AUTOOPRAVÁR JUNIOR 2017

Organizátor súťaže si vyhradzuje právo na zmeny v pravidlách súťaže Autoopravár Junior 2017 počas organizácie súťaže. O každej
zmene bude organizátor súťaže informovať elektronickou formou.

Vyhlasovateľ a organizátor:

Cech predajcov a autoservisov SR

Záštita:

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Organizátor súťaže si vyhradzuje právo na zmeny v pravidlách súťaže Autoopravár Junior 2017 počas organizácie súťaže. O každej
zmene bude organizátor súťaže informovať elektronickou formou.

A/ CIEĽ SÚŤAŽE
Cieľom súťaže je propagácia remesla autoopravára medzi širokou verejnosťou ako aj
spojenie zamestnávateľov so školami a žiakmi. V neposlednom rade je súťaž nástrojom motivácie
žiakov vzdelávať sa v remesle autoopravára a cez zvýraznenie remesla zabezpečenie náboru žiakov
do učebných odborov autoopravár.
AUTOOPRAVÁR JUNIOR 2017 je určený pre žiakov stredných odborných škôl v Slovenskej republike
učebného odboru 2487H00 Autoopravár zameranie 2487 H01 mechanik a 2487 H02 elektrikár, 2487
H03 karosár a zameranie 2487 H04 lakovník a odborov 2488 H00 mechanik špecialista
automobilovej výroby a 2439 H00 lakovník.

B/ ŠTRUKTÚRA SÚŤAŽE AUTOOPRAVÁR JUNIOR 2017
1. Školské kolo
Školské kolo organizuje každá škola, ktorá do súťaže elektronickou formou na stránke
www.autosutaz.sk zaregistruje žiakov po obdŕžaní prihlasovacieho mena a hesla. Pri registrácii škola
nahlási termín konania školského kola podľa dostupných termínov. Po prihlásení do systému a po
úhrade účastníckeho poplatku budú školám spätne zaslané prihlasovacie údaje žiakov, pod ktorými
sa súťažiaci v deň a hodine konania testu budú môcť prihlásiť. Školského kola sa musia zúčastniť
všetci žiaci v 3. ročníku stredných škôl v daných odboroch.
Cech predajcov a autoservisov SR ako organizátor súťaže doručí elektronickou formou školám manuál
k elektronickému testovaniu súťažiacich.
Za prípravu a realizáciu školského kola je v plnom rozsahu zodpovedná daná škola. Organizátor
súťaže môže vykonať kontrolu realizácie školského kola. Organizátor súťaže najneskôr do 7 dní po
skončení všetkých školských kôl zašle výsledky školského kola na príslušné školy.
Do oblastného kola postupujú žiaci, ktorých vyberie prihlásená škola na základe absolvovaného online teoretického a poznávacieho testu na stránke www.autosutaz.sk. Každá škola môže absolvovať aj
praktickú časť, ktorá zo strany organizátora je len odporúčaná, to znamená, že je to dobrovoľné.
Zadanie organizátor zašle pred začiatkom školských kôl na každú školu.
Počet postupujúcich do oblastného kola, ktorých si škola sama zvolí je:
2
žiaci v povolaní autoopravár - mechanik a elektrikár z prihlásenej školy;
3
žiaci v povolaní autoopravár - karosár z prihlásenej školy;
3
žiaci v povolaní autoopravár - lakovník z prihlásenej školy.
Termín prihlášok:
Termín realizácií školských kôl:

od 12.decembra 2016 do 11. januára 2017
od 16.januára 2017 do 2. februára 2017

Školské kolo pozostáva z troch častí:
- Teoretickú časť tvorí 60 minútový on-line test pozostávajúci zo 60 pasívnych otázok.
- Poznávaciu časť tvorí 30 minútový on-line test pozostávajúci z troch tematických celkov.
Jednu tému tvorí 5 pasívnych úloh (otázok).
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2. Oblastné kolo
Za priebeh oblastných kôl v plnom rozsahu zodpovedajú pilotné centrá, v ktorých sa konajú oblastné
kolá a za obsah zodpovedá organizátor súťaže. Oblastného kola sa zúčastnia nominovaní žiaci zo
školských kôl v zmysle pravidiel súťaže, ktorí budú prerozdelení do jednotlivých vybraných pilotných
centier.
Podklady pre oblastné kolo vypracováva organizátor súťaže, ktorý ich v deň konania súťaže
elektronicky sprístupní daným školám. Organizátor súťaže je v oblastných kolách zastúpený
komisármi. Organizátor súťaže najneskôr do 27.03.2017 uvedie na webovej stránke
www.autosutaz.sk vyhodnotenie oblastného kola súťaže.
Do celoslovenského finále postupujú z oblastných kôl:
12
najlepších žiakov a jeden náhradník, ktorý sa umiestnil na 13.mieste v povolaní autoopravár mechanik a elektrikár z celého Slovenska
9
najlepších žiakov a jeden náhradník, ktorý sa umiestnil na 10.mieste v povolaní autoopravár karosár z celého Slovenska
9
najlepších žiakov a jeden náhradník, ktorý sa umiestnil na 10.mieste v povolaní autoopravár lakovník z celého Slovenska;
Upozornenie:
Náhradníci sa zúčastnia finále len v prípade, ak najneskôr 24 hodín pred začiatkom konania
celoslovenského finále dostane organizátor informáciu, že jeden z finalistov sa nebude môcť
zúčastniť finálového kola.
Termín realizácií oblastných kôl:

