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Organizačný poriadok 

súťaže mladých zdravotníkov prvej pomoci  

 

 

Vyhlasovateľ: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 

Usporiadateľ: Slovenský Červený kríž 

 

Tento organizačný poriadok je vypracovaný v súlade so smernicou Ministerstva 

školstva, vedy, výskumu a športu  Slovenskej republiky č. 23/ 2017 o súťažiach.  

 

Čl. 1 

Poslanie súťaže 

 

Poslaním súťaže žiakov základných a stredných škôl je overenie teoretických vedomostí 

a praktických zručností v poskytovaní prvej pomoci, ktorá: 

      a)  rozvíja tvorivé odborno-teoretické vedomosti a odborno-praktické schopnosti žiakov, 

b)  vedie žiakov k samostatnosti a upevňuje ich záujem o sebavzdelávanie, 

c) prispieva k účelnému a efektívnemu využívanie voľného času žiakov, 

d) napomáha vytváraniu pozitívnych morálnych vlastností žiakov vo vzťahu 

k poskytnutiu pomoci starším osobám alebo osobám pri náhlej zmene zdravotného 

stavu, úrazoch a dopravných nehodách, 

e) rozvíja a upevňuje vzájomné vzťahy, formuje kolektívnu zodpovednosť, vytvára 

konkurenčné prostredie na vzájomné porovnávanie svojich schopností, zručností 

a vedomostí, 

f) vytvára pre školy a pre pedagogických zamestnancov konkurenčné prostredie na 

hodnotenie a porovnávanie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu v jednotlivých 

školách, 

g) vytvára podmienky pre výchovu mladých dobrovoľníkov Slovenského Červeného 

kríža (ďalej len SČK) pre plnenie úloh SČK vyplývajúcich z jeho poslania najmä 

v oblastiach poskytovania zdravotníckych, záchranných, sociálnych a humanitárnych 

služieb ako aj v bezpríspevkovom darcovstve krvi. 

 

 

Čl. 2 

Charakter súťaže 

 

1) Súťaže sú dobrovoľnou záujmovou činnosťou žiakov na školách. Sú založené na 

systematickej práci s deťmi a mládežou, realizovanej v rôznych vyučovacích predmetoch a pri 

dopravnej výchove na detských dopravných ihriskách. 

 

2) Súťaž sa organizuje spravidla mimo vyučovania. Podporuje súťaživosť, napomáha rozvíjať 

osobné a charakterové vlastnosti žiakov, rozširuje vedomosti a zručnosti mladých ľudí. 

 

3) Činnosť pedagógov a žiakov škôl spojená so súťažami, prípravou na súťaže, členstvom 

v odborných komisiách, sa hodnotí ako činnosť, ktorá priamo súvisí s výchovno-vzdelávacím 

procesom na školách. Školy a ich zriaďovatelia vytvárajú podmienky pre súťaže, organizujú 

súťaže, podporujú zapojenie sa žiakov do súťaží a účasť pedagógov na odborných seminároch 

a podujatiach súvisiacich s prípravou žiakov na súťaže. Aktívnu účasť pedagógov školy 

zriaďovatelia započítavajú do ich hodnotenia a primerane morálne a finančne oceňujú. 
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Čl. 3 

Štruktúra a riadenie súťaže 

 

1) Súťaž má postupový charakter, sú organizované územné, krajské a celoslovenské kolá 

súťaží v dvoch kategóriách a stupňoch 

    - družstvá mladých zdravotníkov I. a II. stupeň (ďalej len „DMZ I, II“), 

    - družstvá prvej pomoci mládeže (ďalej len „DPP M“). 

 

2) Školské kolá súťaží organizujú školy na základe ich dobrovoľnosti. 

 

3) Územné kolá súťaží organizujú Územné spolky SČK (ďalej len „ÚzS SČK“) v spolupráci 

so základnými a strednými školami.  

 

4) Krajské kolá súťaží organizujú ÚzS SČK na základe poverenia Ústredného sekretariátu 

SČK (ďalej len „US SČK“), v súlade s písomnou dohodou s príslušným orgánom štátnej 

správy.  

 

5) Organizovaním celoslovenského kola súťaže poveruje ministerstvo školstva ÚS SČK, ktoré 

po dohode v spolupráci s príslušnou školou, školským zariadením alebo priamo riadenou 

organizáciu v rezorte školstva preberá zodpovednosť za zabezpečenie kvalitného 

a nerušeného priebehu súťaže, ako aj vhodných ubytovacích, stravovacích a súťažných 

podmienok pre účastníkov a rozhodcov súťaže. 

