AUTOOPRAVÁR JUNIOR 2017
Cech predajcov a autoservisov SR (ďalej len ako „cech“) aj v tomto roku vyhlásil pod záštitou
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR súťaž AUTOOPRAVÁR JUNIOR 2017. Je to
už 18. ročník súťaže, ktorá ponúka príležitosť žiakom stredných odborných škôl zmerať si svoje
sily s budúcimi kolegami a zabojovať o titul najlepšieho autoopravára juniora na Slovensku.
Súťažiaci okrem toho, že bojujú o prvenstvo, zároveň získavajú cenné skúsenosti a nové
vedomosti, a v neposlednom rade súťažia aj o hodnotné ceny, ktoré do súťaže venujú partneri
súťaže.
Hlavným cieľom súťaže je propagácia remesla najmä medzi širokou verejnosťou a prepojenie
zamestnávateľov so školami.
Súťaž je opäť určená pre žiakov 3. ročníka stredných odborných škôl a je rozdelená do troch
kategórií:
 Autoopravár Junior 2017 – mechanik a elektrikár
 Autoopravár Junior 2017 – lakovník
 Autoopravár Junior 2017 – karosár
Organizácia súťaže je v plnom prúde. V januári sa ukončilo registračné kolo, do ktorého sa
zapojilo 48 škôl s počtom 1078 žiakov (v roku 2016 to bolo 47 škôl s celkovým počtom žiakov
1152), ktorí nebudú súťažiť len za samých seba ale aj za svoju školu. Víťazstvo je tak
úspechom celého kolektívu.
Od 16. januára do 2. februára 2017 prebiehajú školské kolá súťaže. Opäť to bude modernou
formou on-line testov, ktorú zaviedol cech v roku 2012. Metóda sa osvedčila a má kladné
ohlasy. Už tradične po školských kolách nasledujú oblastné kolá (20.3. až 24.3.2017), ktoré
budú prebiehať na 5 stredných školách v mestách Košice, Banská Bystrica, Považská Bystrica,
Trnava a Nové Zámky. Tento rok pripravujeme v oblastnom kole niekoľko noviniek, o ktorých sa
dozviete v ďalšej tlačovej správe.
Celoslovenské finálové kolo sa bude konať v dňoch 26. a 27. apríla 2017, kde sa budú pod
odborným dozorom preverovať najmä praktické zručnosti finalistov. Do národného kola sa
vypracujú len tí najlepší z celého Slovenska v počte 12 mechanikov a elektrikárov, 9 lakovníkov
a 9 karosárov.
Po dňoch plného napätia, trémy, ale aj zábavy bude vyhlasovanie výsledkov súťaže a víťazov,
ktoré sa bude konať opätovne počas Autosalónu 2017 v bratislavskej Inchebe v ExpoClube.
Veríme, že aj v tomto roku bude cieľ súťaže naplnený a že aj týmto spôsobom vyzdvihneme
remeslá v autoopravárenstve a motivujeme mladú generáciu vzdelávať sa v povolaní
autoopravára.
Všetky aktuálne informácie sú dostupné na stránke venovanej súťaži www.autosutaz.sk a na
facebook stránke Autoopravár Junior.
Partnermi súťaže pre rok 2017 sú:
Generálni partneri súťaže:
JL, spol. s r.o.
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Exkluzívny partner súťaže:
ŠKODA AUTO SLOVENSKO, s.r.o.
Hlavní partneri súťaže:
ROBERT BOSCH odbytová, s.r.o.
FECO, s.r.o.
PPG industries
Partneri súťaže:
Incheba, a.s.
AUTO-IMPEX, spol. s r.o
SATA
3M
RUPES
Autoprofesia.sk
Mediálni partneri súťaže:
Auto magazín a Profi auto
4TV
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