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Ur ené:č  
riadite om  ŠOŠ,ľ           
vedúcim  SPV a SOP

Bratislava  26.01.2015

Vážená pani  riadite ka,  vážený  pán riadite ,  ľ ľ

 s poteším  si Vám  dovo ujem  oznámi ,  že rezort  hospodárstva  pripravuje  23.ľ ť  
ro ník  výstavy  Mladý  tvorca  2015  ako  trojd ové  podujatie  aj  na  základe  Vašichč ň  
podnetov.  Termín  výstavy  je            28.  – 30.  apríl   2015  v  areáli   výstaviska  
Agrokomplex  -  Výstavníctvo  Nitra.  Výstava  bude  opätovne  spojená  s ve trhomľ  
práce   JOB EXPO 2015  a XVII.  European  Job Days  2015,  ktoré  organizuje  Ústredie  
práce,  sociálnych  vecí  a rodiny  a s Medzinárodným  festivalom  udovýchľ  
umeleckých  remesiel,  ktorý  organizuje  Ob ianske  združenie  Tradi né  udovéč č ľ  
umelecké  remeslá.

Verím,  že  prijmete  túto  správu  s rados ou  ať  zú astnite  sa  na  podujatí   č ako 
jeden   z radov   vystavovate ov   resp.  spoluvystavovate ov  výstavy.  ľ ľ
  

Upozor ujeme  Vás  však,  že  1.  de  výstavy,  ň ň utorok  28.  apríla  2015  je 
ur ený  len pre  Vás riadite ov  ač ľ  pedagogických  zamestnancov  stredných  odborných  
škôl  (nie  je  ur ený  pre  verejnos ).  Budete  ma  možnos  stretnú  sa,  vymeni  sič ť ť ť ť ť  
skúsenosti  a  získa  najnovšie  informácie  zť  oblasti  odborného  vzdelávania  
a prípravy,  hlavne  z  oblasti  duálneho  systému  prípravy,  a     to  na  podujatí  ,  ktoré  
pripravujeme  v spolupráci  s Ministerstvom  školstva,  vedy,  výskumu  a športu  SR. 
Neformálna  diskusia  k uvedenej  problematike  bude  ukon enáč  ve erným  rautom.č  

alšie  podrobnosti  nájdete  vĎ  prílohe  „ asový  harmonogram  výstavy  Mladý  tvorcaČ  
2015“.   

ZÁKLADNÉ  ÚDAJE O VÝSTAVE MLADÝ  TVORCA 2015:

a) tak,  ako  aj  po  minulé  ro níky,  Ministerstvo  hospodárstva  SR  hradíč  
prihláseným  ú astníkom  výstavy  náklady  spojené  s  prenájmom  výstavnejč  
plochy,  inštaláciou  a štandardným   vybavením  stánkov

b) náklady  spojené  s dopravou,  ubytovaním  a stravovaním  ú astníkov  výstavyč  
si hradia  vystavovatelia  (školy)  z vlastných  zdrojov.

Ak  máte   záujem  zú astni  sa na tejto  prestížnej  výstave  ako  vystavovate ,č ť ľ  
je  potrebné  vytla i ,  vypísa  a  potvrdi  vedením  školy  záväznú  prihlášku,  ktorúč ť ť ť  
nájdete  na  http://www.agrokomplex.sk/vystavy/mlady- tvorca- 2015/  a zaslať 
ju  do  termínu  uzávierky  na  adresu:   Agrokomplex  –  Výstavníctvo  Nitra,  š.p.  
Výstavná  4, 949  01 Nitra.  

NOVINKOU JE AJ MOŽNOSŤ VYSTAVOVAŤ SPOLO NEČ  SO ZAMESTNÁVATE OMĽ  -   ZAMESTNÁVATE MIĽ ,  
S KTORÝMI  SPOLUPRACUJETE A VYUŽIŤ  VÝSTAVU  NA NÁBOR ŽIAKOV ZÁKLADNÝCH  ŠKÔL NA ŠTÚDIUM .
Termín  uzávierky  na  zaslanie  prihlášok  je   20.  februára  2015

Zárove  Vás  upozor ujeme  na  možnos  zapoji  sa  do  sú aží  vyhlásenýchň ň ť ť ť  
Ministerstvom  hospodárstva  SR a Ministerstvom  dopravy,  výstavby  a regionálneho  
rozvoja  SR.