 

Čl. 4 

Organizačné zabezpečenie súťaže 

 

1) Vyhlásenie termínov konania územných, krajských a celoslovenského kola súťaží vykoná 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky(ďalej len „ministerstvo“) 

a Ústredný sekretariát SČK do konca I. polroku prebiehajúceho školského roku. 

 

2) Územné spolky SČK a poverená škola, školská organizácia alebo organizácia rezortu 

školstva, stanovia konkrétne termíny konania súťaží tak, aby bola dodržaná ich postupnosť 

- územné kolá do konca mája, 

- krajské kolá do 10. júna a 

- celoslovenské kolá do 20. júna prebiehajúceho školského roku. 

 

3) Slovenský Červený kríž k organizovaniu súťaží prvej pomoci vydal smernicu SČK            

č. 11/2017, v ktorej sú stanovené záväzné podmienky organizovania súťaží, podmienky účasti 

a zloženie súťažných družstiev, zboru rozhodcov, súťažné disciplíny a ich pravidlá, 

vyhodnotenie súťaží a ich materiálne a finančné zabezpečenie. Táto smernica tvorí 

neoddeliteľnú prílohu tohto organizačného poriadku. 

 

Čl. 5 

Podmienky účasti v súťaži 

 

1) Súťaže družstiev sa zúčastňujú žiaci základných škôl alebo osemročných gymnázií v dvoch 

vekových kategóriách: 

- DMZ I stupňa: žiaci 3. až 5. ročníkov ZŠ 

- DMZ II. stupňa: žiaci 6. až 9. ročníkov ZŠ alebo žiaci 2. až 4. ročníkov osemročných 

gymnázií. 
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Žiaci nemusia byť z jednej triedy ani z jedného ročníka. 

 

2) Súťaže družstiev sa zúčastňujú žiaci stredných škôl alebo žiaci 5. až 8. ročníkov 

osemročných gymnázií.  

Súťaže sa nemôžu zúčastniť žiaci stredných zdravotníckych škôl. 

 

3) Podmienkou účasti žiaka vo vyšších kolách súťaže je jeho účasť v nižších kolách súťaže 

v súlade s organizačným poriadkom súťaže. 

 

4) Vysielajúca organizácia (škola, ÚzS SČK) predloží organizátorovi súťaže 

a) súpisku družstva vyplnenú a potvrdenú školou, alebo inou vysielajúcou 

organizáciou, 

b) prehlásenie rodičov (zákonných zástupcov) o bez infekčnosti rodinného 

prostredia a zdravotnej spôsobilosti účastníkov súťaže, nie staršie ako 3 dni, 

c) prehlásenie rodičov, že dieťa môže cestovať na súťaž. 

 

5/ Súťažiace družstvo musí sprevádzať osoba staršia ako 18 rokov. 

6/ Družstvá MZ I a II súťažia vo vhodnom športovom oblečení s označením SČK. 

7/ Družstvo PP M vo vhodnom športovom oblečení s označením SČK a každý člen družstva 

je vystrojený malou zdravotníckou brašňou, ktorú zabezpečí vysielajúca organizácia 

v spolupráci s ÚzS SČK. 

 

Čl. 6 

Finančné a materiálne zabezpečenie súťaže 

 

1) Územné kolá súťaží sú financované z rozpočtov ÚzS SČK a škôl.  

    Krajské kolá sú financované z rozpočtov ÚzS SČK s podielom Ústredného sekretariátu  

SČK.  

    Celoslovenské kolá súťaží sú financované z rozpočtu Ústredného sekretariátu SČK. 

 

2) Na finančné zabezpečenie súťaží žiakov je možné využiť aj mimorozpočtové zdroje 

a finančné prostriedky získané od mimovládnych organizácií, nadácií a sponzorov. 

 

3) Školské a územné kolá súťaží sa organizujú predovšetkým v objektoch škôl a školských 

zariadení, krajské a celoslovenské kolo sa organizuje vo vhodných prenajatých priestoroch, 

zodpovedajúcich počtu súťažných stanovíšť a zúčastnených družstiev. 

 

4) Náklady na súťaže zahŕňajú: 

    -     metodické materiály, preškolenie pedagógov v prvej pomoci 

    -     materiálne zabezpečenie (zdravotnícke pomôcky, modely pre resuscitáciu, maskovací 

          materiál ..) 

