
      BEZPEČNÉ DNI V PRÁCI 2022 

 
 

 

 

 

[Upútajte pozornosť čitateľa skvelým citátom z dokumentu alebo tento priestor využite na 

zdôraznenie kľúčovej idey. Ak chcete toto textové pole umiestniť kamkoľvek na stranu, stačí ho 

presunúť myšou.]  

                                „organizované pod záštitou ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky“ 
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Vážení pedagógovia, 

milí súťažiaci, 

vážené dámy, vážení páni, 

      dovoľte mi, aby som sa vám prihovoril pri príležitosti konania 4. ročníka celoslovenskej súťaže 

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

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

Súťaž sa po ročnej prestávke zapríčinenej epidémiou COVID-19 opätovne uskutočnila 

v priestoroch Strednej odbornej školy lesníckej v Prešove dňa 23.06.2022 vďaka ochote a zanietenému 

prístupu riaditeľa školy pána Ing. Miroslava Fuchsa, PhD., ktorému chcem touto cestou srdečne 

poďakovať.  

Záštitu nad súťažou prevzal minister práce, sociálnych vecí a rodiny pán Bc. Miroslav Krajniak, 
ktorý sa žiaľ nemohol súťaže zúčastniť osobne, ale prihovoril sa súťažiacim prostredníctvom video 
pozdravu. Generálnym partnerom podujatia bola Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 
Košice a Lesy SR, š.p. Banská Bystrica. 

       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 víťazným 

tímom mali rovnaký počet bodov až tri družstvá. Porota sa po dohode musela rozhodnúť na základe 

dodatočného kritéria, ktorým boli výsledky v poskytovaní predlekárskej prvej pomoci. 

        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 a vysokú 
úroveň. 

Taktiež ďakujem všetkým pedagógom, ktorí na stredných odborných školách vyhľadávajú 

žiakov s kreatívnym myslením a pripravujú ich na takéto podujatia. Preto si dovolím povedať, že 

víťazmi nie sú len tí, ktorí si prevzali ocenenia, ale všetci, ktorí sa tejto súťaže zúčastnili.  

 

Ing. Robert Staško 

predseda poroty 

odborový inšpektor BOZP 

Odborový zväz DREVO, LESY, VODA 
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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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PO VYNÚTENEJ PRESTÁVKE OPÄŤ V AKCII 

Myšlienku sprostredkovať informácie a súčasne preveriť vedomosti študentov stredných 

odborných škôl v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci nie v rámci školského vyučovania, ale 

v rámci mimoškolskej aktivity, sa podarilo Odborovému zväzu DREVO, LESY, VODA (OZ DLV) 

v spolupráci s medzinárodnou organizáciou podporujúcou udržateľné nakladanie s lesmi známou pod 

skratkou PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes) zastúpenie pre 

Slovensko zrealizovať zorganizovaním už 4. ročníka celoslovenskej súťaže o „Putovný pohár 

predsedníčky OZ DLV“ pod názvom „Bezpečné dni v práci“.  

Celoslovenská súťaž sa uskutočnila v priestoroch SOŠ lesníckej v Prešove 23.06.2022, pričom 

záštitu nad podujatím prevzal minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Bc. Milan Krajniak. 

Generálnym partnerom podujatia boli Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice a LESY SR, 

š.p. Banská Bystrica. Súťaž bola určená pre študentov 1.- 3. ročníkov stredných odborných škôl v rámci 

Slovenskej republiky, ktoré pripravujú budúcich zamestnancov v lesnom hospodárstve, 

drevospracujúcom priemysle a vodnom hospodárstve. Celoslovenskému kolu predchádzali školské 

kolá na zapojených stredných odborných školách.  

Celoslovenskej súťaže sa zúčastnilo 8 stredných odborných škôl. Medzi zúčastnenými školami 

nechýbalo bohaté zastúpenie stredných odborných škôl lesníckych, technických a stavebných.  

Celoslovenské kolo sa za prítomnosti partnerov, pedagógov a študentov odštartovalo 

príhovormi riaditeľa SOŠ lesníckej v Prešove Ing. Miroslava Fuchsa, PhD., ministra práce, sociálnych 

vecí a rodiny (video príhovor) Bc. Milana Krajniaka a ekonomického riaditeľa LESY SR, š.p. Ing. Dašana 

Lašáka. 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. Súťažiaci postupne súťažili v kategóriách družstiev a jednotlivcov.  

