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Príhovor riaditeľa Štátneho inštitútu odborného 
vzdelávania 
 

 
Vážené kolegyne, kolegovia, milí mladí priatelia,  
 
 súťaž „Mladý ekofarmár“ je určená žiakom stredných odborných 
škôl so študijnými odbormi agropodnikanie, životné prostredie, 
veterinárne zdravotníctvo, hygiena a ďalšími, ktoré súvisia s 
poľnohospodárstvom, potravinárstvom a ekológiou. Od roku 2005  Štátny 
inštitút odborného vzdelávania  prevzal  od Ministerstva školstva, vedy, 
výskumu a športu SR poverenie na zabezpečovanie  gestorstva „Súťaže 
o mlieku“, posledných osem rokov po rozšírení súťažných úloh a zadaní o 
potravinárstvo s aktuálnejším názvom „Mladý ekofarmár“.   
 
 Minulý rok aj napriek snahám gestora a Celoštátnej odbornej 
komisie nebolo možné pre zložitosť pandemickej situácie a podmienky 
potreby vybavenia praktickej časti zrealizovať. Avšak pozitívum bolo, že 
žiaci si mohli v domácom prostredí  teoretické úlohy a  zadania využiť na 
tréning.  
               
              Súťaž je  pre žiakov zaujímavá a atraktívna, keďže rozširuje ich 
obzory, podporuje odborné zručnosti a vytvára pre nich  trvalý vzťah a 
záujem pracovať v poľnohospodárstve a potravinárstve.  Ďalším pozitívom 
je, že súčasťou podujatia sa stáva aj špeciálna časť určená žiakom 
základných škôl, “Mladé farmárča”  spojená s prednáškou o propagácii 
domácich výrobkov.    
           
 Chcel by som poďakovať pánovi riaditeľovi Ing. Pavlovi Fiľovi zo  
SOŠ Pod Bánošom 80 v Banskej Bystrici, ktorý aj napriek okolnostiach už 
druhý rok prijal realizáciu celoštátneho kola súťaže aktuálne v dištančnej 
forme. Časť  dojenie v Poľnohospodárskom družstve „Bukovina“ zostáva 
pre tento ročník  nevyužitá napriek tomu, že vždy býva najzaujímavejšou 
časťou.  Aj v dojení budú žiaci súťažiť virtuálne prostredníctvom ukážky 
videí.  Ďakujem pedagógom škôl, ktorí sa nevzdávajú ani v tejto zložitej 
dobe a systematicky sa venujú žiakom v ich osobnostnom a odbornom 
rozvoji.  



 
               Moje poďakovanie patrí aj Centru vedecko-technických informácií 
SR - ŠVS Banská Bystrica, ktoré svojimi odbornými a technickými 
skúsenosťami vytvorilo platformu virtuálneho prostredia pre túto náročnú 
súťaž z oblasti poľnohospodárstva a potravinárstva. Želám 
podporovateľom a súťažiacim veľa úspechov, zdravia a do budúcna 
možnosť osobných stretnutí na prezenčnej súťaži.  
 
 
                                                                                                   Ing. Branislav Hadár  

      riaditeľ ŠIOV 
 

 

 

 

 

 

 

 



Príhovor predsedu Celoštátnej odbornej komisie  

Vážení účastníci celoštátnej súťaže! 
 

 Jeden z najvýznamnejších lekárov všetkých čias – Hippokrates 
chápal chorobu ako následok nesprávneho stravovania. Zdôrazňoval: 
„Nech potrava je tvojim liekom.“ V dnešnej dobe sa stále viac presadzuje 
potreba zdravého životného štýlu, zdravého stravovania a kvalitných 
potravín. Mlieko je bezpochyby základom zdravej výživy človeka. Je 
nenahraditeľným zdrojom výživy pre mláďatá všetkých cicavcov predtým, 
ako sú schopné prijímať a tráviť inú potravu. V detstve chápeme 
konzumáciu mlieka ako nevyhnutnú. Nemali by sa ho však vzdávať ani 
dospelí. Jedným z benefitov mlieka je nielen to, že obsahuje všetky 
základné a plnohodnotné nutričné zložky, ale je aj zdrojom mnohých 
vitamínov a minerálov, a tiež biologicky aktívnych látok. 
 
