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Organizácia, ktorá podujatie organizuje

Súkromná stredná odborná škola hutnícka Železiarne Podbrezová

Družby 554/64, 97681 Podbrezová – Lopej

http://www.ssosh.sk/

Názov

Adresa

Webová stránka / facebook



Spoluorganizátori podujatia

názov, adresy a webové stránky/facebook spoluorganizátorov podujatia

Železiarne Podbrezová a.s. 
ŽP Šport, a.s.

Kolkáreň 35, 976 81  Podbrezová, www.zelpo.sk  
Kolkáreň 58, 976 81  Podbrezová, http://www.zpfutbal.sk/

Podujatie

Zručný mladý Horehronec

Názov

Adresa

Webová stránka / facebook

Názov podujatia



konferencia

seminár

deň otvorených dverí

návšteva podniku

tlačová konferencia

súťaž-ocenenie

interview

článok

beseda

Iné:
- autogramiáda športových osobností z futbalového oddielu ŽP Šport Podbrezová, -
prezentácia riaditeľa SSOŠH ŽP o technických odboroch na skupinovom stretnutí žiakov
základných škôl a ich rodičov
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Priestory Súkromnej strednej odbornej školy hutníckej Železiarne Podbrezová (SSOŠH ŽP), 
Dom kultúry Podbrezová

Typ podujatia

Dátum podujatia - začiatok

08 12 2016

Dátum podujatia - koniec

09 12 2016

Miesto podujatia



Ing. Peter Mlynarčík

048/7712738, 0903 546 087

mlynarcik@ssosh.sk

inštitucionálna

lokálna

regionálna

národná

európska

Kontaktná osoba - meno
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Kontaktná osoba - email

Úroveň podujatia



Hlavným cieľom je prostredníctvom kľúčového posolstva „aby každý absolvent SSOŠH ŽP 
našiel uplatnenie“,  vzbudiť u žiakov záujem o štúdium technických odborov v oblasti 
hutníctva, strojárstva a elektrotechniky.  

Hlavné aktivity: 
1) autogramiáda športových osobností z futbalového oddielu ŽP Šport Podbrezová,  
2) beseda s úspešnými športovcami a absolventmi SSOŠH ŽP v Dome kultúry 
Podbrezová, 
3) prezentácia SSOŠH ŽP v Dome kultúry Podbrezová, 
4) vyhodnotenie najlepších futbalistov mládeže v jednotlivých ročníkoch, 
5) regionálna súťaž technických zručností žiakov základných škôl pod názvom „Zručný 
mladý Horehronec“  v priestoroch SSOŠH ŽP, ktorá svojim moderným technickým 
vybavením poskytne žiakom dostatočný priestor na získanie praktických skúseností v 
technických predmetoch a podnieti tým vytvorenie vzťahu k technickým prácam a 
vzdelávaniu. Súťažiaci na základe zadania vytvoria výrobok a s použitím mechanických a 
digitálnych prístrojov si overia jeho rozmery a vlastnosti. Po vyhodnotení a odmenení 
najšikovnejších žiakov nasleduje prehliadka priestorov školy. 

Súťaže technických zručností sa zúčastní 32 žiakov (žiaci 7, 8 a 9 ročníka) zo 16 
základných škôl  z okresu Brezno a Banská Bystrica spolu so 16 pedagógmi. Okruh osôb 
zapojených do podujatia dopĺňajú žiaci, učitelia a majstri odbornej výchovy SSOŠH ŽP, 
zástupcovia partnerskej 梺rmy Železiarne Podbrezová a.s. a športové osobnosti futbalového 
oddielu ŽP Šport Podbrezová.   

Hlavným prínosom je vzbudenie záujmu o odborné vzdelávanie v technických predmetoch a 
tým vytváranie vzťahu k odbornému vzdelávaniu a príprave na zamestnanie. Všetky 
zúčastnené osoby sa dozvedia zaujímavé informácie o štúdiu na SSOŠH , kde sú žiakom 
poskytované nadštandardné podmienky pre rozvoj teoretického a praktického vyučovania, 
rozvíjanie športového alebo iného talentu v spojení s kvalitným odborným vzdelaním, 
možnosťou absolvovať odbornú stáž v zahraničí prostredníctvom programu Erasmus+, a 
následná istota v podobe zamestnania v stabilnej a prosperujúcej spoločnosti. Účasťou na 
súťaži sa žiaci oboznámia s odborným vzdelávaním a prípravou a zo základnými 
vedomosťami a zručnosťami, ktoré sú nevyhnutné pre uplatnenie sa na trhu práce. Získané 
informácie pomôžu žiakom základných škôl, pedagógom a rodičom pri výbere strednej 
školy v nasledujúcich školských rokoch. Nepriamou  formou bude mať podujatie dopad na 

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



veľké množstvo žiakov základných škôl a to ďalším sprostredkovaním informácií aj 
osobám, ktoré sa súťaže nezúčastnia.  

Tento obsah nie je vytvorený ani schválený spoločnosťou Google.
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