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Trenčín, 14. február 2018 

Striebro zo súťaže v 3D modelovaní putovalo do Myjavy, začal sa aj Trenčiansky 

robotický deň 

V poradí štvrtého ročníka celoslovenskej súťaže v 3D modelovaní SOLIDWORKS sa v Bánovciach nad 

Bebravou zúčastnili študenti z 32 stredných škôl. Svoje brány otvoril tiež 13. ročník Trenčianskeho 

robotického dňa. 

Atraktívnu celoslovenskú súťaž v 3D modelovaní SOLIDWORKS hostila v stredu 14. februára už po 

druhýkrát Stredná odborná škola (SOŠ) strojnícka v Bánovciach nad Bebravou v zriaďovateľskej 

pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK). Až 32 súťažiacich z celkom 12 stredných škôl mali 

podľa zadaného výkresu vytvoriť 3D model určenej súčiastky a zároveň vypočítať jej presnú váhu. Súťaž 

zorganizovala spoločnosť Schier Technik Slovakia v spolupráci so SOŠ strojníckou Bánovce nad Bebravou 

pod záštitou predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslava Bašku. V jeho zastúpení prišiel 

štvrtý ročník 3D modelovania SOLIDWORKS otvoriť podpredseda Trenčianskeho kraja Jozef Božik. 

„Mladí ľudia, ktorí sa venujú programovaniu a informačným technológiám, majú pred sebou skvelú 

perspektívu. Ja som rád, že Trenčiansky samosprávny kraj vytvoril podmienky na to, aby sa takéto podujatie 

podarilo zorganizovať,“  povedal Jozef Božik.  

Súťaže podobného zamerania sú podnecujúcim faktorom pre rozvoj duálneho vzdelávania 

v Trenčianskom kraji. „Pri duálnom vzdelávaní získavajú mladí ľudia nielen teoretické, ale aj praktické 

skúsenosti, ktoré im po ukončení strednej školy umožňujú pokračovať vo vysokoškolskom štúdiu alebo 

kontinuálne prejsť do zamestnaneckého pomeru,“ dodal Božik. 

Na výhercov čakali atraktívne ceny, medzi ktorými nechýbala ani počítačová 3D myš či profesionálny 4K 

monitor. Víťazstvo putovalo do Nitry, striebornú pozíciu vybojoval Ondrej Košút, žiak Strednej 
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priemyselnej školy v Myjave v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja 

a z bronzu sa tešia v Žiari nad Hronom. Všetkým srdečne blahoželáme. 

Trenčiansky robotický deň odštartovaný s rekordným počtom účastníkov 

Každým rokom sa dva dni robotiky a automatizácie tešia väčšiemu záujmu nielen zo strany súťažiacich, ale 

aj zo strany prezentujúcich sa partnerov a vysokých škôl. Tie môžu medzi mladými talentami nájsť svojich 

budúcich zamestnancov či študentov. Tohtoroční účastníci merali cestu na súťaž z Ukrajiny, Česka, 

Maďarska, Nemecka a prvýkrát aj z Poľska.       

Témou 13. ročníka Trenčianskeho robotického dňa (TRD) sa stala Robotika a šport, symbolizovať má 

najmä prepojenie sveta budúcnosti so zdravým zápolením v oblasti športu. Dlhodobým cieľom TRD je zvýšiť 

motiváciu žiakov o štúdium technických odborov, čo potvrdil aj riaditeľ Strednej odbornej školy (SOŠ) Pod 

Sokolicami v Trenčíne v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) ako 

organizátor podujatia. „Po 12 rokoch existencie súťaže musím konštatovať, že sa zvyšuje technická úroveň 

žiakov základných škôl, čo je zmyslom celej našej práce, aby sme dávali šancu deťom, aby sa prezentovali. 

Súčasný ročník Trenčianskeho robotického dňa má najviac účastníkov v celej histórii súťaže. Tento rok 

sa nám prihlásilo 153 súťažných tímov. Oproti minulému roku, keď sa nám prihlásilo 131, je to omnoho viac, 

čo nás milo prekvapilo,.“ uviedol Ľuboš Chochlík.    

Zaželať súťažiacim a ich robotom veľa šťastia prišiel do priestorov Piano clubu aj podpredseda TSK Jozef 

Božik. „Všetci účastníci, ktorí sa venujú IT technológiám, programovaniu či robotike rozvíjajú intelektuálny 

rozmer svojej osobnosti. Je veľmi dobré, že sa pripravujú na svoje budúce povolanie. Preto ma teší, že spolu 

s predsedom TSK Jaroslavom Baškom, ale i Zastupiteľstvom či Úradom TSK sa snažíme, aby každá jedna 

stredná škola v kraji mala vytvorený priestor na kontinuálny rozvoj svojich študentov. Chceme, aby veda 

a technika nebola len súčasťou príhovorov, ale aby bola súčasťou každodennej reality,“ prihovoril sa 

súťažiacim i prítomným hosťom podpredseda TSK Jozef Božik.      

Registrovaní účastníci so svojimi robotmi sa k slovu dostanú v druhý súťažný deň, t.j. vo štvrtok 15. februára 

2018. Prvý deň využili na tréningové jazdy, aby si precvičili trate v jednotlivých kategóriách a doladili 

posledné detaily na svojich súťažných robotoch. Bohatý sprievodný program TRD 2018 ponúka žiakom 

dynamické ukážky a prezentácie partnerov podujatia či vysokých škôl, využiť môžu aj šancu zahrať sa 

s robotmi v rámci Robohrania či poskladať si solárnych robotov.    
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Organizátorom je už tradične Stredná odborná škola Pod Sokolicami Trenčín, ktorá akciu pre priaznivcov 

robotiky organizuje v spolupráci s Trenčianskym samosprávnym krajom a mestom Trenčín. Ak máte záujem 

vidieť ako prebieha Trenčiansky robotický deň v praxi, máte stále možnosť. Súťaž trvá ešte aj dnes. 

 


