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Trenčín, 27. október 2017 
Stredoškolák – Hrdina remesla otvoril svoje brány už deväťnástykrát  

Výstava stredných škôl prilákala do areálu výstaviska Expo Center, a. s., Trenčín rekordne veľa 

návštevníkov. 

Stredoškolák – Hrdina remesla otvoril vo štvrtok 26. októbra 2017 v areáli výstaviska Expo 

Center, a. s., Trenčín svoje brány pre širokú verejnosť. Návštevníkmi boli najmä žiaci 

základných škôl, ktorí sa v sprievode svojich pedagógov či rodičov mohli vo viac ako 30 

stánkoch jednotlivých stredných škôl nielen z Trenčianskeho kraja dozvedieť, kde môžu po 

absolvovaní ZŠ ďalej študovať. Poradiť a motivovať žiakov základných škôl vybrať si niektorú 

z odborných škôl v kraji je jedným z cieľov výstavy.  

Ukázať žiakom siedmeho až deviateho ročníka budúcnosť v odborných a technických 

predmetoch sa rozhodol aj Trenčiansky samosprávny kraj (TSK). Pomôcť mu v tom mali 

motivačné učebné pomôcky na polytechnické vzdelávanie. Každá zo škôl dostala notebook 

a z učebných pomôcok si mohla vybrať buď programovateľné stavebnice Lego, Merkur, Boffin či 

pracovné náradie. Trenčiansky samosprávny kraj postupne a systematicky odovzdával učebné 

pomôcky jednotlivým základným školám po celom kraji. Finále projektu prišlo na 

Stredoškolákovi – Hrdinovi remesla. Na ňom si zástupcovia 48 základných škôl prevzali z rúk 

predsedu TSK Jaroslava Bašku vybrané učebné pomôcky. Spolu s týmito ZŠ odovzdal TSK 

pomôcky na podporu polytechnizácie celkovo 147 ZŠ v Trenčianskom kraji.   

Snahu podnietiť záujem žiakov základných škôl o polytechnické vzdelávanie kraj realizoval 

v rámci projektu TSK, ktorým je Hrdina remesla. Ten župa rozbehla za účelom získať do 

systému duálneho vzdelávania čo najviac študentov. „Myslím si, že Hrdina remesla vrátane 

projektu podpory polytechnického vzdelávania na základných školách spolu s memorandami 

o spolupráci s jednotlivými zamestnávateľmi pomohli k tomu, aby Trenčiansky samosprávny kraj 

tretí rok, odkedy funguje systém duálneho vzdelávania, v ňom mal 600 žiakov, 79 

zamestnávateľov a všetkých 20 stredných odborných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK,“ 

komentoval trenčiansky župan s tým, že prvenstvo v systéme duálneho vzdelávania si už tretí 

rok po sebe drží práve TSK. 

Rekordná považskobystrická SOŠ strojnícka 

Na výstave sa tak prvýkrát po troch rokoch fungovania systému duálneho vzdelávania oceňovali 

jeho výsledky. Ceny firmy Brose Prievidza, spol. s. r. o., si prevzala Stredná odborná škola 



(SOŠ) Handlová a SOŠ Prievidza. Obe školy v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK spolupracujú 

s firmou Brose v systéme duálneho vzdelávania. Ceny TSK si z rúk trenčianskeho župana 

Jaroslava Bašku prevzali zástupcovia troch stredných odborných škôl v zriaďovateľskej 

pôsobnosti TSK. Cenu za prvé miesto s najvyšším počtom študentov zapojených do 

systému duálneho vzdelávania získala Stredná odborná škola strojnícka v Považskej Bystrici. 

V systéme duálneho vzdelávania má zapojených 140 študentov a spolupracuje so 7 firmami. 

Vďaka 99 zapojeným študentom a 8 spolupracujúcim firmám si cenu za druhé miesto odniesla 

Stredná odborná škola Dubnica nad Váhom. Tretie miesto so 78 študentmi a 7 spolupracujúcimi 

firmami obsadila Stredná priemyselná škola Nové Mesto nad Váhom.  

Prvý deň výstavy priniesol aj odovzdanie notebooku víťazovi súťaže Hrdina remesla, ktorú 

vyhlásil Odbor školstva a kultúry Úradu TSK. Výherkyňa Romana Chlpeková z Piaristickej 

spojenej školy F. Hanáka v Prievidzi bola vyžrebovaná počas Dňa otvorených dverí TSK 2017 

v pondelok 2. októbra 2017.  

