
 

STUDENTSKÉ PROJEKTY 2011/2012 
pořádané společností ŠPINAR – software s.r.o. 

Veřejná soutěž studentských prací v programu TurboCAD pro Českou a Slovenskou republiku 
   Dne 19.4.2012 se v Brně uskutečnilo finále 6. ročníku soutěţe STUDENTSKÉ 

PROJEKTY 2011/2012. Hlavním organizátorem a zakladatelem soutěţe je firma 

ŠPINAR – software s.r.o. Soutěţ je určena pro všechny typy škol, které ve výuce 

pouţívají program TurboCAD. Cílem soutěţe je podpora výuky nových technologií  

a motivace studentů a pedagogů. Soutěţ je také velmi příjemnou společenskou 

událostí, na které studenti mohou nejen porovnat svoje schopnosti, ale navázat 

zajímavé kontakty. K atraktivitě finálového klání přispívá i to, ţe se kaţdý rok koná 

v jiném českém nebo slovenském městě. Finále 6. ročníku spoluorganizovala 

Mendelova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta. 

Letošního ročníku soutěţe se zúčastnilo 20 škol. Do finále bylo vybráno 25 projektů 

zpracovaných v programu TurboCAD z těchto škol: SSOŠ Bardejov, SŠNO Bystřice 

pod Hostýnem, SOŠ a SOU stavební Brno-Bosonohy, Česká zemědělská univerzita 

Praha, Integrovaná SŠ Hodonín, Mendelova univerzita v Brně, SUPŠ HNN Hradec Králové, SŠDOS Moravský Krumlov, 

Gymnázium Nový Bydţov, SPŠ Pováţská Bystrica, SOU a SOŠ, SČMSD, s.r.o., Znojmo, SŠ technických oborů Havířov - 

Šumbark, SOŠ Drevárska Topoľčany, Technická univerzita Zvolen, SOŠ Drevárska Zvolen, SOŠ sv. Jozefa Robotníka Ţilina. 

   Finále 6. ročníku se konalo na půdě Mendelovy univerzity, v moderní učebně Institutu pro celoţivotní vzdělávání, kde proběhly 

dopoledne obhajoby studentských prací. Projekty hodnotí odborná porota a také kaţdoročně studenty hodnotí i přítomní zástupci 

mediálních partnerů a pedagogové. Do letošního ročníku bylo přihlášeno 60 studentů z 20 škol. I v letošním roce si studenti 

připravili rozmanitá témata svých projektů, coţ přispívá k atraktivitě soutěţe a zároveň znesnadňuje rozhodování poroty. 

 

         
 Obhajoby studentských projektů.                                   Vyhlášení výsledků soutěže – Hvězdárna Brno                Společenský večer – zámek ve Křtinách 

 

V hlavní kategorii získal 1. místo Miroslav Bureš z České zemědělské univerzity Praha, 2. místo získal 

Patrik Krasula z Technické univerzity Zvolen, 3. místo získal Marek Netopil, SOŠ a SOU stavební Bosonohy. 

V nábytkářské kategorii získal 1. místo Róbert Ozoroczy, Technická univerzita Zvolen, 2. místo Jakub Klouzek, SUPŠHNN 

Hradec Králové, 3. místo Petr Klímek z Mendelovy univerity v Brně. Ve stavařské kategorii 1.místo obsadil Jiří Horáček, 

Mendelova univerzita Brno, 2. místo Ondřej Šimko, Mendelova univerzita Brno, 3. místo Martin Trnovec, SOŠ sv.Josefa 

Robotníka v Ţilině. Ve stojařské kategorii získal 1. místo Miroslav Beran z Gymnázia v Novém Bydţově. 

 

    
  1.místo hlavní kat.- Miroslav Bureš       1. místo stavařská kat.-Jiří Horáček    1. místo nábytkářská kat.- Róbert Ozoroczy  1.místo strojařská kat.-Miroslav Beran 

 

   Slavnostní vyhlášení výsledků finále soutěţe se konalo ve velkém sále planetária nově modernizované Hvězdárny a planetária 

Brno. Po vyhlášení výsledků měli účastníci a hosté moţnost prohlédnout si prostory hvězdárny a následoval pořad ve velkém 

planetáriu. Finálový den byl zakončen rautem a posezením u cimbálové muziky v loveckém salonku na zámku ve Křtinách. 

Letošní ročník soutěţe byl z pohledu organizátorů, ale i všech zúčastněných velice zajímavou akcí, která je kaţdý rok příjemným 

setkáním tvořivých mladých lidí. Na závěr celé soutěţe předal proděkan Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity Ing. 

Karel Krontorád, CSc. putovní valašku soutěţe Ing. Tomášovi Bílkovi ze Střední školy nábytkářské a obchodní Bystřice pod 

Hostýnem,  která bude spoluorganizátorem 7. ročníku mezinárodní soutěţe STUDENTSKÉ PROJEKTY 2012/2013. 


