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Stredná priemyselná škola
Považská Bystrica
Víťazné pozície českých odborných škôl v 9. ročníku súťaže „Študentské projekty“ vážne narušili
iba práce žiakov Strednej priemyselnej školy v Považskej Bystrici. Najlepší projekt v Stavbárskej
kategórii vypracoval Anton Dvorščík. Návrh „Dispozičné riešenie rodinného domu“ s drevenými
prvkami predstavuje možnosti výstavby domu rozčleneného na zóny bývania a relaxu. Dominanciu
v tejto kategórii potvrdil jeho spolužiak Peter Bazala s návrhom „Riešenie podkrovia rodinného
domu“, za ktoré získal 2. miesto.
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Projekt Veroniky Ďuriníkovej zaradili do Nábytkárskej kategórie. Riešila
„Historický nábytok v klasicistickom slohu“ a bola to štúdia vzhľadu a konštrukcie nábytku od polovice 18. storočia do
začiatku 19. storočia. Téma bola jej maturitnou prácou, ktorú úspešne obhájila.
Po štúdiu na SPŠ v študijnom odbore
Drevárstvo a nábytkárstvo chce pokračovať na Mendelovej univerzite v Brne.
Veronika Ďuriníková síce nezískala tohto-

ročné vavríny v súťaži „Študentské projekty“, keď sa umiestnila až na 9. mieste.
Projektovaniu a práci s programovaním
sa intenzívne venovala počas celého
štúdia. Súťaže „Študentské projekty“
sa zúčastnila už ako druháčka (2013)
s projektom „Rekonštrukcia rodinnej
drevenice“, keď skončila na 5. mieste.
Úspešnejšia bola vlani a jej práca
„Návrh rodinného drevodomu“ sa
umiestnila na 2. mieste v Stavbárskej
kategórii. Vypracovala návrh úplne
novej drevostavby nad murovanou garážou, vrátane rozšírenia do záhrady.
Materiálom môžu byť drevené panely
s priznaním dreva ako vonkajšieho obkladu. Zamerala sa na drevené detaily

Reprezentantov úspešnej SPŠ Považská Bystrica priviedol na finále 9. ročníka súťaže
„Študentské projekty“ riaditeľ školy Mgr. Tibor Macháč a učiteľ Ing. Jozef Behuliak
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krovu a prístrešku. Riešenie sa zapáčilo aj Považskobystričanovi a požiadal
o súhlas použitia projektu Veroniky
Ďuriníkovej pre riešenie výstavby vidieckeho domu.

Učiteľ pripravuje žiakov
podľa ich predpokladov
Všetkých tohtoročných účastníkov zo
SPŠ v Považskej Bystrici pripravil učiteľ odborných predmetov Ing. Jozef
Behuliak. Pre súťaž „Študentské projekty“ pripravil v doterajších 9. ročníkoch
už 15 žiakov.
Pri výučbe drevárskych predmetov sa
zameriava na drevárske stroje, projektovanie cez počítač, klasické technické
kreslenie. Supluje majstra v dielni pri
odbornej výchove.
Ing. Jozef Behuliak (*1958) absolvoval
vysokoškolské vzdelanie na VŠLD vo
Zvolene (1982) po maturite na SPŠ drevárskej v Spišskej Novej Vsi. V závode
Drevoindustria Bytča pracoval viac ako
10 rokov na rôznych technických a hospodárskych pozíciách.
Od školského roku 1994/95 bol učiteľom na SOU stavebnom Považská
Bystrica pri vzdelávaní učňov pre budúce povolanie stolárov a tesárov. Od roku
2002 zriadila škola aj študijný odbor
Drevárstvo a nábytkárstvo. Po zlúčení
s priemyslovkou (2005) tu pripravil žiakov (po prechode zo SOU) ako triedny
učiteľ aj prvých maturantov (2005/06).
Pre maturitu v aktuálnom školskom roku
2014/15 formoval 11 žiakov. V novom
školskom roku 2015/16 bude mať menej práce: do 2. ročníka postúpilo iba
9 žiakov. Škola nebude mať, žiaľ, žiadnych maturantov, prvákov, ani tretiakov
pre odvetvie spracovania dreva.
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