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Vážení pedagógovia, 

milí súťažiaci, 

vážené dámy, vážení páni, 

      dovoľte mi, aby som sa Vám prihovoril pri príležitosti konania 3. ročníka celoslovenskej súťaže 

Stredných odborných škôl z problematiky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci o putovný pohár 

predsedníčky OZ DLV s pracovným názvom „Bezpečné dni v práci“. 

Súťaž sa opätovne uskutočnila v priestoroch Strednej odbornej školy lesníckej v Prešove dňa 

21.02.2020 vďaka ochote a zanietenému prístupu riaditeľa školy pána Ing. Miroslava Fuchsa, PhD, 

ktorému chcem touto cestou srdečne poďakovať. Záštitu nad súťažou prevzali štátny tajomník MPSVR 

SR pán Mgr. Branislav Ondruš a prezident Konfederácie odborových zväzov Slovenskej republiky Mgr. 

Marián Magdoško. Generálnym partnerom podujatia bola Východoslovenská vodárenská spoločnosť, 

a.s. Košice. 

       S potešením môžeme konštatovať, že úroveň vedomostí a pripravenosť súťažiacich je z roka na rok 

stále na vyššej úrovni.  Tento ročník bol mimoriadne vyrovnaný o čom svedčí aj fakt, že za pódiom na 

štvrtom mieste mali rovnaký počet bodov až tri družstvá. 

        Slová uznania a vďaky by som chcel adresovať všetkým tým, ktorí sa podieľali na tom, aby táto 

inšpiratívna súťaž mohla byť opätovne zorganizovaná a som presvedčený, že ďalší ročník bude ešte 

lepší a s väčším počtom súťažiacich. Preto mi dovoľte osobne poďakovať predovšetkým pedagogickému 

kolektívu zo Strednej odbornej školy lesníckej v Prešove a územnému spolku Červeného kríža so sídlom 

v Prešove, bez pomoci ktorých by súťaž nemala taký hladký priebeh. 

Nie v poslednom rade by som chcel poďakovať Vám všetkým pedagógom, ktorí na stredných 

odborných školách vyhľadávate žiakov s kreatívnym myslením a pripravujete ich na takéto podujatia. 

Preto si dovolím povedať, že víťazmi nie sú len tí, ktorí si prevzali ocenenia, ale všetci, ktorí sa na tejto 

súťaži zúčastnili. 

 

 

 

 

Ing. Robert Staško 

predseda poroty 

OZ DLV - odborový inšpektor BOZP 

  



      BEZPEČNÉ DNI V PRÁCI 2020 

 
3 

 

SĽUB ŽIAKOV 

My, žiaci odborných škôl Slovenska, v súťaži zo znalosti v problematike bezpečnosti a ochrany zdravia 

pri práci slávnostne sľubujeme, že budeme súťažiť čestne a všetky ustanovenia súťaže a podmienky 

jednotlivých súťažných disciplín budeme dodržiavať. 

TAK SĽUBUJEME! 

 

 

 

 

 

 

 

 

SĽUB POROTY 

My, porotcovia, v súťaži zo znalosti v problematike bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci slávnostne 

sľubujeme, že budeme hodnotiť a rozhodovať odborne, objektívne, nestranne, spravodlivo a čestne. 

TAK SĽUBUJEME! 
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O BEZPEČNOSTI PRI PRÁCI OPÄŤ V PREŠOVE... 

Bezpečnosť. Pojem, s ktorým sa dostávame do kontaktu každý deň. Pre mnohých z nás je to 

pojem všedný. Neprikladáme mu mimoriadnu dôležitosť. Až keď je naša bezpečnosť ohrozená, 

uvedomujeme si, aká je dôležitá. Je to práve svet práce, kde sme ohrozením bezpečnosti konfrontovaní 

takmer neustále. A práve vo svete práce musíme podniknúť všetky kroky, aby sme ohrozenie 

bezpečnosti a života minimalizovali. S tým však musíme začať už v školských laviciach. 

Uvedomujúc si vyššie uvedené, Odborový zväz DREVO, LESY VODA (ďalej aj OZ DLV) 

zorganizoval už 3. ročník súťaže stredných odborných škôl o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, 

ktorá sa konala v priestoroch Strednej odbornej školy lesníckej v Prešove dňa 21. 02. 2020 v spolupráci 

s PEFC SK (The Programme for the Endorsement of Forest Certification – pozn. PEFC SK spravuje 

Slovenskú schému certifikácie lesov, ktorá je súčasťou vedúceho celosvetového lesníckeho 

certifikačného programu), pod záštitou štátneho tajomníka MPSVR SR pána Mgr. Branislava Ondruša 

a prezidenta Konfederácie odborových zväzov Slovenskej republiky, pána Mgr. Mariána Magdoška.  

Generálnym partnerom podujatia bola Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.. Celkovo súťaž 

podporilo až 22 partnerov. Celoslovenskému kolu predchádzali školské kolá na zapojených stredných 

odborných školách. Tretieho ročníka sa zúčastnilo desať stredných odborných škôl. 

