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Vážené kolegyne, kolegovia, milí mladí priatelia, vážení hostia! 
 

Mlieko je vzácnou tekutinou. Mlieko a mliečne výrobky patria k základným 
potravinám vo výžive obyvateľstva. Som rád, že tohtoročné  celoštátne kolo 14. ročníka 
súťaže Mladý ekofarmár sa koná 25. - 27. marca 2013 v Strednej odbornej škole  na 
Kušnierskej bráne 349/2 v Kežmarku. Vyhlasovateľom súťaže je Ministerstvo školstva, 
vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a odborným garantom súťaže je Štátny 
inštitút odborného vzdelávania. Vlastná súťaž je zameraná na vedomosti a zručnosti 
súťažiacich, je tiež náročná na technické zabezpečenie spojené s poľnohospodárskou 
praxou. 
 
 
Vážení súťažiaci,  
 

želám Vám, aby ste všetky poznatky, vedomosti a zručnosti v maximálnej 
miere zužitkovali v súťaži o mlieku Mladý ekofarmár a dosiahli čo najlepšie 
umiestnenie. Som presvedčený, že súťaž naplní očakávania organizátorov a Štátneho 
inštitútu odborného vzdelávania. Najväčším vkladom tejto súťaže je, že za tie roky 
vyrástlo veľa kvalitných poľnohospodárskych odborníkov, ktorí svojou prácou robia 
dobré meno školám i sebe. Želám veľa síl všetkým, bez ktorých by sa takáto súťaž 
nemohla zorganizovať, tým, ktorí sa celý ten čas  venujú tejto peknej populárnej súťaži, 
aby aj ich nasledovníci pokračovali a zachovali úroveň a hlavne existenciu v ďalších 
desaťročiach. Dokonalá príprava reprezentuje nielen školu, ale aj všetkých jej 
účastníkov a spoluorganizátorov. 
 

Verím, že tento 14. ročník súťaže Mladý ekofarmár u všetkých zanechá 
nezabudnuteľné zážitky a do ďalších rokov prajem všetkým súťažiacim, komisiám 
a organizátorom veľa úspechov. Nech je to súťaž, na ktorú sa všetci tešia a na ktorú 
všetci spomínajú. 

 
Ďakujem vedeniu školy, že prijalo poverenie k organizácii tohto 

celoslovenského podujatia. Aj touto aktivitou sa škola snaží zlepšovať kvalitu 
a atraktívnosť svojho odborného zamerania v rámci regiónu. Želám Vám príjemný 
pobyt v našom Prešovskom kraji, osobné úspechy a vytúžené prvenstvo. 
                                                               

 
Ing. Karol Lacko, PhD.  

vedúci Odboru školstva PSK 
 

 

 

PRÍHOVOR VEDÚCEHO ODBORU ŠKOLSTVA 
PREŠOVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA 



 
 

 

 

 

Dámy a páni, vážení prítomní, 
 
   som rád, že Vás môžem osobne pozdraviť pri príležitosti celoslovenského kola 

súťaže Mladý ekofarmár, ktorá sa koná už po 14-krát. 
 

Navštívili ste mesto s bohatou históriou. Dejiny súčasného Kežmarku sa začali 
písať pred 742 rokmi, hoci archeologické nálezy svedčia o ďaleko staršom osídlení. 
Prvá písomná zmienka o osade na území Kežmarku je v listine kráľa Bela IV. z 15. 
júla 1251. Kežmarok vznikol zlúčením dvoch slovenských osád a jednej saskej osady. 
V r. 1269 získal mestské práva a za slobodné kráľovské mesto bol vyhlásený v r.1380 
na Bratislavskom sneme. 

 
      Na rozvoj Kežmarku mali vplyv okrem obchodu aj rozvinuté remeslá. V 15. až 19. 

storočí tu pôsobilo 36 cechov a 263 remeselníckych dielní, z ktorých mnohé patrili 
k unikátnym. Na tieto tradície nadviazalo mesto svojím najvýznamnejším podujatím, 
ktorým je medzinárodný festival Európske ľudové remeslo.  

 
Nielen remeslo a obchod, ale aj školstvo a kultúra majú takmer 700-ročné 

tradície. Školy, spolky a kultúrne inštitúcie sú spojené s významnými osobnosťami 
vedy, literatúry či umenia. Na tunajšom evanjelickom lýceu, ktoré malo charakter 
vysokej školy, študovali žiaci takmer z celej  Európy. Dnes sa v tejto národnej kultúrnej 
pamiatke nachádza najväčšia školská historická knižnica v strednej Európe.  

 
Teší ma, že na tieto tradície nadväzujú aj súčasné školy, nachádzajúce sa 

v meste Kežmarok, snažia sa vzdelávací proces stále zdokonaľovať, inovovať 
a využívať nové metódy vo vzdelávaní študentov. O tom svedčí aj poverenie 
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR k organizovaniu takejto významnej 
súťaže v celoslovenskom meradle práve na našej - kežmarskej SOŠ. Chcem teda pri 
tejto príležitosti poďakovať vedeniu školy za dôstojnú reprezentáciu mesta úrovňou 
súťaže a Vám, milí študenti, zaželať veľa úspechov a nech sa Vám darí. Verím, že si 
nájdete čas aj na prehliadku nášho historického mesta a radi sa opäť k nám niekedy 
vrátite. 

