Medzinárodný úspech žiakov SOŠ stavebnej v Žiline vo Vysokém Mýtě
Pre žiakov SOŠ stavebnej v Žiline bol 7. ročník Medzinárodnej súťaže remeselných zručností
„ŘEMESLO/SKILL 2017“ vo Vysokém Mýtě opäť úspešný. Do súťaže sa zapojilo celkom
19 škôl a 62 súťažiacich z Českej a Slovenskej republiky, Maďarska a Nemecka. Hlavnou
témou súťaže boli nové stavebné technológie a postupy pri rekonštrukcii bytov.
Súťaž prebiehala na námestí pred Radnicou Mestského úradu vo Vysokém Mýtě v dňoch 19.
– 21. septembra 2017. Spoluorganizátorom súťaže bol Pardubický kraj, mesto Vysoké Mýto,
VOŠ a SŠ stavebná Vysoké Mýto a Erudio CZ, o. z. Praha, ktorá je každoročne hlavným
usporiadateľom súťaže. Profesijnými partnermi súťaže bol Cech suchej výstavby, Cech
obkladačov a Zväz podnikateľov v stavebníctve v ČR.
Súťaž Řemeslo/Skill je ojedinelá v celej Českej republike svojou koncepciou, časovým
harmonogramom aj náročnosťou súťažných zadaní. 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. Súťažiaci mali možnosť pracovať s
najmodernejšími materiálmi a technológiami.
Členmi poroty boli zástupcovia z praxe, sponzorov a zástupcovia odborného školstva. Nad
dodržiavaním zásad BOZP dohliadal pracovník Inšpektorátu práce.
Murári mali ako zadanie postaviť fragment časti bytového jadra z tvaroviek Ytong v tvare L,
časť muriva z materiálu Heluz mali dokončiť prevedením vnútornej omietky na nosnú stenu.
Inštalatéri mali za úlohu osadiť do vymurovaného fragmentu rozvod teplej a studenej vody
s využitím polyfúzneho zvárania, osadiť pisoár a umývadlo, osadiť nezamŕzajúci ventil.
Stolári mali za úlohu zhotoviť detskú rastúcu stoličku z BO prierezov a škárovky.
V odbore murár žiaci Martin Maruna a Jaroslav Januš pod vedením majstra odbornej výchovy
Dušana Milúcha, v odbore inštalatér žiaci Juraj Krutek a Radovan Martiniak pod vedením
majstra odbornej výchovy Jozefa Ďuračku a v odbore stolár žiaci Martin Kubík a Erik Welzer
pod vedením majstra OV Martina Pekára opäť dokázali, že patria vo svojich odboroch medzi
najlepších a získali vo všetkých troch súťažných disciplínach zlaté medaily.
Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže a predávanie cien sa uskutočnilo na radnici
Mestského úradu vo Vysokom Mýte. Takéto ocenenia a medailové umiestnenia našich žiakov
v súťažiach odborných zručností dokazujú, že je pre školu prioritou dobre ich pripravovať ako
budúcich absolventov pre trh práce, ale aj na výbornú reprezentáciu svojho remesla, školy a
Žilinského samosprávneho kraja.

