Vyhodnotenie národného kola súťaže stavebných profesií
SUSO Skills Slovakia
V Agrokomplexe v Nitre 25. - 28. apríla 2017 sa uskutočnila počas podujatia Mladý tvorca
a JOB EXPO stredoškolská súťaž v remeslách v zameraní na odbor stolár a murár.
Súťažná prehliadka stavebných remesiel SUSO Skills Slovakia je atraktívnou príležitosťou na
propagáciu stavebných remesiel, ktoré sú mimoriadne žiadané na trhu práce a umožňuje
stredoškolákom sa aktívne uplatniť v zamestnaní.
Súťažiaci v kategórii „stolár“ pracovali počas dvoch dní v profesionálnom prostredí
stolárskych dielní, kde prácou s drevom a zvládnutím obsluhy prístrojov predstavili zručnosti aj
pripravenosť na povolanie.
Do súťaže postúpili dvojčlenné družstvá z dvoch semifinálových kôl odbor murár a 1
postupového kola odbor stolár. V tejto súťaži bolo úlohou vyrobiť stojan na kvety vo vymedzenom
čase dvoch dní. V druhej súťažnej kategórii „murár,“ predviedli žiaci šikovnosť v stavaní fragmentu
komínového systému z moderných murárskych materiálov.
Pedagógovia mali možnosť počas súťaže pozrieť si názorné praktické ukážky z rôznych
stavebných postupov a technológií, ktoré im predstavili partneri z hospodárskej praxe. Súčasne
sa budúci murári oboznámili so špičkovou technológiou segmentu komínu.
V tomto ročníku boli pre súťažiacich pripravené novinky a to v podobe písomného testu
otázok zo základnej legislatívy v podnikaní, čo žiaci zvládli výborne. Súčasne najlepšie tímy získali
trojtýždňovú odbornú študijnú stáž v renomovanej strednej škole VOŠ a SOŠ Volyně v Českej
republike. Zúčastnené školy získali od partnerov vzorový komín k ďalšej výučbe na škole.
Hodnotenie členov komisie v odbore Murár
Ing. Alexander Pintér - Wienerberger
Súťažiaci pracovali podľa inštrukcií, ktoré im boli podané pred samotnou súťažou. Boli
zruční a na ich postupoch bolo možné sledovať odbornosť a praktické skúsenosti s uvedenými
pracovnými postupmi. Víťazné družstvo získalo skoro plný počet bodov vo všetkých hodnotených
parametroch.
Ing. Martin Bureš - Cemix
Všetky družstvá prejavili aktívny záujem pri výklade pred teoretickou časťou súťažnej úlohy
( kládli doplňujúce otázky ). Pri praktickej časti sa preukázala manuálna zručnosť a výsledná
štruktúra omietok mala vysokú úroveň. Víťazné družstvo získalo maximálny počet bodov z obidvoch
častí disciplín. Celkovo sa dá úroveň družstiev hodnotiť ako veľmi dobrá.
Ing. Róbert Turanský - Xella
Súťažiace družstvá disponujú vysokou technickou zručnosťou a odbornými znalosťami.
Zverené úlohy splnili v zmysle pokynov. Prejavovali samostatné myslenie a iniciatívu. Víťaz získal
bodové hodnotenie skoro pri maximálnej hranici. Úroveň hodnotím ako veľmi dobrú.
Ing. Martin Mako - Schiedel
Súťažiace družstvá pracovali na základe našich inštrukcií pred začatím práce. Postupovali
odborne a zväčša samostatne aj vďaka nadobudnutým predchádzajúcich skúsenostiam. Víťazná
skupina získala maximálny počet bodov. Predpokladám, že nadobudnuté skúsenosti určite využijú
v budúcej praxi.

Hodnotenie členov komisie v odbore Stolár
Dr. Jozef Lorenz - Maffel
Žiaci sa oboznámili s najnovšou technológiou spracovania drevených prvkov. Pracovali so
strojom Erika 70, ktorý umožňuje presné rezy pomocou technológie spodného ťahu. Vedľa rôznych
formátovacích rezov museli zvládnuť rezy pod 60 ̊. Žiaci sa veľmi rýchlo naučili ovládať spomínané
stroje, pracovali presne a splňovali bezpečnostné pokyny.
Libor Malý – hlavný porotca
Práca študentov je uspokojujúca. Zoznamujú sa s ručným náradím od Maflla. Práca na
strojoch firmy Houfek - hodnotenie dobré. Celkový dojem uspokojivý. Záverečné hodnotenie
jednotlivých družstiev bude zhrnuté do tabuľky.
Miroslav Dvořák - Houfek
Po zoznámení sa so strojmi od firmy Houfek (širokopásová brúska a dlabačka) žiaci vedeli
samostatne pracovať bez väčších problémov. Pri práci využívali tieto stroje žiaci samostatne, čím
urýchlili priebeh zadanej práce a skôr dokončili výrobok.
Ing. Bátora - BOZP
Úroveň povedomia súťažiacich v oblasti BOZP je dobrá a hodnotím ju kladne. Pri práci až na
pár výnimiek súťažiaci používali predpísané osobné ochranné pracovné prostriedky. V budúcnosti je
potrebné viac venovať pozornosť poriadku na pracovisku.
Štátny inštitút odborného vzdelávania, metodický garant podujatia v rámci podpory
systému súťaží Skillls Slovakia, podporil účasť 7 tímov (14 žiakov) v odbore stolár a 6 tímov (12
žiakov) v odbore murár na národnom kole. Keďže tímy boli dvojčlenné, spolu reprezentovalo
svoje stredné odborné školy 26 žiakov 2. 3. a 4. ročníkov.
Najúspešnejšie 4 súťažné tímy postúpili do finále, ktoré sa uskutoční 19.- 23. septembra
2017 v Prahe, počas medzinárodného stavebného veľtrhu.
V odbore murár bude reprezentovať Štefan Luzar a Daniel Moravec zo Strednej odbornej
školy stavebnej, Nábrežie mládeže z Nitry a Pavol Garaj a Roman Domin zo Strednej odbornej školy
technickej z Námestova .
V odbore stolár Daniel Fečo a Lukáš Tereštík zo Strednej odbornej školy sv. Jozefa
Robotníka zo Žiliny a Martin Dacho a Viliam Púček zo Strednej odbornej školy drevárskej zo Spišskej
Novej Vsi.
Z 10 stredných odborných škôl sú 3 školy zapojené v projekte DUÁL:
SOŠ stavebná Nitra, SOŠ technická Prešov, SOŠ drevárska, Spišská Nová Ves.

Ing. Vlasta Púchovská, Eva Bugajová
Odbor podpory smerovania mládeže