 
 
 

Ing. Igor Šajtlava 
primátor mesta Kežmarok 

 

 

 

PRÍHOVOR PRIMÁTORA 
MESTA KEŽMAROK 



PRÍHOVOR PREDSEDU 
CELOSLOVENSKEJ ODBORNEJ KOMISIE MLADÝ EKOFARMÁR 

 

 

 

Vážení účastníci celoslovenskej súťaže, 
 

som úprimne rád, že Vás môžem privítať na 14. ročníku celoslovenskej súťaže 
Mladý ekofarmár (Súťaže o mlieku), ktorá sa uskutočňuje v Strednej odbornej škole 
Kušnierska brána 349/2, Kežmarok s podporou praktickej realizácie súťaže v 
Poľnohospodárskom družstve podielnikov Kežmarok. Pri tejto príležitosti by som chcel 
pripomenúť, že aj napriek organizačným zmenám, ku ktorým došlo v poslednom období, 
škola v Kežmarku patrí medzi školy, ktoré významne prispievajú k organizácii 
celoslovenskej súťaže. Podmienky pre realizáciu súťaže a obetavosť pedagógov školy 
prispeli k tomu, že súťaž sa tu organizuje už tretíkrát. Nesmierne ma teší aj skutočnosť, 
že napriek zložitej dobe pre prvovýrobu mlieka a v neposlednom rade aj pre 
poľnohospodárske vzdelávanie, sa táto súťaž uskutočňuje v plnej sile a podpore 
zainteresovaných, za čo im patrí uznanie.  

Organizovanie tejto súťaže významne prispieva k pozdvihnutiu významu 
vzdelávania nových odborníkov nielen na úrovni školy, ale aj kraja či Slovenska. Potreba 
odborníkov, ktorí dokážu v podmienkach praxe odolávať neustále narastajúce tlaku čím 
ďalej tým prísnejších vládnych nariadení na kvalitu potravín v prospech konzumenta, je 
nepopierateľná. Je potrebné sa zamyslieť nad skutočnosťou, že bez odborného 
vzdelávania v oblasti poľnohospodárstva sa len veľmi ťažko podarí presadzovať do 
prvovýroby opatrenia, ktoré  zabezpečia vysokú kvalitu surovín živočíšneho pôvodu a ich 
hygienickú bezpečnosť. Uvedená súťaž je jednou z mála, ak nie jedinou, ktorá vytvára 
priestor pre súperenie študentov poľnohospodárskych škôl nielen v teoretických 
poznatkoch, ale predovšetkým na praktickej úrovni, kde sa dôraz kladie na zručnosť 
študentov pri manipulácii so zvieratami a v laboratóriu.  

Súťaž prispieva aj k určitej motivácii študentov vrátiť sa po skončení strednej 
alebo aj vysokej školy do praxe. V súčasnosti je prax v mnohom iná. V modernej 
prvovýrobe je veľa nových automatizovaných technológií a moderných prístupov 
v riadení chovu dojníc. Napríklad, objavujú sa dojacie plnoautomatizované systémy 
(roboty), ktoré si vyžadujú odborníkov so širokými technickými, počítačovými 
a biologickými vedomosťami.      

Rád by som sa zmienil aj o tom, že súťaž poskytuje súťažiacim a pedagogickým 
pracovníkom možnosť porovnať obsah  a úroveň vzdelávania na vlastných školách, 
vymeniť si skúsenosti a tiež obohatiť výučbu o nové poznatky, ktoré získali z odborných 
diskusií či prednášok odborníkov vedy a výskumu. Považujem za potrebné zdôrazniť, že 
súťaž prispieva k rastu osobnosti študenta a jeho schopnosti prezentovať svoje poznatky 
a vedomosti. Som presvedčený, že takto získané skúsenosti, predovšetkým pre 
maturantov, prispejú k úspešnému zmaturovaniu, uchádzaniu sa o možnosť štúdia na 
univerzitách či uplatneniu sa na trhu práce.  

Dovoľte mi v závere zaželať všetkým účastníkom 14. ročníka súťaže Mladý 
ekofarmár, aby sa v Kežmarku pod majestátnymi Vysokými Tatrami cítili čo najlepšie. 
Organizátorom prajem veľa nadšenia a súťažiacim čo najviac úspechov. 

 
                  doc. Ing. Vladimír Tančin, DrSc. 

   predseda celoslovenskej odbornej komisie  Mladý ekofarmár  
 



 

 

 

 

 

Vážené kolegyne, kolegovia, milí mladí priatelia! 

