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P R O P O Z Í C I E 
 

SÚŤAŽ SŠ „ŽUPNÁ KALOKAGATIA – MLADÝ ZÁCHRANÁR“ sa bude 

v roku 2018 niesť v znamení olympizmu, ktorý pevne spája šport s kultúrou, výchovou 

a s ochranou života a životného prostredia a prospieva k mierovému spolunažívaniu. 

Nitriansky samosprávny kraj usporiada súťaž stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti 

NSK „ŽUPNÁ KALOKAGATIA – MLADÝ ZÁCHRANÁR“ - „O POHÁR PREDSEDU 

NSK“. 

Kalokagatia v starom Grécku bola ideálom harmonicky, fyzicky, duševne, ale 

predovšetkým mravne kultivovanej osobnosti. Mladý záchranár svojím konaním využíva 

získané teoretické skúsenosti v praxi pri poskytovaný pomoci a ochrany iným v núdzi. Mladý 

záchranár je schopný vyriešiť teoretické a praktické poznatky na zvládnutie krízovej situácie, 

ktoré môžu nastať vznikom mimoriadnych udalostí a ktoré ohrozujú život človeka, jeho 

majetok a životné prostredie. 

Súťaž je určená pre študentov stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti 

Nitrianskeho samosprávneho kraja. Je orientačným pretekom na 3 km pre päťčlenné zmiešané 

družstvá (z toho minimálne dvaja súťažiaci opačného pohlavia). Súťažiaci sú hodnotení 

z teoretických i praktických vedomostí. 

Oprávnení účastníci: študenti stredných škôl (1. – 3. ročníka) 

Súťaž je určená pre päťčlenné zmiešané družstvá. 

Cieľ: 

Spojiť krásu tela a ducha. Využiť teoretické vedomosti z učiva „Ochrana človeka a prírody“, 

v oblastiach zdravotnej výchovy, geografie, práva, histórie, športu, turistiky v prepojení 

s fyzickou zdatnosťou.  

Termín súťaže:  

September 2018 

Vyhlasovateľ:  

Nitriansky samosprávny kraj 

Organizačný výbor súťaže: 

Predseda organizačného výboru a riaditeľ regionálnej súťaže:  PaedDr. Mária Otottová 

Členovia:  

PaedDr. Mária Otottová 

Mgr. Jana Dodoková 

Mgr. Andrea Valchoňová 

Mgr. Lucia Mesárošová 

Ing. Róbert Hodoši 

Ing. Juraj Chrien 

Ing. Jozef Záhorský 

 

Organizačný výbor doplní organizujúca škola 

http://www.ys.sk/heslo/grecko.php


 

Usporiadatelia: 

 Nitriansky samosprávny kraj – Odbor školstva, mládeže, športu a kultúry   

 Oddelenie krízového riadenia NSK 

 Referát informatiky NSK 

Obvodné kolá sa konajú: 

 6. 6. 2018 - Nitra, areál Hasičského a záchranárskeho zboru v Nitre 

spoluorganizátor: Stredná odborná škola Cintorínska 4, Nitra 

 

 12. 6. 2018 - Levice, Športový areál, Turecký rad  

spoluorganizátor: Stredná priemyselná škola, ul. Františka Hečku 25, Levice 

 

 14. 6. 2018 – Nové Zámky 

spoluorganizátor: Stredná odborná škola stavebná - Építészeti Szakközépiskola  

Nitrianska cesta 61, Nové Zámky  

 

Regionálne kolo:  

Dátum podujatia: september 2018, Gymnázium Ul. 17. novembra 1180, Topoľčany 

Celoslovenské kolo: 

Dátum podujatia: október 2018 (organizuje Žilinský samosprávny kraj) 

PROGRAM: 

900 Registrácia súťažných družstiev  

930 Otvorenie súťaže 

945 Štart  

1400 Vyhlásenie výsledkov súťaže  

1430 Ukončenie  súťaže 

 

Najneskôr do 30. 5. 2018, je potrebné prihlásiť sa vyplnením 

formulára na: https://goo.gl/X1HY7z 

 

QR kód umožní vyplnenie prihlášky v mobilnom telefóne alebo na 

tablete s internetovým pripojením. Rovnako umožní nahlásiť zmenu 

zloženia súťažiacich tesne pred súťažou. 

 

Ceny pre víťazov: 

Ceny do súťaže zabezpečí NSK. Hlavnú cenu pre svoju školu môže získať len družstvo, ktoré 

reprezentuje strednú školu v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK a ktoré získa najlepšie 

umiestnenie. 
 

Súťažné disciplíny: 

Teoretická časť: oblasť dopravy, všeobecného práva, geografie, histórie, športu, bezpečnosti 

a ochrany zdravia pri práci (BOZP), požiarnej ochrany (PO), civilnej ochrany (CO), 

ekonomiky, styku s verejnosťou, sociálnych služieb, prevencie drogových závislostí. 

Praktická časť: topografia, hod granátom, streľba zo vzduchovky, rúčkovanie na lane, 

použitie improvizovaných prostriedkov individuálnej ochrany (PIO), prvá pomoc. 
 

