OKRESNÝ ÚRAD SENEC
Odbor krízového riadenia
Hurbanova 21, 903 01 Senec
___________________________________________________________________
Číslo: OU-SC-OKR-2019/15489-2
v Senci, 25.09.2019

S c h v a ľ u j e m:

Počet listov : 3

_____________________
PhDr.Martin Doboš
prednosta OÚ Senec

Š T A T Ú T
„Súťaže mladých záchranárov civilnej ochrany“
v súťažnom ročníku vyhlásenom pre školský rok 2019/2020

Senec 2019

Čl. 1
Úvodné ustanovenia
(1) Tento štatút je vypracovaný v súlade so schváleným Organizačným poriadkom „Súťaže
mladých záchranárov civilnej ochrany“ Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu
Slovenskej republiky dňa 28. septembra 2017 pod číslom 2017/12394:2-10B0 s účinnosťou
od 1. januára 2018.
(2) Upravuje základné podmienky pre organizovanie, materiálno-technické zabezpečenia,
financovanie a vykonanie okresných, krajských kôl a majstrovstiev Slovenskej republiky
v súťažnom ročníku vyhlásenom Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky pre školský rok
2019/2020.
Čl. 2
Úrovne súťaže, organizátori, postupový kľúč
Vyhlasovateľ: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“)
Organizátori : sekcia krízového riadenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (ďalej
len „sekcia“) a okresné úrady.
(1) Súťaž v školskom roku 2019/2020 má postupový charakter a prebieha v troch úrovniach:
a) okresné kolo s priamym postupom družstiev umiestnených na 1.-3. mieste na krajské
kolo. Organizuje ho okresný úrad – odbor krízového riadenia samostatne alebo spoločne
so susediacim okresom/okresmi, s ukončením do 16. mája prebiehajúceho školského
roku,
b) krajské kolo s priamym postupom družstiev umiestnených na 1.-3. mieste na
majstrovstvá Slovenskej republiky (ďalej len „majstrovstvá“). Organizuje ho okresný
úrad v sídle kraja – odbor krízového riadenia s ukončením do 29. mája prebiehajúceho
školského roku,
c) majstrovstvá Slovenskej republiky sú celoštátnym kolom s účasťou postupujúcich
družstiev z krajských kôl. Organizuje ich sekcia a poverený okresný úrad v sídle kraja
v spolupráci s okresnými úradmi v kraji, v ktorého územnom obvode sa uskutočnia 17.19.6.2020 v prebiehajúcom školskom roku.
(2) Postupujúce družstvo, ktoré sa odhlási, nahradí ďalšie v poradí z výsledkovej listiny
okresného, krajského kola.
(3) Prizvané zahraničné družstvá majú rovnaké postavenie ako domáce slovenské.
Čl. 3
Organizačné zabezpečenie súťaže
(1) Okresný úrad spracuje a vydá v súlade so štatútom a vzorovými propozíciami „Propozície
okresného kola mladých záchranárov CO“, ktoré zverejní na svojej web stránke a zašle ich
v dostatočnom predstihu (minimálne 1 mesiac pred konaním súťaže) spolu s formulárom
záväznej prihlášky (Príloha) školám vo svojom okrese.
(2) Okresný úrad v sídle kraja spracuje a vydá v súlade so štatútom a vzorovými propozíciami
„Propozície krajského kola mladých záchranárov CO“, ktoré zverejní na svojej web stránke
a zašle ich v dostatočnom predstihu (minimálne 1 mesiac pred konaním súťaže) spolu
s formulárom záväznej prihlášky (Príloha) postúpivším školám vo svojom kraji.
(3) Propozície majstrovstiev vypracuje sekcia v spolupráci s okresným úradom v sídle kraja,
v ktorého kraji sa budú konať, zverejní ich na svojej web stránke v dostatočnom predstihu
(minimálne 1 mesiac pred konaním majstrovstiev) spolu s formulárom záväznej prihlášky
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(Príloha) a zašle ich okresným úradom v sídle krajov. Okresný úrad v sídle kraja zašle
Propozície majstrovstiev s formulárom prihlášky postupujúcim družstvám z krajského kola.
Čl. 4
Finančné a materiálne zabezpečenie súťaže
(1) Okresné - krajské kolá a majstrovstvá financuje v rozsahu podľa odseku 2 až 4 v danej výške
ministerstvo z rozpočtu cez program 0D6 Efektívna a spoľahlivá štátna správa.
(2) Sekcia pridelí okresnému úradu na komplexné organizačné zabezpečenie okresného kola
finančné prostriedky pre jedno súťažné družstvo vo výške 50 € a krajského kola 60 €. Tieto
sú určené na potrebný prenájom priestoru, obstaranie stravy, občerstvenia, materiálneho
vybavenia trate, súťažných stanovíšť, rozhodcov, poistenie súťažiacich a dopravu.
(3) Sekcia zabezpečuje pre:
a) okresné kolo - obstaranie pohárov, medailí a vecných cien pre prvé 3 družstvá
b) krajské kolo - obstaranie pohárov, medailí a vecných cien pre prvé 3 družstvá
c) majstrovstvá SR- obstaranie medailí, pohárov ( 1 pohár pre školu a po 1 pohári pre
každého súťažiaceho na 1., 2. a 3. mieste), vecných cien, ako aj komplexného
organizačného a materiálno-technického zabezpečenia, spočívajúceho v obstaraní:
 prenájmu priestorov,
 ubytovania a stravovania súťažných družstiev, organizátorov, rozhodcov,
 materiálneho vybavenia trate, súťažných stanovíšť a rozhodcov,
 poistenia súťažiacich,
 printových a mediálnych upútavok a pod.
(4) Na organizačné a materiálne zabezpečenie súťaže je možné využiť aj mimorozpočtové zdroje
a finančné prostriedky získané od mimovládnych organizácií, nadácií a sponzorov.
Čl. 5
Záverečné ustanovenia
(1) Okresné úrady zašlú na sekciu výsledkovú listinu do 3 dní po skončení okresného/krajského
kola a do dvoch týždňov stručnú správu o príprave a vyhodnotení priebehu okresného/
krajského kola na adresu rudolf.vozka@minv.sk, lydia.kerulova@minv.sk;
(2) Logistické zabezpečenie majstrovstiev zabezpečí sekcia s okresným úradom v sídle kraja.
(3) Štatút je platný pre organizovanie a vykonanie súťaží v školskom roku 2019/2020.
(4) Tento štatút nadobúda účinnosť dňom jeho podpísania.
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