 

Keď  roku 2005 nám bolo Ministerstvom školstva SR  odstúpené poverenie na 
zabezpečovanie  celoslovenskej súťaže toho času pod názvom Súťaž o mlieku,  netušili 
sme, o akú zaujímavú a atraktívnu  súťaž  sa jedná.  

Vyhlasovateľom je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.  Štátny 
inštitút plní úlohu odborného gestora.  

Súťaž je zameraná na teoretické vedomosti  a manuálne zručnosti súťažiacich. Je 
osobitným nástrojom na zlepšovanie kvality a atraktívnosti  odborného  zamerania na 
poľnohospodárstvo, veterinárstvo, životné prostredie a ekológiu v poľnohospodárstve.  

Realizátor súťaže musí spĺňať špecifické  podmienky  a kritériá na technické 
a materiálne vybavenie s potrebou zabezpečenia dôležitej časti súťaže v  dojárni.  

Chcem preto poďakovať osobitne  vedeniu Strednej odbornej školy v Kežmarku  
pánovi riaditeľovi Ing. Stanislavovi Marhefkovi a pani Ing. Estere Jandovej, 
predsedníčke Poľnohospodárskeho družstva podielnikov v Kežmarku, za možnosť vstúpiť 
do priestorov ich dojárne a vykonať  najzaujímavejšiu časť súťaže – vlastné dojenie.    
 
Kolegovia, kolegyne, súťažiaci,   
 

verím, že  účasť na súťaži  Vám  prinesie  nové  zručnosti, skúsenosti a pozitívne 
poznania.  Som rada, že aj náš inštitút  svojou  úlohou  prispieva k naplneniu cieľov 
podujatia a želám Vám všetkým príjemný pobyt  v Kežmarku.    
 
 
 

Ing. Vlasta Púchovská,  
vedúca odboru tvorivosti mládeže 

Štátneho inštitútu odborného vzdelávania 
 

 

 

 

 

             PRÍHOVOR VEDÚCEJ ODBORU TVORIVOSTI MLÁDEŽE 
ŠTÁTNEHO INŠTITÚTU ODBORNÉHO VZDELÁVANIA 



PRÍHOVOR RIADITEĽA 
SOŠ, KUŠNIERSKA BRÁNA 349/2, KEŽMAROK 

 

 

 

 

 

Vážené kolegyne, kolegovia, milí študenti, 
 
 

som rád, že Vás môžem znovu po niekoľkých rokoch privítať na Strednej 
odbornej škole Kušnierska brána v meste Kežmarok na celoslovenskej súťaži 
„Mladý ekofarmár“. Naposledy v roku 2009 ešte vtedajšia Stredná odborná 
škola, Pradiarenská 1, zvládla túto úlohu na výbornú, no odvtedy sa dosť veľa 
vecí zmenilo. Vzhľadom na to, že spomínaná škola sa v roku 2011 stala 
súčasťou Strednej odbornej školy na Kušnierskej ulici a bolo stanovené 
dvojročné prechodné obdobie, znamená to, že v roku 2013 končí výučba 
žiakov v poľnohospodárskych odboroch na Ulici pradiarenská 1.  

Ako budete môcť vidieť, škola je plne funkčná, spĺňa všetky kritériá na 
výučbu žiakov, no čo jej chýba, sú to žiaci so zameraním na 
poľnohospodárstvo. Bohužiaľ, musím konštatovať, že je to len odzrkadlením 
záujmu slovenskej spoločnosti o poľnohospodárstvo. Ja však verím, že sa 
musí niečo zlomiť v našej spoločnosti, aby sa celková situácia zmenila. 
Otázkou však je, kedy to bude? O rok, dva, tri, či neskôr ...  

Ja som však idealista a verím v slová Antona Pavlova Čechova: „Keby 
každý človek na kúsku svojej zeme urobil všetko, čo môže urobiť, aká krásna 
by bola naša vlasť.“ 

 

Ing. Stanislav Marhefka 
riaditeľ Strednej odbornej školy 

Kušnierska brána 349/2 
Kežmarok 

 
 

 

 

 

 



P R O G R A M 
SÚŤAŽE MLADÝ EKOFARMÁR 2013 

 

 

 

 

25. marec 2013 (pondelok) 
do 18.00 príchod a ubytovanie účastníkov Školský internát Ul. Jakuba Kraya 8 
do 20.00 večera (neskôr nie je možné zabezpečiť) ŠI Ul. Jakuba Kraya 8 