Minuloročná novinka Stredoškoláka – Hrdinu remesla – veľkoplošné obrazovky v areáli 

výstaviska Expo center, a. s., Trenčín aj tento rok zdynamizovali výstavu a návštevníkom 

ponúkli živé vstupy z otvorenia i sprievodných akcií výstavy počas celého prvého dňa. 

Sprievodnou výstavou 19. ročníka Stredoškolák – Hrdina remesla je 9. ročník medzinárodného 

veľtrhu pracovných príležitostí a vzdelávania JOB FORUM, pod organizáciu ktorého sa 

podpísal Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín. 

Výstava opäť spoznala ocenených v 5 kategóriách 

Využiť príležitosť oboznámiť sa s možnosťami štúdia na stredných školách a spoznať ich silné 

stránky a kvality, mohli návštevníci aj v druhý deň výstavy. V piatok 27. októbra 2017 sa okrem 

toho mohli žiaci i študenti v sprievode svojich rodičov či pedagógov zúčastniť aj slávnostného 

vyhodnotenia súťaží výstavy a spoznať ocenených v kategórií Top exponát, Najlepší 

umelecký exponát, Najlepší technický exponát, Najlepšie promo video školy a Cena publika.  

Hodnotiaca komisia udelila Cenu za Top exponát študentom Strednej odbornej škole Prievidza 

Adamovi Zubatému a Lukášovi Letavajovi za ich 3D tlačiareň. Najlepším technickým 

exponátom sa stala Teslová cievka Daniela Mihálika, študenta Strednej priemyselnej školy 

v Dubnici nad Váhom. Najlepším technickým exponátom bol podľa hodnotiacej komisie 

Candy bar lesnej víly Paulíny Konečnej a kolektívu študentov zo Strednej odbornej školy 

obchodu a služieb Trenčín. Za najlepšie promo video označila komisia video Strednej 

odbornej školy Pruské. V rámci kategórie Cena publika rozhodovali o najlepšom stánku školy 

návštevníci výstavy. Tí rozhodli, že najlepší stánok spomedzi viac ako 30 vystavovateľov mala 

Stredná odborná škola obchodu a služieb Trenčín. V piatok bol jeden z návštevníkov 

Stredoškoláka – Hrdinu remesla vyžrebovaný; víťazkou sa stala Michaela Dimová.  



Na Stredoškolákovi 2017 – Hrdinovi remesla boli vyhlásené tiež výsledky vedomostných 

a športových súťaží za školský rok 2016/2017 o Pohár predsedu TSK. Výsledky za jednotlivé 

kategórie sú uvedené nižšie v tlačovej správe.   

Ceny sa odovzdávali aj najaktívnejším školám za ich účasť v Olympijskom festivale Slovenska. 

Z materských škôl bola najaktívnejšia Materská škola Trenčianske Bohuslavice, zo základných 

škôl Základná škola s materskou školou Samuela Timona Trenčianska Turná a zo stredných 

škôl Stredná odborná škola Pruské. Špeciálne ocenenie si na Stredoškolákovi – Hrdinovi 

remesla prevzala Špeciálna základná škola Nové Mesto nad Váhom. Cena za aktívnu účasť 

organizátora poputovala na Oddelenie školstva Mestského úradu v Považskej Bystrici.          

Výsledky súťaže o Pohár predsedu TSK v školskom roku 2016/2017 

Kategória – Predmetové, vedomostné, záujmovo-umelecké súťaže 

Gymnáziá 

1. miesto – Gymnázium Ľ. Štúra Trenčín 

2. miesto – Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza 

3. miesto – Gymnázium Dubnica nad Váhom 

Odborné školy 

1. miesto – SOŠ Stará Turá 

2. miesto – SPŠ Dubnica nad Váhom 

3. miesto – SPŠ Nové Mesto nad Váhom 

Kategória – Športové súťaže 

Gymnáziá 

1. miesto – Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza 

2. miesto – Gymnázium Považská Bystrica 

3. miesto – Gymnázium M. R. Štefánika Nové Mesto nad Váhom 

Odborné školy 

1. miesto – Obchodná akadémia Považská Bystrica 

2. miesto – Spojená škola Nováky 

3. miesto – Obchodná akadémia Dr. Hodžu Trenčín   
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