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 Jubilejný 40. ročník súťaže sa konal v dňoch 6. a 7. mája 2014 v hoteli Sorea Titris 

Tatranská Lomnica, pod záštitou ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 

Dušana Čaploviča, za účasti 39 súťažiacich žiakov z 13 stredných odborných škôl. 

 Súťaž svojou účasťou poctili aj vzácni hostia a to,  okrem  ministra  školstva, vedy, výskumu 

a športu SR Dušana Čaploviča, za KOZ SR viceprezident 

Slavomír Manga, primátor mesta Vysoké Tatry Ján Mokoš 

a vedúci odboru školstva Prešovského samosprávneho kraja 

Karol Lacko. 
Aj tohtoročná súťaž sa mohla 

konať vďaka spoločnostiam, 

ktoré ju sponzorsky podporili 

a ich zástupcovia sa súťaže 

aj zúčastnili. 

 Za Zväz stavebných podnikateľov Slovenska prijal 

pozvanie prezident Zsolt Lukáč, ktorý po prvýkrát odovzdal 

najlepšej stavebnej škole ročníkový a putovný pohár prezidenta 

ZSPS ako aj hodnotné vecné ceny. Sme radi, že táto novinka sa stane tradíciou aj do budúcich  

ročníkov súťaže. 

 Ďalej  naše pozvanie prijali  za sponzorskú spoločnosť TREXIMA spol.  Bratislava 

manažérka úseku trhu práce a ľudských zdrojov Lucia Dítětová,  Jana Blaščáková, manažér 

externých sietí ČSOB, a.s., za Inštitút bezpečnosti práce Gabriela Fančovičová a Milan Fančovič, 

riaditeľ spoločnosti a v neposlednom rade Peter Toporcer za Sorea, hotelová spoločnosť, ktorý bol aj 

hostiteľom účastníkov súťaže. Mnohí z nich sa prihovorili k účastníkom akcie, ale hlavne k súťažiacim, 

zdôraznili dôležitosť oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a zaželali im veľa šťastia pri 

odpovediach. 

Tohtoročnej súťaže sa bohužiaľ pre 

pracovné povinnosti nemohli zúčastniť 

zástupcovia spoločností ZIPP 

BRATISLAVA,  Holcim (Slovensko) a. s.  a 

EUROVIA – CESTY, a.s., však  hladký 

a úspešný priebeh súťaže zaželali písomne.  

 

 

Všetkým sponzorom vyslovujeme veľké poďakovanie za ich podporu. 
 

Ocenenia za súťaž jednotlivcov si prevzali žiaci: 

1. miesto: Patrik ČIERNY (zo Strednej odbornej školy lesníckej Tvrdošín) 

2. miesto: Dalibor BOŠKO (zo Strednej odbornej školy Prievidza) 

3. miesto: Zuzana TUHARSKÁ (zo Spojenej školy Kremnička Banská Bystrica) 

 

Tradične boli ocenené aj stredné odborné školy, ktorých  

reprezentanti v súčte získali najviac bodov: 

1. miesto: Stredná odborná škola technická Prešov 

2. miesto: Stredná odborná škola Prievidza 

3. miesto: Stredná odborná škola stavebná Žilina 
 

Víťazom  -  najúspešnejšou   strednou   odbornou   školou 

stavebnou sa stala Stredná odborná škola technická Prešov.  

 