26. marec 2013 (utorok) 
07.00 – 07.30 raňajky ŠI Ul. Jakuba Kraya 8 
08.00 – 09.00 prezentácia, zber potvrdení o beznákazovej  

situácii, kontrola zdravotných preukazov 
Pradiarenská 1 

08.30 – 09.00 zasadnutie SK a OHK  
09.00 – 09.30 obhliadka laboratória, BOZP  
09.30 – 10.00 slávnostné otvorenie Pradiarenská 1 
10.00 – 10.15 vyžrebovania poradia súťažiacich  
10.30 – 11.00 1. časť súťaže – test o mlieku  
11.00 – 12.00 prehliadka dojárne, BOZP PDP Kežmarok, Nad traťou 1 
12.00 – 12.30 ubytovanie, príprava  ŠI Ul. Jakuba Kraya 8 
12.30 – 13.00 obed   
13.00 – 13.40 presun a príprava 3. a 4. časti súťaže Pradiarenská 1 
14.00 – 18.00 3. a 4. časť súťaže   
15.00 – 15.15 olovrant  
18.00 – 18.30 presun na večeru   
18.30 – 19.15 večera   ŠI Ul. Jakuba Kraya 8 
19.30 beseda  workshop pre účastníkov ŠI Ul. Jakuba Kraya 8 

27. marec 2013 (streda) 
05.30                   budíček 
05.45                  odchod do poľnohospodárskeho podniku 

PDP Kežmarok 
05.45 – 06.00      príprava na dojenie 
06.00 – 08.00     2. časť súťaže – dojenie 
08.00 – 08.30     raňajky (ŠI Ul. Jakuba Kraya) 
09.00 – 12.00     exkurzia – Hniezdne - expozícia tradičných 

ľudových remesiel a liehovarníctva regiónu 
Severného Spiša 
 09.00 – 12.00      spracovanie výsledkov, zasadnutie SK 

12.15                   obed (ŠI Ul. Jakuba Kraya) 
12.45                   presun súťažiacich do Pradiarne 
13.00 – 14.00      vyhlásenie výsledkov, odovzdanie cien a 

slávnostné ukončenie súťaže 

Program exkurzie  
- spoznávanie histórie obce Hniezdne 
- spoznávanie tradičných ľudových 
remesiel v expozícii: pestovanie a 
spracovanie obilia, kováčstvo, 
debnárstvo, poľnohospodárske náradie 
od 12. storočia 
- prehliadka rafinérie na výrobu liehu s 
vysvetlením biochemických procesov, 
informácie o výrobe  
- exposhop a história vzniku severného 
Spiša  
- rezbárske skvosty v degustačnej 
miestnosti - jeden z najväčších drevených 
vyrezávaných obrazov v Európe 
- živé rezbárske a kováčske dielne 



ZLOŽENIE CELOSLOVENSKEJ ODBORNEJ KOMISIE  
MLADÝ EKOFARMÁR 

 

 

 

 

Predseda  
-  doc. Ing. Vladimír TANČIN, DrSc.  
   Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra, Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky  
 
Podpredseda  
-  Ing. Vladimír FOLTYS, PhD. 
   Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra, Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky  

 
Tajomníčka  
-  Mgr. Janka BOČKAYOVÁ   
   Stredná odborná škola,  Tovarnícka 1632, 955 29 Topoľčany 
 
Členovia 
 
 - Ing. Vlasta PÚCHOVSKÁ 
   Štátny inštitút odborného vzdelávania, Bellova 54/A, 833 63 Bratislava 
 
 - Eva BUGAJOVÁ 
   Štátny inštitút odborného vzdelávania, Bellova 54/A, 833 63 Bratislava 
 
- Ing. Margita ČANIGOVÁ, CSc. 
  Slovenská poľnohospodárska univerzita,  Tr.  A. Hlinku 2, 949 76 Nitra 
  
- PaedDr. Michal UHRINČAŤ, PhD. 
  Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra, Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky 
 
- Ing. Eleonóra BOÓCOVÁ 
  SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Predmestská 82, 010 01 Žilina 
 
- Mgr. Ján ANGELOVIČ 
  Stredná odborná škola, Kušnierska brána 349/2, 060 01 Kežmarok 
 
Rotujúci členovia 
 
- Ing. Stanislav MARHEFKA, riaditeľ školy 
  Stredná odborná škola, Kušnierska brána 349/2, 060 01 Kežmarok 
 
- Ing. Estera JANDOVÁ, predsedníčka 
  Poľnohospodárske družstvo podielnikov, Nad traťou 1, 060 01 Kežmarok 
 

 



ZLOŽENIE ODBORNÝCH KOMISIÍ  
SÚŤAŽE MLADÝ EKOFARMÁR 

ZLOŽENIE REALIZAČNÉHO TÍMU  
SÚŤAŽE MLADÝ EKOFARMÁR 

 

 
 

 
 
 

Komisia č. 1  – test o mlieku 
Predseda  Ing.  Vladimír Foltys, CSc. 
Členovia Ing. Anna Kišacová 
Komisia č. 2  –  vlastné dojenie      
Predseda PaedDr. Michal Uhrinčať, PhD. 
Členovia Ing. Emília Joneková, Ing. Janka Kočíková 
Komisia č. 3 – laboratórne skúšky surového kravského mlieka 
Predseda Ing. Viera Ducková, PhD. 
Členovia Ing. Eleonóra Boocová, Ing. Anna Kišacová 
Komisia č. 4 – hodnotenie kvality mlieka a degustačné skúšky 
Predseda doc. Ing. Margita Čanigová, CSc. 
Členovia Ing. Oľga Benčová, Ing. Anna Komorná 

