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Trenčiansky samosprávny kraj 

         Tlačová správa 

 

 

Trenčín, 9. október 2015 

V Trenčianskom kraji už nebude núdza o šikovných stavbárov - obkladačov. 

Zruční remeselníci  sú zo SOŠ Považská Bystrica  

Koncom septembra sa vo Vysokom Mýte v Českej republike uskutočnil 5.ročník 

Medzinárodnej súťaže v remeselných zručnostiach ŘEMESLO / SKILL 2015. Časť 

plochy námestia sa premenila na skutočné stavenisko. Súťažiaci riešili zadané úlohy 

a vzniknuté problémy ako na reálnej stavbe. Súťažné úlohy stavebných odborov na seba 

nadväzovali, a tak zvyšovali náročnosť spolupráce medzi jednotlivými odbormi. 

Súťaže sa zúčastnilo celkom 56 žiakov z 18 škôl v dvojčlenných družstvách z radov žiakov 

3.ročníkov stredných odborných škôl a učilíšť Českej republiky, Maďarska, Poľska 

a Slovenska v odboroch montér suchých stavieb, murár, murárske práce, obkladač, 

inštalatér a stolár. Hlavnou témou súťaže boli stavebné technológie a postupy pri 

rekonštrukcii bytov a rodinných domov. 

Slovenskú republiku reprezentovala Stredná odborná škola Považská Bystrica, ktorá je 

v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja. Škola prihlásila do 

súťaže zručnosti družstvá v odbore montér suchých stavieb a obkladač.  

Zručností v odbore montér suchých stavieb hodnotila porota odborníkov z firmy Knauf, 

Rigips, Siniat a Isover. Porota sa zamerala na celkové zhotovenie nosných konštrukcií, 

opláštenia, tmelenia špár, dodržania zásadných kótovaných rozmerov konštrukcií, dodržania 

rovinnosti, pravouhlosti, vodorovnosti a zvislosti konštrukcie po ukončení montáže. 

Špeciálnym členom hodnotiacej komisie bol odborník z oblastného inšpektorátu práce pre 

dodržiavanie predpisov na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Po 

celkovom spočítaní bodov sa žiaci zo SOŠ Považská Bystrica Dušan Vala a Richard 

Hladký umiestnili na 4.mieste v  súťaži zručnosti žiakov v odbore montér suchých 

stavieb.  

V ďalšej disciplíne žiaci pracovali v dvojčlenných družstvách na spoločnej úlohe, čím mali 

ukázať spôsobilosti práce v tíme. Hodnotiaca komisia sa zamerala na celkovú realizáciu 

úlohy v stanovenom čase, dodržovanie technologických postupov, kvalitu remeselnej 

zručnosti, dodržiavanie zásad bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci. Po spočítaní 

bodov získali žiaci SOŠ Považská Bystrica v odbore obkladač Róbert Gombár a Marek 

Luliak 1.miesto.  

Trenčiansky samosprávny kraj ďakuje za reprezentáciu kraja a gratuluje k dosiahnutým 

výsledkom.  

Zdroj: Ing. Ján Kunovský, riaditeľ SOŠ Považská Bystrica, upravené,krátené.  


