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Bratislava  19. 3. 2020 

        č. j.: 41/2020, Vybavuje: Ing. Iveta Kucová 

   
Riaditeľkám, riaditeľom  
stredných odborných škôl 

  
Vec:   Zrušenie celoštátneho kola 46. ročníka súťaže žiakov stredných odborných škôl v oblasti 

BOZP v roku 2020 
 

Vážená pani riaditeľka, vážený pán riaditeľ, 

vzhľadom na súčasnú situáciu na území Slovenska, kedy Vláda SR vyhlásila pre riziko šírenia 
ochorenia COVID-19 mimoriadnu situáciu, sme nútení pristúpiť k mnohým  zmenám aj v činnosti 
nášho odborového zväzu, nakoľko nevieme odhadnúť, aké časové obdobie bude vzniknutá situácia 
trvať. 

V nadväznosti na horeuvedené, na základe návrhu Komisie BOZP  Integrovaného odborového 
zväzu (ďalej len  „IOZ“), Predsedníctvo IOZ svojim uznesením zo dňa 17. marca 2020 prijatým „Per 
rollam“ rozhodlo o zrušení celoštátneho kola 46. ročníka súťaže žiakov SOŠ v oblasti BOZP 
v roku 2020, ktorého organizátorom v spolupráci s partnermi súťaže a príslušnými strednými 
odbornými školami je IOZ. 

K rozhodnutiu zrušiť celoštátne kolo 46. ročníka súťaže v tomto roku sme pristúpili aj 
z dôvodu, že mnohí víťazi školského kola súťaže sú žiakmi maturitného ročníka 
a avizovaným posunom maturitných skúšok by už v tomto roku nemohli súťažiť, resp. ani 
žiaci tretích ročníkov by neboli žiakmi príslušnej školy.  

 Na náklade vyvíjajúcej sa súčasnej situácie na Slovensku Predsedníctvo IOZ rozhodlo  
preložiť 46. ročník súťaže žiakov stredných odborných škôl v oblasti BOZP na mesiac 
máj 2021. 
 

Vážená pani riaditeľka, vážený pán riaditeľ, 

 je nám veľmi ľúto, že sa v tomto roku celoštátne kolo súťaže neuskutoční, ale zdravie 
všetkých, chod škôl, ekonomiky je to najdôležitejšie a preto sa musíme chovať rozvážne a 
s pochopením, za čo Vám  ďakujeme.  

  Dovoľte nám poďakovať sa Vám taktiež za spoluprácu pri spoluorganizovaní 46. 
ročníka súťaže, za Váš doterajší podiel pri zorganizovaní školského kola súťaže a 
prostredníctvom Vás pedagógom a žiakom Vašej školy.  

Sme presvedčení, že táto situácia nás neodradí, ale povzbudí nás do ďalšej spolupráce 
v plnení úloh pri výchove mladej generácie na budúce povolanie. 
 

 V prípade otázok súvisiacich so zrušením celoštátneho kola súťaže, prosím kontaktujte p. 
Ivetu Kucovú na tel. číslo 0908 314 614, resp. e-mailovú adresu: kucova@ioz.sk. 
 

S úctou a so želaním zvládnutia súčasnej situácie a veľa úspechov v ďalšej práci 

 
            Marta  Brodzianska 
             predsedníčka IOZ 


