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Trenčín, 11. október 2018 

Drony lietajúce nad SOŠ Pod Sokolicami v Trenčíne uchvátili približne 400 detí zo 

základných škôl 

Stredná odborná škola Pod Sokolicami (SOŠ) v Trenčíne pripravila jedinečné interaktívne podujatie 

s názvom Drony v škole, na ktorom sa mohli žiaci prvého stupňa ZŠ nielen zabaviť, ale aj získať záľubu pre 

odborné stredoškolské vzdelávanie. 

Stredná odborná škola Pod Sokolicami v Trenčíne v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho 

samosprávneho kraja (TSK) zorganizovala vo štvrtok 11. októbra 2018 špeciálne a jedinečné podujatie, 

ktorého úlohou bolo priblížiť najmodernejšie technológie aj menším zvedavcom. Na jedno dopoludnie sa 

tak jej priestory premenili na vyspelé technické laboratórium, hemžiace sa deťmi z prvého stupňa základných 

škôl v kraji. „Naším cieľom je ukázať najmä malým deťom, ako funguje 3D tlačiareň, ako a na čo sa 

používajú v dnešnej dobe drony a najmä vzbudiť u nich záujem o technické vzdelanie,“ priblížil Ľuboš 

Chochlík, riaditeľ SOŠ Pod Sokolicami v Trenčíne, ktorá má tento školský rok o 35 študentov viac ako v tom 

predchádzajúcom. 

Na malých prieskumníkov čakala ukážka skutočných dronov, ktorú predviedli účastníci Majstrovstiev 

sveta v lietaní dronmi a certifikovaní piloti, technické hry, prezentácia modelovej železnice, ukážka práce 

s laserom a množstvo ďalších zaujímavých technológií. Pripravené boli aj dve sprievodné súťaže, a to vo 

vyhľadávaní ciest a pamiatok v kraji pomocou interaktívnej hry s dronom a súťaž v skladaní technickej 

skladačky. Oceniť tých najlepších prišiel osobne aj predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja 

a národný ambasádor odborného vzdelávania a prípravy Jaroslav Baška. „Funkciu národného 

ambasádora odborného vzdelávania a prípravy si veľmi vážim a verím, že aj toto podujatie, ktoré patrí k 

sprievodným podujatiam Európskeho týždňa odborných zručností, prispeje k zvýšeniu záujmu o odborné 

školy. Chcem tiež poďakovať vedeniu SOŠ, ktoré pripravilo pre deti naozaj zaujímavý program. Verím, že 

tento ročník je začiatkom novej tradície,“ povedal župan. 
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Poháre, diplomy a pozornosť od TSK si prevzala ZŠ Soblahov, ZŠ Hodžova v Trenčíne, ZŠ Veľkomoravská 

v Trenčíne, ZŠ Novomestského v Trenčíne a ZŠ Trenčianske Stankovce.  

Výhercom srdečne blahoželáme. 