Víťazom v kategórií družstiev sa stala Stredná odborná škola stavebná Žilina. Na druhom 

mieste v kategórií družstiev sa umiestnila Stredná odborná škola technická Košice a na tretom mieste 

sa umiestnila Stredná odborná škola lesnícka Tvrdošín. 

Vynikajúci individuálny výkon podali žiaci Matúš Hronc, Patrik Comba a Tomáš Chmeliar. Súboj 

o prvé miesto bol tento rok mimoriadne vyrovnaný. V kategórií jednotlivci sa umiestnil na prvom 

mieste Matúš Hronc (SOŠ stavebná Žilina) so ziskom plného počtu bodov. Na druhom mieste sa 

umiestnil Tomáš Chmeliar (SOŠ lesnícka Prešov) so stratou iba 0,5 bodu. Na treťom mieste sa umiestnil 

Patrik Comba (SOŠ technická Košice) so stratou 1 bod na víťaza. 

  Zo strany účastníkov súťaže, pedagógov, partnerov a organizátorov - OZ DLV a PEFC sa súťaž 

stretla s veľkým úspechom a organizátori si vyslúžili aj poďakovanie za to, že zvolili vhodnú tému,  súťaž 

pripravili na vysokej odbornej a profesionálnej úrovni a dokázali spojiť budúcich lesníkov, technikov, 



      BEZPEČNÉ DNI V PRÁCI 2022 

 
 

 

stavbárov, vodohospodárov, zamestnancov vodárenských spoločností a drevárov, aby tak podporili 

záujem mladých ľudí o tak dôležitú súčasť ich budúceho profesionálneho pôsobenia akým je 

bezpochyby bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci.  

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

vyskúšať priamo v akcii aj praktické postupy pri poskytovaní prvej pomoci, či riešení pripravených 

modelových situácií BOZP v praxi.“ povedala hlavná organizátorka súťaže, predsedníčka OZ DLV JUDr. 

Vlasta Szabová, PhD. 

„Veríme, že vedomosti, ktoré súťažiaci nadobudli počas súťaže, si prenesú do svojho ďalšieho 

profesionálneho, ale aj osobného života. Súčasne vyslovujeme presvedčenie, že si v tej pravej chvíli 

spomenú na informáciu, ktorú získali vďaka účasti na  súťaži a zachránia tak zdravie alebo život svoj 

alebo svojho kolegu.“  dodala predsedníčka OZ DLV na záver.  

Žijeme v dobe, kedy si čoraz viac uvedomujeme, aké dôležité je mladým ľuďom poskytovať 

a sprostredkovávať nielen teoretické vedomosti, ale aj tie praktické skúsenosti z toho, čo je súčasťou 

bežného života človeka a zamestnanca. Snahou organizátorov bolo vytvoriť podmienky k tomu, aby  sa 

poznatky a praktické skúsenosti z tejto súťaže stali súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu 

prebiehajúceho na školách a pomohli pripraviť študentov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri 

práci pre vstup do profesionálneho života so zameraním na ochranu života a zdravia.  

Na záver môžeme konštatovať, že sa organizátorom súťaže podarilo v rámci témy bezpečnosti 

a ochrany zdravia pri práci úspešne prepojiť teoretickú prípravu študentov s praktickou; vzhľadom na 

priebeh a výsledky súťaže sa všetci účastníci zhodli na tom, že v roku 2023 sa chcú opätovne stretnúť 

na 5. ročníku súťaže „Bezpečné dni v práci“ a zabojovať o „Putovný pohár predsedníčka OZ DLV“, ktorý 

nateraz zostáva u celkového víťaza súťaže študentov SOŠ stavebnej v Žiline. 

