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Výsledky dosiahnuté účastníkmi súťaže

Všetci, ktorí sa súťaže zúčastňujeme vieme, že vystúpenie žiakov na súťaži je spojené s 
veľkým stresom. Tento faktor pôsobí už na kvalifikácii, ale obzvlášť vystupuje najavo vo finálo-
vom kole a pri práci so strojom. Súťažiaci prejavujú značnú odvahu, keď sú ochotní pracovať 
s neznámym CNC strojom  priemyselnej veľkosti a parametrov  po  krátkom  úvodnom  zaško-
lení, pričom  im  za  chrbtom  prúdia  návštevníci výstavy Mladý tvorca. Ale nemenej stresu-
júca musí byť aj činnosť novonastúpeného absolventa strednej školy v strojárskom podniku. 
A to sú podmienky, na ktoré majú školy žiakov pripraviť a ktoré chceme v súťaži simulovať. 
 
Ak budeme hodnotiť počet dosiahnutých bodov, tak v kvalifikačnom kole súťaže sme nezaz-
namenali nijaké zlepšenie účastníkov súťaže voči minulému roku. A vo finále došlo dokonca k 
zhoršeniu účastníkov v počte dosiahnutých bodov. Nakoľko všetky školy zúčasnené vo finále 
majú k dispozícii CNC stroje, niektoré dokonca aj v priemyselnej veľkosti, materiálne vybave-
nie u nich nepredstavuje až taký problém. 
Mali by sme si položiť otázku, čo je príčinou stagnujúcej kvality žiakov. Kvalifikačné kolo ukáza-
lo, že máloktorí sprevádzajúci pedagógovia boli schopní vypracovať zadanie pre súťažiacich 
žiakov v stanovenom čase. Vo finálovom kole súťaže nás rakúski kolegovia upouzornili na 
fakt, že súťažiaci vo finále stratia príliš veľa času zameriavaním nástrojov. Následkom čoho 
sa dostávajú pod tlak pri výrobe druhej strany súčiastky. Stále pretrváva problém zo zadaním 
rezných parametrov. Osobitnou kapitolou je meranie s presnými meradlami, pri ktorom nám 
rezervy odkrývali naši partneri, ktorí nám predali meradlá Mitutoyo. Bez podpory firmy Tauricon 
by sme neboli schopní hodnoverne merať drsnosť povrchu.

Odporúčame školám, ktoré súťaž vnímajú ako nástroj na zlepšenie kvality vyučovania v oblasti 
CNC, aby zamerali svoju pozornosť na zvýšenie efektivity vyučovania programovania CNC 
strojov na teoretickom vyučovaní. To by malo odbremeniť odborný výcvik a umožniť mu, aby 
sa mohol viac venovať činnostiam spojeným s CNC strojom (nastavovaniu stroja, výrobe sú- 
čiastok z hotových programov a meraniu súčiastok).

Tento názor je podporený výsledkami finálovej časti súťaže, kde v hodnotení vidíte, že aj 
skúsení účastník ako Marek Brisuda (víťaz kategórie CNC frézovanie II. a III. ročník) dosiahol 
na hlavných rozmeroch iba 30 bodov z  50 možných. CNC sústužníkov zaskočil otvor, ktorý 
mal takmer rovnaký rozmer ako nástroj, ktorým bol vyrábaný. Vo výsledkoch finálovej časti 
súťaže môžete vidieť, že sústružníci na hlavných rozmeroch dosiahli maximálne 10 bodov z 50 
možných, čo je veľmi slabý výsledok. Výsledkové listiny sú k nahliadnutiu na FB súťaže www.
facebook.com/didacticmartin/ a na našej webovej stránke www.didactic.sk.
V 3. ročníku súťaže bolo hlavne sústružnícke zadanie o niečo zložitejšie, pretože sme pridali 
vnútorné obrábanie. A frézarske zadanie v kvalifikácii bolo veľmi pracné na programovanie v 
staršom riadiacom systéme ako napr. SINUMERIK 840D. Je však potrebné počítať s tým, že  
vývoj riadaicich systémov neustáva a že v rámci európskych súťaži zručností EuroSkills je po-
vinné poznať a vedieť používať poháňané nástroje.
Nevylučujem, že v nasledovných ročníkoch súťaže budeme vo finálovom kole používať prie-
myselné spôsoby zameriavania nástrojov. Ale bude to viac propagačná ako testovacia činnosť, 
pretože externé meranie nástrojov sa na školách zatiaľ používa veľmi zriedka.
Riaditeľ súťaže Roman Petr



Poradie Škola Kvalifikácia 
1 ročník

Finále  
1 ročník

Kvalifikácia  
 2 ročník

Finále 
 2 ročník

Kvalifikácia 
3 ročník

Finále 
3 ročník

Priebežný 
 súčet

1. Stredná priemyselná škola, Novomeského 5/24, Martin 89 42 79 85 87 49 431
2. Spojená škola, Červenej armády 25, Martin 35 53 86 67 77 318
3. Technická akadémia, Hviezdoslavova 6, Spišská Nová Ves 71 67 84 70 20 312
4. SOŠ polytechnická, Jelšavská 404, 026 01 Dolný Kubín 45 88 84 74 291
5. Stredná odborná škola, Učňovská 5, Košice-Šaca 49 65 60 88 12 274
6. Stredná priemyselná škola, Komenského 2, Košice 40 48 84 55,5 227,5
7. Súkromná SOŠ hutnícka Podbrezová 54 41 43 41 33 212
8. Spojená škola, Štúrova 848, 962 12 Detva 15 75 35 52 177
9. Spojená škola, Školská 7,  Banská Bystrica 50 35 41 126

10. Spojená škola Nábrežná 1325, Kysucké Nové Mesto 66 34 16 116
11. Stredná priemyselná škola, Partizánska 1059/23,  Snina 40 36 33 109
12. SOŠ strojnícka, Športovcov 340/1 Považská Bystrica 40 67 107
13. SOŠ strojnícka, Športová 1326, Kysucké Nové Mesto 0 28 65 93
14. Stredná odborná škola, Prakovce 282, Prakovce 77 16 93
15. Stredná odborná škola technická, Okružná 693  Čadca 11 46 30 87
16. SOŠ Bratislavská 438/18,  Dubnica nad Váhom 23 25 31 79
17. Stredná odborná škola, Tovarnícka 1632,  Topoľčany 39 28 0 67
18. SOŠ technická, Komenského 496/37, Námestovo 23 43 66
19. SOŠ technická, Kukučínova 483/12, Poprad 15 34 4 53
20. SOŠ automobilová, Coburgova 7859/39, Trnava 18 0 31 0 49
21. Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová 44 44
22. Spojená škola Ľ. Podjavorinskej, Prešov 12 29 41
23. SOŠ technická v Humennom, Družstevná 1737, Humenné 4 0 13 17
24. SOŠ polytechnická, Novozámocká 220, Nitra 5 5
25. SŠ J. Henischa /SOŠ polytechnická ,Slovenská 5, Barde-

jov 4 4
26. SOŠ elektroechnická, Poprad Matejovce 4 4
27. SOŠ technická, Esterházyovcov 712/10, Galanta 3 3
28. SOŠ technická, Nitrianska 63 Šurany 2 0 2
29. Stredná odborná škola, I.Krasku 491, Púchov 1 1

Prehľad poradia škol v bodovom hodnotení po 3. ročníku súťaže
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Riaditeľ súťaže 
Roman Petr


