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Štvrťstoročie prehliadky tvorivosti 
stredných odborných škôl Mladý tvorca

Prehliadka tvorivosti stredných odborných škôl MLADÝ TVORCA 
2017 mala na Národnom výstavisku v Nitre (26. – 28. apríla 2017) už 
25. ročník. V dvoch pavilónoch umiestnili viac ako stovku stredných 
škôl, ktoré predstavili výsledky učebného procesu a najmä zručnosti 
žiakov pri výrobe príťažlivých exponátov. Cieľom výstavy je podporiť 
stredoškolské odborné vzdelávanie a vytvoriť priestor na nadviazanie 
a prehĺbenie spolupráce odborných škôl so zamestnávateľmi. Rodičov 
a žiakov záverečných ročníkov ZŠ má výstava osloviť pri ovplyvnení 
rozhodnutia získavať remeselné zručnosti svojho budúceho povolania.
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Okrem zaplnenia celého pavilónu M4 (90 
škôl), niektoré stredné školy (13) vytvorili 
expozíciu spolu s partnerom duálneho 
vzdelávania v pavilóne M3. Zaujímavou 
prezentáciou bolo vytvorenie cvičných 
firiem (7) a blok prezentácií stredných 
škôl z kraja Vysočina v ČR (10).
Paralelne s výstavou prebiehala súťaž 
zručnosti formou technických inovácií 
vo výrobkoch. Pôvodných 10 kategó

rií tohto roku znížili na štyri odvetvové 
zamerania: Elektrotechnika a energe
tika (18 výrobkov), Strojárstvo (14), 
Umelecké spracovanie výrobkov (8), 
Drevospracujúci priemysel (5). 

Kategória Drevospracujúca 
výroba

Odborná hodnotiteľská komisia oce

nila z nominovaných piatich výrobkov 
z odvetvia spracovania dreva inovačný 
počin SOŠ obchodu a služieb Nové 
Mesto nad Váhom. Výrobok Schodíky/ 
stolička vyrobil Lukáš Čičmiansky (žiak 
2. ročníka) pod dohľadom majstra od
borného výcviku v odbore stolár Bc. 
Rudolfa Pečenkára. Výrobok je z buko
vej škárovky. S celkovou výškou 95 cm 
má štyri schodíky, na druhom schodíku 

Spomedzi 45 výrobkov v súťaži tech-
nických inovácií škôl ocenili v kategó-
rii Drevospracujúca výroba Schodíky/ 
stolička SOŠ obchodu a služieb Nové 
Mesto nad Váhom

Stabilitu a bezpečnosť výrobku nepláno-
vane vyskúšala ministerka pôdohospo-
dárstva a rozvoja vidieka SR Ing. Gabriela 
Matečná

Veľa ručnej a detailnej práce vyžadovalo 
zhotovenie dreveného koča ako ozdob-
ného domáceho baru SOŠ drevárskej 
Vranov nad Topľou
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sa dajú zložiť na stoličku s ergonomic
kými rozmermi a použiť na rôzne účely 
v domácnosti. Bezpečnosť a stabilitu 
výrobku na výstave overila aj minister
ka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka 
SR Ing. Gabriela Matečná. Škola má 
nosné zameranie na 8 študijných a 12 
učebných odborov. V školskom roku 
2016/17 vyučujú za budúcich stolárov 
10 žiakov v 1. ročníku a 9 žiakov v 2. 
ročníku.
Na 25. ročníku výstavy Mladý tvorca 
2017 odovzdali školám celkom 26 cien 
v 9 súťažiach. V kategórii drevárskych 
produktov hodnotili ďalšie výrobky:

 SOŠ drevárska Topoľčany – Vinotéka
 SOŠ drevárska Vranov nad Topľou – 
drevený koč ako domáci bar

 SOŠ drevárska Zvolen – konferenčný 
stolík „GROOT“

 SOŠ polytechnická Zlaté Moravce 
– riadené zavlažovanie minizahrádky 
(v drevenom ozdobnom objekte).

