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Vec
Vvhláse nic 6. ročníka súťaže Skills Slovakia SUS O "Súťažná prehliadka stavebnvc h remesiel"

V súlade s Čl. 5 ods. 4 smernice Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej
republiky (ďalej len .ministerstvo") číslo 23/201 7 o súťaž iach, ministerstvo

vyhlasuje

6. ročník súťaže Ski lIs Slova kia SUS O "Súťažná prehliadka stavebnýc h remesiel"

Súťaž sa riadi organizačným poriadkom súťaže schváleným minis terstvom pod číslom

2019/143 12: l -A l 030 s úč innosťou od l. septembra 2019.

Organizačným, technickým a finančným zabezpečením súťaže je poveren}' Štátny inštitút
odborného vzdelávania, BelIova 54/a, Bratislava, (www.siov.sk).

Reali zátorom celoštátneho kola súťaže je ABF, a. s. Beranových 667 , 199 OOPraha 9, ČR
a uskutoční sa v dňoch 25. - 26. apríla 2020.
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ORGAN IZAČNO-TECHN ICKÉ POK YN Y

pre za bezpečen ie 6. roč níka súťaže v odborn ých zru čnosti a ch SkilIs Slov aki a SUSO

" Súťa ž n á pre hliadka st avebných re m esiel "

V zmysle Smern ice Mi niste rstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej repub liky č. 2 3/2017

o súťažiach, vyhlasuje Ministe rstvo školstv a, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 6. ročník súťa že

v odborných zručnostiach Skills Slovakia SUSO "Súťažná prehliadka stavebných remesiel " .
Štátny inšti t út od borného vzdelávania v spolupráci s organizátorom súťaže spoločnosťou ABF, a. s. schváli l 6.
ročník súťaže v zameraní na odbory murár a sto lár s názvom Súťa žná prehliadka stavebných remesiel SUSO
a zodpovedá za obsah a plnenie Organizačno-tech nických pokynov v školskom roku 2019/ 2020.
Pri organizovaní, riadení a fina nčnom za bez pečen í súťaže je pot rebné dod ržiavať Orga n i začný poria dok
súťaže Skilis Slovakia, ktorý schváli lo Mi niste rstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR d ňa 18.8. 2019 pod
čís lom 2019/14312:1-A1030 s úč i nnosťou od 1. septembra 2019.
S úťaž sa uskutoční v školských kolách, semif ínálových kolách a vyvrcholi celoštátny m kolom súťaže .

Termíny súťažných kôl sú záväzné a žiadame o ich dodržanie.

Školský rok 2019/2020

Školské kolá
podľa pokynov st rednej stred né odborné školy v SR podľa

školy odborného zamerania

Semifinálové kolá MURÁR

SOŠ technická, Volgogradská 1,
1/ Mladý remeselník 08001 Prešov

OS. - 06. novembra 2019 Kontakt: Bc. Peter Oslovič

Tel.: 0905 564 318
Mail: peter .oslovic@sost -po.sk,
SOŠ stavebná, Nábrežie mládeže 1, 950 28

2/ M urár 2020 Nit ra
1. - 3. apríla 2020 Kontakt : Ing. Ľu b i ca Hlaváčová

Tel.: 0911 399 010
Mail : sousnr@mail.viapvt .sk,

soss.hlavacova@gmail .com.

Semifinálové kolá STOLÁR
SOŠ sv. Jozefa Robotníka,

1/ Mla dý stolár
19. marca 2020

Saleziánska 18,010 01 Žilina
Kontakt: Ing. Staníslav Če lko

Tel.: 041 723 41 02
Mail : scelko@gmail.com,
SOŠ drevárska, Filinského 7,

2/ Sto lár
18. - 19. marca 2020

052 01 Spišská Nová Ves
Kontakt : Ing. Vladimir Záborský
Tel.: 0918 975 936
Mail: vladozaborsky@centrum.sk,

sosd@sosdsnv.sk,

Celoštátne kolo Skills Slovakia SUSO

stavebných remesiel Gardén ia, Agrokomplex Nitra
murár a stolár 25. - 26. apríla 2020 ABF. a. s. Beranových 667,



199 OOPraha 9, ČR
Kontakt : David Surmaj
Tel.: OO 420 739 003 174
Mail : surmaj@abf.cz,

Štátny inšt it út odborného vzdelávania .
Bellava S4/a , Bratislava, odbor podpory
smerovania mládeže, Bellava S4/a , 837 63
Bratislava,

Mail: vlasta.puchovska@siov.sk.
eva.bugajova@siov.sk

Medzinárodné kolo

stavebných remesiel
16. - 19. septembra 2020

Veľtrh FOR ARCH, PVA EXPO Praha

murár a sto lár Česká republika

Súťažné propoz icie a bližšie informácie budú zverejnené na www.siov.sk a www.abf.cz

Teoretické otázky pr ipravia zástupcovia škôl SOŠtechnická Prešov, SOŠ stavebná Nitra , SOŠ sv. J. Robotníka
Žilina a SOŠ drevárska Spišská Nová Ves. Otázky budú použité na semifinálové kolá a finálové - celoštátne
kolo Skilis Slovakia SUSO. Otázky za s la ť na e-mail: surmaj@abf,czdo 30. augusta 2019.

Postupový kl'úč :

• Semifinálové kolá odbor murár: postupujú dvoji ce žiakov podľa kľúča v iď. dolu '

• Semifinálové kolá odbor stolár : postup ujú dvojice žiakov pod ľa kľúča v iď. dolu '
"Po čet postupujúcich účastníkov dvoch semifinálových kôl potvrdí odborn ý gestor v nadväznosti na finálny
počet prihlásených družstiev v jednotlivých kolách.
Pri účasti družstiev v počte do: 3 - postupuje 1 družstvo,
nad 4-5 postupujú 2 družst vá,

6- a viac družstiev postupujú 3 družstvá,

• Do celoštátneho kola postúpi zo semifinálových kôl celkom 6 družstiev oboch odborov súťaže .

Pri vyššom počte zúčastnených družstiev semifinálového kola sa nominujú podľa kľúča najlepši
v poradí s vyššim počtom účastn íkov príslušného kola súťaže . Maximálny počet 6 družstiev .

• V prípade neúčasti niektorého z postupujúcich určí ďa l šieho ú častníka / náhradníka v poradí
vysielajúca škola. Pokiaľ škola odmie tne účasť pre neobsadenie postup ujúceho žiaka, právo na
postup do f inále Skilis Slovakia - SUSO prináleží ďa l šej škole v poradí.

Zapojen ie do kategó rií:
Mu rár : operáto r stavebnej výrob y,
Stolár : operáto r drevárskej a nábytká rskej výroby, skupina odborov 33 - spracúvanie dreva, technik
drevostavieb, (1.- 3. ročník ),

Počet účastníkova ich zastúpenie v súťaži :

Rea li začný t ím tvoria: členovia odborných hodnot iacich komisií - majstri odborného výcviku a odborníci
z hospodárskej praxe, pedagogický sprievod, č l e novi a orga n i z ačného t ímu ABF aŠiOV.
Organizácia programu podujatia je v dlžke trvania jednot livých disciplin max. do 6_he-d ./deň .

~tátny inštitút odborného vzdelavania, BeUova 54/A, 837 63Bratislava
telefón: ..4212 54n 67rt. e--mail:kancelaria@sio\isk.www.si<w.sk


