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Trenčín 26. október 2016 

Tradičná výstava stredných škôl Stredoškolák tento rok dosahuje plnoletosť 

 

Prezentačná výstava stredných škôl Trenčianskeho samosprávneho kraja Stredoškolák 

2016 s podtitulom Hrdina remesla tento rok napíše osemnásty ročník svojej histórie. Počet 

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

Organizátormi výstavy sú Trenčiansky samosprávny kraj (TSK), Krajské centrum voľného 

času v Trenčíne (KCVČ) a spoločnosť Expo Center, a. s., V poradí 18. ročník podujatia 

pripadol na 24. a 25. november 2016.  

 

Výstava už tradične pod hradom Matúša Čáka prezentuje portfólio možností štúdia na 

stredných školách rôzneho zamerania. Stredoškolák je už 18 rokov efektívnou spojkou medzi 

žiakmi základných škôl, ich budúcou strednou školou a tiež medzi zamestnávateľmi 

regionálneho i celonárodného charakteru. Aj tento rok výstavu doplní kultúrny program, 

súťaže manuálnych zručností žiakov a súťaž o najlepší exponát výstavy a najkrajší 

prezentačný stánok. 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.  

 

Slávnostné otvorenie výstavy je v pavilóne č. 3 naplánované na štvrtok 24. novembra 

2016 o 10.00 h 

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. Spoločnými silami si pre návštevníkov pripravia 

zaujímavé súťaže zručností. 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. Každá z 

vystavujúcich stredných škôl sa môže zapojiť do súťaže o Najlepší exponát výstavy. 

Vyhodnotenie súťaže spojené s odovzdávaním cien za účasti trenčianskeho župana 

Jaroslava Bašku sa uskutoční počas druhého dňa výstavy, teda v piatok 25. novembra 

2016 v pavilóne číslo 1.  

 



  

Tento rok bude výstava obohatená aj o súťaž o „Cenu publika“. Návštevníci výstavy svojimi 

hlasmi rozhodnú o najlepšej prezentácii školy. V piatok 25. novembra 2016 pri slávnostnom 

vyhodnotení súťaží sa z odovzdaných hlasovacích lístkov vyžrebuje jeden výherca - 

návštevník, ktorý  bude odmenený zaujímavou cenou. Výsledok žrebovania bude zverejnený 

na stránke Trenčianskeho samosprávneho kraja. 
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