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Cieľom našich čiastkových aktivít a hlavného podujatia je naplniť 2 kľúčové posolstvá: 
Odborné vzdelávanie a príprava sú múdra voľba, sú zábavné a vedú               k excelentnosti 
vzdelávania, vysokokvalitným pracovným miestam a väčšej zamestnateľnosti; Mnoho 
skvelých možností odbornej prípravy vás dokáže úspešne pripraviť na zaujímavé a 
podnetné povolanie, ako aj na aktívne zapojenie sa do spoločnosti. Obe posolstvá sa 
prelínajú aktivitami, ktoré sme pripravili od 19.10. a zavŕšime ich hlavným podujatím - 
konferenciou na pôde našej školy v Európskom týždni odborných zručností.  
Hlavnou cieľovou skupinou sú výchovní poradcovia ZŠ z okresov Topoľčany, Partizánske a 
Bánovce nad Bebravou. Druhou cieľovou skupinou sú žiaci posledných ročníkov ZŠ a ich 
rodičia. Iba dostatočná informovanosť im pomôže zorientovať sa v databáze stredných škôl 
a vybrať pre svoje dieťa vzdelanie, ktoré ho čo najbližšie posunie k praxi a následným 
sociálnym istotám. 
Prehliadka našich aktivít a zmluvných 梺riem, príhovory ich zástupcov, zástupcov z CPPPaP 
a z Úradu práce, predstavenie duálneho vzdelávania na našej škole, predstavenie pro梺lu 
absolventa SOŠA Topoľčany, predstavenie nového študijného a učebného odboru, 
prezentácia našich žiakov o svojom odbornom vzdelávaní, prehliadka súťaže zručnosti v 
jazde traktorom v priamom prenose a súťaže vo vianočnom aranžovaní, to všetko je určené 
deťom a ich rodičom. Zámerom našej školy je predstaviť im pozitívne stránky OVP. 
Aby sme naplnili posolstvá, vybrali sme postupne tieto aktivity:  
- video z Dňa otvorených dverí SOŠA Topoľčany a zmluvnej 梺rmy Welding, s.r.o.Topoľčany 
(19.10.) 
- natočenie krátkej relácie o našej škole televíziou Nitrička(22.11.) 
- súťaž v jazde traktorom pre žiakov SOŠA (8.12.) 
- súťaž vo vianočnom aranžovaní v spolupráci s 梺rmou p. Krošlákovej- K-Dekor Topoľčany 
(6.12.) 
- prezentácia našej školy na burzách informácii stredných škôl postupne v mestách Trnava, 
Bánovce nad Bebravou, Topoľčany a Partizánske  (10.11.,11.11., 30.11.) 
- konferencia pod názvom "Objav svoj talent". 
Na konferenciu boli oslovení a prizvaní nasledovní hostia: zástupca NSK, zástupca SPÚ 
Nitra, zástupca Regionálnej poľn. a potr. komory, zástupca ZRŠ, zástupca Rady školy, 
zástupca CPPPaP Topoľčany; zástupcovia nasledovných zmluvných 梺riem: PANKL 
Topoľčany; WELDING s.r.o. Topoľčany; Selekt - výskumný a šľachtiteľský ústav a.s. Bučany, 
ŠS Horné Chlebany; SPAREX SLOVAKIA, spol.s r.o. Bánovce nad Bebravou; PPD Prašice; PD 
"Radošinka" Veľké Ripňany; PD "Zlatý klas" Urmince; Odlesan SK s.r.o. Nemšová; Herba SHR, 
s.r.o. Nitrianska Streda; SHR Marián Petreje, Dolné Naštice; Kvety - záhradnícke potreby- 
Marián Omelka, Žabokreky nad Nitrou; K - Dekor- Anna Krošláková, Topoľčany; výchovní 
poradcovia ZŠ a ich žiaci.  
Očakávaným prínosom podujatia by malo byť udržanie SOŠA Topoľčany                           v 

Stručný opis podujatia: hlavný cieľ, hlavné aktivity, zapojení účastníci –
ich počet a typ (žiaci, študenti, učitelia, rodičia, podniky, atď.), očakávaný
prínos podujatia pre zapojených aktérov



povedomí verejnosti  ako atraktívnej školy a následne aj zvýšený záujem žiakov ZŠ  o našu 
školu.     
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