
 
 

 

 Konferencia STAVOKS VUT Brno 

 
Dňa 31.01.2020 sa konal 16. ročník Vedecko - odbornej konferencie študentov stredných 

škôl pod názvom STAVOKS, ktorú organizuje stavebná fakulta VUT Brno. 

Konferencia je určená pre nadaných študentov, ktorí chcú v budúcnosti študovať technické 

odbory a ich štúdium je pre nich nielen povinnosťou ale aj koníčkom, ktorému sa venujú aj vo 

svojom voľnom čase.  

Cieľom tejto konferencie je umožniť týmto študentom prezentovať výsledky svojich prác na 

vysokoškolskej pôde a tak získať cenné hodnotenie z pohľadu vysokoškolských učiteľov. 

Z našej školy sa zúčastnili dvaja žiaci zo IV.BD triedy – Samuel Klimík a Matej Mičky, ktorí 

sa prihlásili do súťaže s projektom Revitalizácia dopravného priestoru pri základnej škole 

v obci Hôrky za účelom zvýšenia bezpečnosti a dvaja žiaci zo IV.A Zdenko Bednár a 

Marek Tereštík s projektom Materská škola Blatnica. 

Do súťaže sa zapojili stredné stavebné školy Jihlava, Hodonín,  Havlíčkov Brod, Valašské 

Meziříčí, Třebíč, Lipník nad Bečvou, Vysoké Mýto, Hradec Králové a naša SPŠS ZA ako 

jediná stredná škola zo Slovenska. 

Žiaci sa v rámci súťaže prezentovali zaujímavými projektami rodinných domov, vodnej 

nádrže Šance, čajovne Indigo, farebnej praxe, štúdiou vodovodu, komplexom stojanov na 

bicykle v nemeckom Geldern.... 

Obidve práce našich žiakov boli pochválené za komplexnosť spracovania. Chlapci zo IV. BD 

Samuel Klimík a Matej Mičky sa umiestnili na 1. mieste. Hlavným cieľom ich práce bolo 

zlepšenie dopravnej situácie pri základnej škole. Prácu spracovali od samého začiatku, čiže 

zameraním daného územia a vyhotovením mapového podkladu. Geodetické práce im 

vyhotovili naše žiačky Kristína Drdáková a Dominika Hlavatá zo IV.G odbor geodézia, 

kartografia a kataster. Súčasťou projektu bola kompletná projektová dokumentácia, rozpočet, 

statické posúdenie gabiónových múrov, prieskum trhu a úžasný model. 

 

 

Takto to začalo, dievčatá geodetky sa chystajú na meranie, veľmi im to pristane 

 



 
 

 
 

Ďalej pokračovalo, chlapci dopraváci pracujú na projektovej dokumentácií 

 

 

 
 

Samko priebežne už vytvoril základy budúceho modelu 

 



 
 

  

     Naši žiaci preberajú cenu za 1. miesto                  Samko Klimík pri obhajobe projektu 

 

 

Spoločná fotografia všetkých súťažiacich 



 
 

 

A takto úspešne to skončilo 

 

Samkovi a Maťkovi gratulujeme k úspechu a ďakujeme za reprezentáciu našej školy  

 

Vypracovala  Ing. Kypusová 