 



 

Základné pokyny k organizačnému zabezpečeniu súťaže: 

Súťažné družstvá: 

5 členné, z toho minimálne dvaja členovia súťažného družstva opačného pohlavia. 

 

Dĺžka trate: 

je 2,8 km, stanovištia sú vzdialené od seba cca 500 m. Družstvá štartujú v 7 min. intervaloch. 

 

Pravidlá hodnotenia: 
 

1. Teoretická časť: 

 súťažné družstvo pri štarte dostane „Prezentačnú kartičku súťažného družstva“ 

s vyznačenými stanovišťami, 

 kapitán družstva si na stanovištiach ťahá 2 otázky (z každej témy), z topografie iba 

1 otázku, ktorá má 3 podotázky, 

 družstvo na testové otázky odpovedá spoločne. 

Za každú správne zodpovedanú otázku obdrží družstvo 10 bodov (za nesprávnu nula 

bodov). S výnimkou topografie, kde môže získať maximálne 60 bodov (prípadne 0, 20, 40 

bodov). 

2. Praktická časť: 

 Streľba zo vzduchovky – strieľa sa zo vzdialenosti 10 m, každý súťažiaci má 3 rany na 

terč (z toho 1 nástrelná). Hodnotia sa 2 súťažné pokusy, napr. max. každý súťažiaci 

získa 10 bodov (t. j. 2 x zásah). Družstvo môže získať maximálne 50 bodov. 

 Hod granátom na cieľ – hádže sa zo vzdialenosti 10 m na troj-kruh s priemermi 0,5 m, 

1 m a 1,5 m s hodnotami – 5, 3 a 2 body. Každý člen súťažiaceho družstva má dva 

súťažné hody. Družstvo môže získať 5 x 10 bodov, t. j. maximálne 50 bodov. 

 Prvá pomoc: z 10 modelových situácií si skupina vyžrebuje jednu, ktorú treba uskutočniť 

prakticky s použitím vhodných pomôcok, verbálne situáciu komentovať a zdôvodňovať. 

Práca skupiny sa hodnotí podľa nasledovných kritérií: 

1. koordinácia práce skupiny – 10 b. 

2. spôsob privolania RZP – 10 b.  

3. správny výber, resp. improvizácia vhodných pomôcok na poskytnutie PP – 10 b. 

4. správny postup pri poskytovaní predlekárskej prvej pomoci – 10 b. 

5. akčný čas poskytnutia prvej pomoci skupinou – 10 b. 

Spolu môže získať skupina 50 bodov. 

 Rúčkovanie na lane - za každé prerúčkovanie vytýčeného úseku bez pádu súťažiaci 

získava 10 bodov. Družstvo získa maximálne 50 bodov.  

 CO civilná ochrana - Táto disciplína je zameraná na overenie zručnosti použitia 

improvizovaných prostriedkov individuálnej ochrany a výberu evakuačnej batožiny.  

a) Improvizované prostriedky individuálnej ochrany IPIO (praktická časť CO): 

Rozhodca stručne uvedie družstvo do fiktívnej situácie. Súťažiaci dostávajú úlohu 

pripraviť si improvizované prostriedky individuálnej ochrany v situácii, keď sú 



 

ochranné masky nedostupné avšak je nevyhnutné ochrániť si najmä dýchacie cesty, oči 

a povrch tela.  

Súťažiaci majú k dispozícii rôzne predmety bežného použitia (okuliare, uterák, šál, 

čapica, pršiplášť, igelitové vrecká a tašky, gumičky, kúsky povrazu...). 

 

Postup: Na pokyn rozhodcu začnú dvaja súťažiaci vyberať uvedené predmety (materiál), 

s ktorými na treťom členovi družstva demonštrujú správne zhotovenie a použitie 

improvizovaných PIO. Štvrtý člen družstva môže radiť pri výbere predmetov.  

Kapitán družstva komentuje činnosť členov družstva, t. j. vysvetľuje výber predmetov, 

dôvod výberu, použitie na jednotlivých častiach tela a pod.  

 

Hodnotenie:  

Za správny výber improvizovaných PIO získa družstvo 20 bodov, t. j. ochrana častí tela: 

- dýchacie cesty a zároveň i hlava (ústa, nos, pokrývka hlavy)     5 b. 

- chránený trup alebo aspoň jeho väčšia časť       5 b. 

- ochrana nôh (minimálne chodidiel a časti lýtka)      5 b. 

- ochrana rúk            5 b. 
 

Za správne použite improvizovaných PIO získa družstvo 20 bodov.  

- zakryté – chránené dýchacie cesty a zároveň i hlava (ústa, nos, pokrývka hlavy)   5 b. 

- zakrytý – chránený trup alebo aspoň jeho väčšia časť       5 b. 

- zhotovená ochrana nôh (minimálne chodidiel a časti lýtka)       5 b. 

- zhotovená ochrana rúk            5 b. 

Spolu:           40 b. 

