Žiaci SOŠ stavebnej v Žiline bodovali na medzinárodnej súťaži v Českej
republike!
6. ročník medzinárodnej súťaže remeselných zručností „ŘEMESLO/SKILL 2016“ vo
Vysokém Mýtě bol pre žiakov SOŠ stavebnej v Žiline opäť úspešný. Súťaž prebiehala na
námestí pred Radnicou Mestského úradu vo Vysokém Mýtě v dňoch 20. – 22. septembra
2016. Do súťaže sa zapojilo celkom 18 škôl a 62 súťažiacich z Českej a Slovenskej
republiky a Maďarska. Hlavnou témou súťaže boli stavebné technológie a postupy pri
rekonštrukcii bytov. Otvorenia súťaže sa zúčastnila aj Jana Pernicová, zodpovedná za
školstvo Pardubického kraja.
Spoluorganizátorom súťaže bol Pardubický kraj, mesto Vysoké Mýto, VOŠ a SŠ stavebná
Vysoké Mýto a Erudio CZ, o. z. Praha, ktorá bola hlavným usporiadateľom súťaže.
Profesijnými partnermi súťaže bol Cech suchej výstavby, Cech obkladačov a Zväz
podnikateľov v stavebníctve v ČR.
Súťaž je zaujímavá tým, že pracovisko sa postupne mení na skutočné stavenisko, kde
dvojčlenné tímy musia riešiť úlohy a vzniknuté problémy ako na reálnej stavbe. Súťažné
zadania niektorých odborov na seba nadväzovali a jednotlivé tímy tak museli navzájom
spolupracovať.
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Členmi poroty boli zástupcovia z praxe, sponzorov a zástupcovia odborného školstva. Nad
dodržiavaním zásad BOZP dohliadal pracovník Inšpektorátu práce.
Inštalatéri mali za úlohu zhotoviť rozvod studenej a teplej vody, osadiť umývadlo, WC,
pisoár, hlavovú a ručnú sprchu na vymurovaný fragment muriva z tvaroviek Ytong, murári
prvý deň zhotovovali fragment muriva z tvaroviek Ytong s vonkajším zateplením muriva,
druhý deň murovali časť obvodového muriva systému Heluz s napojením na priečku
s vnútornou omietkou zo suchých omietkových zmesí. Úlohou stolárov bolo vyrobiť detskú
„rastúcu“ stoličku podľa predloženej výrobnej dokumentácie, vrátane jej povrchovej úpravy.
V odbore inštalatér/mechanik stavebnoinštalačných zariadení sa žiaci Jozef Smolár a Viktor
Serdel umiestnili na krásnom druhom mieste. Na súťaž ich pripravoval majster odbornej
výchovy Ľuboš Marček. V odbore murár žiaci Filip Dobroň a Šimon Ursík pod vedením
majstra odbornej výchovy Petra Stranianka a v odbore stolár žiaci Martin Vrabec a Erik
Welzer pod vedením majstra odbornej výchovy Martina Pekára získali v silnej konkurencii
bronzové medaily.

Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže a predávanie cien sa uskutočnilo na radnici
Mestského úradu vo Vysokom Mýte. Ocenenia a pravidelné pódiové umiestnenia našich
žiakov v súťažiach zručností sú dôkazom toho, že kvalitná a zodpovedná odborná príprava na
budúce povolanie je našou prioritou. Žiaci nielenže reprezentujú svoju školu, Žilinský
samosprávny kraj, ale propagujú tak aj tradičnú remeselnú prácu.