  



      BEZPEČNÉ DNI V PRÁCI 2022 

 
 

 

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 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. Ing. Peter Gordiak, VVS, a.s. Košice  

3. Gabriela Liptáková, OZ DLV  

4. Beáta Jakubčová, SČK Prešov 

5. Ing. Daniel Hrabko, Inšpektorát práce Prešov 
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VÝSLEDKY SÚŤAŽE 

Poradie v kategórií – družstvá 

1. Stredná odborná škola stavebná Žilina   

a. Matúš Hronc 

b. Matúš Šány 

c. Tomáš Hyža 

2. Stredná odborná škola technická Košice  

a. Patrik Comba 

b. Branislav Daňko 

c. Dominik Mico 

3. Stredná odborná škola lesnícka Tvrdošín    

a. Matej Knapík 

b. Kristián Zboja 

c. Michal Jašušák 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poradie v kategórií – jednotlivci 

1. Matúš Hronc - Stredná odborná škola stavebná Žilina   

2. Tomáš Chmeliar - SOŠ technická v Prešove     

3. Patrik Comba - Stredná odborná škola technická Košice     

 

 

 

 

 

 



      BEZPEČNÉ DNI V PRÁCI 2022 

 
 

 

Vážený pán minister, vážení študenti a pedagógovia, vážení 

partneri 4. ročníka súťaže „Bezpečné dni v práci“,  

ako povedal Herbert Spencer ,,Hlavným účelom vzdelania nie je 

vedieť, ale konať“ a práve to bol dôvod realizácie 4. ročníka 

celoslovenskej súťaže ,,Bezpečné dni v práci“, aby sa študenti naučili 

nie len ,,vedieť“, ale najmä využiť svoje poznatky v praxi.   

V osobnom alebo neskôr v pracovnom živote študentov, ktorí sa 

zúčastnili súťaže, môžu nastať rôzne situácie, pri ktorých príde k 

ohrozeniu života a nás nesmierne teší, že môžeme byť súčasťou 

toho, že ich naučíme ako ľudský život zachrániť a zároveň správne 

konať.  

Ďakujeme vám pán minister práce, sociálnych vecí a rodiny, že ste 

boli významnou súčasťou súťaže tým, že bola zrealizovaná pod 

záštitou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky; ďakujeme všetkým 

študentom – účastníkom súťaže za vynikajúce vedomosti a znalosti; ďakujeme všetkým pedagógom 

zúčastnených stredných odborných skôl za to, pripravili študentov na jednotlivé súťažné disciplíny a ich 

spoločná príprava sa odzrkadlila vo vynikajúcich výsledkoch každého jedného študenta – účastníka 

súťaže; ďakujeme všetkým, ktorí nám poskytli svoje partnerstvo, vďaka ktorému sme mohli 

zorganizovať celú súťaž, oceniť tých najlepších študentov a motivovať všetkých účastníkov pre záujem 

o túto problematiku - bez Vás by to nebolo možné.  

 Veríme, že budete súčasťou tohto projektu aj nasledujúce roky a podporíte správnu myšlienku, aby sme 

mohli zrealizovať, tak nesmierne prospešnú celoslovenskú súťaž pre študentov stredných odborných 

škôl – 5. ročník ,,Bezpečné dni v práci“.  

Osobitné poďakovanie patrí p. Danielovi J. Krátkému a Mgr. Miroslave Hančákovej z Klubu 

akcionárov  Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti a.s. za krásny darček v podobe vystúpenia 

Folklórneho súboru ŠIŇAVA zo Sniny, ktorým obohatili program súťaže. 

Velikánske „ďakujem“ patrí aj p. Ing. Robertovi Staškovi, odborovému inšpektorovi BOZP 

Odborového zväzu DREVO, LESY, VODA, ktorý je odborným garantom projektu súťaže a všetkým 

kolegom – zamestnancom Odborového zväzu DREVO, LESY, VODA, ktorí 4. ročník súťaže 

zabezpečovali po organizačnej stránke.  

                                                                                                               

JUDr. Vlasta Szabová, PhD.  
                                                 Predsedníčka 
                          Odborový zväz DREVO, LESY, VODA  
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Partneri súťaže BEZPEČNÉ DNI V PRÁCI 2022 
(uvádzaní v abecednom poradí) 

 

Hlavné úlohy Inšpektorátu práce sú definované v par.7 ods.3 zákona 

č.125/2006 Z.z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 

82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Inšpektorát práce poskytuje o. i. 

pracovnoprávne poradenstvo a poradenstvo v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.  

