
 

 

HODNOTIACA SPRÁVA  

PRO EDUCO 2011 

 

Krátke bilancovanie podujatia, ktoré vzniklo s ambíciou vytvoriť fórum a zjednotiť témy v oblasti 

vzdelávania, kariéry a inovácií, môžeme začať konštatovaním, že sa nám spoločne s podporou 

jednotlivých partnerov podarilo v tomto, v poradí už piatom ročníku, zvýšiť nielen kvalitu podujatia zo 

strany vystavujúcich subjektov, ale tiež osloviť početnú skupinu návštevníkov a obohatiť sprievodný 

program o ďalšie nové a zaujímavé témy. 

 

Potešil nás záujem odbornej verejnosti, kooperácia so zriaďovateľmi jednotlivých druhov škôl  

i skutočnosť, že formou prevzatia záštity sa s projektom aj tohto roku stotožnil minister školstva, vedy, 

výskumu a športu Slovenskej republiky Eugen Jurzyca. 

 

S potešením vnímame, že silná mediálna kampaň, ktorá bola realizovaná v tlači, rozhlase, ale i na 

billboardových a citylightových plochách splnila svoj účel a pri vyhodnocovaní dotazníkov bolo mnoho 

tých, ktorí sa o podujatí dozvedeli práve touto formou. Za zmienku stojí určite i silná plagátová a 

letáková kampaň a kvalitne spracovaná webová stránka, na ktorej sa jej návštevníci mohli dozvedieť 

všetky podstatné informácie a aktuálne témy týkajúce sa 5. ročníka. 

 

Účasť verejnosti a študentov, teda celková návštevnosť podujatia je parameter, ktorý je pre nás 

jedným z najdôležitejších hodnotiacich kritérií. Podľa detailnej evidencie organizátorov podujatie 

navštívilo približne 6869 návštevníkov. Z radov žiakov deviatych ročníkov (cca 2062), študentov SŠ  

(cca 3163), verejnosti zaujímajúcej sa o nové pracovné príležitosti, či doplnkové vzdelávanie a hostí 

sprievodných konferencií (cca 1644). Dosiahnutý výsledok v oblasti návštevnosti nám dáva jasný 

signál, že sa nám vo veľkej miere podarilo naplniť naše ciele a zároveň osloviť cieľovú skupinu našich 

partnerov a vystavovateľov. 

 

S radosťou môžeme konštatovať, že výstavné priestory Domu techniky sa podarilo temer úplne 

zaplniť. Približne 1000m² výstavných kóji a obslužných priestorov využilo na svoju prezentáciu 50 

spoločností a inštitúcií. Na podujatí sa prezentovalo 19 stredných škôl z Košíc, 11 univerzít z celého 

Slovenska i Čiech, široké spektrum vzdelávacích a záujmových inštitúcií a významní zamestnávatelia 

z regiónu východného Slovenska. 



 

 

Na návštevníkov a pozvanú odbornú verejnosť čakal i tohto roku bohatý sprievodný program. 

V prvý deň podujatia sa predstavila SAIA, n. o. - Slovenská akademická informačná agentúra 

s workshopom na tému „Štipendiá pre stredoškolákov a maturantov na vysokoškolské štúdium v 

zahraničí a na Slovensku“. Aktívnou diskusiou sa do odborného programu v tento deň zapojili i  

Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny z Košíc a Prešova a prebehlo i informačné stretnutie na tému  

Medzinárodné jazykové školy a Akademický rok v zahraničí pod vedením EF - Jazykové pobyty. 

V stredu bol pre odbornú verejnosť pripravený sprievodný program, ktorého prezentátormi bola 

spoločnosť T-systems s problematikou „Budúcnosť košického regiónu v IT“ a EF – Jazykové pobyty 

na svojom stretnutí informovali o možnostiach strávenia roku na strednej škole v zahraničí  

a prázdninových jazykových pobytoch. Posledný z troch dní sprievodného programu bol vyhradený 

pre záujemcov o postgraduálne štúdium v zahraničí a o pracovné ponuky pre výskumníkov. Diskusiu 

na tieto témy viedla SAIA, n. o. - Slovenská akademická informačná agentúra. 

 

Organizátori pripravili počas trvania výstavy deň s predĺženými otváracími hodinami za účelom 

vytvorenia priestoru pre návštevu podujatia rodičmi žiakov a študentov, pre ktorých môže byť 

koncentrácia informácií pod jednou strechou zaujímavým a jednoduchým spôsobom, ako sa lepšie 

zorientovať v ponuke ďalšieho štúdia ich detí. Tento krok sa stretol s pozitívnou odozvou a okrem 

rodičov s deťmi si počas týchto predĺžených otváracích hodín našli do Domu Techniky vo vyššej miere 

cestu i záujemcovia o zamestnanie a doplnkové formy vzdelávania. 

 

PRO EDUCO opäť odmeňovalo aktívne školy. Organizátori sa rozhodli odmeniť základnú a strednú 

školu, ktorá aktívnym prístupom podporila svojou účasťou výstavu v najväčšom počte.  

Spomedzi portfólia, ktoré splnilo dané podmienky bola ocenená Základná škola Park Angelinum 

v Košiciach a Hotelová akadémia na Južnej triede v Košiciach. Okrem toho sa aj v tomto roku 

udeľovala cena za najkrajší stánok, ktorú v silnej konkurencii získala Stredná zdravotnícka škola 

Kukučínova 40. 

 

Veríme, že nadchádzajúci 6. ročník podujatia PRO EDUCO bude pripravený opäť v úzkej súčinnosti 

so všetkými zainteresovanými, s využitím poznatkov a spätných väzieb z predchádzajúcich ročníkov. 

Všetkým partnerom a účastníkom tohoročného podujatia vyslovujeme ešte raz svoje úprimné 

poďakovanie. Predbežný termín 6. ročníka výstavy PRO EDUCO je stanovený na 22. – 24. november 

2012. 
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