Skills Slovakia v Nitre väčšia a úspešnejšia
Tlačová správa, 6. 5. 2014
V dňoch 29. a 30. apríla 2014 sa v rámci druhého ročníka Skills Slovakia konalo v Nitre
postupové kolo Súťažnej prehliadky stavebných remesiel SUSO. Na výstavisku
Agrokomplex Nitra na výstave Job Expo a Mladý tvorca zápolilo 34 mladých
remeselníkov z celkovo 14 škôl z celého Slovenska. Najlepší remeselníci postúpili
do česko-slovenského finále, ktoré prebehne na medzinárodnom veľtrhu FOR ARCH
2014.
V postupovom kole sa zúčastnilo osem stolárskych tímov a deväť murárskych družstiev.
Zo stolárov sa najlepšie darilo Danielovi Štrbovi a Jurajovi Kmešovi zo SOŠ drevárskej
vo Zvolene. Druhí postupujúci sú Dominik Mokošák a Peter Baláž zo SOŠ Nábrežie mládeže
1, Nitra. Spolu s nimi prídu na pražské finále víťazní murári Sebastián Jurík a Michal Chudý
zo SOŠ Nábrežie mládeže 1 v Nitre a v poradí druhí Dávid Malást a Matúš Fidermák zo SOŠ
Jarmočná 108, Stará Ľubovňa. „Najlepším gratulujeme a veríme, že budú v Prahe dobre
reprezentovať slovenské remeslo. Musíme pochváliť všetkých účastníkov, lebo predviedli,
že svoje odbory ovládajú,“ hovorí Ing. Vlasta Púchovská zo Štátneho inštitútu odborného
vzdelávania, ktorý je partnerom tohto kola.
Skills Slovakia oslavuje úspech
Akcia Skills Slovakia nadviazala tento rok na minuloročnú premiéru. Na organizácii sa
podieľalo množstvo inštitúcií, predovšetkým Štátny inštitút odborného vzdelávania, ďalej
potom Agrokomplex Nitra a ďalší. „Na projekte SUSO sa podieľame tým spôsobom, že
organizujeme súťaž odborných vedomostí a zručností pod názvom Murár 2014. Na súťaži
sa zúčastňujú stredné odborné školy z oblasti západného a stredného Slovenska. Prvých
5 družstiev postupuje na celoštátnu súťaž usporadúvanú SUSO, ktorá bude realizovaná
na výstavisku Agrokomplex v Nitre,“ uvádza Ing. Ľubica Hlaváčová, riaditeľka Strednej
odbornej školy, Nábrežie mládeže 1, Nitra.
„Od projektu očakávame zvýšenie záujmu verejnosti o stavebné remeslá – profesia murár,
prehĺbenie záujmu žiakov základných škôl o stavebné učebné odbory. Taktiež očakávame
predstavenie nových technológií, podporu výmeny skúseností a nadviazanie spolupráce
medzi súťažiacimi žiakmi a pedagógmi stredných odborných škôl,“ dodáva Hlaváčová.

Súťaž je naozaj komplexná a odborná
Novým hlavným partnerom pre odbor stolár sa stala v tomto
roku spoločnosť HOUFEK, ktorá sa predstavila so svojou vlastnou disciplínou. Mladí stolári súťažili so
širokopásovou brúskou Buldog. Ďalšou spoločnosťou, ktorá prišla s novou súťažnou disciplínou, je
spoločnosť Mafell, opäť partner odboru stolár. Remeselníci si preverili prácu s rezaním kotúčovou a
priamočiarou pílou. Novinkou pre študentov bola práca s hoblíkmi Ramia, s preglejkou Dyas, a to
všetko v pracovnom oblečení Carhartt.
Stolárske výrobky putovali do Kolíňan
Súťažné zápolenie v Nitre, taktiež ako predchádzajúce postupové kolá, prispelo na dobrú vec. „Výrobky
mladých stolárov putovali do Detského domova Kolíňany,“ hovorí David Surmaj zo spoločnosti
ABF, a. s., organizátor súťaže.
Výsledky súťažného kola sú uverejnené na www.suso.cz. (http://www.suso.cz/cz/vysledky18.asp)
Viac informácií nájdete na www.suso.cz.
Súťažná prehliadka stavebných remesiel SUSO
SUSO je nekomerčný projekt, ktorý umožňuje žiakom stavebných odborov porovnávať svoje schopnosti
a skúsenosti. Spolu s tým dáva priestor aj ostatným záujemcom prezrieť si remeslo „naživo“.
Organizátorom akcie, ktorá prebieha v rámci sprievodných programov stavebných výstav a veľtrhov už
18 rokov, je spoločnosť ABF, a. s. Finále Súťažnej prehliadky stavebných remesiel SUSO sa koná vždy
v Prahe na medzinárodnom stavebnom veľtrhu FOR ARCH.
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