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Vyhlasovateľ: Ministerstvo školstva SR 
Organizátor: SOŠ APaT, Kušnierska brána 349/2, Kežmarok 
Účastníci: žiaci odboru veterinárne zdravotníctvo a hygiena 

Predseda školskej komisie: Ing. Stanislav Marhefka 
 

Školské kolo súťaže 
 

MLADÝ EKOFARMÁR 2021 
 

Žiaci III. a IV. ročníka odboru veterinárne zdravotníctvo a hygiena – súťaž sa realizuje 
dištančným spôsobom on-line  
 štartovných čísel budú pridelené podľa školskej evidencie žiaka 
 

1. časť súťaže: Test o mlieku   
 max. 50 bodov, čas 60 min. 
- Ing. Chovancová, Ing. V. Dziaková – on-line  
 
 

2. časť súťaže:  
Vlastné dojenie – hodnotenie postupov dojenia formou analýzy 3 filmových ukážok. 
max. 35 bodov  
- Ing. V. Dziaková, Ing. M.Maro, on-line 
 

3. Časť súťaže: Laboratórne skúšky surového kravského mlieka   
max.15 bodov , čas 24 min. 
- Ing. M. Lachová, Ing. K.Chovancová on-line 
-  laboratórium vet. č. 20 
Úloha č. 1: Určenie správnej mernej hmotnosti mlieka – max. 7 bodov, čas 12 min. 
Úloha č. 2: Stanovenie kyslosti mlieka titračnou metódou podľa Soxhlet – Henkela - max. 8 bodov, čas 
12 minút 
 

4. Časť súťaže: Rastlinná výroba  
Max. 14 bodov 
- Ing. V. Dziaková, Ing. M. Lachová  on-line 
Úloha č.1: Praktický výpočet – max. 5 bodov, čas 10 min. 
Úloha č.2: Rozbor lúčneho porastu– max. 5 bodov, čas 10 min. 
Úloha č.3: Poznávanie osiva a krmovín – max. 4 body čas 10 min. 
 
 

Spracovanie výsledkov  a rozmnoženie výsledkovej listiny  
- Ing. I. Fodorová 
 

Vyhodnotenie 
- diplomy – p. O. Maitner 
- prihláška + vyhodnotenie organizátorovi celoslovenského kola – Ing. I. Fodorová 
 

Zabezpečenie veterinárnych potvrdení 
- na celoslovenské kolo: Ing. I. Fodorová 
 

Fotodokumentácia a zverejnenie výsledkov na www- stránke  
 p.O. Maitner 
 

Propagácia  
- propozície, prezenčné listiny, hodnotiace tabuľky, www školy – Ing. Iveta Fodorová 
 



ORGANIZAČNÝ VÝBOR 
   

Ing. Ing. Iveta Fodorová                  predseda organizačného výboru                         
  

Ing. Kamila Chovancová                 odborno-metodické zabezpečenie   
Ing. Martina Lachová                       a technické zabezpečenie súťaže 
Ing. Veronika Dziaková  
Ing. Michal Maro 
 

 
1. Súťaže sa môžu zúčastniť každý žiak III. a IV ročníka, študijného odboru veterinárne zdravotníctvo 
a hygiena. 
 
2. Každý súťažiaci si  so sebou prinesie : 
- zdravotný preukaz alebo osvedčenie o zdravotnej spôsobilosti pre prácu s potravinami pre účely 
účasti na súťaži  
- pracovné oblečenie dojiča a laboranta 
- písacie potreby 
- prehlásenie o poučení o bezpečnosti pri práci 
 
3. Postupový kľúč: - do celoštátneho kola, ktoré sa uskutoční  v dňoch 28. –30. apríl 2021 v SOŠ 
Pod Bánošom 80 v Banskej Bystrici. Postupujú za školu maximálne 3 žiaci. 
 
4. Metodické pokyny pre súťaž, organizačno-technické pokyny, okruhy otázok a prihláška: www.siov.sk 
/odborná tvorivosť/. 
 
5. Po skončení školského kola predseda školskej komisie súťaže:  
- vyplní v prihláške údaje za jednotlivé kolá a potvrdí ich svojim podpisom. Postupujúci odovzdá 
vyplnenú a potvrdenú prihlášku pri prezentácii na celoslovenskom kole. 
- pošle zoznam postupujúcich spolu so správou zo školského kola tajomníčke Slovenskej komisie 
a organizátorovi zoznam postupujúcich. V krajoch kde sa nekonalo školské kolo, postupujú 3 žiaci , 
korí sa umiestnili na 1. až 5. mieste. V správe je potrebné uviesť počet súťažiacich v školskom kole,  
prípadné návrhy a pripomienky, kópie testov súťažiacich s najvyšším a najnižším počtom bodov. 
Tabuľku a zoznam súťažiacich do celoslovenského kola zaslať  do 31. 03. 2021  na e-mailové adresy 
j.bockayova@atlas.sk, janka.cavar@gmail.com        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ing. Stanislav Marhefka 
                              riaditeľ školy 

http://www.siov.sk/
mailto:j.bockayova@atlas.sk

