
Žiaci SOŠ elektrotechnickej v  Žiline dominovali na XX. ročníku 

medzinárodnej súťaže odborných vedomostí a zručností v Českej republike.  
   

 

Mimoriadne úspešne si počínali žiaci našej SOŠ elektrotechnickej zo Žiliny  na 

jubilejnom XX. ročníku medzinárodnej súťaže odborných vedomostí a praktických zručností v 

elektrotechnike, ktorá sa konala 9. – 11.3.2015 na SPŠ a SOŠ Hradec Králové v ČR. 

Každoročne súťaž elektrotechnických škôl prebieha na úrovni celoštátnej súťaže Českej 

republiky v  kategóriách silnoprúdovej a slaboprúdovej elektrotechniky. Na toto podujatie 

pravidelne pozývajú aj najlepšie SOŠ elektrotechnické zo Slovenska. Aj tento rok už tradične 

naša SOŠ E  prihlásila do súťaže štyroch žiakov, do každej kategórie dvoch v súlade 

s pravidlami tejto súťaže. Do súťaže sme išli s cieľom obhájiť druhé miesta jednotlivcov 

v každej kategórii z minulého ročníka.  

Naši žiaci príkladne zabojovali, svoje vedomosti a získané zručnosti z našej školy počas 

štúdia zúročili na maximálne možnú mieru. V súťaži jednotlivcov sme obsadili prvé miesta 

v oboch kategóriách a v súťaži družstiev si odnášame taktiež absolútne prvenstvo tak pre 

silnoprúd, ako aj pre slaboprúd. V histórií súťaže ide o výnimočný výsledok, v ktorom žiaci 

jednej školy si odnášajú absolútne všetky prvé miesta.  Putovné poháre si do Žiliny odnášajú 

žiaci našej školy a ich pedagogický dozor. Pochvalu na adresu našich žiakov ako celkových 

víťazov a uznanie kvality ich výkonu vyslovil nielen riaditeľ hosťujúcej školy, ale aj výkonný 

riaditeľ Českého zväzu zamestnávateľov v energetike. Naše poďakovanie si zaslúžia títo žiaci: 

Ján Andel, Gabriel Olbert, Matej Sedlačko a Jozef Pastorek.  Pod tento výrazný úspech 

výchovno-vzdelávacieho charakteru sa podpísali nielen súťažiaci, ale aj pedagógovia 

praktického vyučovania, ktorí žiakov odborne pripravovali. Ďakujeme Bc. Jozefovi Kumičíkovi, 

p. Miroslavovi Blánskému, Bc. Antonovi Grambličkovi, p. Jánovi Masnému, Ing. Romanovi 

Poneváčovi, Ing. Vladimírovi Janove, PhD a odborníkovi z praxe Bc. Radoslavovi Janíčkovi. 

Cieľ, s ktorým sme do súťaže išli, a to obhájiť druhé miesto, sme nielen dosiahli, ale aj 

výrazne prekročili. Umiestnenia v posledných ročníkoch tejto súťaže dokazujú, že naše úspechy 

nie sú javom náhodným, ale naša škola systematicky a kvalitne pripravuje svojich študentov na 

elektrotechnické povolanie. Táto informácia je určené všetkým čitateľom tohto článku, ale 

najmä budúcim zamestnávateľom našich absolventov pre ich lepšiu orientáciu v rozhodovaní, 

z ktorej školy vychádzajú dobre pripravení odborníci v elektrotechnike, schopní uplatniť sa 

v náročných podmienkach ich  firiem. 

 

Mgr. Ľuboš Šušlík 

                                                                                                              zástupca riaditeľa pre PV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jeden z víťazov napísal ... 
 

 V dňoch 9.-11. marca sa v Hradci Králové konal už 20.ročník medzinárodnej súťaže 

odborných vedomostí a zručností v odbore mechanik elektrotechnik. 

 Do tohto krásneho mesta zavítalo veľa súťažiacich z mnohých škôl z celého Česka aj 

Slovenska. Medzi nimi boli aj štyria súťažiaci zo SOŠE Žilina. Najprv však museli zvládnuť 4-

hodinovú cestu autom. 

 V podvečer prvého dňa sme sa ubytovali v internáte miestnej strednej školy, ktorý 

pôsobil veľmi príjemne. Večer nás všetkých zvolali do veľkej miestnosti, kde sa konalo uvítanie 

a odštartovala súťaž. 

 Súperiť sme začali v utorok ráno. Prvou úlohou bola „montážna stena“. Mali sme 

pripojiť rozvádzač, svietidlá, zásuvku, vypínače, ističe a časové impulzné relé. 

Súťaž poobede pokračovala zapájaním stýkačov. Body sme mohli získať aj za test, ktorý bol 

poslednou časťou súťaže. Napísali sme a netrpezlivo, ale s nádejou sme čakali na výsledky. 

 Skončilo to nad všetky očakávania, lebo SOŠE Žilina a jej žiaci, teda my, sme obsadili 

prvé miesta. V odbore silnoprúd prvé miesto ako jednotlivec aj družstvo. V odbore slaboprúd sa 

nám podarilo získať to isté umiestnenie. Naša škola si odniesla dva putovné poháre, ktoré si 

ponecháme do konania 21. ročníka tejto súťaže. 

A ktovie...  Možno si ho ponecháme aj dlhšie.... 

         Gabriel Olbert III.MB 

 

 

 

 

 

   

 

                

 

 

 

 

 

 

 

Spoločné foto s víťazmi súťaže XX. ročníka  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


