VYHODNOTENIE
25. ROČNÍKA CELOSLOVENSKÉHO ŠKOLSKÉHO PODUJATIA
ŽIAKOV ZÁKLADNÝCH A STREDNÝCH ŠKÔL JUVYR

JUNIORSKÉ DNI REMESIEL
ODBORNÉ VZDELÁVANIE A PRÍPRAVA PRE TRH PRÁCE
10. –11. novembra 2016 sa v priestoroch Incheba Expo v Bratislave uskutočnil jubilejný
25. ročník JUVYR – celoslovenské školské podujatie žiakov základných a stredných škôl.
V interaktívnych tvorivých pracoviskách sa predstavili v remeselných zručnostiach žiaci
stredných odborných škôl ukážkami práce v odboroch vzdelávania prezentovaných
SOŠ.
Záštitu nad podujatím prevzal minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej
republiky, Peter Plavčan. Podujatie slávnostne otvorili prestrihnutím pásky ministerka
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela Matečná, štátny tajomník ministerstva
školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Krajňák, štátny tajomník ministerstva práce,
sociálnych vecí a rodiny SR Branislav Ondruš, vedúci služobného úradu Ministerstva
financií SR Albín Kotian a generálny riaditeľ Ústredia práce sociálnych vecí a rodiny
Marián Valentovič a riaditeľ Štátneho inštitútu odborného vzdelávania Michal Bartók.
Slávnostné otvorenie moderovala muzikálová herečka Veronika Hattala.
Hlavný organizátor a odborný gestor podujatia bol Štátny inštitút odborného vzdelávania.
Podujatie podporila Švajčiarska konfederácia a Úrad vlády SR v rámci projektu Odborné
vzdelávanie a príprava pre trh práce, ktorý je financovaný zo Švajčiarskeho finančného
mechanizmu. Celkový počet vystavovateľov bol 43. Z projektu sa zapojilo 20 stredných
škôl z celej Slovenskej republiky a 23 stredných škôl sa pravidelne zúčastňuje podujatia.
JUVYR sa v tomto roku niesol v znamení podpory odborného vzdelávania a prípravy
pre trh práce, s dôrazom na ukážky šikovnosti žiakov v remeselnej zručnosti. Aktivita sa
zamerala na žiakov základných škôl, ktorí počas prehliadok škôl získali nové informácie
o možnosti štúdia na týchto školách a možnosť vyskúšať si svoj záujem o daný odbor.
Je to jeden z hlavných cieľov podujatia, rozšíriť pohľad žiakov k ich budúcej profesijnej
orientácii práve na odborné a technické vzdelávanie. Na podujatí predstavilo učebné
a študijné odbory 80 žiakov stredných škôl.
Do súťaží „ Škola mojej profesie“ sa zapojilo celkom vyše 200 žiakov ZŠ z Bratislavy
a Trnavského kraja.
Podujatie sa konalo 2 dni a bolo určené cieľovej skupine žiakov základných škôl,
stredných škôl, pedagógom, výchovným poradcom a širokej odbornej verejnosti. Na
ploche okolo 2 tisíc m2 návštevníci získali množstvo aktuálnych informácií o učebných
a študijných odboroch škôl. Pozitívom bolo, že podujatie sa uskutočnilo v Inchebe v rámci
ďalších aktivít ako Bibliotéka a pedagogika, Klenoty – hodiny, Dni vedy a techniky a i.
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V rámci udržateľnosti Národného projektu „Podpora profesijnej orientácie žiakov
základných škôl na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja
polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností a práca s talentami“
bola vytvorená v priestoroch výstaviska fotogaléria z odborných súťaží, do ktorých sa
zapojili talentovaní žiaci pilotných a nepilotných základných škôl. „Galéria“ formou
výstavky fotografií obrazom zdokumentovala úspechy žiakov a zložitosť súťažných úloh.
