Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča, Sklenárova 1, Bratislava
Organizačný poriadok celoštátnej súťaže v darčekovom balení s medzinárodnou účasťou
Tento organizačný poriadok je vypracovaný v súlade so Smernicou Ministerstva školstva, vedy,
výskumu a športu Slovenskej republiky č. 23/2017 o súťažiach z 1. júna 2017.
a/ charakteristika a poslanie súťaže
Súťaž je určená pre žiakov stredných odborných škôl alebo obdobných škôl v zahraničí, ktorí
študujú v učebnom odbore alebo študijnom odbore s odborným výcvikom so zameraním
na obchod. Spoločným cieľom pri výchove budúcich pracovníkov v oblasti obchodu sú nielen
teoretické vedomosti, ale predovšetkým praktická pripravenosť, zručnosť, schopnosť pružne
reagovať na požiadavky trhu a samotného zákazníka.
Cieľom súťaže je preto viesť žiakov k samostatnej tvorivej činnosti, podporovať ich záujem
o sebarealizáciu, rozvíjať odborno-praktické schopnosti. Súťaž vytvára nielen pre žiakov ale aj
pre pedagógov zdravé konkurenčné prostredie, dochádza k vzájomnej výmene skúseností,
prezentácii a konfrontácii schopností, zručností a tvorivej spolupráce.
Súťaž má medzinárodný charakter, je organizovaná ako prehliadka tvorivosti, zručnosti a nápadov
žiakov pri aranžovaní, vytváraní darčekového balenia tovaru a pri prezentovaní činnosti regiónu. Je
organizovaná v rámci vyučovacieho procesu.
b/ štruktúra súťaže, počet kôl, charakteristika kategórií
Súťaží sa v jednotnej kategórii – zhotovenie darčekového balenia.
V rámci kategórie sú určené dve, maximálne tri témy. Každá téma prebieha podľa presne zadaných
a vopred stanovených kritérií.
c/ odborné a organizačné zabezpečenie súťaže
Súťaž organizačne zabezpečuje SOŠ obchodu a služieb S. Jurkoviča, Sklenárova 1, Bratislava.
Za jej celkový priebeh zodpovedá odborná komisia v zložení:
predseda celoštátnej komisie - riaditeľka školy Ing. Tatiana Mókosová a 3 členovia - pedagogickí
pracovníci, ktorí sú ustanovení v súlade s Čl. 5 Smernice MŠVVaŠ č. 23/2017 o súťažiach.
Organizátor súťaže rozpošle školám propozície a záväzné prihlášky do súťaže. Školám
zo zahraničia sa propozície zasielajú preložené do nemeckého, resp. anglického jazyka.
Propozície obsahujú: termín konania, miesto a čas, maximálny možný počet súťažiacich
za jednotlivú školu, výšku štartovného, súťažné témy, presne stanovené kritériá a podmienky
súťaže, kritériá hodnotenia.
Na základe uvedených informácií sa školy majú možnosť písomne prihlásiť do súťaže do termínu
uzávierky prihlášok.
d/ súťažné podmienky, zadania, hodnotenie zručností žiakov
Súťaž prebieha pred odbornou hodnotiacou komisiou /OHK/. OHK je 3-členná, zložená
z odborníkov z praxe.
Hodnotí sa podľa vopred stanovených kritérií /hodnotiace kritériá stanoví organizátor súťaže/.
Po skončení súťaže sa vyhlasuje víťaz po každej jednotlivej téme, okrem toho sa vyhlasuje celkové
poradie ako sumár za všetky témy.
e/ identifikačné a kontaktné údaje organizátora súťaže
Stredná odborná škola obchodu a služieb Samuela Jurkoviča, Sklenárova 1, 821 09 Bratislava
Ing. Tatiana Mókosová, riaditeľka školy,
tel: 02/5341 22 41, e-mail: tatiana.mokosova@stonline.sk
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Ing. Iveta Šoltésová, zodpovedná za organizáciu súťaže
tel: 02/5341 31 85, e-mail: iva.soltesova@stonline.sk
f/ podmienky účasti žiakov v súťaži a rámcový postupový kľúč
Účasť na súťaži je podmienená štúdiom na strednej odbornej škole s obchodným zameraním alebo
obdobnej škole v zahraničí s obchodným zameraním.
Súťaž nemá postupový charakter, podmienkou účasti je účasť na školskom kole súťaže a zaslanie
prihlášky do termínu uzávierky /termín uzávierky je uvedený v propozíciách/.
g/ podmienky a spôsob zabezpečenia bezpečnosti a ochrany zdravia účastníkov súťaže
BOZP účastníkov súťaže je zabezpečená v zmysle Čl. 8 Smernice MŠVVaŠ č. 23/2017 a v súlade
s platnou legislatívou.
h/ charakteristika medzinárodnej súťaže
Súťaž je organizovaná ako celoštátna súťaž v darčekovom balení s medzinárodnou účasťou.
Pravidelne sa súťaže zúčastňujú školy z Českej republiky.
Organizátor hľadá možnosti a ponúka spoluprácu školám obchodného typu aj v iných krajinách
EÚ.
i/ odborná príprava žiakov, práva a povinnosti súťažiacich
Odborná príprava žiakov prebieha na príslušnej SOŠ, ktorú žiak navštevuje.
Každý súťažiaci má právo:
- byť vopred informovaný o podmienkach a organizácii súťaže,
- na rovnosť podmienok pri hodnotení,
- prezentovať pochopenie súťažnej úlohy podľa vlastnej fantázie.
Súťažiaci sú povinní:
- rešpektovať organizačný poriadok súťaže,
- dodržiavať pokyny organizátorov a OHK.
j/ štruktúra rozpočtu, použitie a postup pri zúčtovaní finančných prostriedkov
Podľa Čl. 9 Smernice MŠVVaŠ č. 23/2017 o súťažiach sa z poskytnutých finančných prostriedkov
uhrádzajú všetky výdavky súvisiace s prípravou a organizovaním súťaže. Pri zostavovaní rozpočtu
na súťaž sa berú do úvahy špecifické potreby danej konkrétnej súťaže.
Okrem toho môže organizátor použiť aj iné dodatočné finančné zdroje, získané od mimovládnych
organizácií, nadácií, sponzorov a účastníkov súťaží.
Organizátor súťaže vedie účtovnú evidenciu použitých finančných prostriedkov v zmysle zákone
o účtovníctve.
k/ zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa organizačný poriadok Celoštátnej súťaže v darčekovom balení s medzinárodnou
účasťou, schválený Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
pod číslom 2010-9085/19260:1-913.
l/ schválenie a účinnosť
Tento organizačný poriadok schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej
republiky dňa 4. októbra 2017 pod číslom 2017/10833:4-10E0 s účinnosťou od 1. januára 2018.
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