Klub akcionárov Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. (VVS) 

bol založený mestami a obcami, ktoré sú akcionármi VVS. Úlohou 

Klubu akcionárove je o. i. chrániť práva a presadzovať záujmy 

akcionárov VVS.  

 

LESmedium.sk zabezpečuje masmediálne zastrešenie lesníckej 

problematiky. Nosnou činnosťou spoločnosti je vydávanie odborného 

lesníckeho časopisu LES & Letokruhy, ktorý prináša informácie týkajúce sa 

lesov, aktuálne noviny, praktické rady a rôzne zaujímavosti pre lesníkov, vlastníkov lesov, ako aj pre 

odberateľov drevnej hmoty.  

 

Štátny podnik LESY Slovenskej republiky je štátnym podnikom, ktorého hlavnou úlohou 

je spravovanie lesného a iného majetku vo vlastníctve Slovenskej republiky.  

 

 

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik  je rozčlenený na 12 organizačných zložiek. 

Organizačná zložka OZ Považie je jednou z tohto celku. Sídli v Trenčíne. Podľa 

sumárnych údajov k 1.1.2022 organizačná zložka OZ Považie  obhospodaruje lesné 

pozemky o celkovej výmere 72 330 ha. Člení sa na 8 lesných správ a 4 expedičné 

sklady.  

 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR zodpovedá za podporu 

zamestnanosti, sociálnu starostlivosť a fungovanie dôchodkového 

systému. Je dôležitým orgánom štátnej správy v oblasti sociálno-

právnej ochrany detí a koordinácie rodinnej politiky. 

 

NN je spoločnosť zaoberajúca sa poisťovníctvom a správou investícií.      

Svoje služby ponúka v 11 krajinách, významne je zastúpená najmä v Európe 

a v Japonsku. 
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PEFC (Program pre vzájomné uznávanie certifikácie lesov) je svetovo najväčší systém 

certifikácie lesov. Prostredníctvom svojich štandardov systém zabezpečuje, aby všetky 

environmentálne, sociálne a ekonomické prínosy lesov mohli využívať súčasné i budúce 

generácie. 

 

Cieľom Podtatranskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s. je 

zabezpečiť čo najväčšiu pripojenosť obyvateľstva na vodovodné a kanalizačné 

siete.  

 

 

Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s. zabezpečuje dodávku vody, 

prevádzku vodovodov, kanalizácií a čistiarní odpadových vôd v okresoch 

Poprad, Kežmarok, Stará Ľubovňa, Spišská Nová Ves, Levoča a Gelnica. 

 

Rettenmeier Tatra Timber, s. r. o. je najväčšia píla na Slovensku. Okrem 

skladu guľatiny, linky na spracovanie tenkej a hrubej hmoty, zariadenia 

na sušenie dreva a triediaceho zariadenia sa tu nachádza hobľovacia 

linka a linka na výrobu jednovrstvových panelov z masívneho dreva a viacúčelových drevených dosiek.  

 

SLOVENSKÁ LESNÍCKA KOMORA je neštátna, nepolitická a samosprávna inštitúcia, 

ktorej poslaním je uplatňovať oprávnené spoločné záujmy svojich členov pri tvorbe 

hospodárskej a sociálnej politiky a zúčastňovať sa na jej uskutočňovaní v záujme 

rozvoja a zveľaďovania lesníctva v Slovenskej republike. 

 

SLOVENSKÝ ČERVENÝ KRÍŽ Územný spolok Prešov, ktorý zabezpečuje a plní úlohy 

v oblasti prvej pomoci, sociálnej starostlivosti, darovania krvi, dobrovoľníctva, 

krízového manažmentu a humanitárnej pomoci, v rámci medzinárodného 

humanitárneho práva a pátracej služby.  

 

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 

je správca vodných tokov a povodí na Slovensku. Patrí medzi 

strategicky dôležité štátne podniky s upraveným spôsobom 

hospodárenia, pretože má v správe i majetok, ktorý podľa Ústavy SR (čl. 

4) je vo výhradnom vlastníctve štátu. Zabezpečuje starostlivosť o vodné toky a na nich vybudovaný 

hmotný investičný majetok, stará sa o kvantitu a kvalitu povrchových a podzemných vôd. 

