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 Dňa 16. mája 2013 sa v priestoroch Strednej odbornej školy, Tulipánová 2, Žilina, 

uskutočnilo súťažné podujatie – Celoslovenská súťaž žiakov stredných odborných škôl z vedomostí 

o predpisoch bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Išlo už o 39. ročník, ktorého 

organizátorom bol tak ako aj po iné roky Integrovaný odborový zväz a 

spoluorganizátorom tohto ročníka bola Nadácia Friedrich Ebert Stiftung. 

 Na pôde Strednej odbornej školy súťažiacich a organizátorov veľmi srdečne privítal jej 

riaditeľ, Ing. Jozef Ilčík, PhD. a celoslovenské kolo súťaže otvoril predseda Integrovaného 

odborového zväzu Ing. Dušan Barčík. 

 Aktérmi tohtoročnej súťaže boli trojčlenné súťažné tímy chlapcov a dievčat z 13 stredných 

odborných škôl, žiaci však súťažili každý sám za seba.  

Každoročne si prví traja víťazi - jednotlivci odnášajú hodnotné vecné ceny, v súťaži škôl 

víťazná škola získala Putovný pohár, Pohár ročníka súťaže a diplom, ostatní súťažiaci získali  diplomy 

spolu s darčekmi od sponzorov. 

 

                       
 

Ocenenia za súťaž jednotlivcov si prevzali títo žiaci: 

1. miesto: Dávid JENKUT       (Stredná odborná škola technická Prešov) 

2. miesto: Dávid BABINČÁK  (Stredná odborná škola dopravná Prešov) 

3. miesto: Mário KUNDRÁT   (Stredná odborná škola dopravná Prešov) 

Tradične boli ocenené aj stredné odborné školy, ktorých reprezentanti v súčte získali najviac 

bodov: 

1. miesto: Stredná odborná škola dopravná Prešov 

2. miesto: Stredná odborná škola technická Prešov 

3. miesto: Stredná odborná škola stavebná Žilina  

 Cenu spol. SOREA Bratislava získala Dominika Šuníková zo Strednej odbornej školy 

Prievidza a to víkendový pobyt pre dve osoby v hotely SOREA HUTNÍK, Tatranské Matliare.  

 

 Vedomostiam súťažiacich v tomto ročníku patrí hodnotenie  „vynikajúce“, škoda, že  

nemohli byť odmenení všetci súťažiaci rovnako hodnotnými cenami. No snáď ich to posunie ďalej, 

prihlásia sa aj nabudúce a zabojujú o lepšie miesto. 

 

Súťaž sponzorovali spoločnosti:    Československá obchodná banka  

Inžinierske stavby, a.s. Košice, člen skupiny COLAS 

                          ZO ECHOZ pri spol. Slovnaft Bratislava 

     Spol. SOREA Bratislava 

 

 


