
 

   P r o p o z í c i e 

 

46. ročníka súťaže žiakov stredných odborných škôl  

v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 

organizovanej Integrovaným odborovom zväzom v roku 2021 

 

I.  

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA 

 

1. Súťaž žiakov stredných odborných škôl v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 

(BOZP) organizuje a zabezpečuje Integrovaný odborový zväz (IOZ) pod záštitou ministra 

práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a Ministerstva školstva, vedy, 

výskumu a športu Slovenskej republiky v súčinnosti so Štátnym inštitútom odborného 

vzdelávania.  

2. Do celoštátneho kola súťaže sa môžu prihlásiť stredné odborné školy (škola),v ktorých 

pôsobí odborová organizácia IOZ a školy oslovené IOZ. Škola prihlási troch súťažiacich 

jednotlivcov. Nakoľko súťaž bude prebiehať ON LINE, nie je podmienkou organizovať 

školské kolá súťaže.  

3. Súťaž celoštátneho kola sa uskutoční za podmienky, že sa prihlási minimálne desať škôl. 

 

II. 

ORGANIZOVANIE SÚŤAŽE 

 

1. Súťaž žiakov pozostáva z jedného kola, a to celoštátneho.  

2. Žiaci súťažia ako jednotlivci. 

3. Termín konania celoštátneho kola súťaže je 11. máj 2021. 

4. Celoštátne kolo súťaže organizuje a zabezpečuje IOZ v súčinnosti s partnermi súťaže, za  

technickej podpory Centra vedecko-technických informácií SR, Školského výpočtového 

strediska Banská Bystrica (CVTI SR, ŠVS BB) - Štátneho inštitútu odborného 

vzdelávania (ŠIOV). 

5. Do celoštátneho kola súťaže budú zaradení súťažiaci tých škôl, ktoré zašlú IOZ záväznú 

prihlášku do 10. apríla 2021 spolu s podpísaným informovaným súhlasom so spracovaním 

osobných údajov v zmysle tlačiva „Informovaný súhlas dotknutej osoby“, resp. 

„Informovaný súhlas zákonného zástupcu dieťaťa“.  

6. Organizátor súťaže na základe výsledkov jednotlivcov v celoštátnom kole vyhlasuje: 

- školy umiestnené na prvých troch miestach 

- stavebné školy umiestnené na prvých troch miestach 

- najúspešnejších jednotlivcov umiestnených na prvých troch miestach. 

 

III. 

TECHNICKÉ POŽIADAVKY SÚŤAŽIACEHO ŽIAKA 

 

1. funkčný počítač / notebook, 

- funkčná webkamera, 

- funkčný mikrofón, 

- funkčné internetové pripojenie, rýchlosť pripojenia  

- funkčnú emailovú schránku, 
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- funkčné mobilné číslo žiaka, ktoré uvádza v prihláške (v prípade nutnosti spojenia sa 

s porotou)  

2. Webkamera a mikrofón môžu byť nahradené druhým pripojením cez mobilný telefón 

s funkčnou kamerou a mikrofónom. 

3. Komunikačné zariadenia a nástroje (hardvér a softvér pre súťažiaceho) zaisťuje 

vysielajúca škola. 

4. Žiak môže pri dištančnej forme súťažiť z domu alebo z vysielajúcej školy. 

5. Ak žiakovi zlyhá hardvér alebo pripojenie, bude diskvalifikovaný. O diskvalifikácii 

rozhodne porota súťaže. 

 

IV.  

PRIEBEH SÚŤAŽE 

 

1. Pred začiatkom súťaže budú súťažiacim vygenerované súťažné čísla počítačom platné pre 

celý priebeh súťaže. Každý súťažiaci bude vopred informovaný, pod akým súťažným 

číslom súťaží. Počet súťažných čísel bude zodpovedať počtu súťažiacich jednotlivcov. 

2. Súťaž bude prebiehať v nasledujúcich okruhoch: 

A. Otázky z legislatívnej úpravy BOZP (písomná odpoveď označením odpovede 

ÁNO alebo NIE).   

B. Testová časť (písomná odpoveď označením správnej odpovede A/B/C).  

C. Praktická časť (písomná odpoveď označením viacerých správnych odpovedí 

zobrazenej situácie). 

3. Na prípravu jednotlivých súťažných okruhov bude stanovený rovnaký časový limit pre 

každého súťažiaceho.  

4. Časový limit pre okruh „A“ je stanovaný na 20 minút. 

5. Časový limit pre okruh „B“ je stanovený na 15 minút.  