 

https://sk.wikipedia.org/wiki/Vodn%C3%BD_tok
https://sk.wikipedia.org/wiki/Slovensko
https://sk.wikipedia.org/wiki/%C5%A0t%C3%A1tny_podnik
https://sk.wikipedia.org/wiki/%C3%9Astava_Slovenskej_republiky_(1992)
https://sk.wikipedia.org/wiki/Podzemn%C3%A1_voda


      BEZPEČNÉ DNI V PRÁCI 2022 

 
 

 

 SLOVWOOD Ružomberok a.s. je najväčšia obchodná spoločnosť na 

slovenskom trhu v oblasti obchodovania s drevnou hmotou 

a biomasou je súčasťou najväčšieho spracovateľa dreva na 

Slovensku,  a poskytuje svojim klientom (od vlastníkov  lesov až po spracovateľov) profesionálne 

a konkurencieschopné riešenia, pri zachovaní etických hodnôt  a trvalej udržateľnosti rozvoja lesov. 

 

SOREA, spol. s r. o. je najväčšia hotelová spoločnosť v Slovenskej 

republike, ktorá vznikla v roku 1993 a patrí k najvýznamnejším 

subjektom v cestovnom ruchu na Slovensku. Hotely, ktoré sú jej 

súčasťou sa nachádzajú v najatraktívnejších lokalitách Slovenska – vo Vysokých Tatrách, v Nízkych 

Tatrách, v Piešťanoch, v Bratislave a v Ľubovnianskych Kúpeľoch.  

 

SOŠ lesnícka Prešov je inšpiráciou a veľkým lákadlom pre tých, ktorí sa 

venujú ochrane prírodného bohatstva a všetkého, čo sa v prírode 

nachádza; vychováva nové generácie budúcich lesníkov.   

 

TREXIMA je výskumno-štatistická a poradenská spoločnosť, ktorá od roku 

1992 vyvíja a úspešne aplikuje nové, efektívne metódy v oblasti výskumu 

miezd, zamestnanosti, komplexnej produktivity, kolektívneho 

vyjednávania, vzdelávania, monitorovania pracovných a životných 

podmienok zamestnancov v SR. Je tvorcom národnej klasifikácie zamestnaní (KZAM, KZAM R, SK ISCO-

08) a jej plošnej implementácie na Slovensku. Zabezpečuje líderstvo vo vyhodnocovaní a predvídaní 

štruktúrnych zmien produkcie, služieb, profesijnej skladby a mobility ľudských zdrojov vychádzajúc 

z inovácií, digitalizácie a technologického pokroku, vrátane nových požiadaviek Industry 4.0 a Big Data. 

twd SK, s. r. o. podniká v trhovom prostredí, ktoré predstavuje 

producentov kvalitného nábytku a stavebno-stolárskych výrobkov 

s dobrým dizajnom, spoľahlivou konštrukciou a servisom v konkurencie 

schopnej cene. Jedná sa o rodinnú firmu, ktorá vznikla v roku 1993 a už 

desaťročia je úspešne etablovaná na obchodnom trhu.  

    
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. patrí 
k dominantným a stabilným spoločnostiam východoslovenského 

regiónu. Jej ambíciou je zlepšiť kvalitu života obyvateľstva v regióne 
pôsobnosti a to v dodávke kvalitnej pitnej vody verejnými vodovodmi ako aj v odvádzaní 

odpadových vôd verejnými kanalizáciami pre vyšší počet obyvateľov a ostatných odberateľov 
napojených na vodovodnú a kanalizačnú sieť. 

 

Členské spoločnosti Zväzu spracovateľov dreva SR sú predstaviteľmi 

odvetvia spracovania dreva alebo príbuzných odvetví, alebo predstavujú 

vedecko-výskumný potenciál, svojou činnosťou neznečisťujú životné 

prostredie a vyvíjajú množstvo proexportných aktivít. Cieľom ZSD SR je 

vykonávať činnosti v prospech odborných, hospodárskych, právnych a 

spoločenských záujmov svojich členov. 



      BEZPEČNÉ DNI V PRÁCI 2022 

 
 

 

 

 

 


