Súťaž Garden Semmelrock 2019/2020
Projektovanie záhrad a rodinných domov má k sebe veľmi blízko.

V minulom

školskom roku sme sa pokusne prihlásili do 1.ročníka súťaže, ktorú vyhlásila spoločnosť
SEMMELROCK STEIN + DESIGN Dlažby s.r.o. Súťaž je určená pre študentov stredných škôl
so zameraním na staviteľstvo alebo krajinnú tvorbu.
Metodickým gestorom súťaže je Štátny inštitút odborného vzdelávania Ministerstva školstva,
vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Tútorom súťaže zo strany spoločnosti bola pre
našu školu Adriana Kružliaková a technická poradkyňa p. Andrea Záhumenská. Navštívila
našu školu, poskytla technické materiály, prostriedky a rady žiakom. Spolupráca s ňou bola
a je naďalej príjemná, užitočná a obohacujúca. Keďže to bol prvý ročník súťaže, ťažko sme sa
rozbiehali. Nakoniec sme prihlásili tri práce. Podarilo sa. Obsadili sme prvé miesto hneď
v štartovacom ročníku. To nabudilo nás, pedagógov, ale aj žiakov, ktorí videli na odovzdávaní
cien, na konci školského roka, ocenené projekty v aule našej školy.
Netrpezlivo sme čakali na ďalší ročník súťaže. Termín prihlasovania bol stanovený od 10.10.
2019 do 31.10. 2019. Prihlásilo sa 12 žiakov. Žiaci si mohli vybrať zo štyroch zadaní: Rodinný
dom, Horská chata, Suché kamenné jazierko a Študovňa v prírode. Hotové súťažné návrhy bolo
potrebné odovzdať elektronickou formou do 28.02.2020. Svoje práce odovzdali žiaci: Dominik
Pekara – III.A, Ema Repčíková a Katarína Ondrejková - III.A, Lukáš Jurkovič a Ivan Sádecký
– III.A, Sára Otrubová a Patrik Sojčák – IV.A, Richard Valent – III.A a Petra Brozová - IV.CT.
Návrhy konzultovali pedagógovia: Ing. Emília Meriačová, Ing.arch. Lenka Likavčanová a Ing.
Dagmar Vankušová, ktorá viedla organizáciu súťaže v obidvoch ročníkoch.
V druhom ročníku sa zúčastnilo súťaže 15 škôl a 108 projektov z celého Slovenska. Pani
Adriana Kružliaková, členka komisie skonštatovala: „ Komisia posúdila všetky prihlásené
projekty, a musíme uznať, že to pre nás nebolo jednoduché. Projekty boli vypracované
na kvalitatívnej úrovni a vnímame veľký posun zo strany študentov a škôl v tomto
ročníku.“
Som úprimne potešená, že naši žiaci nesklamali a aj v tomto školskom roku 2019/2020 sme
získali prvé miesto. V kategórii Suché kamenné jazierko mali najlepšie vypracovaný projekt:
Sára Otrubová a Patrik Sojčák zo IV.A triedy.
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1. miesto
Sára Otrubová
Patrik Sojčák

Ďalšie naše nádherné projekty:

Dominik Pekara – III.A
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Ema Repčíková,
Katarína
Ondrejková – III.A

Lukáš Jurkovič
Ivan Sádecký – III.A
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Petra Brozová – IV.CT

Myslím, že viacerí zo súťažiacich by si zaslúžili odmenu. Šťastie sa usmialo iba na jednu
dvojicu. Veľké poďakovanie patrí všetkým zúčastneným. Teším sa, že ste na vysokej odbornej
úrovni reprezentovali našu školu, SPŠ stavebnú v Žiline a pracovali usilovne aj v čase jarných
prázdnin. Ďakujem aj konzultantkám za ich čas a vzácne rady, ktoré poskytli žiakom. Nám aj
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organizátorom súťaže je smutno z toho, že Vám osobne neodovzdáme ceny s veľkou slávou
v aule našej školy SPŠ stavebnej v Žiline.
Na koniec opäť slová p. Adriany Kružliakovej: „ Zároveň Vás chceme informovať, že
z dôvodu koronavírusu nie je možné organizovať plánované slávnostné vyhodnotenie, čo
nám je veľmi ľúto. Ďakujeme za pochopenie. Na záver, úprimne stokrát ďakujeme
všetkým zúčastneným školám, účiteľom, študentom, za Váš čas, záujem, energiu do
zapojenia sa do našej súťaže.
Želáme všetko dobré a ostaňte v zdraví.“
S radosťou a vďakou napísala článok Ing. Dagmar Vankušová.

V Žiline 12.05.2020

Ďakujeme
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