
Projektové dni na SPŠS v Žiline, 1. kolo. 

     Žiaci našej školy sa počas školského roka zúčastňujú rôznych súťaží v projektovaní 

a SOČ. Školské kolá, ktoré doteraz prebehli na našej škole mali iba úzky okruh divákov. 

Mnoho prác, ktoré postúpili do oblastných,  celoštátnych ako i medzinárodných súťaží boli 

prezentované iba formou posterov, či prezentácii v aule školy, alebo v  jej vstupných 

priestoroch. Rozhodli sme sa preto bližšie priblížiť práce našich žiakov, ktoré často presahujú 

rámec školských učebných osnov. Súčasťou prezentácii boli i obhajoby  ročníkových 

projektov žiakov, ktorí sú už študentami vysokých škôl a ktorí prijali naše pozvanie, aby  

spolužiakom predstavili svoje obhajoby a motivovali ich k ďalšiemu štúdiu na vysokých 
školách, ako i k  tvorivému mysleniu. 

     Prezentácie žiakov prebiehali v aule školy a divákmi boli žiaci II. ročníkov so zameraním 

na pozemné staviteľstvo, TIS ako i vybraní žiaci I., III. a IV. ročníka. Celkovo 10 žiakov 

predstavilo 13 prác. V rámci diskusie, ktorá sa konala na záver každého 3-oj hodinového 
bloku,  si žiaci mohli pozrieť výkresové dokumentácie z obhajob a SOČ.  

     Na záver projektových dní Ing. Wesserle oboznámil  žiakov s termínmi, kategóriami a 
obsahom SOČ.  

Prvé kolo Projektových dní na našej škole zahájila Ing. Eva Kuchárová, ktorá privítala 
vedenie školy, prítomných pedagógov a študentov. Následne pán riaditeľ Ing. Jozef 
Ďuriník mal k prítomným krátky príhovor, po ktorom nasledoval pripravený program. 

 



Prezentácia prác z celoštátneho kola súťaže VELUX 2017 

Erik Cupec IV.BP 

 

Zlatica Briestenská  III.D 

 



Ladislav Tamáši  III.D 

 

Daniela Majáková  III.D 

  



Tomáš Kadlec  IV. EP 

 

 

Juraj Štetiar IV.BM 

 



Súťaž v 3D projektovaní, České Budejovice 

Boris Kostelanský  IV.EP 

 

Martin Bolček IV.EP 

 



Prezentácia prác z celoštátneho kola súťaže YTONG 2017, stavebný systém 
YTONG 

Erik Cupec IV.BP 

 

Juraj Štetiar IV.BM 

 



Prezentácia obhajoby, program SCIA Engineer, Informácie o stavebnej fakulte 
vysoké učení technické v Brne 

Ondrej Hlavko, študent II. ročníka stavebnej fakulty VUT Brno 

  

 



1. Blok – Prezentácia mimoškolských prác SOČ, VELUX, YTONG, BIM 
projektovanie. 

2. Blok – PREČO ARCHITEKTÚRA 
Tomáš Perďoch, študent II. ročníka Fakulty architektúry STU Bratislava 
 

 

 



Na záver spoločné foto 

 

Obecenstvo – naši študenti, ktorí so záujmom sledovali svojich spolužiakov. 

 



 

 

Môžeme konštatovať, že 1. kolo projektových dní sa vydarilo, no a dúfame že 
ďalšie budú nasledovať. 

                                                     Ing. Eva Kucharová a Ing. arch. Ľubomíra Buchová  

 

 

 

      


