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                 Trenčiansky samosprávny kraj 
                        Tlačová správa     
        

   
Trenčín, 24. november 2016 
18. ročník Stredoškoláka 2016 – Hrdina remesla predstavuje viac ako 30 stredných 
škôl z Trenčianskeho kraja 

 

V areáli výstaviska Expo Center v Trenčíne sa vo štvrtok 24. novembra 2016 začala výstava 
stredných škôl s názvom Stredoškolák 2016 – Hrdina remesla, ktorá odštartovala svoj 18. 
ročník. Na výstave sa prezentuje viac ako 30 stredných škôl, a to nielen z Trenčianskeho 
kraja, spolupracujúce firmy a Slovensko-nemecká obchodná a priemyselná komora 
(SNOPK).      
 

Hlavným cieľom výstavy, ktorú organizuje Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) spolu 
s Krajským centrom voľného času v Trenčíne, výstaviskom Expo Center a.s., Trenčín 
a ďalšími subjektmi, je prezentácia stredných škôl a informovanie žiakov základných škôl 
o možnostiach ich ďalšieho štúdia na stredných školách. Na návštevníkov výstavy 
čakalo aj množstvo sprievodných podujatí. Návštevníci si mohli vyrobiť vlastné kľúčenky, 
kreatívne si vyzdobiť zvršky topánok, otestovať si svoje zručnosti vo viazaní mašličiek, či 
v zapájaní základných elektronických súčiastok, pozrieť si módnu prehliadku a vyskúšať 
poskytnutie prvej pomoci. Sprievodným podujatím bola tiež regionálna konferencia 
Trenčianskej regionálnej komory Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SOPK) na 
tému „Stredné odborné školstvo“, ktorá sa konala v dvoch sekciách: „Firmy a univerzity 
študentom“ a „Stretnutie stredných odborných škôl a firiem“.  
 
Spolu s 18. ročníkom výstavy Stredoškolák 2016 – Hrdina remesla sa v areáli výstaviska 
Expo Center a.s. Trenčín koná aj 8. ročník medzinárodného veľtrhu pracovných príležitostí 
a vzdelávania JOB FORUM. Jeho organizátorom je Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 
Trenčín.   
 

Slávnostného otvorenia výstavy Stredoškolák 2016 – Hrdina remesla sa zúčastnil 
podpredseda TSK Jozef Trstenský. „Výstava ponúka žiakom základných škôl prierez toho, 
čo sa učí na školách v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. V prípade, že sa nevedia rozhodnúť 
pre svoje ďalšie smerovanie, pedagógovia a poradcovia na školách, či na výstave im v tom 
radi pomôžu. Verím, že dnešná výstava žiakom pomohla, aby sa správne rozhodli,“ uviedol 
podpredseda TSK. Na slávnostnom otvorení výstavy boli prítomní aj riaditeľ Úradu práce, 
sociálnych vecí a rodiny Trenčín Ján Gramata, riaditeľ Expo Centra a.s., Trenčín Pavol 
Hozlár, vedúca Odboru školstva a kultúry Úradu TSK Daniela Hilčíková, poslanci 
Zastupiteľstva TSK a ďalší vzácni hostia.    
 
Tohtoročná výstava je zdynamizovaná veľkoplošnými LED obrazovkami, ktoré poskytujú 
návštevníkom aktuálne informácie a živé vstupy zo sprievodných akcií výstavy.    
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Program výstavy pokračuje aj v piatok 25. novembra 2016. Slávnostné vyhodnotenie súťaží 
výstavy Stredoškolák 2016 – Hrdina remesla sa uskutoční za účasti predsedu TSK 
Jaroslava Bašku. Ocenení budú tí najlepší v 5 kategóriách. 
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