AUTOOPRAVÁR JUNIOR 2017
Súťaž Autoopravár Junior 2017, ktorej cieľom je propagácia remesla najmä medzi širokou
verejnosťou a prepojenie zamestnávateľov so školami, je v plnom prúde.
Súťažiaci v prvom kroku museli prejsť školskými kolami, ktoré prebiehali od 16.1 do 2.2.2017.
Otázky boli tvorené odborníkmi z praxe, ktoré sa pri tvorbe zameriavali na to, čo by žiak ako
tretiak a čoskoro absolvent mal vedieť. Otázky sú zároveň zrkadlom toho, čo zamestnávateľ
vyžaduje od zamestnanca aj po vedomostnej stránke.
Otázky sú zamerané na vedomosti z oblasti:
 podvozok, elektrotechnika, všeobecná diagnostika a iné pre mechanikov a elektrikárov
 materiály a prísady, koloristika, technické zariadenie lakovní a iné pre lakovníkov
 zváranie a cínovanie, klampiarske pomôcky, meranie rozmerov karosérie a iné pre
karosárov
Testy pozostávali:
 z teoretickej časti, kde žiaci museli zodpovedať na 60 otázok zameraných na teóriu,
 z poznávacej časti, ktorej cieľom bolo rozpoznať, čo predstavujú jednotlivé obrázky alebo
načo sa daný produkt (komponent) používa.
Na zodpovedanie všetkých otázok mali 80 minút.
Do školských kôl sa finálne zapojilo 49 škôl z celého Slovenska, čo je o dve školy viac ako
minulý rok. Registrovaných bolo 1079 žiakov tretieho ročníka, otestovaných však bolo 910
žiakov.
Ďalším krokom súťaže je prihlásenie žiakov do oblastného kola. Z jednej školy môžu postúpiť
v jednotlivých kategóriách – 2 mechanici a elektrikári, 3 karosári, 3 lakovníci. Súťažiaci zabojujú
o postup do celoslovenského finále v dňoch od 20. marca do 24. marca 2017 v 5 mestách, a to
Košice, Banská Bystrica, Považská Bystrica, Trnava a Nové Zámky. Oblastné kolá budú
prebiehať formou on-line testovania a poznávacej časti.
Poznávacia časť dostane tento rok novú podobu. Poznávaciu časť budú fyzicky kontrolovať naši
komisári a bude pozostávať z dvoch častí. V písomnej časti budú žiaci preskúšaní z vedomostí,
ktoré získali počas ich teoretickej výučby. V druhej, praktickej časti sa preskúšajú ich vedomosti
nadobudnuté praxou.
Do finále postúpia len tí najlepší v rámci celého Slovenska v počte 12 mechanikov a
elektrikárov, 9 lakovníkov a 9 karosárov. Slovenské finále sa bude konať v dňoch 26. a 27.
apríla 2017 v mestách Bratislava a Nitra. Finalisti sa budú musieť pripraviť najmä na praktické
úlohy, ktoré predstavujú hlavnú časť finálového kola, a ktoré preveria ich zručnosti.
Súťažiacim držíme prsty v ďalších kolách súťaže.
Veríme, že záujem o toto remeslo sa pozdvihne aj vďaka súťaži a že v budúcnosti súčasní žiaci
na základných školách budú mať záujem študovať za mechanika, karosára či lakovníka.
Všetky aktuálne informácie o súťaži sú dostupné na stránke www.autosutaz.sk
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Partneri súťaže pre rok 2017
Generálni partneri súťaže:
JL, spol. s r.o.
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.
Autoprofesia.sk
SATA
3M
RUPES
AUTO-IMPEX, spol. s r.o

Mediálni partneri súťaže:
Auto magazín a Profi auto
4TV
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