
 

   P r o p o z í c i e 

 

47. ročníka súťaže žiakov stredných odborných škôl v oblasti bezpečnosti a ochrany 

zdravia pri práci 

organizovanej Integrovaným odborovom zväze v roku 2022 

 

 

I.  

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA 

 

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

(ďalej len „BOZP“) organizuje a zabezpečuje Integrovaný odborový zväz (ďalej len „ 

IOZ“), v súčinnosti so Štátnym inštitútom odborného vzdelávania.  

2. Do celoštátneho kola súťaže sa môžu prihlásiť stredné odborné školy (ďalej len „škola“), 

v ktorých pôsobí odborová organizácia IOZ a školy oslovené IOZ. Škola prihlási 

jednotlivcov, ktorí sa umiestnili na prvých troch miestach v školskom kole. 

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

4. Na celoštátne kolo súťaže je stanovený dvojdňový časový limit. 

 

 

II. 

ORGANIZOVANIE SÚŤAŽE 

 

1. Súťaž žiakov pozostáva z dvoch kôl: 

a) školské 

b) celoštátne. 

2. Termíny konania jednotlivých kôl sú nasledovné: 

a) školské - do 15. apríla 2022 

b) celoštátne – 5. – 6. máj 2022. 

3. Školské kolá sa konajú na úrovni školy. Organizátorom je vedenie školy za spolupráce 

s IOZ. 

4. Celoštátne kolo súťaže organizuje a zabezpečuje IOZ. 

5. Súťaže v školských kolách sa môže zúčastniť ľubovoľný počet žiakov na základe 

dobrovoľnosti. Do celoštátneho kola po zaslaní záväznej prihlášky školy postúpia 

súťažiaci školského kola, ktorí sa umiestnili na prvých troch miestach (jednotlivci). 

6. V prípade, že súťažiaci umiestnení v školskom kole na I. až III. mieste sa z objektívnych 

príčin nemôžu zúčastniť celoštátneho kola súťaže, škola vyšle náhradníkov, ktorí sa 

umiestnili na IV. a ďalšom mieste školského kola. 

7. Do celoštátneho kola súťaže budú zaradení súťažiaci tých škôl, ktoré pošlú IOZ záväznú 

prihlášku do 15. apríla 2022  s vyhodnotením školského kola. 

8. Organizátor na základe výsledkov jednotlivcov v celoštátnom kole vyhlasuje: 

- prvých troch najúspešnejších jednotlivcov 

- prvé tri najúspešnejšie školy  

- prvé tri najlepšie stavebné školy 
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III.  

PRIEBEH SÚŤAŽE 

 

1. Pred začatím súťaže vylosuje predsedníčka IOZ za účasti dvoch členov organizačného 

štábu poradové čísla súťažiacich. Počet poradových čísiel bude zodpovedať počtu 

súťažiacich jednotlivcov. 

2. Súťažiaci jednotlivci budú súťažiť v poradí, v akom boli vylosovaní. Poradie im bude 

oznámené pred začatím súťaže. 

3. Vylosované poradie platí pre celý priebeh súťaže a nemožno ho meniť. 

4. Súťaž bude prebiehať v nasledujúcich okruhoch: 

A. Všeobecné predpisy na zabezpečenie BOZP zo 66 otázok (ústna odpoveď). 

B. Testová časť z 10 otázok (formou testu).  

C. Praktické simulované situácie.  

5. Súťažnú otázku z okruhu „A“ si vylosujú súťažiaci v poradí, v akom súťažia. Prvého 

súťažiaceho vylosuje predseda poroty a nasledujúceho vylosuje súťažiaci, ktorý ukončil 

prípravu a ide odpovedať. 

6. Na prípravu ústnej odpovede je stanovený časový limit do 2 minút, taký istý limit platí aj 

pre odpoveď. 

7. Počas priebehu súťaže platí zákaz vstupu medzi súťažiacich kohokoľvek, okrem 

organizátorov, ktorí plnia pracovné úlohy v súvislosti s priebehom súťaže a členov poroty.  

 

 

IV. 