Súčasťou podujatia boli workshopy a tlačová konferencia švajčiarskeho projektu a
1. ročník Súťaže o zlaté nožnice „Ukáž, čo vieš“ v odbore kaderník a vizážista, ktorú
podporili odborní garanti z hospodárskej praxe.
Žiakov a návštevníkov zaujali „Tvorivé pracoviská a ukážky remesiel“. Výnimočné boli
SOŠ sklárska, Lednické Rovne, Súkromná stredná umelecká škola Hodruša-Hámre
s odbormi zameranými na umelecké spracovanie kovov, Súkromná SOŠ ochrany osôb
a majetku Bratislava a Duálna akadémia Bratislava. Ďalšie zaujímavé prezentácie mali
SOŠ zamerané na gastronómiu a služby a to v odboroch čašník, barman, kaderník,
kozmetička a vizážistka, záhradník a aranžér.
Návštevníci v tomto predvianočnom období uvítali možnosť nákupu výrobkov a drobných
vianočných darčekov.
V rámci sprievodných podujatí sa v „ Diskusnom fóre“ predstavili žiaci Strednej
priemyselnej školy SaG Bratislava, žiačky Michaela Linczenyová a Kristína Kuchtová
s metodičkou školy p. Strižincovou. Žiačky prezentovali svoje skúsenosti v oblasti práce
na stredoškolskej odbornej činnosti. Matúš Bartoň zo Strednej odbornej školy
veterinárnej prezentoval svojej skúsenosti SOČ na ich škole. Ukážky projektov
predstavili aj žiaci Peter Petrík zo Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej
K. Adlera Bratislava a Danko Krchnák zo Strednej odbornej školy chemickej Bratislava.
Garantkou prezentácií bola Katarína Sekáčová, predsedníčka krajskej komisie SOČ za
bratislavský kraj . Konzultácie a odborné informácie návštevníkom podávala pani Anna
Sandanusová z Univerzity Konštantína Filozofa Nitra, podpredsedníčka Celoštátnej
komisie stredoškolskej odbornej činnosti.
Druhý deň podujatia spestrili program na hlavnom pódiu žiaci Základnej školy Pusté
Úľany ukážkou fungovania robotov, s témou „Využitie programovania, konštrukcie
LEGA a súpravy MERKÚR vo vyučovaní a krúžkovej činnosti“.
Garantom aktivity bol Miroslav Kohút, predseda ROBOCUP Slovakia, ktorý predstavil
aj úspechy týchto žiakov v zahraničí.
Zaujímavé boli prezentácie „Ukážka baristiky – príprava rôznych druhov káv a kávových
nápojov“, ktoré všetkým účastníkom pripravovali žiaci z Hotelovej akadémie L. Wintera
Piešťany pod vedením riaditeľa Ladislava Blaškoviča. Pedagógovia škôl si pochvaľovali
výraznú a znamenitú vôňu a chuť podávanej kávy. Prekvapila Stredná odborná škola
polytechnická Liptovský Mikuláš prezentáciou a výrobou „ Ručné ťahanie korbáčikov“.
Chvíle čakania na hotový výrobok spríjemnili žiaci školy spevom a hrou na harmoniku.
Ich ľudový kroj bol tiež prínosom.
Nezaostávala ani prezentácia Súkromnej strednej odbornej školy ochrany osôb
a majetku Bratislava, ktorá ukážkami bojových umení a vystúpeniami zaujala hlavne
žiakov škôl.
Upútala aj prezentácia Microsoft pre školstvo ukážkami najnovších technológií pre
žiakov a učiteľov – hernou zónou X-BOX.
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V súťaži pre vystavovateľov o „ Najkreatívnejšie tvorivé pracovisko“ získala ocenenie
Stredná odborná škola chemická, Vlčie hrdlo 50, 821 07 Bratislava
( zapojená do švajčiarskeho projektu),
cenu za „Najoriginálnejší výstavný stánok“ získala
Stredná odborná škola polytechnická, Demänovská cesta 669, 031 01 Liptovský
Mikuláš.
