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Talent.
Objaviť ten svoj je šťastie pre každého aj pre celý svet
Kampaň #Objav svoj talent! vznikla ako slovenský komunitný projekt v rámci Európskeho týždňa
odborných zručností. Ohlasom však kampaň prerástla aj študujúcich stredoškolákov, keď sa zapájali
absolventi a podporovatelia talentov.
Pre účasť v súťaži stačilo označiť fotografiu na Instagrame hashtagom #ObjavSvojTalent. Za mesiac
mal projekt vyše tisíc followerov, webová stránka viac ako 3 300 návštev a 623 súťažných fotiek.
Video ambasádorky a youtuberky Lady Ziky, kde hovorí o odvahe robiť to, čo človeka baví, dosiahlo
viac ako 27-tisíc videní.
Najväčším prínosom súťaže v roku 2018 boli ambasádori, absolventi stredných odborných škôl, ktorí
dosiahli úspech v tom, čo robia, a ich talent prináša radosť ľuďom každý deň. Každý ambasádor si po
skončení súťaže vybral jedného účastníka a daruje mu zážitok – spoločný deň v práci. Žrebovanie
určilo aj držiteľa luxusného smartfónu, budúceho fyzioterapeuta zo strednej zdravotníckej školy
@michal_truchlik.
Hudobný deň s Petrom Bažíkom
„Zaujalo ma hlavne to, že dievča za bicími @palme.lola nie je práve bežný jav. No a pozrel som aj pár
jej videí, kde som si všimol, že jej to naozaj ide. Chcem ju počuť hrať naživo, zistiť o jej talente viac a
povymieňať si skúsenosti či zážitky. Možno sa koniec koncov aj ja niečo naučím.“ Peter Bažík
Futbalový tréning à la daj si do tela
„Verím, že @lucinka_20 je fanatik do futbalu ako ja. Presvedčilo ma jej členstvo v ŠK Slovan
Bratislava, v ktorom som pôsobil aj ja. Navyše je aj výbornou hráčkou footgolfu, ktorý mám veľmi rád.
Som zvedavý, kto zahrá prvé jasle.“ Lukáš Gašparovič
Pravá ruka šéfkuchára
„@olhinator bol mojím favoritom už od začiatku. Dokonca sleduje moju prácu na Instagrame a mal
odvahu mi aj napísať. Tu nebolo o čom, našli sme sa. Ak bude Filip chcieť a nájde si čas, veľmi rád
s ním strávim jeden deň za sporákom.“ Daniel Hrivňák
Fashion fotenie
„Páčila sa mi atmosféra fotografií od @adrian_blaho a celkový pocit, ktorý vyžarujú. Zároveň je vidno
zreteľné pokroky a že na svojej tvorbe pracuje a zlepšuje sa. Už sa teším, keď bude môcť prísť na
fotenie so mnou.“ Mischel Warenits
Ako pripraviť dobrú kávu
„Už z fotky vidieť, že @jaroslav.tkac sa snaží pracovať na sebe aj mimo školy v prevádzke, kde
brigáduje ako barista za espresso strojom. Čo sa mi aj hneď potvrdilo, keď sme si vymenili prvých pár
viet. Je mi sympatické, že fotka je zachytená priamo z akcie.“ Šimon Janík
Cieľom Európskeho týždňa odborných zručností roku 2018 je zvýšiť atraktívnosť odborného
vzdelávania a prípravy poskytujúcich ľuďom praktické zručnosti, ktoré zlepšujú ich uplatnenie na trhu
práce.
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