20. marca 2017 až 24. marca 2017

Rozpis oblastných kôl súťaže pre kategóriu MECHANIK A ELEKTRIKÁR:
20. marca 2017
SOŠ automobilová, Moldavská 2, Košice
Košický a Prešovský samosprávny kraj
21. marca 2017
SŠ-SOŠ automobilová, Školská 7, Banská Bystrica
Banskobystrický samosprávny kraj
22. marca 2017
SOŠ, Slov. partizánov 49, Považská Bystrica
Trenčiansky a Žilinský samosprávny
kraj
23. marca 2017
SOŠ automobilová, Coburgová 39, Trnava
Trnavský samosprávny kraj
24. marca 2017
SOŠ dopravy a služieb, Jesenského 1, Nové Zámky
Nitriansky samosprávny kraj
Rozpis oblastných kôl súťaže pre kategóriu KAROSÁR:
21. marca 2017
SŠ-SOŠ automobilová, Školská 7, Banská Bystrica
23. marca 2017
SOŠ automobilová, Coburgová 39, Trnava

Banskobystrický samosprávny kraj

Rozpis oblastných kôl súťaže pre kategóriu LAKOVNÍK:
21. marca 2017
SŠ-SOŠ automobilová, Školská 7, Banská Bystrica
23. marca 2017
SOŠ automobilová, Coburgová 39, Trnava

Banskobystrický samosprávny kraj

Trnavský samosprávny kraj

Trnavský samosprávny kraj
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Oblastné kolo platné pre všetky tri kategórie pozostáva z dvoch postupových častí:
1. Teoretická časť
- forma testovania je 50 minútový on-line test pozostávajúci zo 60 pasívnych otázok
- Počet bodov: 60 (1 správna odpoveď sa rovná 1bod, je len jedna správna odpoveď)
2. Poznávacia časť
- forma testovania písomná a praktická
- Počet bodov: 80

3. Celoslovenské finále súťaže
Za prípravu a realizáciu celoslovenského kola súťaže v plnom rozsahu zodpovedá organizátor súťaže.
Každý žiak absolvuje teoretickú a poznávaciu časť v prvý deň finále. Praktickú časť v druhý deň finále
pokiaľ to čas a podmienky umožňujú , tak praktickú časť môžu začať aj v prvý deň finále.
Celoslovenské finále platné pre všetky tri kategórie pozostáva z troch postupových častí:
1. Teoretická časť
 Počet otázok:
 Čas trvania:
 Počet bodov:

60
50 minút
60 (1 správna odpoveď sa rovná 1bod, je len jedna správna odpoveď)

2. Poznávacia časť
 Autoopravár Junior - mechanik a elektrikár
 Čas trvania: 80 minút
 Počet bodov: 147b
 Autoopravár Junior – lakovník
 Čas trvania: 45 minút
 Počet bodov: 40b
 Autoopravár Junior – karosár
3. Praktická časť
 Autoopravár Junior - mechanik a elektrikár
 5 úloh, celkový počet bodov 220 bodov
 Autoopravár Junior – karosár
 5 úloh, celkový počet bodov 1400 bodov
 Autoopravár Junior – lakovník
 celkový počet bodov 100 bodov
Termíny realizácie celoslovenského finále:

26.-27. apríl 2017

Miesto finále:
 Autoopravár - mechanik a elektrikár:
 Autoopravár - karosár:
 Autoopravár - lakovník:

Školiace stredisko ŠKODA Auto a.s. v Nitre
JL spol. s r.o. ; Dvojkrížna 5 ; Bratislava
JL spol. s r.o. ; Dvojkrížna 5 ; Bratislava

Miesto vyhlasovania výsledkov AJ 2017:
 Autosalón 2017 v Bratislavskej Inchebe, Viedenská cesta, Bratislava
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Slávnostné odovzdávanie cien
Odovzdávanie Putovného pohára Ministra školstva, vedy, výskumu a športu S.