 Ľudstvo sa vyvíja, menia sa spoločenské systémy, veda napreduje 
míľovými krokmi, ale počas celého svojho vývinu ľudstvo potrebuje byť 
sýte, mať dostatok kvalitných potravín. A kto ich môže zabezpečiť? 
V poslednom období spoločnosť čoraz častejšie zabúda na správnu 
odpoveď. Správna odpoveď je len odvetvie, ktoré sa nazýva 
poľnohospodárstvo a ľudia, ktorí v ňom pracujú – teda farmári, roľníci, 
hospodári, „hnojári“, .... Pomenovanie nie je dôležité. Podstatné je, že 
bez výsledkov ich práce by sme žiť nemohli. 
 Z myšlienky, že je potrebné zdravo sa stravovať, vedieť dorobiť 
zdravé potraviny a vhodným spôsobom chovať zvieratá, vznikla aj súťaž, 
ktorá sa volala najskôr Súťaž o mlieku a neskôr bol názov doplnený na 
Mladý ekofarmár (Súťaž o mlieku). 
 História súťaže siaha do roku 1995. V Topoľčanoch vtedy ešte 
existovala družstevná mliekareň TRIJAV, v ktorej žiaci praxovali. Na 
žiadosť Strednej poľnohospodárskej školy v Topoľčanoch o sponzorský 
príspevok riaditeľ Ing. Augustín Kasala prišiel s výzvou, aby v škole 
vymysleli súťaž spojenú s mliekom a mliekareň ju bude sponzorovať. 
A nápad bol na svete. Začalo sa testom, ochutnávkou a určovaním mlieka 
a smotany, určovaním tukovosti a pridalo sa aj ručné a strojové dojenie 
a ošetrenie mlieka po nadojení. Žiakom sa súťaž zapáčila. Bola to pre nich 
škola hrou a keďže v marci je Svetový deň mlieka, o rok sa súťaž 



zopakovala, ale už rozšírená o praktické zručnosti v dojení kráv. Začala sa 
spolupráca s Výskumným ústavom živočíšnej výroby, Výskumným 
ústavom mliekarenským, Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou. 
S pomocou Ministerstva  školstva, krajského školského úradu a vďaka 
zanieteným pedagógom vznikol organizačný poriadok súťaže a v roku 
1999 sa na Strednej poľnohospodárskej škole v Školskom hospodárstve 
v Topoľčanoch konal nultý ročník Súťaže o mlieku. Zapojili sa do neho 
školy Nitrianskeho kraja. Prvý ročník sa konal znovu v Topoľčanoch. Prišli 
súťažiaci z poľnohospodárskych škôl z celého Slovenska – Topoľčany, 
Nitra, Komárno, Trnava, Holíč, Šahy, Pruské, Žilina, Zvolen, Kežmarok, 
Lipany, Michalovce, Lučenec.  
 Nové možnosti  pre skvalitnenie súťaže nastali od roku 2005, keď 
odborným gestorom súťaže sa stal Štátny inštitút odborného 
vzdelávania. V priebehu rokov sa súťaž samozrejme menila, vyvíjala, 
rozširovala, ale podstata zostala nezmenená: prepojiť teóriu s praxou, 
porovnať úroveň a obsah vzdelávania, rozšíriť vedomosti, zlepšiť 
zručnosti a získať kladný vzťah k budúcej profesii. Súťaž prispela však aj 
k lepšiemu vybaveniu škôl, doplneniu odbornej literatúry, výmene 
skúseností pri stretnutiach na krajských a celoštátnych kolách súťaže. 
S odstupom času môžeme povedať, že väčšina účastníkov celoštátnych 
kôl zostala verná poľnohospodárstvu.  Konkrétne minulý rok na 
celoštátnom kole v Kežmarku v priestoroch dojárne súťažiacich 
sprevádzal Ing. Marek Benč, ktorý úspešne reprezentoval Prešovský kraj 
v roku 2005 na celoštátnej súťaži v Lučenci.  
 Máme radosť, že Mladý ekofarmár oslavuje 22-te výročie. Patrí za 
to  vďaka zapáleným pedagógom, ktorí súťažiacich pripravujú v triednych, 
školských, krajských aj celoštátnych kolách často aj vo svojom voľnom 
čase, odborníkom z NPPC-VÚŽV a SPU, pracovníčkam ŠIOV- Odbor 
podpory smerovania mládeže, riaditeľom škôl a poľnohospodárskych 
podnikov, ktorí umožňujú, aby sa súťaž mohla realizovať v ich priestoroch 
a preberajú na seba zodpovednosť, aby všetko dobre dopadlo, členom 
komisií a samozrejme,  vďaka patrí aj súťažiacim, ktorí každým rokom 
podávajú lepšie výkony a presviedčajú nás, že mladí ľudia sú 
hviezdoslavovsky povedané „držiteľkou rána“. Nám zostáva len veriť, že 
v radoch dnešných súťažiacich sa nájdu ďalší pokračovatelia súťaže Mladý 
ekofarmár. 
 



