
 

Naša škola sa zúčastnila výstavy, ktorej účelom je spropagovať všetky učebné a študijné 

odbory na stredných školách v TSK a predovšetkým osloviť  študentov základných škôl, ktorí v tomto 

období rozhodujú o svojej budúcnosti. Naši študenti a pedagógovia pripravili dôstojný a atraktívny 

stánok prezentujúci zameranie našej školy s ponukou, ktorú mohol využiť každý návštevník výstavy. 

Jednalo sa o služby kaderníčok, vizážistiek, kuchárov, hostinských a ponuku tovaru JA firmy Express 

Team. Podtitulom výstavy sa stal projekt Hrdina remesla, ktorý sa prostredníctvom svojich hrdinov 

snaží remeslu navrátiť jeho zašlú slávu. Títo hrdinovia s volajú  Mason, Agra, Chema, Safer a Elegín 

a po výstavisku sa pohybovali v podaní študentov vybraných stredných škôl. 

Súčasťou slávnostného otvorenia výstavy bolo tiež odovzdanie ocenení za najlepší exponát 

výstavy 4 vystavovateľom spomedzi škôl a ocenenie víťaza súťaže o najlepšie logo výstavy. To si 

odniesol Slávko Kulík zo SOŠ Stará Turá. Sklenená trofej v tvare kvapky za najlepší exponát pribudla 

na konto SPŠ Dubnica nad Váhom za CNC frézku, SOŠ sklárskej Lednické Rovne za exponát Včera a 

dnes – maľované objekty, SOŠ OaS Púchov za 3D medovníkovú kompozíciu Jeseň a tiež SPŠ na 

Bzinskej ulici v Novom Meste nad Váhom za exponát TiTaBot. O víťazoch rozhodla nezávislá 

päťčlenná komisia, ktorá vyberala spomedzi 17 prihlásených vystavovateľov. 

V oficiálnom otvorení výstavy prebehlo vyhodnotenie súťaže KCVČ o pohár predsedu TSK, 

ktorý sa udeľuje na základe výsledkov Záverečnej správy, ktorú pre odbor školstva a kultúry Úradu 

TSK každý rok vypracováva KCVČ. Ocenených bolo celkovo 6 stredných odborných škôl a šesť 

gymnázií v dvoch kategóriách, a to vedomostné a športové súťaže. 

Veľtrh pracovných príležitostí a vzdelávania so sebou priniesol paletu sprievodných aktivít. 

Prvý deň výstavy v dopoludňajších hodinách patril regionálnej konferencii na tému stredného 

odborného školstva a duálneho vzdelávania, ktorá sa konala pod hlavičkou Trenčianskej regionálnej 

komory SOPK. Konferencia prebehla v dvoch blokoch – prvý bol venovaný stretnutiu SOŠ a firiem, 

druhý firmám a univerzitám s dôrazom na študentov.  

Návštevníkom výstavy zážitok spestrili tiež kultúrne vystúpenia študentov stredných škôl, 

ktoré ako spoluorganizátor výstavy zorganizovalo KCVČ. Mladých majstrov potešila súťaž zručnosti, 

ktorá sa uskutočnila pod hlavičkou SOŠ stavebná Emila Belluša Trenčín. Všetkým zúčastneným priamo 

v areáli výstaviska ponúkla možnosť zúčastniť sa súťaže zručnosti v odbore murár, ukážky 

geodetických prác a Geocachingu. 

Tradičnou súčasťou výstavy je prezentačná akcia JOB FORUM, ktorá vytvára priestor pre 

vzájomnú interakciu stredoškolákov, uchádzačov o zamestnanie, kariérnych poradcov a regionálnych 

i celoštátnych zamestnávateľov. Workshop JOB FORUM počas svojho 7. ročníka zastrešil prezentáciu 

viac ako 20 vystavovateľov z celého Slovenska. Záštitu nad veľtrhom JOB FORUM prevzal minister 

práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter. 



Druhý deň výstavy odovzdával trenčiansky župan Jaroslav Baška Cenu predsedu TSK, ktorú si 

podľa poroty zaslúžil výrobok z dreva s názvom Včelín, ktorého autorom je Erik Garabík zo SOŠ 

Považská Bystrica. 

 