 

 

 
 

 
 
 

Predseda Ing. Stanislav Marhefka 
Podpredseda Ing. Iveta Fodorová 
Koordinátor Mgr. Ján Angelovič 
Hospodárska komisia p. Beáta Závacká 
Stravovacia komisia p. Alžbeta Novanská 
Ubytovacia komisia p. Veronika Voláková 
Koordinácia prepravy p. Beáta Závacká 
Technická komisia Ing. Oľga Benčová 
Propagačná komisia Mgr. Ján Angelovič 
Kultúrna komisia Mgr. Krišandová, PhDr. Adriána Kurucová 
Spolupráca s médiami PaedDr. Nadežda Džopková 
Spracovanie výsledkov Mgr. Ján Angelovič + SK 



SÚŤAŽNÉ KOLÁ  
A HODNOTENIE SÚŤAŽE MLADÝ EKOFARMÁR 

 

 

 
 

SÚŤAŽNÉ KOLO 
Hodnotenie 
jednotlivých 
činností 

Počet 
bodov 
max. 

1. časť súťaže        
VEDOMOSTNÝ TEST 
vedomostný test o mlieku 30 otázok x 1b 30 
2. časť súťaže        
VLASTNÉ DOJENIE  

príprava pomôcok na dojenie   0 - 5 
príprava súťažiaceho na dojenie   0 - 2 
príprava stojiska  0 - 2 
kontrola zdravotného stavu vemena   0 - 5 
hodnotenie tvaru vemena   0 - 3 
hygiena vemena     0 - 6 
nasadenie súpravy a kontrola dojenia  0 - 6 
ukončenie dojenia     0 - 6 

35 

V prípade sprísnených zooveterinárnych opatrení 2. časť súťaže má 
tieto časti:                           
- príprava pomôcok na dojenie                                                    0 - 5 
- príprava súťažiaceho na dojenie                                               0 - 2 
- zloženie a rozloženie dojacieho stroja  
  na presnosť a čas                                                                      0 - 23 

 
30 

 

3. časť súťaže  
HODNOTENIE KVALITY MLIEKA A DEGUSTAČNÉ SKÚŠKY 
degustačné skúšky u 5 druhov mliečnych 
výrobkov 0 - 5 

stanovenie senzorických vlastností surového 
kravského mlieka 0 - 4 

druhové rozlíšenie mliek (kravské, kozie, ovčie) 0 - 3 
zatriedenie mlieka podľa znakov kvality mlieka 0 - 3 

15 

4. časť súťaže   
LABORATÓRNE SKÚŠKY SUROVÉHO KRAVSKÉHO MLIEKA         
určenie správnej mernej hmotnosti mlieka                0 - 7 
stanovenie kyslosti mlieka titračnou metódou             0 - 8 
N – test – dôkaz produktov zápalu vemena 
v mlieku     0 - 4 

19 

 



VÍŤAZI PREDCHÁDZAJÚCICH ROČNÍKOV 
SÚŤAŽE MLADÝ EKOFARMÁR 

 

 

 

 

 

Ročník Rok Organizátor Por. Súťažiaci Škola 

Nultý 1998 SPoŠ Topoľčany 1. Jozef Čižmár SPoŠ Topoľčany 
1. Michal Šípoš SPoŠ Topoľčany 
2. Pavol Cibulka SPoŠ Topoľčany I. 1999 SPoŠ Topoľčany 
3. Ján Sýkora SPoŠ Zvolen 
1. René Ondreička SOUP Pruské 
2. Milan Valent SPoŠ Topoľčany II. 2000 SPoŠ Kežmarok 
3. Jaroslav Barľák SPoŠ Kežmarok 
1. Monika Habajová SPoŠ Topoľčany 
2. Miroslav Kovárik SPoŠ Žilina III. 2001 SPoŠ Žilina 
3. Milan Umrian SPoŠ Žilina 
1. Emília Dubnická SPoŠ Lučenec 
2. Štefan Valko SPoŠ Levice IV. 2003 SPoŠ Trnava 
3. Jozef Červeňanský SPoŠ Nitra 
1. Magdaléna Mokráňová SPoŠ Topoľčany 
2. Rastislav Nepraš SPoŠ Kežmarok V. 2004 SPoŠ Žilina 
3. Veronika Gašpieriková SPoŠ Žilina 
1. Adriana Osová SPoŠ Lučenec 
2. Jozef Kučera SPoŠ Zvolen VI. 2005 SPoŠ Lučenec 
3. Marek Benč SPoŠ Kežmarok 
1. Milan Ďurčov SSŠ Zvolen 
2. Pavol Hudáček SOUP Kežmarok VII. 2006 SSŠ Zvolen 
3. Tomáš Dedík ZSŠP Topoľčany 
1. Milan Ďurčov SSŠ Zvolen 
2. Peter Spišák ZSŠP Topoľčany VIII. 2007 ZSŠP Topoľčany 
3. Jana Novotková ZSŠP Topoľčany 
1. Ľubica Bruchatá ZSSP Topoľčany 
2. Kristián Chodúr SPoŠ Žilina IX. 2008 SPoŠ Žilina 
3. Milan Ďurčov SSŠ Zvolen 
1. Ľubica Bruchatá SOŠTopoľčany 
2. Ján Kovalčík SOŠ Kežmarok X. 2009 SOŠ Kežmarok 
3. Dominika Tvrdoňová SOŠ vet Nitra 
1. Zuzana Chrienová SOŠ vet Nitra 
2. Tomáš Ďurina SOŠTopoľčany XI. 2010 SOŠ vet Nitra 
3. Matej Lupták SOŠ B. Bystrica 
1. Tomáš Ďurina SOŠTopoľčany 
2. Jaroslava Molnárová SOŠ vet Nitra XII. 2011 SOŠ PaSV Trnava 
3. Pavol Oberla SOŠ Kežmarok 
1. Stela Olejárová SOŠ Kežmarok 
2. Pavol Oberla SOŠ Kežmarok XIII. 2012 SOŠ Pruské 
3. Jeannette Bališová SOŠ PaSV Trnava 



