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Trenčín, 17. marec 2017 
Oblastné kolo súťaže Autoopravár Junior Castrol 2017, ktoré hostí SOŠ strojnícka 
v Považskej Bystrici, sa blíži 
 
Ako sme informovali v novembri 2016, Stredná odborná škola (SOŠ) strojnícka v Považskej 
Bystrici v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) bude 
v stredu 22. marca 2017 hostiť oblastné kolo súťaže Autoopravár Junior Castrol 2017 pre 
stredné školy Trenčianskeho a Žilinského samosprávneho kraja prvýkrát.  
 
Školské kolá, ktoré predchádzajú oblastnému kolu, prebehli od polovice januára do začiatku 
februára 2017. Testy pozostávali z teoretickej časti, ktorá preverila vedomosti študentov v 60 
otázkach zameraných na teóriu. Cieľom druhej, poznávacej časti, bolo rozpoznanie toho, čo 
jednotlivé obrázky predstavujú a zodpovedanie otázok, na čo sa produkt používa. Na 
zodpovedanie všetkých otázok mali študenti čas 80 minút. 
 
Školských kôl sa zúčastnilo 910 študentov z 49 škôl z celého Slovenska, o dve školy viac 
ako sa do súťaže zapojilo minulý rok. Z jednej školy mohli pritom do jednotlivých kategórií 
oblastného kola postúpiť len 2 mechanici a elektrikári, 3 karosári a 3 lakovníci.  
 
Oblastné kolo súťaže Autoopravár Junior Castrol na Strednej odbornej škole v Považskej 
Bystrici je jedným z piatich oblastných kôl na Slovensku, ktoré v týždni od 20. marca do 24. 
marca prebehnú formou on-line testovania a poznávacej časti. Tá bude po novom 
pozostávať z dvoch častí. Písomná časť preverí vedomosti študentov nadobudnuté 
teoretickou výučbou. Svoje vedomosti nadobudnuté praxou ukážu súťažiaci v praktickej časti. 
Študenti si medzi sebou zmerajú sily o postup do finále súťaže, ktoré sa uskutoční v dňoch 
26. a 27. apríl 2017 v Bratislave a Nitre. Do celoslovenského finále postúpi len 12 
mechanikov a elektrikárov, 9 lakovníkov a 9 karosárov.  
 
Cieľom súťaže je nielen spropagovať remeslo autoopravára v povolaniach automechanik, 
autoelektrikár, autokarosár a autolakovník medzi širokou verejnosťou, ale taktiež prepojiť 
zamestnávateľov so školami. TSK bude držať palce súťažiacim a pevne verí, že aj vďaka 
takejto súťaži budú žiaci na základných školách so záujmom o remeslo rozmýšľať nad 
výberom niektorej zo stredných odborných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho 
samosprávneho kraja.                       
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