
 

STUDENTSKÉ PROJEKTY 2014/2015 
pořádané společností ŠPINAR – software s.r.o. 

Veřejná soutěž studentských prací v programu TurboCAD pro Českou a Slovenskou republiku 
   Dne 16.4.2015 se v prostorách České zemědělské univerzity v Praze konalo finále 

9. ročníku soutěže STUDENTSKÉ PROJEKTY 2014/2015. Hlavním 

organizátorem a zakladatelem soutěže je firma ŠPINAR – software s.r.o. Letošní 

finálový den byl organizován ve spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou v 

Praze. Soutěž je určena pro všechny typy škol, které ve výuce používají program 

TurboCAD. Cílem soutěže je podpora výuky nových technologií a motivace studentů 

a pedagogů. Soutěž 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, že se každý rok koná v jiném českém nebo slovenském  

městě.  

V letošním ročníku bylo vybráno 18 finálových projektů zpracovaných v programu 

TurboCAD. Finalisté byli z těchto škol: SŠNO Bystřice pod Hostýnem,  

SŠ stavebních řemesel Brno-Bosonohy, SUPŠHNN Hradec Králové, SŠDOS Moravský Krumlov, SPŠ Povážská Bystrica, VOŠ 

sklářská a SŠ Nový Bor ,SŠSD Ostrava, SOU a SOŠ SČMSD, Znojmo, s.r.o., SOŠ drevárska Zvolen, Mendelova univerzita v Brně, 

Česká zemědělská unverzita v Praze. 

    Dopoledne soutěžící prezentovali svoje soutěžní projekty a odpoledne soutěžili v dovednostech práce v programu TurboCAD na 

základě zadaného úkolu. Projekty hodnotí odborná porota a také každoročně studenty hodnotí i přítomní pedagogové. I v letošním 

roce si studenti připravili rozmanitá témata svých projektů, což přispívá k atraktivitě soutěže a zároveň znesnadňuje rozhodování 

poroty. 
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V hlavní kategorii získali 1. místo Radek Kovařík a Marek Pšenica, SŠNO Bystřice pod Hostýnem,  2. místo získal 

Jan Skákal, SUPŠHNN Hradec Králové, 3. místo získal Tomáš Vrabček, Mendelova univerzita v Brně. 

Nejlepší projekt v nábytkářské kategorii zíslali Markéta Červínková a Martin Holas, SUPŠHNN Hradec Králové. Nejlepší 

projekt ve stavařské kategirii předvedl Anton Dvorščík, SPŠ Povážská Bystrica a nejlepší projekt ve strojařské kategorii obsadil 

Tadeáš Měrka, Mendelova univerzita v Brně. Přítomné pedagogy nejvíce zaujal projekt Radka Kovaříka a Marka Pšenici, SŠNO 

Bystřice pod Hostýnem. V soutěži dovedností obsadil 1. místo Marek Jaša, SŠ stavebních řemesel Brno-Bosonohy 2. místo Tadeáš 

Měrka, Mendelova univerzita v Brně a 3. místo Tomáš Vrabček Mendelova univerzita v Brně. 
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   Po soutěžním klání se všichni účastníci a přítomní hosté zúčastnili prohlídky areálu České zemědělské univerzity. Odpoledne 

následovala exkurze do Únětického pivovaru, která pokračovala společenským večerem v prostorách pivovaru. 

    9. ročník soutěže byl z pohledu organizátorů, ale i všech zúčastněných velice pohodovou a zajímavou akcí, která je každý rok 

příjemným setkáním tvořivých mladých lidí. Na závěr celé soutěže předal doc. Ing. Milan Gaff, PhD z České zemědělské univerzity 

v Praze putovní valašku soutěže Mgr. Ivetě Kováříkové, zástupkyni ředitele ze SŠ dopravy, obchodu a služeb Moravský Krumlov,  

která bude spoluorganizátorem jubilejního 10. ročníku mezinárodní soutěže STUDENTSKÉ PROJEKTY 2015/2016.  

Těšíme se na setkání na dalším ročníku soutěže. 


