
Diplome zajednice tehničke kulture Osječko-baranjske županije mladim Đakovčanima 

Mladi đakovački radioamateri, članovi Radio kluba Đakovo; Dario Herman - 9A3AXH (lijevo na fotografiji)  

i Kruno Marićak - 9A3HMK (desno), dobitnici su Diploma Zajednice tehničke kulture Osječko-baranjske 

županije za 2019. godinu za sudjelovanje u natjecanjima u organizaciji Hrvatske zajednice tehničke 

kulture (HZTK) i postignute rezultate na njima. Dario Herman postigao je 3. mjesto u,  a Kruno Marićak 1. 

mjesto iz Područja Radiokomunikacija na županijskom natjecanju 2019. godine te tako stekao uvjete i 

bio pozvan sudjelovati na Državnom natjecanju, koje se održavalo u Poreču tri dana tijekom 2019. 

godine, zajedno sa mentoricom i nastavnicom tehničke kulture osnovne škole Vladimira Nazora iz 

Đakova, Sanjom Vidović a ujedno i voditeljicom Kluba mladih tehničara "Nazorovci".  Na državnom 

natjecanju Kruno Marićak je u konkurenciji 20-ak vršnjaka i vršnjakinja, pobjednika županijskih 

natjecanja iz ostalih Županija RH osvojio prvo mjesto i brojne nagrade. 

- Sudjelovati u natjecanje na državnoj razini bilo je vrlo uzbudljivo, rekao nam je Kruno, te nastavio: - Ja 

sam sudjelovao u natjecanju iz Radiokomunikacija, koje se sastojalo iz tri dijela: pisane provjere 

poznavanja gradiva iz predmeta tehnička kultura za 8. razred koji sam tada pohađao, provjere stečenih 

praktičnih znanja i vještina u radiokomunikaciji i radio orijentaciji na vanjskom terenu, te u izradi i 

postizanju zadane funkcionalnosti tehničke tvorevine, odnosno u izradi funkcionalnog elektroničkog 

uređaja čiju je konstrukciju i funkcionalnost trebalo opisati povjerenstvu. 

Vrijeme predviđeno za provedbu državnog natjecanja bilo je 2 školska sata za pisanu provjeru znanja, 8 

sati za provjeru stečenih praktičnih znanja i vještina u radiokomunikaciji i radio orijentaciji na vanjskom 

terenu, te u izradi uporabne tvorevine i 5 minuta po natjecatelju za usmeni opis postupka izrade 

tehničke tvorevine.  

Natjecateljsko povjerenstvo nas je ocjenjivalo po određenim pravilima koja su donosila ili oduzimala 

bodove. Na pisanoj provjeri moglo se tako osvojiti maksimalno 30 bodova, 50 bodova iz 

radiokomunikacije, radio orijentacije i izrade tehničke tvorevine, te za opis postupka izrade i 

funkcionalnosti tehničke tvorevine 20 bodova, odnosno sveukupno 100 bodova. Ja sam iz tih područja 

redom kako sam ih naveo osvojio 25, 43 i 18 bodova, odnosno ukupno 86 bodova te tako postigao 

najbolji rezultat u Republici Hrvatskoj. Drugoplasirani natjecatelj iz Splita je osvojio 84, a trećeplasirani iz 

Ludbrega 81 bod i tako dalje. Naročito je dramatično bilo rješavanje zadataka iz radio orijentacije, gdje je 

trebalo uz pomoć posebnog prijamnika i zemljovida, pronaći ozlijeđenu osobu na terenu označenu 

malim odašiljačem i dojaviti radio vezom po određenom protokolu geografske koordinate povjerenstvu 

gdje se ona nalazi. Vrijeme predviđeno za izvršenje te zadaće bilo je do 5 minuta. Ukoliko izvršite tu 

zadaću u roku, onda vam se i boduje ono što ste radili. No, ako ne uspijete izvršiti zadaću u roku 5 

minuta, dobijete nula bodova. Ja sam zadaću završio za 4 minute i 58 sekundi, odnosno samo dvije 

sekunde prije roka! – rekao nam je Kruno. 

Hrvatska zajednica tehničke kulture nagradila je svih dvanaest prvoplasiranih mladih tehničara 

besplatnim sudjelovanjem na Ljetnoj školi tehničkih aktivnosti u Nacionalnom centru tehničke kulture u 

Kraljevici tijekom ljeta 2019. godine. 

Hrvatski radioamaterski savez poklonio je najboljim mladim tehničarima sudjelovanje u Ljetnom 

radioamaterskom kampu za djecu i mlade na otoku Prviću ili na Pazinskom radioamaterskom kampu za 

djecu i mlade.  Osim navedenog, Kruno je "osvojio" i izravan upis u srednju školu. Uspjehu Krune 

Marićaka je njegov osobni uspjeh no i uspjeh svih onih koji su mu u tome pomogli. U njegovoj pripremi 



sudjelovali su njegova mentorica, njegovi roditelji kao volonteri, Dario koji je pomogao savjetima jer je 

sudjelovao na državnom natjecanju 2018. i postigao 6. mjesto, te višegodišnje članstvo u Radio klubu 

Đakovo i sudjelovanje u radionicama iz elektronike koje organizira radio klub za djecu i mlade, koje 

pohađa i Krunin brat Matej koji nastavlja bratovim stopama i koji je izrazio želju sudjelovati u 

spomenutom natjecanju, a koji je na prijedlog Zajednice tehničke kulture Grada Đakova također 

sudjelovao u Ljetnom kampu. Taj uspjeh rezultat je suradnje KMT "Nazorovci" i Radio kluba Đakovo, koja 

traje već više godina. Sve to uz Krunino veliko zalaganje i sigurno nešto i sreće dovelo je do zapaženih 

rezultata. I Kruno i Dario, koji su dobri prijatelji, mogu poslužiti kao primjer svoj djeci i mladima kako se 

može radom, učenjem i zalaganjem te radom u udrugama tehničke kulture postići zapažene rezultate, 

što će im sigurno koristiti i biti dobar primjer za budući život i rad koji je pred njima!  

Davor Perković 

 

 

 

 

 


