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Začiatok marca praje stavbárom a technikom 
 
Situácia na pracovnom trhu v súčasnosti praje zručným 

remeselníkom. Aj preto si Krajské centrum voľného 

času (KCVČ) v Trenčíne v spolupráci so SOŠ stavebnou 

E. Belluša a SOŠ v Trenčíne (všetky tri v zriaďovateľskej 

pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja) pripravilo v rámci projektu Hrdina remesla 

hneď dve praktické edukačno-zábavné súťaže. Tie sú určené pre šikovných stavbárov 

alebo technikov navštevujúcich najvyššie ročníky základnej školy. Snaha vedenia TSK a tiež 

KCVČ zatraktívniť stredné odborné školstvo aj prostredníctvom projektu Hrdina remesla sa 

pretavila do veľkého záujmu žiakov o účasť v oboch spomínaných súťažiach, ktoré sú už 

týždeň pred ich konaním kapacitne vyčerpané.   
 

Vedomostný test aj práca s vŕtačkou 

Prvé testovanie technických zručností žiakov z radov ôsmakov a deviatakov základných škôl 

v gescii KCVČ čaká už v utorok 8. marca 2016. Technická súťaž sa so začiatkom o 9.30 h 

uskutoční v priestoroch KCVČ v SOŠ Pod Sokolicami 14 v Trenčíne. Súťažiaci budú mať 

možnosť vybrať si z dvoch súťažných kategórií. V súťažnej kategórii A - ručné obrábanie 

kovov podstúpia zábavné testovanie, v rámci ktorého budú musieť zvládnuť 22 otázok 

rôzneho typu. Po otestovaní bude nasledovať praktická výroba výrobku strojárskeho 

charakteru podľa pripravenej výkresovej dokumentácie. Trojčlenná hodnotiaca komisia 

zohľadní presnosť vyhotovenia výrobku, kvalitu jeho povrchov i dodržiavanie 

bezpečnostných zásad pri práci. Vedomostnú časť v podobe testu absolvujú aj súťažiaci 

v kategórii B, zameranej na problematiku robotiky. Praktickou časťou bude skladačka 

robota, ktorú musia súťažiaci postavať tak, aby bolo možné odskúšať jej funkčnosť. 

Súčasťou súťaže bude aj ukážka 3D inovatívnych technológií v oblasti automatizácie 

výrobných procesov, ako napr. tlačiareň, skener, fréza, manipulátor či gravírovačka.  

 

Majster v práci s kovom a drevom, najlepší murár a maliar 

Možnosť súťažiť až v štyroch súťažných kategóriách ponúka Stavebná súťaž, orientovaná 

na jednoduché pracovné činnosti s ručným náradím. V kategórii A – práca s drevom - žiaci 

popracujú s nástrojmi ako pilník, kladivko či ručná pílka, v kategórii B – práca s kovom – 

zasa s ručnými nožnicami či ohýbačkou plechu. V kategórii C  - murárske práce – ich čaká 

ukladanie dlažby do pripravenej šablóny, v kategórii D – maliarske práce – budú súťažiť 

v maľovaní na sadrokartónovú dosku podľa šablón v 4 základných farbách. Stavebná súťaž 

žiakov v manuálnych zručnostiach prebehne vo štvrtok 10. marca 2016 od 10.00 h 

v stredisku praktického vyučovania na SOŠ stavebnej E. Belluša v Trenčíne.  
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