Technický talent 2019
Technický talent, to je už tradícia, ktorá sa neodmysliteľne spája so Strednou odbornou školou
technickou vo Zvolene ako sprievodné podujatie pre podporu rozvoja vedy a techniky. Cieľ deviateho
ročníka tejto súťaže určenej pre žiakov 9. ročníka základných škôl je rovnaký ako pri vzniku tohto
projektu - nenásilnou a pútavou formou v nich vzbudiť zdravú zvedavosť a pootvoriť dvierka do sveta
techniky. Pre nás je mimoriadne povzbudivé sledovať záujem tak zo strany žiakov ako aj narastajúcu
podporu odbornej verejnosti a našich partnerských firiem spolupodieľať sa na zvyšovaní technickej
vzdelanosti.
Súťaž prišli osobne podporiť zástupcovia , ktoré okrem venovania atraktívnych cien do súťaže,
usporiadali aj vlastné sprievodné aktivity a prezentácie. Ich predstavitelia žiakom vysvetlili
perspektívy ďalšieho duálneho štúdia, možnosti uplatnenia v praxi, modernizáciu, elektronizáciu
a automatizáciu strojárskych a elektrotechnických odborov, čo nie je vždy širokej verejnosti známe.
Sme radi, že aj tento školský rok prišli podporiť súťažiacich predstavitelia mesta Zvolen, zástupca
primátorky Ing. Vladimír Lupták a Mgr. Miriam Rašnerová zo školského úradu mesta Zvolen . Pán
Ing. Vladimír Lupták v príhovore ocenil záujem zúčastnených žiakov o našu súťaž a zároveň poukázal
na dôležitosť zvyšovania záujmu deviatakov pokračovať v štúdiu na technických odborných školách.
Rovnako pozitívne vyzdvihol aj organizáciu Technického talentu.
Z dvanástich základných škôl a celkovo 70 súťažiacich skončila na 3. mieste ZŠ J. Námestie mládeže
587/17, Zvolen,na 2. mieste ZŠ J. Drdoša, 436 Vígľaš, a na 1. mieste ZŠ s MŠ, Školská 1575, Hriňová.
Palmu víťazstva medzi jednotlivcami si odniesol Jakub Parobek zo ZŠ A. Sládkoviča, Pionierska 348/9,
Sliač. Víťazi si odniesli okrem zaujímavých zážitkov a skúseností aj atraktívne ceny, ktoré do súťaže
venovali firmy a partneri školy Autoškola Gonda L+L, Continental Automotive Systems Slovakia s.r.o.,
KRONOSPAN, s.r.o., Letisko Sliač a.s., StankoTech s.r.o., Volvo Group Slovakia, s.r.o., Wittur s.r.o.
Aj pre učiteľov súťažiacich žiakov bol pripravený zaujímavý workshop o hľadaní foriem propagácie
technických študijných odborov v základných školách a o spolupráci stredných a základných škôl
v tejto oblasti. Súbežne prebiehal aj workshop o duálnom vzdelávaní medzi novými partnermi našej
školy vstupujúcimi od budúceho školského roku do duálneho vzdelávania a zamestnancami ŠIOV-u.
Naším najväčším zadosťučinením boli spokojné reakcie zúčastnených a ich konštatovanie, že sa nám
opäť podarilo zvýšiť latku úrovne súťaže Technický talent. Nás to, samozrejme, veľmi teší a zároveň aj
zaväzuje v tomto trende úspešne pokračovať.