Odborná hodnotiaca komisia pracovala v zložení pracovníkov ŠIOV: p. Galanová,
Hrušovská, Púchovská, Bugajová, Iľková, Rigová.
Neoddeliteľnou súčasťou podujatia bola celoslovenská súťaž v odbore kaderník
a vizážista, ktorú pod názvom „Ukáž, čo vieš“ organizuje Štátny inštitút odborného
vzdelávania už od nultého ročníka výstavy JUVYR .
V spolupráci s odborným gestorom – profesionálnym kaderníkom Polatom Elalmisom z
Hair Salónu Bratislava sme tento rok zmenili a zatraktívnili názov súťaže na „Súťaž
o zlaté nožnice“.
Pre školy sme pripravili novinku - 2 súťažné kategórie. Prvá je určená žiakom
stredných škôl denného štúdia a druhá kategória dospelým – žiakom nadstavbového
štúdia.
Našim spoločným cieľom je vytvoriť priestor školám, aby mohli zapojiť do vyhlásených
odborných súťaží zručnosti čo najväčší počet svojich talentovaných žiakov.
Do 1 . ročníka súťaže sa prihlásilo až 150 stredoškolákov z 29 stredných odborných škôl
z celého Slovenska. Súťažilo sa v 3 témach pre kaderníkov a 1 téme pre vizážistov.
Najväčší záujem bol o tému „Svadobný účes“ v oboch kategóriách. Úlohou súťažiacich
bolo vytvoriť na modelke výčes z dlhých vlasov, inšpirovaný k dnešným trendom.
Ďalšou zaujímavou témou bol Moderný pánsky účes na rok 2016, kde súťažiaci mali za
úlohu vytvoriť moderný strih. Treťou témou bol dámsky trendový strih jeseň, zima 2016
„Trend cut“. Úlohou súťažiacich bolo vytvoriť kreatívny, extravagantný dámsky strih.
Poslednou súťažnou témou boli Jesenné variácie“ v dekoratívnej kozmetike. Súťažiaci na
modelke mali za úlohu vytvoriť svoju víziu – farby jesene, alebo jesenné variácie na rok
2016. Pracovali s modernými dekoratívnymi prostriedkami a materiálmi. Veľkú
pozornosť venovali estetike a kreativite líčenia tváre a používaniu ozdôb.
Odborná hodnotiaca komisia pracovala v zložení:
Kaderník – dámsky účes a strih:
predseda - Peter Sykora (Polat Elalmis Hair Salón, Bratislava),
členovia: Iveta Weiselová (WELLA), Sean Kasumovič (EDA Salón, Nitra), Ľubica Thermal
(ARMANI Salón, Trenčín), Erika Brezovská (Polat Elalmis Hair Salón, Bratislava).
Kaderník – pánsky účes a strih:
predseda - Peter Sykora (Polat Elalmis Hair Salón, Bratislava),
členovia: Maroš Ihnat, Martin Szabo, Matúš Čefo (MMG BARBERS), Iveta Weiselová
(WELLA).
Vizážista - líčenie:
predsedníčka - Žaneta Vrábelová (MAKE –up studio Bratislava),
členovia: Boris Bordács (GOSH Bratislava), Erika Grünwaldová (Make-up and Hair Style,
Bratislava), Nikoleta Vadoczká (maskér TV JOJ).
Veľmi nás teší, že 1. ročník súťaže o Zlaté nožnice vo všetkých témach a kategóriách
hodnotili známe osobnosti – profesionáli svojho remesla. Prispeli nielen svojou
odbornosťou, materiálnym a technickým vybavením, ale hlavne hodnotnými cenami pre
víťazov a občerstvením pre všetkých súťažiacich, za čo im veľmi pekne ďakujeme.