 Dovoľte mi v závere zaželať Vám všetkým, aby ste súťaž touto 
online formou zvládli čo najlepšie, komisiám čo najobjektívnejšie 
hodnotenie, organizátorom veľa nadšenia a súťažiacim čo najviac 
úspechov. 

 
    prof. Ing. Vladimír Tančin, DrSc. 

predseda Celoštátnej odbornej komisie 
      Súťaže Mladý ekofarmár 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Príhovor riaditeľa SOŠ v Banskej Bystrici 
 
 
dovoľte mi, aby som sa Vám prihovoril pri príležitosti 
konania 22. ročníka celoštátnej súťaže Mladý 

ekofarmár.  
 
Srdečne Vás chcem pozdraviť aj v tejto dobe, keď sa v školách 
„stretávame“ iba on-line. Som veľmi rád, že ste sa rozhodli porovnať 
svoje odborné vedomosti aj týmto netradičným spôsobom.  
 
Naša škola, v ktorej sme sa mali na súťaži stretnúť má už 60 - ročnú 
tradíciu vo vzdelávaní v poľnohospodárstve. V posledných desaťročiach 
sme sa vyprofilovali na školu pre rozvoj vidieka a služieb s tým spojenými. 
 
Náš región bol odjakživa spätý s mliekom a medom, aj keď tu „ kraľovali“ 
tri banské mestá - Banská Bystrica, Banská Štiavnica a Kremnica. Sme 
najvidieckejší kraj na Slovensku, čomu niektorí pripisujú  istý handicap 
alebo nevýhodu. Z hľadiska ostatného sveta máme vysokú biodiverzitu 
rastlinstva a vnútrozemská klíma dáva našim produktom nevšedný buket, 
čo sa preukázalo  hlavne v medoch.  Je len otázka času, keď sa to prejaví 
aj v hodnotení kvality mlieka a jeho produktov. 
 
Chov dobytka a oviec je najzreteľnejšie spájaný s produkciou mlieka a 
mäsa. Mlieko ako aj mäso má svoju cenu, tá je určená trhom a dá sa 
vyčísliť. Dokonca existujú ekonómovia, ktorí z tohto stanovia aj 
spoločenský prínos poľnohospodárstva. Čo sa však nedá vyčísliť, je prínos 
spásania našich lúk a pasienkov pre budúcu kvalitu zeme,  krajinotvorbu,  
ako aj pre možnosť dôstojného prežitia našich ľudí na vidieku.  
Hromadný presun obyvateľov do miest spôsobí nové sociálne problémy 
na mestských sídliskách, ale aj na opustenom vidieku okupovanom 
neprispôsobenými občanmi. 
 
Vyspelé krajiny majú  prekvitajúci vidiek ako skutočný zdroj národného 
povedomia. 
 



Každý, kto hovorí o rozvoji cestovného ruchu na Slovensku, musí skončiť 
aj pri podpore chovu dobytka a oviec, podpore dôstojného žitia na 
vidieku, lebo opačná cesta je vopred odsúdená na neúspech. 
Aj keď všeobecný  názor   spoločnosti  na prínos tejto činnosti je 
vzdialený vyššie spomenutým úvahám a ani hospodárska politika 
posledných desaťročí nedospela k adekvátnej podpore a ochrane ľudí na 
vidieku,  je  povinnosťou  škôl toto nevyhnutné spojenie života ľudí a 
prírody udržiavať pre prospech obidvoch strán.                                                                                              
                                                                                                                                                                                         
