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Trenčín 18. november 2016 

„Plnoletý“ Stredoškolák sa blíži, predstaví všetky odborné školy v pôsobnosti kraja 

 

Umelci, remeselníci, chemici aj strojári zo všetkých stredných škôl v pôsobnosti kraja, 
regionálne konferencie s odborníkmi, súťaže zručností, geocatching a tisíce žiakov 
základných škôl rozhodujúcich o svojej budúcnosti. Plnoletá výstava Stredoškolák tento rok 
otvorí ešte širšiu bránu do hrajúceho ekosystému základných a stredných škôl a ich 
spriatelených firiem.  
 

Prezentačná výstava stredných škôl Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) 

Stredoškolák 2016 – Hrdina remesla tento rok napíše osemnásty ročník svojej histórie. 

Počet vystavovateľov z radov stredných škôl i zamestnávateľov pritom z roka na rok rastie. 

Svoju činnosť na výstave tento rok predvedú všetky stredné odborné školy, ktoré zriaďuje 

TSK, a tiež stredné školy ďalších zriaďovateľov. O svojej budúcnosti príde rozhodnúť viac 

ako tisícka základoškolákov z celého kraja. 

 

Slávnostné otvorenie výstavy sa uskutoční vo štvrtok 24. novembra 2016 o 10.00 h 

v pavilóne č. 3, vyhodnotenie výstavy je za účasti župana Jaroslava Bašku naplánované na 

piatok 25. novembra 2016 o 9.00 h v pavilóne č. 1.  

 

Už 18 rokov efektívnou spojkou medzi žiakmi základných škôl, ich budúcou strednou 

školou a  zamestnávateľmi  

Keďže TSK je priekopníkom v zavádzaní systému duálneho vzdelávania (SDV) a v  školskom 

roku 2016/2017 zdvojnásobil počet podpísaných učebných zmlúv a strojnásobil počet firiem 

zapojených do SDV, výstava sa opäť bude niesť v duchu duálneho vzdelávania. Školy pri 

prezentácii podporia spolupracujúce firmy. Okrem inšpiratívnych prechádzok pomedzi 

prezentačné stánky všetkých návštevníkov výstavy čaká nemalý počet ďalších aktivít. Od 

testov zručností, cez výrobu vlastných peňaženiek, možnosť vyskúšať si geocatching za 

odmenu, módna prehliadka či pantomíma. Tí najšikovnejší si zo Stredoškoláka 2016 odnesú 

ceny za najlepší exponát výstavy a najkrajší prezentačný stánok, o ktorom svojimi hlasmi 

rozhodnú samotní návštevníci výstavy. Počas celej výstavy budú v prestávkach medzi 

súťažami na veľkoplošných obrazovkách premietané promovideá jednotlivých škôl 

a spolupracujúcich firiem. Najlepšie promovideo školy bude odmenené zaujímavou cenou.  

 



  

Odbornú verejnosť už tradične čaká konferencia z dielne Trenčianskej regionálnej komory 

SOPK a Trenčianskeho samosprávneho kraja na tému stredného odborného školstva. 

Prednášky budú venované vzťahu firiem, univerzít a študentov, resp. stredných odborných 

škôl a firiem.  

 

Výstavu aj tento rok organizuje Trenčiansky samosprávny kraj (TSK), Krajské centrum 

voľného času v Trenčíne (KCVČ) a spoločnosť Expo Center a. s., Trenčín. Podrobný 

program a rozpis rozmanitých aktivít pripájame v programe výstavy.  

 
Pre viac informácií kontaktujte: Mgr. Veronika Rezáková, Odd. komunikácie a medzinárodných vzťahov TSK, veronika.rezakova@tsk.sk, tel.: 032 6555 907, mobil: 0901 918 144 
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