Neoceniteľným prínosom pre súťažiacich boli získané nové zručnosti, nové zážitky,
poznatky, inšpirácie a skúsenosti z verejného súťažného prostredia.
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Všetci súťažiaci získali certifikát za účasť a víťazi umiestnení na prvých troch miestach si
okrem diplomu odniesli veľmi hodnotné ceny z rúk sponzorov a riaditeľa Štátneho
inštitútu odborného vzdelávania Michala Bartóka.
To, že súťaž bola po každej stránke zabezpečená na vysokej profesionálnej úrovni
svedčí aj fakt,že otvorenie súťaže, priebeh a slávnostné vyhlásenie výsledkov
moderovala herečka Karin Hajdu.
Ocenenia získali:
Moderný pánsky účes - kategória žiaci
1. miesto
MARTIN MIŠKOLCI, SOŠ obchodu a služieb, P. Jilemnického 24, 912 50 Trenčín
2. miesto
NIKOLAS BERINGER, SOŠ, Centrum odborného vzdelávania a prípravy, Račianska 105
831 02 Bratislava
3. miesto
PATRIK MÚČKA, SOŠ kaderníctva a vizážistiky, Svätoplukova 2, 821 08 Bratislava
Moderný pánsky účes - kategória dospelí
1. miesto
EVA RANIAKOVÁ ,SOŠ hotelových služieb a obchodu, Jabloňova 1351, 900 01 Zvolen
2. miesto
DOMINIKA ZAŤKOVÁ, SOŠ obchodu a služieb, Nábr. Kalinčiaka 1, 971 01 Prievidza
3. miesto
JAKUB LACENA, SOŠ techniky a služieb,Tovarnícka 1609, 955 01 Topoľčany
Trend Cut - kategória žiaci
1. miesto
KARIN BUGÁROVÁ, SOŠ kaderníctva a vizážistiky, Svätoplukova 2, 821 08 Bratislava
2. miesto
Andrea MARGETÍNOVÁ, SOŠ obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, 921 01 Piešťany
3. miesto – nebolo udelené (zaregistrovali sa iba 2 súťažiaci).
Trend Cut - kategória dospelí
Nebola hodnotená (nikto sa nezaregistroval).
Svadobný účes - kategória žiaci
1. miesto
KARIN TURKOVIČOVÁ, SOŠ, Centrum odborného vzdelávania a prípravy, Račianska
105, 831 02 Bratislava
2. miesto
PATRIK BANDRY , SOŠ dopravy a služieb, Jesenského 1, 940 62 Nové Zámky
3. miesto
KRISTÍNA NEKORANCOVÁ, SOŠ obchodu a služieb, Ul. 17. novembra, 022 01 Čadca
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Svadobný účes - kategória dospelí
1. miesto
MARTINA FRIEDMANNOVÁ, Spojená SOŠ, Ul. SNP 1253, 058 01 Poprad
2. miesto
DOMINIKA KOLĆÁKOVÁ, SOŠ, Hattalova 968/33, 029 01 Námestovo
3. miesto
SIMONA ŠKOVRANOVÁ, SOŠ, Košická 20, 080 01 Prešov
Jesenné variácie - kategória žiaci
1. miesto
KATARÍNA HNILOVÁ, SOŠ obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, 020 01 Púchov
2. miesto
GABRIELA BEDNÁROVÁ, SOŠ, Košická 20, 080 01 Prešov
3. miesto
TATIANA TUREKOVÁ, SOŠ hotelových služieb a obchodu, Jabloňova 1351,
960 01 Zvolen
Jesenné variácie - kategória dospelí
1. miesto
BIANKA KYSELOVÁ, SOŠ kaderníctva a vizážistiky, Svätoplukova 2, 821 08 Bratislava
2. miesto
ANETA HOLUBOVÁ, SOŠ, Markušovská cesta 4, 052 01 Spišská Nová Ves
3. miesto
NIKA VAŠKOVÁ, SOŠ, Gemerská 1, 040 11 Košice
ABSOLÚTNY VÍŤAZ v kategórii žiaci:
Patrik BANDRY, SOŠ dopravy a služieb, Jesenského 1, 940 62 Nové Zámky
ABSOLÚTNY VÍŤAZ v kategórii dospelí:
Kristína HRUBOŇOVÁ, SOŠ kaderníctva a vizážistiky, Svätoplukova 2, 821 08 Bratislava
Podujatia JUVYR sa zúčastnilo 43 stredných škôl, ktoré aktívne prezentovali svoje
odborné zamerania v rámci výstavných stánkov na ploche 6 m2 - 12 m2. Najväčšiu
účasť sme zaznamenali z bratislavského kraja, Banskej Bystrici a Prešova.
