
 

 
 

AUTOOPRAVÁR JUNIOR 2016 
 

Poznáme najlepších autoopravárov junior na Slovensku 
 
Bratislava, 21.04.2016 – V dňoch 20. a 21. apríla 2016 Cech predajcov a autoservisov SR úspešne ukončil 
17.ročník súťaže Autoopravár Junior 2016. Súťaž pod záštitou Ministerstva školstva, vedy výskumu 
a športu SR prebiehala v jednotlivých kolách, ktoré prešli v tomto roku opätovne malými zmenami, aby sa 
pozdvihla úroveň kvality výberu tých najlepších. 
Do súťaže sa zapojilo spolu 1170 žiakov tretieho ročníka zo 47 stredných odborných škôl. 
 

Súťaž je pomôckou pre motivovanie žiakov vzdelávať sa v remesle autoopravára, zároveň tak 
zabezpečiť nábor žiakov do odborného vzdelávania, ktorí majú záujem venovať sa autoopravárenstvu. 
Samotná súťaž v neposlednom rade prispieva aj k vyhľadávaniu talentovaných a nadaných žiakov na školách. 
Akcia je určená pre žiakov stredných odborných škôl v Slovenskej republike učebného odboru Autoopravár, 
zameranie mechanik  a elektrikár; karosár a lakovník. 
 Finálovému kolu predchádzali školské a oblastné kolá, ktoré sa konali v priestoroch stredných 
odborných škôl, s ktorými spolupracujeme. 
 
Slovenské finále prebehlo v dňoch 20.-21.4.2016: 

- pre kategóriu Autoopravár Junior – mechanik a elektrikár v v školiacom stredisku ŠKODA AUTO 
Slovensko v Nitre 

- pre kategóriu Autoopravár Junior – karosár v spoločnosti JL spol. s.r.o., Bratislava 
- pre kategóriu Autoopravár Junior - lakovník v spoločnosti JL spol. s.r.o., Bratislava 

Finálové kolo v každej kategórií je zložené z teoretickej časti – online testy, poznávacej a praktickej časti. 
 
 

Kategória Autoopravár Junior – mechanik a elektrikár: 
 

V tejto kategórií súťažilo vo finálovom kole 12 najlepších budúcich špecialistov v rámci celého 
Slovenska pod dohľadom odborných komisárov. Každým rokom zvyšujeme úroveň súťaže a aj jej obťažnosť. 
Ako organizátor súťaže sme sa už druhým rokom v spolupráci s našimi partnermi rozhodli pre žiakov urobiť 
školenie z diagnostiky. 

Na súťaži mohli súťažiaci získať až 385 bodov. Tento rok sme pripravili prierez učivom a toho, čo by 
už žiaci mali ovládať. Čakala ich poznávacia časť zložená z 8 úloh, kde sa stretli s meraním a výpočtami 
jednosmerných obvodov, rozpoznanie niekoľko druhov žiaroviek, bežného a špeciálneho náradia, náhradné 
diely, súčiastky. Neminulo ich ani merania brzdovej a chladiacej kvapaliny. Úlohy boli zamerané na ich doteraz 
nadobudnuté vedomosti, zručnosti ako aj logické myslenie. 

Osem praktických úloh preverili ich zručnosti z praktického vyučovania a praxi v servisoch. Čakali ich 
úlohy z geometrie, klimatizácie, diagnostiky, nastavenia svetiel, bŕzd a iné. Dokonca sme pre nich pripravili aj 
bonusové body, ktoré mohli získať pri úlohe zo servisnej prehliadky motorového vozidla, kde v rámci 
prehliadky mohli odstránením chyby získať 5 bonusových bodov. 

 
Putovný pohár Ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len ako „ministra školstva“) 

poputoval v tomto ročníku súťaže do Humenného, kde Stredná odborná škola obchodu a služieb  obsadila so 
svojimi šikovnými žiakmi prvé dve miesta. 

 
 
 
 



 

 

 
 

 

Kategória Autoopravár Junior – karosár: 
 

V tejto kategórií súťažilo vo finálovom kole 9 najlepších žiakov v rámci celého Slovenska pod 
dohľadom odborných komisárov. 

Keďže išlo o výber tých najlepších z celého Slovenska, tak ani v tejto kategórií sme to žiakom 
neuľahčili. Úlohy sme sformovali podľa skúseností z praxe, čo ich môže v servisoch stretnúť. 