POROTA 

 

1. Predsedu poroty (člen Komisie BOZP IOZ) a 4 členov poroty pre celoštátne kolo súťaže 

nominuje IOZ. 

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 

• Zástupca Úradu verejného zdravotníctva SR 

• Odborník z odboru BOZP za KOZ SR 

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

3. Porota hodnotí každú ústnu odpoveď súťažného okruhu „A“ ihneď po jej ukončení 

verejne.  

4. Výsledky testového okruhu „B“ a praktického okruhu „C“ vyhodnotí porota po ukončení 

všetkých súťažných okruhov.  

 

V.  

HODNOTENIE SÚŤAŽE 

 

1. Každý člen poroty hodnotí ústnu odpoveď súťažného okruhu „A“ súťažiaceho samostatne, 

hodnotením od 0 do 5 bodov. Potvrdenie počtu získaných bodov vyhlási predseda poroty 

ústne. 

2. V testovom okruhu „B“ získava súťažiaci 1 bod za každú správnu odpoveď, t. z. pri počte        

10 testových otázok získava max. 10 bodov. 

3. O priebehu a hodnotení praktického súťažného okruhu „C“ budú súťažiaci oboznámení 

v deň súťaže.   

4. Výsledky z každého súťažného okruhu zapisuje zapisovateľ na výsledkovú tabuľu.  
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5. V prípade, že niektorí súťažiaci získajú rovnaký počet bodov, rozhoduje o ich celkovom 

poradí vyšší počet bodov získaných v súťažnom okruhu „C“. Ak sa ani tak o prvých troch 

miestach nerozhodne, predseda poroty vylosuje spoločnú otázku pre súťažiacich               

s rovnakým počtom bodov. Porota na základe komplexnosti ich odpovedí na spoločnú 

otázku rozhodne o konečnom poradí súťažiacich.     

6. O poradí víťaznej školy rozhodne súčet bodov jeho súťažiacich jednotlivcov. V prípade 

rovnosti bodov sa postupuje ako pri hodnotení jednotlivcov (časť V., bod 5 týchto 

Propozícií). 

 

VI. 

PROTESTY 

 

1. Zodpovedný pedagóg príslušnej školy má právo podať protest proti hodnoteniu poroty 

svojich žiakov, a to predsedovi poroty po oficiálnom vyhlásení výsledkov, najneskôr do 

30 minút. 

2. O opodstatnenosti protestu rozhodne porota. 

 

VII. 

CENY A ODMENY 

 

1. V školských kolách organizátor rozhodne o cenách podľa vlastného uváženia a možnosti. 

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

a diplomy. 

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

diplom a vecné ceny. V prípade, že škola 3x po sebe získa Putovný pohár IOZ, zostáva 

tento trvalým majetkom príslušnej školy. 

4. Školy umiestnené na 2. a 3. mieste získavajú Ročníkový pohár IOZ a diplom. 

5. Najlepšia stavebná škola získava „Putovný pohár Prezidenta ZSPS“, diplom a vecné ceny. 

V prípade, že škola 3x po sebe získa „Putovný pohár Prezidenta ZSPS“, zostáva tento 

trvalým majetkom príslušnej školy. 

6. Stavebné školy umiestnené na 2. a 3. mieste získavajú „Ročníkový pohár IOZ“, 

„Ročníkový pohár prezidenta ZSPS“ a diplomy. 

7. Každý účastník súťaže získava účastnícky diplom a upomienkové predmety. 

 

VIII. 

FINANCOVANIE 

 

1. Náklady na súťaž celoštátneho kola sú hradené z rozpočtu IOZ, zo sponzorských 

príspevkov a darov právnických a fyzických osôb. 

2. Cestovné náklady zúčastnených žiakov a pedagógov, ako i ušlú mzdu hradí vysielajúca 

organizácia. 

3. Náklady porotcov hradí IOZ. 

 

IX. 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

Tieto propozície nadobúdajú platnosť a účinnosť schválením Predsedníctva IOZ dňa            

24. februára 2022 a týmto dňom  sa rušia doteraz platné Propozície. 

 

Bratislava, 24. február 2022 