PREDSTAVUJE  SA  REALIZÁTOR 
STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA KEŽMAROK 

Kušnierska brána 349/2 

 
 
 

 
 

 
 

Stredná odborná škola v Kežmarku za vyše 
šesťdesiat rokov svojej existencie hľadala 
a nachádzala optimálne podmienky na výchovu 
a vzdelávanie mladej generácie v podtatranskom 
regióne. Dokázala to najmä vďaka veľkému úsiliu 
tímu dobrých pedagógov, odborníkov, majstrov, 
technicko-hospodárskych pracovníkov, ktorí sa na 
príprave mladých ľudí podieľali a podieľajú. 

Naša v škola v Kežmarku na Ulici kušnierska 
brána 349/2  poskytuje vzdelanie mladým ľuďom podľa ich záujmu, želania 
a momentálnych potrieb. Za sebou má bohatú históriu a počas svojho trvania 
premenila mnohým rodičom i študentom  sny a túžby na skutočnosť.  
 Výchovno–vzdelávací proces prešiel a prechádza 
transformačnými zmenami kvalitatívneho charakteru  
a ponúka profesie v oblasti potravinárstva, poľnohospo-
dárstva, dopravy vo dvojročných i trojročných učebných 
odboroch, tiež vo štvorročných študijných odboroch a tí, ktorí 
sa rozhodnú zvýšiť si svoju kvalifikáciu maturitnou skúškou 
po absolvovaní trojročných učebných odborov, môžu 
pokračovať v dennom dvojročnom nadstavbovom štúdiu.  
 Naša škola sa  za posledné roky z prevažne poľnohospodárskych 
odborov vyprofilovala na školu s potravinárskymi a dopravnými odbormi, ku 
ktorým pribudli dva úplne nové študijné odbory - mechanik počítačových sietí 
a manažér výroby a kontroly v automobilovom priemysle. Po spojení so SOŠ 
na Pradiarenskej ulici  v roku 2011 pribudli ďalšie študijné odbory – 
agropodnikanie, ekonomika pôdohospodárstva a veterinárne zdravotníctvo 
a hygiena. 

Neoddeliteľnou súčasťou vyučovacieho procesu 
je praktické vyučovanie pod vedením majstrov 
odbornej výchovy, kde si žiaci osvojujú základné 
pracovné zručnosti, návyky a typické práce daného 
učebného odboru. Odborný výcvik v dielňach na 
Nižnej bráne, v Ľubici i pri školskom internáte nemá 
len charakter nácviku manuálnych činností, ale žiaci 
si v ňom osvojujú teoretické poznatky pri riešení 
zložitejších pracovných úloh. Od roku 2004 škola má 
zároveň vysunuté pracoviská v obciach Toporec, 

Hranovnica a Rakúsy pre žiakov dvojročných učebných odborov stavebná 
výroba, potravinárska výroba a praktická žena. 

 



 
Školu navštevujú aj žiaci zo vzdialenejších miest a obcí okresov Spišská 

Nová Ves, Levoča, Stará Ľubovňa i Liptovský Mikuláš a Ružomberok, ktorí sú 
ubytovaní v školskom internáte a jeho súčasťou je aj školská jedáleň, 
zabezpečujúca racionálnu stravu pre študentov i zamestnancov. Výchovno-
vzdelávaciu činnosť zabezpečujú tri pedagogické 
pracovníčky, ktoré svojím pedagogickým prístupom, 
odbornou spôsobilosťou a osobným príkladom 
skvalitňujú žiakom čas mimo vyučovania.   

V práci školy patrí stabilné miesto medzinárodnej 
spolupráci, spočívajúcej vo vzájomnom poznávaní 
histórie a súčasnosti družobných miest v Česku, Poľsku 
a Rakúsku. Výmenné pobyty sú zamerané na výmennú 
prax študentov v príslušných odboroch a zároveň 
nechýbajú ani športové akcie, návštevy pamätihodností 
a kultúrnych ustanovizní. 

