
VYNIKAJÚCI ÚSPECH ŽIAKOV SOŠ POLYTECHNICKEJ V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI 
NA CELOSLOVENSKEJ SÚŤAŽI  JA VITAJTE V NAŠOM REGIÓNE

V rámci Týždňa podnikateľského vzdelávania pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky sa dňa 
22.3.2018  uskutočnil v Avion Shopping Parku 15. ROČNÍK CELOSLOVENSKEJ SÚŤAŽE VITAJTE 
V NAŠOM REGIÓNE. Hlavným cieľom súťaže bolo prezentáciou vlastnej práce spropagovať svoj 
región  tak,  aby  sa  zvýšil  záujem  účastníkov  cestovného  ruchu  o návštevu  konkrétneho 
prezentovaného regiónu. Súťažilo sa v týchto kategóriách : Najzaujímavejšia prezentácia regiónu, 
Najlepší prezentačný tím, Najlepší regionálny produkt v cestovnom ruchu, Prezentačné vystúpenie 
súťažného tímu, Najoriginálnejší maskot podujatia a Najlepší študentský tím v hodnotení študentskou 
porotou. 
Po vynikajúcom výsledku, ktorý sme dosiahli v predchádzajúcom 14. ročníku tejto súťaže / I. miesto 
za Najlepší regionálny produkt v cestovnom ruchu a víťazstvo v kategórii Najlepší maskot podujatia / 
sme v napätí čakali, ako sa umiestnime v tomto ročníku. Naše päťčlenné  súťažné družstvo z III. A, 
študijný odbor agropodnikanie – agroturistika, ktoré súťažilo v zložení Mária BALAŽECOVÁ, Nikola 
ŠKUTOVÁ,  Kristína  VOJTKOVÁ,  Patrik  DEVEČKA a  Marek  ŠPANKO,  nesklamalo  a v hlavnej 
kategórii Najlepší regionálny produkt, ktorý mal názov TRADIČNÝ LIPTOV, získalo opäť  I. MIESTO. 
Svojim umiestnením tohtoročné družstvo  obhájilo vlaňajší  výsledok, pretože aj  v minulom ročníku 
získali  študenti   SOŠP v Liptovskom Mikuláši  I.  miesto v hlavnej kategórii.  Názov  minuloročného 
najlepšieho regionálneho produktu bol LIPTOV Z KONSKÉHO CHRBTA.
V tomto ročníku súťaže sa  naše družstvo zameralo   na prezentáciu  a  propagáciu  chovu oviec 
salašníckym spôsobom, ktorý je neodmysliteľnou súčasťou agropodnikateľských aktivít na Liptove. O 
tom,  že  družstvo  našich  žiakov  reprezentovalo  región  Liptov  nielen  erudovane,  kreatívne,  ale 
predovšetkým nesmierne  pútavo, svedčí  aj ich umiestnenie na súťaži.
Obhájením  I.  miesta  sme  sa  zapísali  do  histórie  súťaže,  lebo  v  predchádzajúcich  ročníkoch  / 
výsledky sú na stránke Ja Slovensko od šk. roku 2014/2015 / žiadna škola nedokázala, v dvoch za 
sebou idúcich ročníkoch, obhájiť svoje prvé miesta v danej kategórii, alebo získať v nasledujúcich 
ročníkoch prvé miesto v niektorej z iných kategórií!
Poďakovanie  vedenia  školy patrí  nielen  žiakom súťažného tímu,  ale  veľkú  zásluhu na skutočne 
jedinečnom výsledku a vynikajúcom umiestnení družstva študentov SOŠP v Liptovskom Mikuláši má 
naša flexibilná, tvorivá  a pre cestovný ruch „zanietená“  pani učiteľka Ing. Marianna HALUŠKOVÁ, 
ktorá skvele pripravila súťažné družstvo aj v predchádzajúcom ročníku.



Podrobnejšie informácie o súťaži nájdete tu : http://www.polytechnika.sk/index.php?id=1092
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