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Vec
Vyhlásenie 21. ročníka súťaže MladÍ' ekofarmár - Súťaž o mlieku

V súlade s Čl. 5 ods. 4 smernice Mini sterstva školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej
republiky (ďalej len "ministerstvo") číslo 23/20 17 o súťažiach, min isterstvo

vyh las uje

21. ročník súťaže Mlad)' ekofarmár - Súťaž o mlieku

Súťaž sa riadi organizačným por iadkom súťaže schváleným ministers tvom pod číslom

2017/13M6: l -I OEO s účinnosťou od l. januára 2018 .

Organizačným. technickým a finančným zabezpečením súťaže je poveren)' Štátny inštitút
odborného vzdel ávania, Bellova 54/a, Bratislava, (www.siov.sk).

Realizátorom celoštátneho kola súťaže je Stredná odborná škola, Pod Bánošom 80, 974 11
Banská Bystric a a uskutoční sa v dňoch 5. - 7. mája 2020.
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ORGAN IZA ČNO -TECHN ICKÉ POKYNY
pre zabezpečenie 21. ročníka súťaže Mladý ekofarmár - Súťaž o mlieku

V zmysle Smernice Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č . 23/2017
o súťažiach, vyhlasuje Ministerstvo školstva, vedy , výskumu a športu Slovenskej republiky 21. ročník

súťaže M ladý ekofarmár - Súťaž o mlieku.
Štátny inštitút odborného vzdelávania v spolupráci s Celoštátnou odbornou komisiou súťaže Mladý
ekofarmár - Súťaž o mlieku schválil 21. ročník súťaže v zameraní pre školy so študijnými odbormi
agropodnikanie, životné prostredie, veterinárne zdravotníctvo a hygiena a ďalšími odbormi
súvisiacimi s poľnohospod árstvom, potravinárstvom a ekológiou a zodpovedá za obsah a plnenie
Organizačno-technickýchpokynov v školskom roku 2019/2020.
Prí organizovaní, riadení a finančnom zabezpečení súťaže je potrebné dodržavaťO rga n i za čný

poriadok súťaže, ktorý schválilo Minísterstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR dňa 21. septembra
2017 pod číslom 2017/13646:1-10EO s účinnosťou od 1. januá ra 2018 .
Súťaž sa uskutoční v školských kolách, krajských kolách a vyv rcholi celoštátnou súťažou.

Terminy súťaž ných kôl sú záväzné a žiadame o ich dodržanie .

Školský rok 2019/2020

Školské kolá podla pokynov krajských komisií stredné odborné školy v SR
najneskôr
do 28. februára 2020

Výsledky z krajských kôl poslať
Krajské kolá rea liz ovať do 31. marca 2020

do 31. marca2020 na e-mail : l _ bo6ayov~ ::!

@nka.cavar{ä)gmail com,

St redná odborná škola
Pod Bánošom80, 974 11 Banská Bystríca
e-mail: sos\cvsosbanbb sk,
Riaditel: Ing. Pavel Filo

Celoštátne kolo tel. 048/4724514, 0905 lS3 476
e-mail: pafilo@vidlekbb.sk,

Pornohospodárske družstvo"Bukovina",
S. - 7. máj 2020 97655 Strelníky

Predseda : Ing. PeterMikulina
tel. 0910 955 050
e-mail: pdbukovlna.zootechnik@gmail.com,

Štátny inštitút odborného vzdelávania. Bellova
54/a, Bratislava, odbor podpory smerovania
mládeže, Bellova 54/a, 837 63 Bratislava
maiI:vlasta.puchovska@510v.sk,
eva.buga java@sJov.sk,

Predsedníctvo Celo štátn ej odbornej komisie Ml adý ekofarmár - Súťa ž o mliek u na zasadn utí 14.
júna 2019 schváli lo päť častí súťaže, bodové hodnotenie, postup ový kľ úč a met odické pokyny.



l.časť - test o mlieku
2 .časť - vlastné dojen ie
3 .časť - laboratórne skúšky surového kravského mlieka
4 .časť - hodnotenie kvality mlieka a degustačné skúšky
S .časť - rastlinná výroba

Postupový kľúč :

do celoslovenského kola postupujú z krajského kola súťažiac i , ktorí sa umiestn ili na 1. až 5. mieste.
V krajoch, kde sa nekonalo krajské kolo, postupujú za školu maximálne 2 súťažia ci .

Po skončení krajského kola (ak sa nekoná krajské kolo , tak po skončen í školského kola) predseda
krajskej komisie súťaže pošle zoznam postupujúcich do celoštátneho kola tajomníčke súťaže na
e-mail : l.boLkayova@atlas.sk , na tlačive " Zoznam postupujúcich do celoštátneho kola súťa že" a
realizátorovi celoštátneho kola súťaže na doménu školy podľa pokynov .
Predseda krajskej komi sie pošle zoznam postupujúcich spolu so správou z krajského a školských kôl
tajomn íčke celoštá tnej odbornej komisie. V správe je potrebné uviesť počet súťažia cich v školských
kolách, počet školských kôl, počet súťa žiac ich a zapojených škôl v krajskom kole.

Každý súťažiaci si so sebou prinesie :
Potvrdenie regionálnej veterinárnej a potravinovej správy o nákazovej situácii , pracovné oblečenie

dojiča a laboranta, zdravotný preukaz alebo osvedčenie o zdravotnej spôsobilosti pre prácu

s potravinami pre úče ly účasti na súťaž i v školskom roku 2019/2020, prehlásenie o poučení

o bezpečnost i prí práci, originál vypln enej a podpísanej prih lášky, vyhlásenie GDPR.
Počet účastnikov a ich zastúpenie v celoštátnej súťaži :

Z krajov postupuje na celoštátnu súťaž celkom maximálne 32 súťa žiacich, 18 č l e nov die lčích

odborných hodnotiacích komisi í, pedagogický sprievod, organizačný štáb školy, hostia, ostatní. Spolu
60 účastníkov.

Všetky potrebné ínformácie (prihlášky, zoznamy, ta b u ľky, metodické pokyny) budú zverejnené na
http:!{www.siov.sk - Odborná tvorívosť - Mladý ekofarmá r 2019/2020 .
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