- výstroj a vybavenie súťažiacich a rozhodcov podľa pokynov organizátora k jednotnému 

oblečeniu (tričko s logom SČK a zdravotnícka brašňa), 

- propagácia (plagáty, pútače, printové a mediálne upútavky a pod.), 

- cestovné a stravovanie (občerstvenie) účastníkov súťaží (zákon č. 283/2002 Z. z. 

o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov a smernica 11/2017 „Metodický 

pokyn k organizovaniu súťaží prvej pomoci“ ku krajským a celoslovenským súťažiam), 

- ceny pre kolektívy umiestnené na 1. – 3. mieste (medaile, diplomy, vecné ceny), ocenenie 

pre všetkých účastníkov súťaží upomienkovými predmetmi a propagačným materiálom 

SČK, 
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- dohody o vykonaní práce s rozhodcami súťaží, 

- úhrady pedagogickým zamestnancom, ktorí pôsobia ako organizátori, rozhodcovia 

a pedagogický dozor súťaží, 

- prenájom priestorov na súťaže, 

- príprava súťažných stanovíšť, hodnotiacich tabuliek, súťažných otázok, 

- príprava rozhodcov, maskérov a figurantov, 

- poistenie účastníkov súťaží. 

 

5) Náklady na ceny pre kolektívy umiestnené na prvých troch miestach spolu 

    a) územné kolo do 30 €, 

    b) krajské kolo do  40 €, 

    c) celoslovenské kolo do 72 €. 

 

6) Rozsah finančného zabezpečenia a výška spoluúčasti organizátorov súťaží prvej pomoci 

bude stanovená podľa predpokladaných rozpočtov jednotlivých súťaží spracovaných ÚzS 

SČK.  

 

7) Finančné vyúčtovanie súťaže vykoná organizátor súťaže a do jedného mesiaca ho predloží 

na ÚS SČK. 

 

 

Čl. 7 

Vyhodnotenie súťaže 

 

1) Za dodržanie pravidiel súťaže (propozície), priebeh a vyhodnotenie súťaže zodpovedá zbor 

rozhodcov, ktorý je zložený z odborníkov (inštruktori prvej pomoci a školitelia SČK) 

delegovaných z ÚzS SČK. 

 

2) Súťažné disciplíny, pravidlá ich hodnotenia a postup do vyšších kôl súťaže je uvedený  

v čl. 5 a 6 Smernice SČK č. 11/2017 „Metodický pokyn k organizovaniu súťaží prvej 

pomoci“. 

 

3) Výsledky súťaže budú uverejnené na výsledkovej tabuli najneskôr 15 minút pred ich 

oficiálnym vyhlásením s možnosťou uplatnenia protestu hlavnému rozhodcovi. 

 

4) Organizátor súťaže zašle do 2 týždňov na ÚS SČK informatívnu správu o priebehu 

a výsledkoch súťaže a cestou spoluorganizátora aj na ministerstvo. 

 

5) Celkové vyhodnotenie súťaží za príslušný školský rok predloží ÚS SČK na ministerstvo do 

30 dní od ukončenia celoslovenského kola súťaže. 

 

 

Čl. 8 

Záverečné ustanovenia 

 

1) Pri organizovaní súťaží usporiadateľ: 

a) zabezpečí dodržiavanie bezpečnostných a hygienických pravidiel platných pre prácu 

s deťmi a mládežou a počas konania súťaže zabezpečí pedagogický dozor, 

b) poistí účastníkov súťaží (okrem školských kôl) pre prípad úrazu, 
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c) v prípade organizovania súťaží na verejnom priestranstve zabezpečí povolenie príslušného 

správneho orgánu  a bezpečnosť účastníkov súťaží. 

 

Čl. 9 

Zrušovacie ustanovenie 

 

Zrušuje sa organizačný poriadok Súťaže mladých zdravotníkov prvej pomoci 

schválený Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pod číslom 

2011-261/355:1-921 s účinnosťou od 5. januára 2011.  

 

Čl. 10 

Schválenie a účinnosť 

 

Tento organizačný poriadok schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu 

Slovenskej republiky dňa 17. októbra 2017 pod číslom 2017/14906:2-10A0 s účinnosťou od 

01. 01. 2018. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktná adresa usporiadateľa súťaže: 

Ústredný sekretariát Slovenského Červeného kríža 

Grösslingová 24 

814 46 Bratislava 

Silvia Erdélyiová 

tel. č. 02 / 57 10 23 02, 0902 934 002 

silvia.erdelyiova@redcross.sk 
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