
Začiatok nového kalendárneho roka 2018 v znamení Technickej olympiády žiakov základných škôl 

Vo štvrtok 11.01.2018 sa v priestoroch Krajského centra voľného času v Trenčíne a Strednej 

odbornej školy Pod Sokolicami v Trenčíne uskutočnila prvá z celej plejády súťaží zručnosti žiakov 8. 

a 9. ročníkov základných škôl. 

               Napĺňajúc akčný plán projektu Trenčianskeho samosprávneho kraja Hrdina remesla  sa 

stretli organizátori podujatia /KCVČ a SOŠ/ s veľkým záujmom žiakov o prvú súťaž v novom 

kalendárnom roku. Vzhľadom ku kapacitným podmienkam a bezpečnosti organizátori nemohli 

zapojiť do súťaže všetkých prihlásených a aj napriek tomu súťažilo približne 60 žiakov v dvoch 

kategóriách:  

A/ Ručné obrábanie kovov  -     teoretická časť : 22 testovacích otázok, časť trvania 20 minút 

praktická časť : výroba výrobku podľa výkresovej dokumentácie               

pripravenej Strednou odbornou školou vrátane materiálu, nástrojov 

a meradiel. Na výrobu výrobku bol určený časový limit 150 minút 

B/ Robotika –    teoretická časť : zábavné testovanie na tému Zoznámte sa s problematikou „robot“ 
                             v časovom limite 30 minút 

praktická časť : solárne roboty skladačky pre 30 žiakov zaobstaralo Krajské                   

centrum voľného času, časový limit zloženie a odskúšanie 150 minút 

Cieľom súťaže je podporiť talentovanú a zručnú mládež základných škôl a priblížiť svet 

techniky zábavnou formou.  Všetky získané poznatky, pocity a vnemy žiaci využijú pri rozhodovaní 

a výbere ďalšieho vzdelávania na strednej škole. Krajské centrum voľného času v Trenčíne 

organizuje počas školského roka , okrem iných,  rôznorodé technické súťaže na  odborných školách 

v celom Trenčianskom kraji v spolupráci s príslušnou strednou odbornou školou v rámci projektu 

Hrdina remesla. Technické súťaže žiakov základných škôl sa realizujú tri a pol roka a tešia sa veľkej 

obľube o čom hovoria počty zapojených žiakov a škôl. 

 Poďakovanie patrí riaditeľovi školy Ing. Ľubošovi Chochlíkovi za ústretovosť pri poskytnutí 

priestorov školy a pedagogickým zamestnancom školy, ktorí po odbornej stránke pripravili súťaž 

v oboch kategóriach. 

       PaedDr. Renáta Bieliková 

  Kategória A/ Ručné obrábanie kovov : 

1. miesto  Lukáš Kučera  ZŠ Zlatníky  

2. miesto  Adam Kiripolský ZŠ Duklianska ul. Bánovce nad Bebravou 

3. miesto  Martin Štefánik Spojená škola Moravské Lieskové 

                          Kategória B/ Robotika : 

1.  miesto  Jaroslav Kačina ZŠ Bezručova ul.  Trenčín 

2.  miesto  Igor Michalec  ZŠ Školská ul. Považská Bystrica 

3.  miesto  Andrej Svatík  ZŠ s MŠ  S. Timona Trenčianska Turná 

        


