ stavebnej. V kategórii práca s drevom žiaci zhotovovali kŕmidlá pre vtáky podľa 
pripravenej dokumentácie a narezaných častí kŕmidla. V druhej kategórii zameranej na podporu 
odboru klampiar, ktorou bola práca s kovom, žiaci súťažili vo výrobe kovovej škatuľky alebo 
lopatky. Murárske práce boli zamerané na kladenie dlažby do pieskového lôžka a posledná 
kategória, maliarske práce, na šablónovaciu techniku. 
 

„Táto súťaž je organizovaná v tomto školskom roku už po druhýkrát z dôvodu veľkého záujmu 
žiakov. Súťaž si vypýtali sami žiaci základných škôl, aby si vyskúšali svoje zručnosti 
a otestovali, či ich bude baviť práca, ktorú si na súťaži mohli vyskúšali. Som veľmi rád, že je zo 
strany žiakov taký obrovský záujem práve o remeslo,“ vyjadril priamo počas konania súťaže 
svoje potešenie trenčiansky župan Jaroslav Baška. Zároveň dodal, že TSK pokračuje v línii 
systému duálneho vzdelávania: budúci školský rok (2016/2017) sa do duálneho vzdelávania 
môže zapojiť až 4-násobne vyšší počet žiakov, ako je tomu v tomto školskom roku. Kým 
v tomto školskom roku v duálnom systéme študuje 100 žiakov, od septembra ich môže byť na 
základe požiadaviek zo strany zamestnávateľov viac ako 400. Župan vyzdvihol vysokú úroveň 
SOŠ stavebnej v Trenčíne a vyjadril vieru, že mnoho súťažiach základoškolákov odošle 
prihlášku na strednú školu práve na adresu SOŠ stavebnej.  
 

Odmenou pre súťažiacich bolo okrem samotného výrobku, ktorý zhotovili, niekoľko pekných 
cien. „Riaditeľovi alebo riaditeľke školy, ktorej žiaci zvíťazili, je odovzdaný symbolický víťazný 
pohár. Pre každého súťažiaceho z víťazných skupín boli prichystané diplomy a ceny, ktoré 
venovalo KCVČ a TSK,“ informovala riaditeľka KCVČ Renáta Bieliková. Mená súťažiacich, 
ktorí dokázali najväčšiu zručnosť a zvíťazili vo svojej kategórii, sa nachádzajú v pripojenom 
súbore. TSK gratuluje všetkým úspešným súťažiacim. Ostatným žiakov ďakuje za účasť a za to, 
že veria, že remeslo má zlaté dno.  
 
Pre viac informácií kontaktujte: Mgr. Veronika Rezáková, odd. komunikácie a medzinárodných vzťahov TSK, veronika.rezakova@tsk.sk tel.: +421/ 32/ 65 
55 907, mobil: +421/ 901/ 918 144 

mailto:veronika.rezakova@tsk.sk

