
SUSO v ČR organizuje ABF, a.s. od roku 
1996 pre viacero stavebných remesiel. 
Doteraz sa jej zúčastnilo viac ako 4500 
budúcich remeselníkov. Každoročne sa 
zapojí priemerne 230 žiakov zo 75 škôl. 
Slovenské SOŠ vstúpili do tejto neko-
merčnej prehliadky v roku 2013 formou 
priameho postupu do finále, vlani sa už 
uskutočnili dve postupové kolá. 

Česko-slovenský projekt 
zameraný na remeslo

Slovenská súťažná prehliadka staveb-
ných remesiel SUSO 2015 pokrýva iba 
remeslá stolárov a murárov. V oboch 
finálových súťažiach mali zastúpenie 
4 školy (SOŠ Stará Ľubovňa, SOŠ sv. 
Jozefa Robotníka Žilina, SOŠ drevár-
ska a stavebná Krásno nad Kysucou 
a SOŠ stavebná Žilina). Súťaž stolárov 
mala pôvodne mať v SR 10 družstiev, no 
pre nízky počet účastníkov v semifinále 
(8 družstiev v Krásne nad Kysucou a 4 
družstvá v Nových Zámkoch) redukovali 
počet finalistov na 8, z nich sa nakoniec 
zúčastnilo len 7 družstiev stolárov.
„Stolári pracujú s klasickým ručným 
náradím, vyskúšajú si rezanie priamo-
čiarou pílou, ponornou kotúčovou pílou. 
Ukážu zručnosti ako obsluhovať široko-
pásovú brúsku a dlabačku. Pracujú na 
profesionálnych stolárskych pracovných 
stoloch. Ich zručnosť preverí súťažná 
disciplína, keď v časovom limite vyrába-
jú exteriérový stolček na kvetiny.“ Takto 
privítal dvojčlenné súťažné družstvá ma-
nažér súťaže SUSO David Surmaj. 
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Motivácia pre budúcich stolárov

Semifinálové kolá súťažnej prehliadky stavebných remesiel SUSO 
vyvrcholili v Nitre formou slovenského finále (17.–18. 4. 2015), 
v ktorom súťažilo 7 družstiev stolárov a 8 družstiev murárov. 
Bolo súčasťou 3. ročníka spoločného česko-slovenského projektu. 
Výrobky z finálovej súťaže venovali Detskému domovu v Kolíňanoch.
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Detaily k výrobe vysvetľuje autor zadania Libor Malý (vľavo)

Víťazné družstvo stolárov zo slovenského finále – SOŠ obchodu a služieb Trnava
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Partneri
súťaže

Technologické a pracovné detaily vysvet-
lil autor zadania súťaže a hlavný porotca 
Libor Malý. Celkove sú na výrobku 4 spo-
jenia čapu a dlabu, ostatné spoje sú ko-
líkové. Výrobok sa neupravuje tmelením. 
Povrchová úprava zostáva v prírodnom 
stave, iba na záver jemne prebrúsia hra-
ny. Najzručnejší získajú certifikát o zvlád-
nutí práce s modernými nástrojmi.
Organizačným partnerom SUSO v SR 
je Štátny inštitút odborného vzdelávania 
(ŠIOV) a Skills Slovakia. Zameranie zvý-
razňuje Ing. Vlasta Púchovská – vedú-
ca odboru Podpory tvorivosti mládeže 
ŠIOV: „Oba subjekty sa usilujú o pod-
poru a výchovu žiakov remeselných 
odborov pre stavebníctvo. Alarmujúci 
je pokles záujemcov o štúdium remesla. 
Súťažný projekt by mal byť motiváciou 
pre potvrdenie zručnosti remeselníkov 
a vytváranie prestíže medzi školami.“
Partnermi slovenských kôl SUSO sú 
firmy Mafell (ponorné kotúčové píly), 
Houfek (veľkoplošné brúsky), Ramia 
(stolárske pracovné stoly). Budúci re-
meselníci tak majú možnosť naučiť sa 
pracovať s novými materiálmi a náradím. 

Finále nebolo kópiou 
umiestnení v semifinále

Víťazné družstvo finále SOŠ obchodu 
a služieb Trnava bolo v semifinále len 
tesne na postupovej 3. priečke. Druhé 
postupujúce družstvo SOŠ sv. Jozefa 
Robotníka Žilina bolo v semifinále na 
2. mieste. Náhradník pre vyvrcholenie 
súťaže v Prahe SOŠ Stará Ľubovňa ob-
sadil v semifinále 3. miesto. Víťaz seve-
rovýchodného semifinále SOŠ stavebná 
Žilina skončil vo finálovom poli porazený 
(4.). Do pozície porazených sa dostal 
víťaz západného semifinále SOŠ technic-
ká Komárno – Műszaki Szakközépiskola, 
keď škole nepomohli ani všetky technic-
ké predpisy v maďarčine (5.), strieborný 
semifinalista SOŠ polytechnická Zlaté 
Moravce skončila šiesta.
Celkové body zo slovenského finá-
lového kola:
1. SOŠ obchodu a služieb Trnava 

– postup – 280 bodov, finančná 
prémia 45 €

2. SOŠ sv. Jozefa Robotníka Žilina 
– postup – 268 bodov, prémia 35 €

3. SOŠ Stará Ľubovňa – náhradník 
do finále – 264 bodov, prémia 25 €

4. SOŠ stavebná Žilina 253 bodov
5. SOŠ Komárno 231 bodov
6. SOŠ polytechnická Zlaté Moravce 

206 bodov
7. SOŠ drevárska a stavebná Krásno 

201 bodov

Situácia v SR je odlišná od odborného 
školstva v ČR: menej škôl, pokles počtu 

žiakov, čo smeruje až k nulovým stavom 
v učebných odboroch, menej pracov-
ných možností vo vyučenom odbore, ne-
rovnaké zameranie škôl, slabšia strojová 
vybavenosť, menej precíznosti v práci. 
Iba mimoriadna sústredenosť a zručnosť 
môže reprezentantom slovenských SOŠ 
priniesť najlepšie umiestnenia v česko-
-slovenskom projekte.

Druhé postupové miesto do pražského finále patrí SOŠ sv. Jozefa Robotníka Žilina

Náhradníci pre česko-slovenskú súťaž SOŠ Stará Ľubovňa