                                                                                      Ing.  Pavel Fiľo                

riaditeľ SOŠ 
 

 

 



História víťazov  

Ročník Rok Organizátor Súťažiaci 

Nultý 1998 
SPoŠ a ŠkH 
Topoľčany 

1. Jozef Čižmár, SPoŠ Topoľčany 

I. 1999 
SPoŠ a ŠkH 
Topoľčany 

1. Michal Šípoš, SPoŠ Topoľčany 
2. Pavol Cibulka, SPoŠ Topoľčany 
3. Ján Sýkora, SPoŠ Zvolen 

II. 2000 
SPoŠ a  ŠkM 
Kežmarok 

1. René Ondreička, SOUP Pruské 
2. Milan Valent, SPoŠ Topoľčany 
3. Jaroslav Barľak, SPoŠ  Kežmarok 

III. 2001 
SPoŠ a  ŠkM 
Žilina 

1. Monika Habajová, SPoŠ Topoľčany 
2. Miroslav Kovárik, SPoŠ Žilina 
3. Milan Umrian, SPoŠ Žilina 

IV. 2003 
SPoŠ a  ŠkM 
Trnava 

1. Emília Dubnická, SPoŠ Lučenec 
2. Jozef Červeňanský, SPoŠ Nitra  
3. Štefan Valko, SPoŠ Levice 

V. 2004 
SPoŠ a  ŠkM 
Michalovce 

1. Magdaléna Mokráňová, SPoŠ  
    Topoľčany 
2. Rastislav Nepraš, SPoŠ Kežmarok 
3. Veronika Gašpieriková, SPoŠ Žilina 

VI. 2005 
SPoŠ a  ŠkH 
Lučenec 

1. Adriana Osová, SPoŠ Lučenec 
2. Jozef Kučera, SSŠ Zvolen 
3. Marek Benč, SPoŠ Kežmarok 

VII. 2006 
ZSŠ Zvolen 
a PD Očová 

1. Milan Ďurčov, SSŠ Zvolen 
2. Pavol Hudáček, SOUP Kežmarok 
3. Tomáš Dedík, ZSŠP Topoľčany 

VIII. 2007 
SPoŠ a ŠkH 
Topoľčany 

1. Milan Ďurčov, SSŠ Zvolen 
2. Peter Spišák, ZSŠP Topoľčany 
3. Jana Novotková, ZSŠP Topoľčany 

IX. 2008 
SPoŠ Žilina 
a PD Predmier 

1. Ľubica Bruchatá, ZSŠP Topoľčany 
2. Kristián Chodúr, SPoŠ Žilina 
3. Milan Ďurčov, SSŠ Zvolen 

X. 2009 
SPoŠ Kežmarok 
a Latera Poprad - 
Matejovce 

1.Ľubica Bruchatá, SOŠ Tovarnícka 1632, 
Topoľčany 
2. Ján Kovalčík, SOŠ Kušnierska, Kežmarok 



3. Dominika Tvrdoňová, SOŠ veterinárna Nitra 

XI. 2010 
SOŠ veterinárna 
Nitra 

1. Zuzana Chrienová, SOŠ veterinárna Nitra 
2. Tomáš Ďurina, SOŠ Topoľčany 
3. Matej Lupták, SOŠ B. Bystrica 

XII. 
 

2011 SOŠ PaSV Trnava 
1. Tomáš Ďurina, SOŠ Topoľčany 
2. Jaroslava Molnárová, SOŠ veterinárna Nitra 
3. Pavol Oberla, SOŠ Kežmarok 

XIII. 2012 SOŠ Pruské 
1. Stela Olejárová, SOŠ Kežmarok 
2. Pavol Oberla, SOŠ Kežmarok 
3. Jeannette Bališová, SOŠ PaSV Trnava 

XIV. 2013 SOŠ Kežmarok 
1. Martin Malatinec, SOŠ HSaO Zvolen 
2. Andrej Alaksa, SOŠ veterinárna Nitra 
3. Monika Čmelková, SOŠ veterinárna Nitra 

XV. 2014 
SOŠ Pod Bánošom 
Banská Bystrica 

1. Ľudmila Mojcherová, SOŠ Kežmarok 
2. Tadeáš Nebus, SOŠ Kežmarok 
3. Ľubica Oršulová, SOŠ veterinárna Nitra 

