
ORGANIZAČNÝ PORIADOK 
 

                   Praktických zručností a odborných vedomostí v učebnom odbore  

                                  stavebná výroba – maliarske a natieračské práce 
 

Ministerstvo školstva SR (ďalej len „ministerstvo“) v súlade so zákonom 596/2003 Z. z. 

o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov, a Smernicou MŠ SR č. 13/2009-R o organizovaní, riadení 

a finančnom zabezpečení súťaţí ţiakov škôl (ďalej len „smernica“), vydáva pre organizovanie 

celoštátneho kola súťaţe praktických zručností a odborných vedomostí v učebnom odbore 

stavebná výroba – maliarske a natieračské práce tento organizačný poriadok. 

 

 

Čl. 1 

Charakteristika súťaže, poslanie a riadenie 

 

1. Súťaţ praktických zručností a odborných vedomostí v učebnom odbore stavebná 

výroba – maliarske a natieračské práce je súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu 

škôl, nadväzuje na školskú výučbu a vytvára osobitnú motiváciu na rozvíjanie 

zručnosti ţiakov na základe ich súťaţivosti. Súťaţ a príprava na súťaţ sa organizujú 

v čase vyučovacieho procesu, ako aj mimo neho. 

2. Vyhlasovateľom súťaţe sú ministerstvo, krajské školské úrady a Zdruţenie odborných 

učilíšť Slovenska. 

3. Poslaním súťaţe  je najmä: 

a) tvorivo rozvíjať praktické zručnosti a odborné vedomosti ţiakov v  učebnom odbore 

Stavebná výroba – maliarske a natieračské práce a vytvárať vzťah k práci, 

b) vytvárať pre ţiakov konkurenčné prostredie na vzájomné porovnávanie svojich 

schopností, zručností a vedomostí formou súťaţenia, 

c) vytvárať pre školy a pre pedagogických zamestnancov konkurenčné prostredie na 

hodnotenie a porovnávanie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu v jednotlivých 

školách v učebnom odbore Stavebná výroba – maliarske a natieračské práce. 

4. Súťaţ sa organizuje v rámci príslušného školského roka na základe schváleného 

zoznamu súťaţí ministerstvom. 

5. Za riadenie súťaţí zodpovedá riaditeľ súťaţe za pomoci delegovaných rozhodcov. 

6. Členovia komisie sú odborníci v danej oblasti delegovaní školami, zúčastnenými na 

súťaţi. 

 

 

Čl. 2 

Štruktúra súťaže 

 

- súťaţe sa zúčastnia dvojčlenné druţstvá z OU učebného odboru Stavebná výroba – 

maliarske a natieračské práce 

- OU vysielajú jedno súťaţné druţstvo s jedným sprevádzajúcim pedagógom 

- súťaţiť budú jednotlivci 

- vyhodnotení budú jednotlivci aj druţstvá 

- z kapacitných dôvodov sa súťaţe môţe zúčastniť len prvých 8  prihlásených druţstiev 

 

Čl. 3 

Odborné a organizačné zabezpečenie súťaže 
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     Program školských športových súťaţí v Slovenskej republike (ďalej len „program“) na 

príslušný školský rok, podľa návrhu ZOUS, schvaľuje a vyhlasuje ministerstvo. 

 

     Súťaţ sa skladá z praktickej a teoretickej časti. Pred začiatkom súťaţe si kaţdý ţiak 

vyţrebuje súťaţné číslo, s ktorým bude počas celej súťaţe vystupovať. Súťaţ riadi odborná 

porota. 

 

Čl. 4 

Hodnotenie  a rozhodovanie 

 

 Poradie jednotlivcov sa určí súčtom bodov z praktickej a teoretickej časti. V prípade rovnosti 

bodov získa vyššie poradie súťaţiaci, ktorý dosiahol viac bodov v praktickej časti. Ak aj 

počet bodov dosiahnutých v praktickej časti je rovnaký, vyššie poradie získa ten súťaţiaci, 

ktorý dosiahol v praktickej časti súťaţe lepší čas. Poradie druţstiev sa určí súčtom bodov 

obidvoch súťaţiacich. Na záver vyhlási porota poradie súťaţe jednotlivcov a druţstiev. Víťazi 

dostanú diplomy a vecné ceny. 