Súčasťou vzdelávacieho procesu sú rôzne kurzy (plavecký, lyžiarsky, 
kurz na ochranu života a zdravia) a tí, ktorí dosiahnu stanovený vek, absolvujú 
vodičský kurz v našej autoškole a získajú oprávnenie skupín B a T.  

 Za zmienku stojí tradícia usporiadania 
Študentskej míle aj za účasti študentov 
z družobných škôl v Čechách a Poľsku, ktorou si 
symbolicky pripomíname Deň študentstva  
a Pedagogická päťka s podtitulom Behom proti 
fajčeniu pre pedagogických i nepedagogických 
zamestnancov školy, ale aj blízkeho okolia.  
    A aká bude budúcnosť našej školy? Závisí 

a závisieť to bude od toho, aké meno nám robia súčasní študenti, či sú, alebo 
nie sú spokojní s prácou učiteľov a majstrov odborného výcviku, lebo žiaci sú 
naši najdôležitejší hodnotitelia a kritici. 

Talent, vedomosti aj zručnosti našich študentov sa pretavili do úspechov 
v rôznych oblastiach. Študenti vydávajú školský časopis, zúčastňujú sa 
jazykových olympiád, študentskej odbornej činnosti, recitačných 
a vedomostných súťaží. Každoročne sa na popredných miestach umiestňujú 
v celoštátnom kole súťaže o mlieku Mladý ekofarmár, v odbore autoopravár v 
celoslovenskej súťaži Autoopravár Junior, v celoslovenských súťažiach v 
pečení chleba i sladkých dobrôt Bratislavský rožok, najlepšie výrobky 
z lístkového cesta, aj v domácich i medzinárodných gastronomických 
podujatiach Tatranský kuchár, Varenie bez hraníc. Veľkú aktivitu vyvíjajú 
študenti v športovej oblasti. Úspechy dosiahli v kolektívnych i individuálnych 
športoch, kde sa prebojovali do krajských i celoštátnych kôl. Za zmienku stojí 
aj účasť našich študentov v troch ročníkoch Interligy a účasti na triatlonovom 
preteku v Kladne.  

Do budúcnosti našou snahou bude zachovať to dobré, rokmi overené 
a zároveň adekvátne reagovať na súčasné potreby a trendy tak, aby škola 
predstavovala vhodnú a dôveryhodnú vzdelávaciu inštitúciu v podtatranskom 
regióne. 

 



PREDSTAVUJE  SA  REALIZÁTOR 
POĽNOHOSPODÁRSKE DRUŹSTVO PODIELNIKOV 

KEŽMAROK 

 

 

 
      

Poľnohospodárske družstvo 
podielnikov Kežmarok vzniklo 
postupným zlučovaním 
Jednotného roľníckeho družstva 
v Kežmarku s JRD Malý 
Slavkov, Stráne pod Tatrami, 
Mlynčeky a Rakúsy a v roku 
1973 sa k nim pričlenilo JRD 
Ľubica. Spolu obhospodarovalo 
asi 5 000 ha poľnohospo-
dárskej pôdy. V roku 1992 sa 
Ľubica odčlenila.  

 
V roku 1992  bolo družstvo pretransformované na Poľnohospodárske 

družstvo podielnikov Kežmarok. V súčasnosti obhospodaruje 2 870 ha 
poľnohospodárskej a ostatnej pôdy. 

 
Družstvo hospodári 

na pôde v katastrálnych 
územiach Kežmarok, 
Malý Slavkov, Rakúsy, 
Mlynčeky, Stráne pod 
Tatrami, Huncovce, 
Strážky, Spišská Belá 
a Tatranská Lomnica. 
Územie družstva spadá 
do Spišskej kotliny a je 
súčasťou jej popradskej časti. Celé územie je prevažne pahorkovitého rázu 
s pomerne širokými a hlbokými údoliami so svahovitosťou až do 25 stupňov. 

 
Na území družstva sa 

nachádzajú hlavne hnedé pôdy, 
čiastočne nivné a hnedé 
ilimerizované pôdy. Územie 
spadá do oblasti vlhkej, čo je 
charakteristické prevládajúcimi 
zrážkami. Družstvo má výhodnú 
vnútornú polohu, pretože 
pozemky vo vzťahu 
k hospodárskemu centru poľno- 

 
 



 
 
hospodárskeho podniku sú súmerne rozložené okolo hospodárskeho centra  
a nie sú od neho vzdialené viac ako 8 km. Nachádza sa v blízkosti dvoch 
okresných miest Kežmarok a Poprad. Má výhodu aj v tom, že sa nachádza 
v blízkosti  firiem spracovateľského priemyslu. 

 
Družstvo podniká hlavne v poľnohospodárskej prvovýrobe, a to 

v rastlinnej a aj živočíšnej výrobe. Poskytuje aj služby, ktoré sa týkajú hlavne  
poľnohospodárskych prác pre cudzie podniky a nevyužité objekty prenajíma 
cudzím subjektom. 