Ministerstvo  hospodárstva  SR vyhlasuje  v rámci  podujatia  tieto  sú aže:ť
1. sú až o „ť Top  výrobok “,  ktorá  je ur ená  pre  žiakov  stredných  škôl,  č

http://www.agrokomplex.sk/vystavy/mlady-tvorca-2015/


2. sú až o Cenu ministra  hospodárstva  SR „ť Za  inováciu  a  technickú  tvorivosť “,  
ktorá  je ur ená  pre  pedagogických  zamestnancov  stredných  škôl,  č

3. sú až  o  Cenu  ministra  hospodárstva  SR  ť „ Najlepšiu  spoluprácu  strednej  
odbornej  školy  so  zamestnávate skou  sférou  pri  príprave  žiakov  preľ  
odvetvia  v  pôsobnosti  Ministerstva  hospodárstva  SR  v  školskom  roku  
2013/2014“ ,  v  ktorej  budú  ocenené  nielen  stredné  odborné  školy,  ale  aj  
zamestnávatelia,  ktorí  najintenzívnejšie  so  strednými  odbornými  školami  
spolupracujú,

Prihlášky     do  sú aží  je  potrebné  zasla  na  adresu  Ministerstva  hospodárstva  SRť ť   
v     termíne  do:    
- Cena  ministra  hospodárstva  SR  „ Najlepšia  spolupráca  SOŠ  so 

zamestnávate skou  sférou....ľ “  v termíne  najneskôr  do 1.  apríla  2015 ,
- „ TOP  výrobok “  a sú až  oť  Cenu  ministra  hospodárstva  SR  „ Za  inováciu  

a technickú  tvorivosť “  v termíne  najneskôr  do 10.  apríla  2015
Podrobnejšie  informácie  o vyhlásených  sú ažiach  nájdete  na:  ť
www.mhsr.sk/sutaze- vyhlasene- mh- sr- -ako- sucast- vystavy- mlady-
tvorca2015 ,   www.mhsr.sk ,  avá  strana  webu,  v  sekcii  Odborné  vzdelávanieľ  
a príprava  žiakov  (OVP), Mladý  Tvorca  2015).

Pozvánky  na  výstavu  s podrobným  programom  Vám  zašleme  poštou  
v priebehu  mesiaca  február   – marec  2015.   

S pozdravom

                                                                                             
Ing. Martin  Hlinka
                                                                                                                    predseda  

OV MT 2015

http://www.mhsr.sk/
http://www.mhsr.sk/sutaze-vyhlasene-mh-sr--ako-sucast-vystavy-mlady-tvorca2015
http://www.mhsr.sk/sutaze-vyhlasene-mh-sr--ako-sucast-vystavy-mlady-tvorca2015


Príloha  

„ asový  harmonogram  výstavy  „Mladý  tvorca  2015“  Č

Termín
konania  

28.   apríla   2015   (utorok)  
„ Mladý  tvorca  2015“

29.  a 30.  apríla   2015   (streda  a štvrtok)  
„Mladý  tvorca  2015“
„JOB EXPO 2015“  a XVII. European  Job Days 2015
„  Festival  udových  umeleckých  remesiel“.ľ

Pavilón: M4, M3, K
Navážanie  
a aranžovanie  
expozícií:

27.  04.  2015     od  08.00  h  -  do  20.00  h  pondelok
28.  04.  2015     od  08.00  h  -  do  12.00  h  utorok

Otvorené  

denne:

9.00  – 18.00  h 
(pozor  !!!  28.04.2015  – nie  je  pre  verejnos  otvorené),  ť je 
len  pre  riadite ov  aľ  pedagogických  zamestnancov  stredných  
odborných  škôl                                                                    

Demontáž: 30.  04.  2015      od 16.00  h  -  do  20.00  h

Manažér  

výstavy:

Zuzana  Cyprichová
vedúca  obchodnej  skupiny
tel.:  037/6572303;  0903564610
cyprichova@agrokomplex.sk
www.agrokomplex.sk

Ukážky  
manuálnych  
zru ností:č

vo ná plocha  pred  pavilónom    Fľ

ASOVÝ HARMONOGRAM   VÝSTAVYČ :
28.  04.  2015                  bez  verejnosti
08.00  h – 12.00  
h 
12.00  h -  19.00  
h
16.00  h – 19.00  
h

19.00  h 

navážanie  a aranžovanie  expozícií,  a sú ažných  exponátov  –ť  
M4 
hodnotiace  komisie  – zasadnutie  – M4
stretnutie  riadite ov  aľ  pedagogických  zamestnancov  
k tematike   duálne  odborné   vzdelávanie  netradi nou  formou.č  
Viac  asu  bude  venované  vašim  otázkam,  námetomč  
a pripomienkam  – K 
ve erný  raut-  Kč

29.04.2015

08.00  h – 19.00  
h
09.00  h – 10.00  
h
10.00  h – 18.00  
h
19.00  h - 

hodnotiace  komisie  – zasadnutie  – M4
slávnostné  otvorenie  výstavy  Mladý  tvorca  2015  +  JOB 
EXPO,... -K
konferencie,  workshopy,  sprievodné  programy  –K,  areál  
výstaviska
slávnostná  recepcia  s programom   - K

30.04.2015
08.00  h – 14.00  
h
14.00  h – 15.00  
h
16.00  h  

 workshopy,  sprievodné  programy  –K,  areál  výstaviska
závere né  ocenenia  sú aží - Kč ť
raut  - K

http://www.agrokomplex.sk/
mailto:cyprichova@agrokomplex.sk


Vstup  na  výstavu  a parkovanie  pre  návštevníkov  aj  vystavovate ov  jeľ  
vo ný.ľ