XVI. 2015 SOŠ Pruské 
1. Matej Banáš, SOŠPaSV Trnava 
2. Tomáš Baranovič, SOŠPaSV Levice 
3. Ľudmila Mojcherová, SOŠ Kežmarok 

XVII. 2016 
SOŠ veterinárna 
Nitra 

1. Barbora Gancárová, SOŠ Žilina 
2. Vladimír Latinák, SOŠ Banská Bystrica 
3. Nikolas Michalec, SOŠ Pruské 

XVIII. 2017 SOŠ Pruské 
1. Michaela Žabková, SOŠ pod Bánošom BB 
2. Barbora Gancárová, SOŠ PaSnV, Žilina 
3. Nikolas Michalec, SOŠ Pruské 

XIX. 2018 SOŠ Kežmarok 
1.  Lenka Žiaková, SOŠ veterinárna Nitra 
2. Michaela Žabková, SOŠ Pod Bánošom BB 
3. Patrícia Milcová, SOŠPaSV Žilina 

XX. 2019 
SOŠ veterinárna 
Nitra 

1.  Oľga Dominiková, SOŠ veterinárna Nitra 
2. Michaela Žabková, SOŠ Pod Bánošom BB 
3.  Kristrián Randár, SOŠ veterinárna Nitra 
 

 



Celoštátna odborná komisia  

Odborný a metodický gestor súťaže 
 
Ing. Vlasta Púchovská  
Odbor podpory smerovania mládeže 
Štátny inštitút odborného vzdelávania, Bellova 54/a, 837 63 Bratislava 
 
Predseda 
prof. Ing. Vladimír Tančin, DrSc.  
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum VÚŽV Nitra, 
Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky 
Slovenská poľnohospodárska univerzita FAPZ, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra 
 
Podpredseda 
PaedDr. Michal Uhrinčať, PhD. 
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum VÚŽV Nitra, 
Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky  

 
Tajomníčka 
Mgr. Janka Bočkayová 
Mojmírova 13, 955 01 Topoľčany  
 
Členovia 
doc. Ing. Margita Čanigová, CSc. 
Slovenská poľnohospodárska univerzita FBP, KHSŽP, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 
Nitra 
 
Ing. Martina Vršková, PhD. 
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum VÚŽV Nitra, 
Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky 
 
Ing. Eleonóra Boocová  
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, 
Predmestská 82, 010 01 Žilina 1 
Mgr. Ján Angelovič 
Stredná odborná škola, Kušnierska brána 349/2, 060 01 Kežmarok 



 
Rotujúci členovia realizačného tímu 
 
Ing. Pavel Fiľo 
Stredná odborná škola, Pod Bánošom, Banská Bystrica  
 
 

 
 



Zloženie odborných komisií 

Komisia č. 1 – Test o mlieku 

Predseda: Ing. Martina Vršková, PhD. 

Členovia:     Ing. Lucia Mačuhová, PhD. 
                      Mgr. Ján Angelovič 

Komisia č. 2 – Vlastné dojenie 

Predseda: PaedDr. Michal Uhrinčať, PhD. 

Členovia: Ing. Emília Joneková 
 Ing. Lucia Mačuhová, PhD. 

Komisia č. 3 – Laboratórne skúšky surového kravského mlieka 

Predseda: Ing. Viera Ducková, PhD.. 

Členovia:  Ing. Oľga Benčová 
  

Komisia č. 4 – Hodnotenie kvality mlieka  

Predseda:  Ing. Viera Ducková, PhD. 

Členovia:  Ing. Eleonóra Boocová 
 Ing. Martina Vršková, PhD. 
 
Komisia č. 5 – Rastlinná výroba a krmovinár 

Predseda:     Ing. Ľubica Rajčáková, PhD. 

Členovia        Ing. Jana Bujdáková 

Ing. Zuzana Zajacová 

 

Rozhodcovská komisia 

prof. Ing. Vladimír Tančin, DrSc. 