Organizačný harmonogram:
Prvý deň
- Slávnostné otvorenie finálovej časti súťaže v priestoroch, kde prebieha finále
- Realizácia testovacej a poznávacej časti (v prípade aj praktickej) finálového kola. V zmysle
rozpisu a miesta konania súťaže v závislosti od súťažnej kategórie.
- Sprievodný program
- Presun na ubytovacie zariadenie

Druhý deň súťaže:
– realizácia praktickej časti súťaže v mieste konania súťaže v závislosti od súťažnej kategórie.
– Vyhlásenie výsledkov, odovzdávanie cien a putovných pohárov.

Za priebeh finálového kola v jednotlivých súťažných kategóriách zodpovedajú:
- autoopravár - mechanik a elektrikár
Garant komisie
Mgr. Marcela Blahová
-

autoopravár – karosár

Garant komisie

František Gajdács

-

autoopravár – lakovník

Garant komisie

Ladislav Lelkes

C/ HODNOTENIE SÚŤAŽE
1. Jednotlivé časti súťaže, úlohy sú hodnotené samostatne a bodovým systémom.
2. O poradí súťažiacich rozhoduje:
a. Celkový počet dosiahnutých bodov
b. Oblastné a školské kolá:
i. Pri rovnosti celkového počtu bodov rozhoduje vyšší počet bodov získaných
z celkovej poznávacej časti.
ii. V prípade rovnosti bodov aj po zahrnutí bodu b.i rozhoduje celkový čas
z absolvovaných testov
c. Celoslovenské finále:
i. Pri rovnosti celkového počtu bodov rozhoduje vyšší počet bodov získaných
z celkovej praktickej časti
ii. V prípade rovnosti celkového počtu bodov (bod c) a bodov z praktickej časti (bod
c.i) rozhoduje súhrnný čas, za ktorý sa realizovali jednotlivé praktické úlohy.
iii. V prípade ak nastane rovnosť bodov a času v prípade c., c.i. a c.ii tak rozhoduje
celkový súhrnný čas zo všetkých častí (on-line testy, poznávacia časť, praktické
úlohy.)
3. Komisári budú rozhodovať na jednotlivých stanovištiach počas celoslovenského finále
samostatne.
4. Výsledky súťaže vyhlasuje organizátor súťaže.
5. Protest prijíma Organizátor súťaže do 15 minút po ukončení jednotlivých častí súťaže s vkladom
33,- Eur. O jeho uznaní či zamietnutí rozhoduje príslušná komisia doplnená o rozhodcu/garanta
povolania. Komisia musí vydať rozhodnutie o uznaní alebo neuznaní protestu pred vyhlásením
Organizátor súťaže si vyhradzuje právo na zmeny v pravidlách súťaže Autoopravár Junior 2017 počas organizácie súťaže. O každej
zmene bude organizátor súťaže informovať elektronickou formou.

výsledkov. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas garanta povolania. Proti rozhodnutiu komisie
nie je možné podať odvolanie.

D/ NÁKLADY SPOJENÉ SO SÚŤAŽOU
1. Škola, ktorá sa prihlási do súťaže dostane obratom faktúru za štartovné v súťaži AJ 2017.
Platobné podmienky súťaže:
 Poplatok za prihlásenie školy do jednej súťažnej kategórie
 Poplatok za prihlásenie školy do dvoch súťažných kategórií
 Poplatok za prihlásenie školy do všetkých troch súťažných kategórií súťaže
Poplatok, ktorý škola uhradí je jediným poplatkom za účasť v súťaži AJ 2017.

60€.
100€.
120€.