Opätovne v Prešove, celoslovenské kolo súťaže sa za prítomnosti partnerov, pedagógov 

a žiakov odštartovalo príhovormi riaditeľa SOŠ lesníckej v Prešove Ing. Miroslava Fuchsa, PhD., 

hlavného inšpektora práce Inšpektorátu práce Prešov Ing. Daniela Hrabka, a prezidenta Konfederácie 

odborových zväzov Slovenskej republiky Mgr. Mariána Magdoška. Po inšpiratívnych príhovoroch 

nasledoval prednes slávnostného sľubu porotcov a žiakov. Súťaž pozostávala z teoretických a 

praktických vedomostí z problematiky BOZP a poskytovania predlekárskej prvej pomoci. Bola 

rozdelená do troch častí: 

 Časť I.  - teoretická časť (všeobecne platné právne predpisy na zaistenie  

BOZP) – písomný test 20 otázok 

 Časť II. - praktická časť (riešenie modelových situácií) 

 Časť III. - teoreticko – praktická časť – poskytovanie prvej pomoci 

Súťažiaci postupne súťažili v kategóriach družstiev a jednotlivci. Víťazom v kategórií družstiev 

sa stala Súkromná stredná odborná škola DSA v Trebišove s celkovým počtom bodov 52,5. Na druhom 

mieste v kategórií družstiev sa umiestnila Stredná odborná škola technická Košice s bodovým 

ohodnotením 52 bodov. Víťazov kategórie družstiev uzavrela s počtom bodov 51 SOŠ lesnícka Prešov. 
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Vynikajúci individuálny výkon podali žiaci Vanesa Chobotová, Marián Tomáš a Dominik 

Vyrostek. V kategórií jednotlivci sa umiestnila na prvom mieste Vanesa Chobotová (SOŠ stavebná 

Žilina) so ziskom 31,5 bodov. Na druhom mieste sa umiestnil Marián Tomáš (SOŠ technická Prešov) 

s počtom bodov 31. Na treťom mieste sa umiestnil Dominik Vyrostek (SOŠ lesnícka Prešov) s 30 bodmi.

  

  Ako OZ DLV môžeme s potešením zhodnotiť, že cieľ súťaže sa nám opätovne podarilo úspešne 

naplniť o čom svedčia aj reakcie súťažiacich či partnerov, ktorí sa rozhodli podporiť aj ďaľší ročník.  

Študenti sa vďaka súťaži zlepšili predovšetkým vo vedomostiach v oblasti BOZP ale mohli si 

vyskúšať aj praktické aspekty ochrany zdravia – poskytovanie prvej pomoci či riešenie modelových 

situácií BOZP v praxi.  

Vďaka súťaži Bezpečné dni v práci si tak študenti uvedomili význam ochrany zdravia (nie len) 

pri práci. Sme presvedčení, že vedomosti, ktoré súťažiaci nadobudli počas súťaže, si prenesú do svojho 

ďalšieho osobného aj kariérneho života.  
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ZAPOJENÉ STREDNÉ ŠKOLY 

Súťaže sa zúčastnili nasledovné stredné odborné školy: 

1. Stredná odborná škola lesnícka v Prešove – hosťujúca škola 

2. Stredná odborná škola lesnícka v Banskej Štiavnici 

3. Stredná odborná škola technická, Kukučínova 23 v Košiciach 

4. Stredná odborná škola lesnícka Jozefa Dekreta Matejovie v Liptovskom Hrádku 

5. Stredná odborná škola technická v Prešove 

6. Súkromná stredná odborná škola DSA v Trebišove 

7. Stredná odborná škola lesnícka v Tvrdošíne 

8. Stredná odborná škola drevárska vo Zvolene 

9. Stredná odborná škola v Žarnovici 

10. Stredná odborná škola stavebná, Tulipánová 2 v Žiline 

 

 

POROTCOVIA SÚŤAŽE 

Svojimi odbornými poznatkami do súťaže Bezpečné dni v práci prispeli: 

1. Ing. Robert Staško – Republikový inšpektor BOZP OZ DLV – Predseda poroty 

2. Beáta Jakubčová – Riaditeľka územného spolku Slovenského červený kríža v Prešove 

3. Jozef Minarik – 1. podpredseda OZ DLV a predseda Výkonnej rady LS OZ DLV 

4. Mgr. Monika Kurillová – predsedníčka Výkonnej rady SVS OZ DLV 

5. Miroslav Piršč – Broker manažér spoločnosti NN Tatry – Sympatia, d.d.s., a.s. 

6. Ing. Jozef Dóczy, PhD. – vedúci samostatného oddelenia spracovania dreva MPaRV SR 

7. Mgr. Ing. Jana Mýtniková, MPH, MHA – Hlavná hygienička Regionálneho úradu verejného 
zdravotníctva so sídlom v Prešove 
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VÝSLEDKY SÚŤAŽE 

Poradie v kategórií – družstvá 

1. Súkromná stredná odborná škola DSA v Trebišove   52,5 bodov 

a. Adam Romančák 

b. Michal Majerský 

c. Lucian Ranič 

2. Stredná odborná škola technická Košice    52 bodov 

a. Anna Mária Šepíková 

b. Tomáš Jančár 

c. Lukáš Kukuľa 

3. Stredná odborná škola lesnícka v Prešove    51 bodov 

a. Andrea Badidová 

b. Dominik Vyrostek 

c. Timea Jurinová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poradie v kategórií – jednotlivci 

1. Vanesa Chobotová - Stredná odborná škola stavebná Žilina  31,5 bodov 

2. Marián Tomáš - SOŠ technická v Prešove    31 bodov 

3. Dominik Vyrostek - SOŠ lesnícka v Prešove    30 bodov 
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