Ing. Pavel Fiľo 

Mgr. Janka Bočkayová  



Zoznam súťažiacich  

 

Zriaďovateľ Súťažiaci 

Nitriansky 
samosprávny kraj 
 

Zuzana Kubišová, Patrik Tóth, Vanesa Plevjaková 
SOŠ veterinárna, Drážovská 14,  Nitra 
Marek Mierny, Timotej Škreňo, Alex Vince 
SOŠ PaSV, Na Lúkach 18, Levice  

Trenčiansky  
samosprávny kraj 

Juraj Burdej, Jakub Liška, Alžbeta Turzová  
SOŠ Pruské 294 

Trnavský 
samosprávny kraj 

Daniel Tarabík, Daniel Kolník, Simona Bukvajová 
SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku, 
Zavarská 9, Trnava 

Prešovský 
samosprávny kraj 

Michaela Komiňáková, Miroslava Urbaňaková, 
Nikola Jannová 
SOŠ agropotravinárska a technická, Kušnierska brána  
349/02  Kežmarok 

Žilinský 
samosprávny kraj 

Kristína Bolcarovičová , Alžbeta Vlčková 
SOŠ polytechnická Liptovský Mikuláš, Demänovská 
cesta 669 
Róbert Štubendek, Monika  Kytková, Sára Líšková 
SOŠ PaSV, Predmestská 82, Žilina 

Košický 
samosprávny kraj 

 
- 

Banskobystrický 
samosprávny kraj 

Milan Vojtek, Lila Tóthová, Miroslav Predajniansky   
SOŠ Pod Bánošom 80, Banská Bystrica 

 

 



Časti súťaže a jej hodnotenie  

Bodové hodnotenie 
 

1. časť súťaže - vedomostný test 
Celkovo súťažiaci získa          
50 otázok x 1 bod                                       

                        0  – 50 bodov 
                        0  – 50 bodov 
 

2.  časť súťaže - vlastné dojenie 
Celkovo súťažiaci získa          
- hodnotenie tvaru vemena   
- hodnotenie vlastného dojenia z troch 
 videozáznamov  - pri každej ukážke sa hodnotí: 

• postup  
• pracovné úkony          

 

0  –   35 bodov 
0 – 5 bodov 
 
 
0 – 2 body 
0 – 8 bodov 

3. časť súťaže - laboratórne skúšky surového kravského mlieka 

Celkovo súťažiaci získa     
- stanovenie kyslosti mlieka titračnou metódou  
- určenie správnej mernej hmotnosti mlieka    
- Nk – test – dôkaz produktov zápalu  vemena   
   v mlieku                             
         

4. časť súťaže -hodnotenie kvality mlieka  
Celkovo súťažiaci získa         
triedy podľa znakov kvality mlieka                                               

0  – 14 bodov 
0 – 5 bodov 

0 – 5 bodov 
0 – 4 body 

 
 
0 – 5 bodov 
0    –  5 bodov 
 

  
5. časť súťaže  - rastlinná výroba a krmovinárstvo 
Celkovo súťažiaci získa          
- praktický výpočet 
- poznávanie osiva a krmovín                                        

0  – 15 bodov 
0  –  6 bodov 
0 –   9 bodov 

 
 

                                   



 
29.4.2021  štvrtok 
do 08.00            Kontrola pripojenia – online účastníkov, prezentácia 
8.30 – 9.00        Privítanie účastníkov a hostí, otvorenie celoštátnej 

súťaže Mladý ekofarmár   
9.00 – 9.15       Informácia o spôsobe a priebehu online prezentácií – 

SOŠ BB 
9.15 – 10.15     1. časť súťaže – test o mlieku  

 
10.20 –10.50    5. časť súťaže – rastlinná výroba (praktické výpočty 

z oblasti spotreby krmív) úloha –  s postupom riešenia  
Prestávka  
11.20 – 12.50      2. časť súťaže – vlastné dojenie – tri filmové ukážky  

 z poľnohospodárskej praxe, hodnotenie tvaru vemena 
12.50 – 13.30 Obedňajšia prestávka 
13.30 – 14.30 3.časť súťaže – laboratórne skúšky surového kravského  

mlieka (stanovenie kyslosti a mernej hmotnosti – 
výpočty a teoretické poznatky z problematiky) 

Prestávka  
14.45 – 14.50 4. časť súťaže - hodnotenie kvality mlieka 
Prestávka  
15.00 – 15.20 5. časť súťaže – rastlinná výroba - poznávanie osiva a  

 krmovín 
 
30.4.2021 piatok 
8.00 – 12.00 
 
9.00 – 10.00 

Pracovné zasadnutie komisií spracovanie výsledkových 
listín, tlač diplomov 
Odborná prednáška online – Strojové dojenie kráv 
a kvalita mlieka – lektor Prof. Ing. Vladimír Tančin, 
DrSc. 