Pri poznávacej časti finalisti aplikovali svoje vedomosti pri úlohách, kde sa od nich vyžadovalo 
pomenovať závadu pri predných a zadných dverách, ktoré nelícovali. Ďalej pomenovať diely na skelete 
karosérií a popísať jednotlivé ukážky na ťah a tlak a vyznačené diely na motorovom vozidle, ktoré bolo na 
zdviháku potrebné pomenovať. 
 Praktická časť obsahovala úlohy zamerané na znalosti technologického postupu pri výmene podbehu, 
čiastočnej výmeny podbehu pri vysokopevnostnom oceľovom plechu. Ďalej rezanie častí podbehu, 
pribodovanie podbehu a iné. Úlohy boli smerované na znalosti z cínovania, zvárania, bodovania a rezania. 

 
Putovný pohár ministra školstva si v 17. ročníku odniesla v kategórii karosár Stredná odborná škola v 

Nitre, ktorej žiak s takmer 300 bodovým rozdielom suverénne zvíťazil. 
 

 

Poradie žiakov z finálového kola: 

 
 

Poradie Meno Priezvisko Škola Mesto Body

1 Lukáš Goga SOŠ obchodu a služieb Humenné 361

2 Patrik Brilla SOŠ obchodu a služieb Humenné 345

3 Damián Frnka SOŠ sv. Jozefa Robotníka Žilina 344

4 Marián Pavur SOŠ obchodu a služieb Humenné 342

5 Filip Hodas SOŠ sv. Jozefa Robotníka Žilina 322

6 Denis Czafík SOŠ automobilová Trnava 319

7 Tomáš Bukovan SOŠ sv. Jozefa Robotníka Žilina 318

8 Erik Labuda Dopravná akadémia Žilina 315

9 René Billík SOŠ dopravná Bratislava 285

10 František Veselovský SOŠ polytechnická Ružomberok 281

11 Ján Jaššo SOŠ polytechnická Dolný Kubín 277

12 Milan Madleňák SOŠ technická Námestovo 266

Autoopravár Junior - MECHANIK A ELEKTRIKÁR

Poradie Meno Priezvisko Škola Mesto Body

1 Matej Petrík SOŠ Nitra 1497

2 Marek Tabačko SOŠA Košice 1267

3 Marek Kolár SŠ-SOŠA Banská Bystrica 1248

4 Martin Hudec SŠ-SOŠA Banská Bystrica 1242

5 Martin Petrovič SOŠA Trnava 1105

6 Tadeáš Gerši SOŠ Nitra 1096

7 Tomáš Dzuro SOŠA Košice 1092

8 Erik Šimko SOŠA Košice 983

9 Tibor Hunka SOŠ Nitra 841

Autoopravár Junior - KAROSÁR



 

 
Kategória Autoopravár Junior – lakovník: 
 
V tejto kategórií súťažilo vo finálovom kole 9 najlepších žiakov v rámci celého Slovenska pod 

dohľadom odborných komisárov. 
Mladí lakovníci boli vyskúšaní zo znalosti identifikácie odtieňov, namiešaní farby, vytvorení kontrolnej 

vzorky na tzv. test kartu a z vypracovania technologického postupu opravy. Následne ich čakala praktická 
úloha, ktorá nadväzovala na poznávaciu časť. Finalisti sa museli popasovať s nasimulovaným zákazkovým 
listom a zrealizovať celú zákazku na základe nimi pripraveného technologického postupu. Žiaci tak využili 
svoje znalosti z brúsenia, aplikácie podkladu, krycej farby, číreho laku a leštenia povrchu. 

Aj v tejto kategórií sme finalistov pripravili v spolupráci s našimi partnermi školenie, ktoré ich 
pripravilo na finálové kolo. 

 
Putovný pohár ministra školstva si v tomto ročníku opäť hrdo odniesla SŠ-SOŠA z Banskej Bystrice, 

ktorá už tretí rok po sebe obsadila prvenstvo v súťaži. 
 
 

Poradie žiakov z finálového kola: 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Poradie Meno Priezvisko Škola Mesto Body

1 Filip Gombala SŠ-SOŠA Banská Bystrica 278

2 Matej Bizík SOŠ sv. Robotníka Žilina 255

3 Kamil Lipták Dopravná akadémia Žilina 254

4 Denis Božík SOŠD Bratislava 253

5 David Klem SŠ-SOŠA Banská Bystrica 223

6 Pavel Vilém SOŠ Bratislava 206

7 Branislav Jombík SŠ-SOŠA Banská Bystrica 194

8 Lukáš Fedor SOŠA Košice 181

9 Tomáš Cibuľa SOŠA Košice 173

Autoopravár Junior - LAKOVNÍK

Generálni partneri: 

Hlavní partneri: 

Exkluzívny partner: 

Partneri: 

Mediálni partneri: 


