
NAŠI ÚSPEŠNÍ TECHNICI Z SOŠT 

Dávid Hlinka, žiak III. ročníka SOŠ 

technickej v Starej Ľubovni, ktorý študuje 

odbor autoopravár mechanik, obsadil 

v súťaži Autoopravár junior 2018 

v oblastnom kole vynikajúce 2. miesto. 

Súťaž, ktorej 19. ročník sa uskutočnil 

práve v roku 2018, prebiehala pod záštitou 

Cechu predajcov a autoservisov SR (CPA 

SR) a uskutočnila sa v TEMPUS CAR 

v Košiciach. 

Za každým úspechom sa skrýva náročná 

príprava. 17-ročný Dávid Hlinka musel 

preukázať teoretické vedomosti zo svojho 

odboru vo vedomostnom teste , ktorý mal 120 

otázok, musel úspešne prejsť náročnými 

poznávacími úlohami  (rozpoznával  

konštrukcie typov vozidiel, náhradné diely, 

robil ich kompletáž, identifikoval servisné zariadenia, musel vedieť správne 

aplikovať vhodné prípravky)  a napokon zvládnuť praktické úlohy.  

 Praktická časť bola  smerodajná. Tu je dôležitá zručnosť a flexibilita 

žiaka, dodržanie technologického postupu. Dávid musel diagnostikovať chyby 

autodiagnostikou  a následne ich odstrániť, obhájiť zvolený postup, vykonať 

opravu, údržbu, nastaviť geometriu  vozidla, opraviť prevodovku, zapojiť ťažné 

zariadenie, vymeniť rozvodový remeň na motore. A to všetko zvládnuť 

v stanovenom časovom limite. 

Dávid sa v odbore  našiel, práca ho baví, a ako sám hovorí – to je v živote 

dôležité. Dávid bude reprezentovať východné Slovensko na celoslovenskej 

súťaži v Nitre, ktorá sa uskutoční 25. a 26. apríla 2018. Srdečne mu gratulujeme 

a v celoslovenskej súťaži držíme palce. Slávnostné vyhlásenie výsledkov bude 

26. apríla na Autosalóne 2018 v bratislavskej Inchebe. 

Poďakovanie patrí aj vyučujúcim odborných predmetov  a majstrom 

odborného výcviku, ktorí pripravujú žiakov v odbore autoopravár. Osobitné 

poďakovanie však patrí majiteľom autoservisov, teda zamestnávateľom, ktorí 

pomáhajú škole pri praktickom vzdelávaní žiakov SOŠT v ich autoservisoch.        

V tomto prípade sa chceme zvlášť poďakovať autoservisu PETROS servis s. r. 

o. Stará Ľubovňa, kde Dávid absolvuje odborný výcvik. 



Patrikovi  Juhasovi, žiakovi III. ročníka SOŠ technickej, ktorý študuje 

odbor mechanik elektrotechnik, učaroval šport armwrestling.  Od leta 2017 

trénuje v AWK Prešov, kam na tréningy každý týždeň dochádza. Armwrestlingu 

podriadil  svoj životný štýl, športuje rád, tešia ho získané úspechy. 

Získal  1. miesto v súťaži Silná ruka stredoškoláka 2017, ktorá sa 

uskutočnila v Prešove v kategórii nad 80 kg , pravá ruka. 

V celoslovenskom finále Silnej ruky – 3. miesto a na Juniorskom visegrad 

grand prix 2018 do 21 rokov 3. miesto v kategórii nad 80kg. 

17.3.2018 sa v Siladiciach pri Hlohovci konali 26. Majstrovstvá 

Slovenska juniorov U18/ U 21 a seniorov v pretláčaní. Po úspešných kolách 

Národnej ligy to bola prehliadka toho najlepšieho, čo Slovensko ponúka. Náš 

Patrik sa stal dvojnásobným víťazom a vybojoval si aj pozvánku do širšej 

reprezentácie Slovenska na Európske majstrovstvá, ktoré sa budú konať v máji 

tohto roku v hlavnom meste Bulharska v Sofii. Patrik si uvedomuje, že 

konkurencia je silná, ale on je hráč, optimista a túži po víťazstve. Držíme palce!   