S novým logom

Históriu výstavy Mladý tvorca založilo 
Ministerstvo hospodárstva v roku 1993 
ako prehliadku „Učeň“ na výstavisku 
v Trenčíne. Inovovaná bola po 8. roční
koch do podoby „Učeň – mladý tvorca“ 
v roku 2001 na výstavisku v Nitre, od 
roku 2003 má stále miesto v kalendári 
celoslovenských výstav v Nitre a zúčast
ňuje sa jej stovka škôl. Pri príležitosti 

štvrťstoročia výstavy vyhlásili súťaž na 
nové logo. Zapojilo sa 47 autorov zo 
stredných škôl s dizajnérskym a grafic
kým zameraním. Víťazný návrh vypra
coval Michal Hliva zo SOŠ A. Dubčeka 
Vranov nad Topľou. Prémiu spolu 
s pedagógom Mgr. Jozefom Tomom 
prevzal z rúk štátneho tajomníka minis
terstva hospodárstva doc. Ing. Vojtecha 
Ferencza, PhD.

Sprievodné podujatia

Viacero sprievodných podujatí výstav 
sa venovalo duálnemu vzdelávaniu, aby 
vytvorili lepšiu platformu aj pre ostatné 
odvetvia (zatiaľ sa darí najmä v automobi
lovom priemysle). Na konferencii o jeho 
perspektíve (26. 4. 2017) hodnotili dote
rajšie skúsenosti: Ing. Marián Galan – ge
nerálny riaditeľ Sekcie regio nálneho škol
stva Ministerstva školstva, vedy, výskumu 
a športu SR, JUDr. Ing. Michal Bartók 
– riaditeľ Štátneho inštitútu odborného 
vzdelávania, Ing. František Tamašovič 
– prezident Združenia pre rozvoj stredo
školského odborného vzdelávania. 
Do duálneho vzdelávania je zapojených 
380 zamestnávateľov a tisíc žiakov 
SOŠ. Za najlepšiu spoluprácu SOŠ so 
zamestnávateľskou sférou vyhodnotili 
SOŠ technickú Zlaté Moravce (odmena 
700 €), SOŠ strojnícku Považská Bystri
ca (500 €) a SOŠ polytechnickú Dolný 
Kubín – Kňažia (300 €). Ceny odovzdal 
Predseda Rady duálneho vzdelávania 
Ing. Jaroslav Holeček.
Zasadala aj Rada zamestnávateľov systé
mu duálneho vzdelávania (27. 4. 2017).

JOB EXPO 2017

Súčasťou jubilejného 25. ročníka výsta
vy Mladý tvorca 2017 bola aj prezentá
cia voľných pracovných miest formou 
burzy práce 7. ročník JOB EXPO 2017, 
na ktorej prácu ponúkalo 179 zamest
návateľských firiem zo SR a 50 zo za
hraničia. Spolu s 19. ročníkom medzi
národnej burzy práce EUROPEAN JOB 
DAYS 2017 ponúkli 31 tisíc pracovných 
miest. Obe podujatia navštívilo vyše 50 
tisíc ľudí.

Konferenčný stolík „GROOT“ autora Júliusa Čillaga zo SOŠ drevárskej vo Zvolene, 
materiál: buková preglejka, sklo, spojovacie kovanie

Nové logo prehliadky tvorivosti stred-
ných odborných škôl Mladý tvorca na-
vrhol Michal Hliva zo SOŠ A. Dubčeka 
Vranov nad Topľou

Expozícii SOŠ drevárskej Topoľčany 
a duálneho zamestnávateľa Decodom 
dominovala Vinotéka z recyklovaných 
materiálov. Na fotografii autorka exponá-
tu Angelika Bošanská (v strede) s predse-
dom Nitrianskeho samosprávneho kraja 
doc. Milanom Belicom (vpravo)