 
V rastlinnej výrobe na 1400 ha 

družstvo pestuje obilniny, a to 
tritikale, pšenicu ozimnú, jačmeň 
jarný, ovos a krmoviny na ornej 
pôde. V živočíšnej výrobe sa 
zaoberá chovom hovädzieho 
dobytka s dôrazom na chov kráv 
s trhovou produkciou  mlieka 
s uzavretým obratom stáda. Okrem 
toho chová kravy mäsového typu. 
V súčasnosti má 1 000 ks 
hovädzieho dobytka. 

  
Družstvo s 57 pracovníkmi dlhodobo dosahuje kladný hospodársky 

výsledok a je stabilným článkom v poľnohospodárskej prvovýrobe. 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                               Ing. Estera Jandová,          
predsedníčka PDP Kežmarok 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORIENTAČNÁ MAPA DEJISKA 
SÚŤAŽE MLADÝ EKOFARMÁR 

Pradiarenská 1 

Školský internát 
J. Kraya 8 

Stredná odborná škola, 
Kušnierska brána 349/2 

Poľnohospodárske 
družstvo podielnikov 
Nad traťou 1 

Spišská Belá 

Poprad 

Ľubica 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por Meno Škola 1. časť 2. časť 3. časť 4. časť Spolu 

1. Stela Olejárová SOŠ Kežmarok 29 33,00 12 18,0 92.00 
2. Pavol Oberla SOŠ Kežmarok 29 33,00 12 16,5 90,50 
3. Jeannette Bališová SOŠP Trnava 30 33,33 11 15,5 89,83 
7. Ján Bulava SOŠ Kežmarok 24 33,33 10 18,0 85,33 

10. Kristína Ženčuchová SOŠ Kežmarok 26 31,33 9 17,5 83,83 

v prvej desiatke štyria  študenti Strednej 
odbornej školy z Kežmarku 



Tatranská mliekareň, a. s. 

KEŽMAROK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŠTÁTNY  INŠTITÚT  ODBORNÉHO VZDELÁVANIA 
 

Bellova 54/A, 833 63 Bratislava  
 

ĎAKUJEME ZA POMOC  PRI  ORGANIZÁCII 
SÚŤAŽE MLADÝ EKOFARMÁR 

prehliadka o histórii, tradičných remeslách, 
výnimočnej zručnosti ľudí žijúcich na severnom 
Spiši, o histórii pestovania a spracovania  obilia  

 



 
Syráreň  

BEL  
SLOVENSKO, a. s. 

Michalovce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           Mediálny partner súťaže 
 

 

MIKULÁŠ POŤMÁK, súkromne hospodáriaci roľník, Kežmarok 

GEMERPLUS, s.r.o., Prievrana 73, Poltár 

 

 
EKOTREND Slovakia 

zväz ekologického 
poľnohospodárstva 

M. Hlaváčka 21, 054 01 Levoča 
www.ecotrend.sk 

Poľnohospodárske družstvo podielnikov  
K  E  Ž  M  A R  O  K 

Poľnohospodárske družstvo Goral 
VEĽKÁ FRANKOVÁ 

Poľnohospodárske družstvo 
NOVÁ ĽUBOVŇA 

DIEMER, s. r. o., Trenčín BIOMINT SLOVENSKO Neded 

http://www.ecotrend.sk


P O Z N Á M K Y 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA 
Kušnierska brána 349/2 

060 01  Kežmarok 
sekretariat@soskk.sk 

www.soskk.sk 
 

4-ROČNÉ ŠTUDIJNÉ ODBORY ukončené maturitnou skúškou 
2682 K mechanik počítačových sietí 
4236 M ekonomika pôdohospodárstva 
4243 M 03 mechanizácia pôdohospodárstva, technické služby 
4336 M 02 veterinárne zdravotníctvo a hygiena 
6405 K 04 pracovník marketingu, potravinárska výroba 
 
2-ROČNÉ NADSTAVBOVÉ ŠTÚDIUM 
2952 K  výroba potravín 
3757 K 01 dopravná prevádzka, cestná a mestská doprava 
4512 K  poľnohospodárstvo 
6403 K  podnikanie v remeslách a službách 
 
4-ROČNÉ UČEBNÉ ODBORY ukončené záverečnou skúškou 
2977 H cukrár kuchár 
2978 h cukrár pekár 
2956 H mäsiar kuchár 
 
3-ROČNÉ UČEBNÉ ODBORY ukončené záverečnou skúškou 
2487 H autoopravár 
2962 H  pekár 
2964 H cukrár 
3680 H podlahár 
 
2-ROČNÉ učebné odbory 
2982 F potravinárska výroba 
3161 F praktická žena 
3383 F spracovanie dreva 
3686 F stavebná výroba 
6449 F technické služby v autoservise 
 

mailto:sekretariat@soskk.sk