 

b) Evakuačná batožina (teoretická časť CO): 

Úlohou je vybrať 10 predmetov do evakuačnej batožiny (osobné doklady, peniaze, 

cigarety, osobné lieky, predmety osobnej hygieny, jedlá ľahko podliehajúce skaze, 

základné trvanlivé potraviny, alkohol, zbrane, balená voda, vrecková lampa, sviečky 

a zápalky, deka, spací vak, náhradné kusy odevu, mobilný telefón, hračky pre deti, 

domáce zvieratá...).  

Z týchto predmetov sa hodnotia iba predmety správne vybrané, teda tie, ktoré sú do 

evakuačnej batožiny skutočne určené resp. odporúčané.  

 

Hodnotenie: za každý správny predmet, t. j. predmet ktorý je odporučený do evakuačnej 

batožiny dostane družstvo 1 bod. Maximálny počet za teoretickú časť 10 bodov. 
 

MATERIÁLNO-TECHNICKÉ ZABEZPEČENIE: zabezpečuje organizátor. 
 

Družstvo tak môže za CO získať celkovo maximálne 50 bodov.  
 

 

 

 



 

Max. počet bodov: 

P. č. 
Stanovište 

(teoretické) 
Prideľovanie bodov Max. počet bodov 

2 stanovište 3 x 20 60 

3 stanovište 3 x 20 60 

5 stanovište 3 x 20 60 

6 stanovište 2 x 20 40 

             Praktická časť 

1 vzduchovka 5 x 10 50 

2 
CO   a) IPIO 8 x 5 40 

CO   b) EB 10 x 1 10 

3 rúčkovanie na lane 5 x 10 50 

4 prvá pomoc 5 x 10 50 

5 hod granátom 5 x 10 50 

6 topografia 3 x 20 60 

Max počet bodov spolu: 530 

 

Hodnotenie cieľového času: 

V cieli sa z dosiahnutého času družstva odpočíta čas čakania a zistí sa konečný čas.  

Bodovanie času:  

Optimálny čas absolvovania trasy je 35 min, t. j. 0 bodov.   

Každých začatých 10 sek. pod stanovený čas predstavuje + 1 bod. 

Každých začatých 10 sek. nad stanovený čas predstavuje – 1 bod. 

 

Rozhodcovia na stanovištiach zapisujú: 

- číslo vytiahnutej otázky,  

- odpoveď (a, b, c) a získané body na kartičku, 

- čas prestoja = čakania (min:sek), 

- podpisom potvrdia absolvovanie stanovišťa. 

 

Konečné poradie súťažiacich určí najvyšší počet získaných bodov v celej súťaži.  

Pri rovnosti bodov budú ďalšie pomocné kritériá: 

1. lepší konečný cieľový čas družstva, 

2. vyšší počet získaných bodov na stanovišti prvej pomoci, 

3. vyšší počet získaných bodov v teste CO, 

4. vyšší počet získaných bodov v teste dopravná výchova. 

Záver a vyhodnotenie: riaditeľ pretekov vyhodnotí súťaž a udelí ceny víťazom. 

Víťaz regionálnej súťaže – krajského kola postupuje do celoslovenskej súťaže. 

Reprezentovať NSK môže len družstvo strednej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti 

NSK, ktoré získa najlepšie umiestnenie. 

 

 

 



 

Záväzné podmienky organizácie súťaže: 
 

1. Súťažiaci: 5 členné zmiešané družstvá (z toho min. dvaja členovia družstva opačného 

pohlavia). Súťažné družstvo si určí svojho kapitána. 
 

2. Vedúci družstva (pedagogický dozor) predloží na prezentáciu súpisku štartujúcich 

potvrdenú riaditeľom školy. 
 

3. Súťažiaci štartujú na vlastnú zodpovednosť. Prezentujú sa platným preukazom 

poistenca. 
 

4. Riaditeľa pretekov i rozhodcovský zbor menuje usporiadateľ.  

V regionálnom kole vedúci odboru školstva. 

Rozhodcovský zbor tvoria: hlavný rozhodca súťaže, časomerači (štart a cieľ), rozhodcovia 

na stanovištiach - najmenej dvaja na stanovište, na praktickú časť odporúčame 

odborníkov. 
 

5. Povinnosťou usporiadateľa je zabezpečiť kvalifikovanú zdravotnú službu! 
 

6. Súťažné otázky na regionálne kolo zašle zúčastneným školám OVaK NSK 

elektronickou poštou. Regionálne kolo technicky a materiálne zabezpečuje NSK 

a spoluorganizujúca škola.  

Protesty proti oficiálnym výsledkom súťaže môže podať vedúci družstva písomnou 

formou do 10 minút po ukončení preteku. 
 

7. Cestovné, stravné a poistenie 

Cestovné hradí žiakom vysielajúca organizácia (z. č. 283/2002 Z. z. o cestovných 

náhradách). Cestovné na regionálne kolo školám v zriaďovateľskej pôsobnosti 

zabezpečuje OŠMŠaK NSK. 

Pedagogický dozor k jednotlivým družstvám zabezpečuje vysielajúca organizácia. 

Strava pre súťažiacich bude zabezpečená organizátormi súťaže (desiata, obed, pitný 

režim). 
 

 

 

 

 

 

 V Nitre 2. 5. 2018      Organizačný štáb 