6. Časový limit pre okruh „C“ bude stanovený v deň súťaže.  

7. Medzi jednotlivými okruhmi bude prestávka v trvaní 5 minút. 

8. Pedagógovia zodpovedajú za objektívne – samostatné odpovede žiakov bez cudzej 

pomoci. 

9. Súťaž online sa realizuje prostredníctvom aplikácie MS Teams. Súťažiaci sa prihlási na 

link doručený v dostatočnom časovom predstihu organizátorom online pripojenia 

a technickej podpory.  Organizátorom pripojenia bude CVTI SR – ŠVS BB.   

 

V. 

POROTA 

 

1. Predsedu poroty a 2 členov poroty pre celoštátne kolo súťaže nominuje IOZ v súlade 

s bodom 2 tohto článku.  

2. V záujme objektívneho posudzovania znalostí súťažiacich musí byť porota zložená 

z odborníkov aktívne činných v oblasti BOZP: 

• Člen Komisie BOZP IOZ 

• Zástupca Národného  inšpektorátu práce 

• Odborník z odboru BOZP zo spol. GAJOS, s.r.o., Liptovský Mikuláš. 

3. Vyhodnotenie súťaže prebehne v deň súťaže, po ukončení všetkých súťažných okruhov 

ON LINE.  

4. Moderátor koordinuje v rámci programu  súťaž a časový harmonogram.    
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VI.  

HODNOTENIE A VYHODNOTENIE SÚŤAŽE 

 

1. Súťažné otázky budú žiakom generované počítačom.   

2. V teoretickej časti okruhu „A“ získa súťažiaci 1 bod za každú správnu odpoveď. 

3. V testovej časti okruhu „B“ získa súťažiaci 1 bod za každú správnu odpoveď. 

4. Praktická časť okruhu „C“ pozostáva v zisťovaní nedostatkov z praxe z predloženej 

prezentácie. Bodové hodnotenie bude súťažiacim oznámené pred začiatkom súťažného  

okruhu „C“.   

5. Výsledky z každej súťažnej časti budú nahodené do výsledkovej tabule, ktorú obdrží 

každá súťažiaca škola pri vyhodnotení súťaže. 

6. V prípade, že súťažiaci získajú rovnaký počet bodov, rozhoduje o ich celkovom poradí 

rýchlejší čas odoslania vyplnených súťažných okruhov.  

7. Hodnotený nebude žiak, ktorý bude diskvalifikovaný v zmysle čl. III, bod. 5. 

8. O poradí víťaznej školy rozhodne súčet bodov jej súťažiacich jednotlivcov. V prípade 

rovnosti bodov sa postupuje ako pri hodnotení jednotlivcov (čl. VI., bod 6 týchto 

Propozícií). 

9. Jednotlivé súťažné okruhy budú vyhodnotené porotou súťaže po ukončení všetkých 

súťažných okruhov. 

10. Presný čas vyhodnotenia súťaže bude oznámený v úvode súťaže predsedom poroty.  

 

VII. 

CENY A ODMENY 

 

1. Jednotlivci umiestnení na prvých troch miestach v celoštátnom kole získavajú vecné ceny 

a diplomy.   

2. V súťaži škôl víťazná škola získava „Putovný pohár IOZ“, „Ročníkový pohár IOZ“, 

diplom a vecnú cenu. 

3. Školy umiestnené na 2. a 3. mieste získajú „Ročníkové poháre IOZ“, diplomy a vecné 

ceny.  

4. Najlepšia stavebná škola získava „Putovný pohár Prezidenta Zväzu stavebných 

podnikateľov Slovenska (ZSPS)“, „Ročníkový pohár Prezidenta ZSPS“, diplom a vecné 

ceny.  

5. Stavebné školy umiestnené na 2. a 3. mieste získavajú „Ročníkové poháre Prezidenta 

ZSPS“ a diplomy.  

6. V prípade, že škola tri krát po sebe získa „Putovný pohár IOZ“ alebo „Putovný pohár 

Prezidenta ZSPS“, zostávajú tieto poháre trvalým majetkom príslušnej školy. 

7. Každý účastník súťaže získava účastnícky diplom. 

 

VIII. 

FINANCOVANIE 

Náklady na súťaž celoštátneho kola sú hradené z rozpočtu IOZ, z príspevkov partnerov súťaže 

a darov právnických a fyzických osôb. 

 

IX. 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

Tieto propozície nadobúdajú platnosť a účinnosť schválením Predsedníctva IOZ uznesením č. 

195 zo dňa 8. 3. 2021. 

 

V Bratislave, dňa 8. 3. 2021. 