12.00 – 12.30      Zhodnotenie celoštátnej súťaže, vyhlásenie výsledkov, 
odovzdanie putovného pohára 

 
 
Program súťaže 
 
28.4.2021 streda 
12.30 – 13.30          Kontrola pripojenia súťažiacich, hodnotiace komisie,  
                                   informácia o priebehu súťaže 



Členovia organizačného výboru celoštátnej súťaže 

 

1. Ing. Pavel Fiľo 

2. Ing. Jana Cavarová 

3. Mgr. Beáta Orješková 

4. Ing. Zuzana Pekařová 

5. Ing. Katarína Trizuliaková 

6. Ing. Emília Kupcová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Víta Vás hostiteľská škola  
 
Aký je rozdiel medzi životom a školou? V škole vás  naučia 
lekciu a potom dajú test.  Život vám dá test a odnesiete si           
z neho lekciu. 
 
Naša škola je jedinečná práve v tom, že svojim žiakom nedáva len testy, ale 
hlavne lekcie. Lekcie, pomocou ktorých sami objavia múdrosť na ceste, 
ktorej sa nedá vyhnúť. Na ceste, ktorú za nich nikto iný neprejde. 

Na úpätí kopca Bánoš pri vstupe do sídliska Rudlová-Sásová sa rozprestiera 
príjemný oku lahodiaci areál Strednej odbornej školy Pod Bánošom 
v Banskej Bystrici.  

Škola má 60 ročnú tradíciu, stala sa lídrom komplexného odborného 
vzdelávania v oblasti poľnohospodárstva, potravinárstva a služieb  na 
vidieku v regióne. 

Kvalitu školy potvrdzuje aj to, že všetky odbory školy sú od roku 2004 
certifikované anglickou medzinárodnou spoločnosťou IES (International 
Education Society). Posledný získaný rating školy je Vysoko erudovaná            
a profesionálne vedená vzdelávacia inštitúcia. 

Certifikovné nie sú iba odbory. Certifikát kvality v novembri 2019 získala aj 
samotná škola -  Certifikát ICI (International  Certification Institute). 

 



Možnosti štúdia na SOŠ  

Podnikateľ pre rozvoj vidieka 
Práve študenti tohto odboru získavajú tie 
správne vedomosti a praktické zručnosti, 
ktoré im umožňujú zúčastniť sa súťaže 
Mladý ekofarmár. 
Počas štvorročného štúdia sa žiaci 
vzdelávajú v oblasti rozvoja vidieka 
a služieb pre vidiek, chovu 
hospodárskych zvierat, pestovania 
rastlín, využitia mechanizačných 
prostriedkov, princípov podnikateľskej 

činnosti a jej ekonomických zákonitostí. Vzdelávanie smeruje k tomu, aby 
bolo dedičstvo rodinných fariem odovzdané do rúk mladých, moderných 
farmárov. 
 

Ďalšie možnosti štúdia 
 
Študijné odbory 

4553 K podnikateľ pre rozvoj vidieka 
6324 M manažment regionálneho cestovného ruchu 
4234 M podnikanie  v chovoch spoločenských, cudzokrajných a malých  

                 

 



Učebné odbory 
2977 H cukrár kuchár 
2978 H cukrár pekár 
2987 H 02 biochemik pre výrobu piva a sladu 
2954 H mäsiar 
4571 H záhradník 
4582 H včelár, včelárka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nadstavbové štúdium 
2952 L výroba potravín 
4512 L poľnohospodárstvo 
 
Pomaturitné štúdium 
4221 Q vidiecka turistika (3-ročné) 

 

 



 

 

 

Lokalizácia 

Názov školy:          Stredná odborná škola  

                                Pod Bánošom 80, 974 11 Banská Bystrica 

Web:                        www.sosbanbb.sk 

E-mail školy:           sos@sosbanbb.sk 

Telefón:                 +421 48 4724514 – sekretariát 

 


