9. ročník súťaže odborných vedomostí a praktických zručností
žiakov stredných odborných škôl „Mladý stavbár 2017“
V dňoch 11. - 12. októbra 2017 usporiadala Stredná odborná škola stavebná v Žiline súťaž „Mladý
stavbár 2017“ v odboroch murár, tesár, inštalatér. Cieľom súťaže bolo prezentovať odborné vedomosti
a zručnosti žiakov v odboroch murár, tesár, inštalatér, porovnať ich so žiakmi ďalších stavebných škôl zo SR
a ČR. A v neposlednom rade podporiť záujem o vybrané povolanie a propagovať remeslá. SOŠ stavebná
počas súťaže pripravila deň otvorených dverí pre žiakov ZŠ a ostatnú verejnosť. Tiež bolo slávnostne
otvorené elektrotechnické labolátorium pre novú profesiu technik energetických zariadení budov.
Do súťaže sa zapojilo 8 stredných odborných škôl zo Slovenska (4) a Česka (4), žiaci súťažili
v dvojčlenných družstvách.
Murári
mali za úlohu postaviť stenu z tehál POROTHERM podľa výkresovej dokumentácie a vyhotoviť obklad
podľa kladačského plánu.
Víťazi v kategórii murár

1. miesto – SOŠ stavebná, Žilina - Martin Maruna, Jaroslav Januš
2. miesto – SOU, Kyjov - Marek Kišša, Roman Sokol
3. miesto – SOŠ technická, Prešov - Peter Biroš, Branislav Kandráč
Tesári
mali za úlohu zhotoviť fragment časti dreveného krovu a zabudovať svetlovod VELUX.
Víťazi v kategórii tesár

1. miesto – SOŠ technická, Prešov - Filip Tkáč, Erik Bobák
2. miesto – SŠSŘ, Brno-Bosonohy - Matěj Řeřuchal, Matěj Just
3. miesto – SOŠ stavebná, Žilina - Jakub Škatuliak, Michal Oveška
Inštalatéri

mali za úlohu pozvárať vykurovacie teleso (register) a do vymurovaného fragmentu zadudovať rozvody
TUV a SV, osadiť umývadlo, predstenový závesný systém WC a pripojiť na kanalizáciu.
Víťazi v kategórii inštalatér

1. miesto – SOŠ stavebná, Žilina - Radovan Martiniak, Róbert Hanulík
2. miesto – SOU, Kyjov - Matěj Petržela, Adam Rotrekl
3. miesto – SOŠ technická, Čadca - Patrik Škorvánek, Martin Segeč
Víťazom boli odovzdané diplomy a hodnotné vecné ceny, ktoré využijú pri výkone povolania.
Víťazom gratulujeme! Veríme, že im toto ocenenie pomôže pri získaní prvého zamestnania. Pre všetkých to
bola cenná skúsenosť pre ich profesijné napredovanie.
Majstri odbornej výchovy sprevádzajúci žiakov si vymenili si skúsenosti z odborného vzdelávania
a prípravy nielen na Slovensku, ale i v Čechách. SOŠ stavebná pre nich pripravila bohatý program, v rámci
ktorého si prezreli historické pamiatky Žiliny a absolvovali exkurziu v automobilke KIA Motors Slovakia.
Záštitu nad súťažou prevzal Žilinský samosprávny kraj. Súťaž sa konala s finančnou podporou Nadácie na
podporu vzdelávania a ekológie pri SOPK. Materiál, ale aj vecné odmeny pre súťažiacich
sponzorovali mnohé ďalšie firmy zo Žilinského kraja, ďalších krajov, ale aj z ČR, za čo im srdečne
ďakujeme.
Ing. Josef ILČÍK
riaditeľ SOŠ stavebná v Žiline