Školy, ktoré sa zúčastnili po 1-krát, hodnotili podujatie ako atraktívne a prisľúbili účasť aj
v nasledujúcom ročníku.
Veľmi nás potešil zvýšený záujem oslovených základných škôl, ktorých účasť žiakov na
podujatí sme zaregistrovali. Podujatia sa zúčastnili prevažne kolektívy žiakov 8. – 9.
ročníkov: (cca 200).
Základná škola Podunajské Biskupice, Základná škola Za Kasárňou, Bratislava,
Základná škola Podzáhradná Bratislava, Základná škola Hubeného Bratislava,
Základná škola Sokolíková Bratislava, Základná škola Račianska Bratislava, Základná
škola Švabinského Bratislava, Základná škola Tudova 2, Bratislava, Základná škola
Gessayova Bratislava, Základná škola Jána Jonáša Devínska Nová Ves, Základná
škola Lozorno, Základná škola sv. Františka Assiského Malacky, Základná škola Veľké
Úľany, Základná škola Dudova Bratislava, Základná škola cirkevná Malacky, Základná
5

škola Jarovce, Základná škola s materskou školou K. Kuffnera Sládkovičovo, Základná
škola Gabčíkovo, Základná škola J. Kopeckého Pezinok, Základná škola Mierová
Bratislava, Základná škola Záhorácka Bratislava, Základná škola Beňovského
Bratislava, Základná škola Nejedlého Bratislava, Základná škola Svätý Jur, Základná
škola s materskou školou Trnková Jarovce, Základná škola J. Bottu Trnava.
Počas dvoch dní podujatie navštívilo viac ako 2 tisíc žiakov základných, stredných škôl
a gymnázií z Bratislavy a širšieho okolia.
Na záver podujatia, pri príležitosti jubilejného 25. ročníka výstavy JUVYR, riaditeľ
Štátneho inštitútu odborného vzdelávania Michal Bartók slávnostne odovzdal pamätnú
plaketu a diplom 10 zástupcom stredných škôl Slovenskej republiky a poďakoval im za
dlhoročnú aktívnu účasť na JUVYRe.
Ocenenia prevzali:
Súkromná stredná odborná škola, Kyslá 214, Hodruša Hámre
Stredná odborná škola dopravná, Sklenárova 9, Bratislava
Stredná odborná škola sklárska, Lednické Rovné
Stredná odborná škola, Svätoplukova 2, Bratislava
Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb, Farského 9, Bratislava
Stredná odborná škola záhradnícka, G.Čejku, Malinovo
Stredná odborná škola, Vranovská 4, Bratislava
Stredná odborná škola, Centrum odborného vzdelávania a prípravy, Račianska 105,
Bratislava
Stredná odborná škola chemická, Vlčie hrdlo 50, Bratislava
Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča, Sklenárova 1, Bratislava.
Slávnostný ceremoniál z odovzdávania ocenení a ukončenia 25. ročníka JUVYR
moderovala muzikálová herečka Veronika Hattala.
Ceny odovzdával riaditeľ Štátneho inštitútu odborného vzdelávania Michal Bartók.
V Bratislave, 15.11.2016
Púchovská, Bugajová
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