Účastníci súťaţe aj so svojimi vedúcimi majú právo desať minút na oboznámenie sa 

s pracoviskom uskutočňovania praktickej časti súťaţe. 

Čl. 5 

Organizátor súťaže 

 

Organizátorom súťaţe môţe byť škola alebo školské zariadenie, na základe poverenia 

príslušného krajského školského úradu, ministerstva alebo Zdruţenie odborných učilíšť 

Slovenska. 

 

Organizátori súťaţe zabezpečujú: 

- prípravu súťaţe, 

- prípravu návrhu rozpočtu, 

- priebeh súťaţe, 

- spracovanie výsledkov, 

- vyúčtovanie a vyhodnotenie súťaţe 

- materiálno-technické zabezpečenie súťaţe 

 

Organizátori súťaţe sa riadia smernicou
1
, týmto organizačným poriadkom, propozíciami 

a súťaţným poriadkom súťaţe. 

 

 

Čl. 6 

Podmienky účasti žiakov 

 

Neúčasť prihlásenej školy na ŠSŢ je potrebné jeden deň vopred ospravedlniť 

organizátorovi príslušnej súťaţe. Ak prihlásená škola svoju neúčasť neospravedlní, 

môţe byť v nasledujúcom školskom roku vylúčená z príslušnej súťaţe.  

Podmienkou účasti na súťaţi je súpiska príslušnej školy, ktorej súčasťou je pečiatka 

školy a podpis jej štatutárneho zástupcu. Za pravdivosť údajov uvedených na súpiske 

zodpovedá štatutárny zástupca školy. 

Súťažiaci si prinesú: 

  - občiansky preukaz 

  - preukaz poistenca 

                                                 
1
 Smernica č. 13/2009-R o organizovaní, riadení a finančnom zabezpečení súťaţí ţiakov škôl 
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 - pracovné oblečenie a obuv 

 

Čl. 7 

Bezpečnosť a ochrana zdravia účastníkov 

 

1. Bezpečnosť a ochrana zdravia (ďalej len „BOZ“) súťaţiacich v priebehu súťaţe musí 

byť zabezpečovaná podľa osobitných predpisov
2
 a v súlade s právnymi normami BOZ 

pri práci, výchove a vyučovaní uvedených v Zákonníku práce.  

2. Za pedagogický sprievod, dopravu do miesta súťaţe a späť, zdravotný stav a poistenie 

súťaţiacich zodpovedá vysielajúca škola. 

3. Za bezpečnosť počas podujatia zodpovedá organizátor súťaţe. 

1. . 

Čl. 9 

Odborná príprava žiakov 

 

1. Ţiaci sa na účasť v súťaţi odborne pripravujú na hodinách teoretického vyučovania 

a hodinách odbornej výchovy. 

 

Čl. 10 

Financovanie súťaží 

 

1. Celoštátna súťaţ praktických zručností a odborných vedomostí v učebnom odbore 

stavebná výroba – maliarske a natieračské práce je finančne zabezpečovaná 

ministerstvom
3
, národným športovým zväzom a sponzormi. 

2. Medzinárodná súťaţ  je finančne zabezpečovaná ministerstvom
4
 a medzinárodnými 

organizáciami, ktoré príslušnú súťaţ organizujú. 

3. Návrh rozpočtu sa vypracováva v súlade s platnými právnymi predpismi 

a usmerneniami vyhlasovateľa. 

 

Čl. 11 
Účinnosť a registrácia organizačného poriadku 

 

1. Ruší sa organizačný poriadok Celoštátnej súťaţe praktických zručností a odborných 

vedomostí – stavebná výroba – maliarske a natieračské práce, ktorý bol zaregistrovaný 

na ministerstve pod číslom CD-2008-21375/45524-1:914. 

2. Tento organizačný poria28. júna 2010  a nadobúda účinnosť od 2. septembra 2010. 

  

 

 

                                                 
2
 § 152 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov. 
3
 § 15 ods. 2 zákona č. 300/2008 Z. z. o organizácii a podpore športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

4
 § 15 ods. 2 zákona č. 300/2008 Z. z. o organizácii a podpore športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 