V národnom finálovom kole budú žiaci, a zároveň školy bojovať o vecné ceny v hodnote cca 25 000 €.
2. Do školského kola organizátor súťaže dodá prihlasovacie údaje na testovanie žiakov a manuál na
on-line testovanie. Ostatné prípadné náklady si hradí škola.
Školy, ktoré budú zodpovedné za realizáciu a priebeh školských kôl poskytnú pre súťažiacich:
 miestnosť s počítačmi s možnosťou pripojenia na internet,
 pedagogický dozor.
3. Do oblastného kola organizátor súťaže dodá jedného komisára, ktorý bude dohliadať na priebeh
absolvovania on-line testov. Ostatné prípadné náklady si hradí škola, v ktorej prebieha realizácia
oblastného kola. V prípade potreby organizátor bude nápomocný pri zabezpečení poznávacích
úloh.
Školy, ktoré budú zodpovedné za realizáciu a priebeh oblastných kôl poskytnú pre súťažiacich:
 miestnosť s počítačmi s možnosťou pripojenia na internet,
 dataprojektor,
 občerstvenie.
4. Počas celoslovenského finálového kola organizátor súťaže poskytne:
 ubytovanie pre súťažiacich od 26. do 27. apríla 2017
 stravu počas súťaže
 večeru na celoslovenskom finále konanom v Bratislave,
 voľnočasový program pre účastníkov súťaže.
5. Organizátor súťaže na celoslovenskom finále poskytne vybavenie pre súťažiacich:
 miestnosť s počítačmi s možnosťou pripojenia na internet,
 písacie potreby,
 občerstvenie,
 pracovný odev v prípade súťažnej kategórií Autoopravár – lakovník, karosár a Autoopravár –
mechanik a elektrikár.
Dôležité upozornenie:
Všetky ostatné cestovné náhrady počas celej súťaži hradí vysielajúca organizácia. Organizátor súťaže
nemá možnosť preplácania týchto nákladov pre jednotlivých súťažiacich a ich doprovod.
V prípade záujmu rodičov zúčastniť sa súťaže všetky náklady na cestovné a ubytovanie si musia hradiť
sami. Organizátor zabezpečí rezerváciu ubytovania len v prípade písomnej alebo elektronickej
požiadavky, a to najneskôr 7 dní pred začatím celoslovenského finále.
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E/ ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. Dodržiavanie pravidiel súťaže je základnou povinnosťou škôl a súťažiacich, ktorí sa súťaže
zúčastnia.
2. Za bezpečnosť účastníkov súťaže v priebehu samotnej súťaže zodpovedajú organizátori súťaže v
ostatných prípadoch ako aj počas sprievodného programu zodpovedá vysielajúca organizácia.
3. Za bezpečnosť žiakov pri doprave do a z miesta súťaže zodpovedá vysielajúca organizácia.
Vysielajúca škola nemá nárok na uhradenie cestovných nákladov od usporiadateľa súťaže.
4. Vyhlasovateľ, organizátor, usporiadateľ a všetky školy, ktoré sa súťaže zúčastnili sú oprávnení
zverejňovať výsledky súťaže podľa vlastného uváženia.
5. Organizátor si vyhradzuje právo rozhodnúť o všetkých otázkach týkajúcich sa tejto súťaže podľa
vlastného uváženia a vyhradzuje si tiež právo upraviť pravidlá a podmienky súťaže.

F/ CENY
1. V Celoslovenskej časti súťaže budú odmenení súťažiaci v jednotlivých kategóriách:
a. AutoopravárJunior - mechanik a elektrikár 2017
 Najlepší autoopravár – žiak, ktorý zvíťazí v celoslovenskom finále.
 Druhý v poradí najlepší autoopravár – žiak, ktorý sa umiestni na druhom mieste v
celoslovenskom finále súťaže.
 Tretí v poradí najlepší autoopravár – žiak, ktorý sa umiestni na treťom mieste v
celoslovenskom finále súťaže.
 Cena za účasť: žiak na štvrtom až dvanástom mieste v celoslovenskom finále súťaže.
b. Autoopravár Junior - karosár 2017
 Najlepší autoopravár - karosár – žiak, ktorý zvíťazí v celoslovenskom finále.
 Druhý v poradí najlepší autoopravár - karosár – žiak, ktorý sa umiestni na druhom mieste
v celoslovenskom finále súťaže.
 Tretí v poradí najlepší autoopravár - karosár – žiak, ktorý sa umiestni na treťom mieste v
celoslovenskom finále súťaže.
 Cena za účasť: žiak na štvrtom až deviatom mieste v celoslovenskom finále súťaže.
c. Autolakovník Junior – lakovník 2017
 Najlepší autoopravár - lakovník – žiak, ktorý zvíťazí v celoslovenskom finále.
 Druhý v poradí najlepší autoopravár - lakovník – žiak, ktorý sa umiestni na druhom mieste
v celoslovenskom finále súťaže.
 Tretí v poradí najlepší autoopravár - lakovník – žiak, ktorý sa umiestni na treťom mieste v
celoslovenskom finále súťaže.
 Cena za účasť: žiak na štvrtom až deviatom mieste v celoslovenskom finále súťaže.
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