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Trenčín, 25. november 2016 
18. ročník Stredoškoláka 2016 – Hrdina remesla pozná ocenených v 5 kategóriách  

 

V areáli výstaviska Expo Center v Trenčíne pokračoval v piatok 25. novembra 2016 druhý 
deň 18. ročníka výstavy Stredoškolák 2016 – Hrdina remesla. Výstava sa stala výkladnou 
skriňou stredného odborného školstva Trenčianskeho kraja, vytvorila priestor na prezentáciu 
aj školám z iných krajov, spolupracujúcim firmám a Slovensko-nemeckej obchodnej 
a priemyselnej komore (SNOPK).       
 

Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) spolu s Krajským centrom voľného času v Trenčíne, 
výstaviskom Expo Center a. s., Trenčín a ďalšími subjektmi ako organizátori Stredoškoláka 
2016 prostredníctvom výstavy ponúkli žiakom základných škôl aktuálne a cenné 
informácie o možnostiach štúdia na stredných školách. Na návštevníkov výstavy čakalo 
aj v druhý deň množstvo sprievodných podujatí. Návštevníci si mohli napríklad vyskúšať 
zdobenie medovníčkov, skladanie obrúskov, či zapletanie vrkoča a mohli si otestovať aj svoje 
znalosti z geografie v slepej mape Slovenska. Kulisu 18. ročníka výstavy Stredoškolák 2016 
– Hrdina remesla dotvárali veľkoplošné LED obrazovky, ktoré návštevníkom 
sprostredkovávali aktuálne dianie na výstave, sprievodné akcie a prezentovali promovideá 
stredných odborných škôl. 
 
Výstava Stredoškolák 2016 – Hrdina remesla nebola jedinou výstavou v areáli výstaviska 
Expo Center a.s., Trenčín v týchto dňoch. Paralelne prebiehal 8. ročník medzinárodného 
veľtrhu pracovných príležitostí a vzdelávania JOB FORUM. Jeho organizátorom bol Úrad 
práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín.   
 

Vyhodnotenia súťaží výstavy Stredoškolák 2016 – Hrdina remesla sa zúčastnil predseda 
TSK Jaroslav Baška. „Som rád, že každoročne sa organizuje prehliadka toho, čo stredné 
školy v Trenčianskom kraji vedia ponúknuť žiakom základných škôl, ich rodičom. Je to dobrá 
pôda na to, aby si žiaci základných škôl urobili prehľad o tom, čo v kraji máme a čo 
ponúkame. Teší ma, že podporujeme aj polytechnické vzdelávanie na základných školách, 
ktorým chceme žiakov základných škôl a ich rodičov motivovať k tomu, že sa oplatí ísť 
študovať technické odbory, ktoré sú žiadané zamestnávateľmi pôsobiacimi v Trenčianskom 
kraji. TSK je jedným z lídrov v oblasti duálneho vzdelávania. Tento rok sa do systému 
duálneho vzdelávania zapojilo v Trenčianskom kraji 201 žiakov, 35 zamestnávateľov a 12 
stredných odborných škôl,“ uviedol trenčiansky župan.  
 
Ocenenia sa rozdávali v piatich kategóriách. Cenu publika si odniesla Stredná odborná 
škola obchodu a služieb v Trenčíne. Za najlepšie promo video označila komisia video 
Strednej priemyselnej školy v Dubnici nad Váhom. Top exponátom bol ocenený exponát 
s názvom BLIND 18 študentky Strednej umeleckej školy v Trenčíne Natálie Drevenákovej. 
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Najlepším umeleckým exponátom bol podľa hodnotiacej komisie exponát s názvom 
Drevorezba Devana študenta Strednej odbornej školy v Dubnici nad Váhom Borisa Tomíka, 
najlepším technickým exponátom exponát s názvom Elektrónkový regulovateľný zdroj 0-
600 voltov študenta Strednej priemyselnej školy v Novom Meste nad Váhom Ondreja 
Skovajsu.   
 
Na slávnostnom vyhodnotení výstavy boli prítomní aj podpredseda TSK Richard Takáč, 
hlavný kontrolór Úradu TSK Richard Horváth, 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.    
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