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O r g a n i z a č n ý   p o r i a d o k   s ú ť a ž e 
 

Autoopravár Junior 
 
 

Úvodné ustanovenie 
 
Organizačný poriadok súťaže Autoopravár Junior je vypracovaný na základe Smernice o súťažiach 
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 23/2017. 
 

Čl. 1 
Poslanie súťaže 

Poslaním súťaže Autoopravár Junior (ďalej len „súťaž“) je: 

- propagácia remesla autoopravára učebného odboru 2487 H autoopravár vo všetkých jeho 
zameraniach a experimentálneho študijného odboru 2495 K autotronik medzi širokou 
verejnosťou, 

- prepojenie spolupráce medzi zamestnávateľmi a strednými odbornými školami  ako aj samotnými 
žiakmi, 

- nástrojom motivácie žiakov vzdelávať sa v remesle autoopravára a prostredníctvom  prezentácie 
remesla zabezpečenie náboru žiakov do odborného vzdelávania, 

- prispievať k vyhľadávaniu talentovaných a nadaných žiakov na školách, 
- zviditeľnením žiakov pred potenciálnym zamestnávateľom a zvýšiť tak svoje šance na uplatnenie 

sa v praxi. 
 

Čl. 2 
Charakteristika súťaže 

Autoopravár Junior je súťaž odborných zručností, ktorá vznikla z potreby prezentácie významu 
autoopravárenskeho remesla a cesty k nemu prostredníctvom absolvovania učebného odboru 2487 H 01 
autoopravár-mechanik, 2487 H 02 autoopravár-elektrikár, 2487 H 03 autoopravár-karosár, 2487 H 04 
autoopravár-lakovník a experimentálneho študijného odboru 2495 K autotronik. Je to súťaž v odborných 
teoretických vedomostiach a praktických zručnostiach. 

Súťaž sa vyhlasuje každoročne. 
 

Čl. 3 
Vyhlasovateľ a usporiadateľ súťaže 

 
Vyhlasovateľom súťaže pre Slovenskú republiku je Cech predajcov a autoservisov SR 
a spoluvyhlasovateľom Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. 

Organizátor súťaže, adresa a kontakty  
 
Organizátorom súťaže je Cech predajcov a autoservisov SR, Tomášikova 26, 821 01  Bratislava, SR. 
Telefonická komunikácia: 00421 917 433 098 
Elektronická komunikácia: mkovac@cpasr.eu, www.cpasr.eu 
Kontaktná osoba:  Mgr. Matej Kováč, koordinátor súťaže 
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Čl. 4 
Štruktúra súťaže, kategórie 

 
Súťaž je dobrovoľná, a môžu sa jej zúčastniť žiaci tretieho ročníka v učebnom odbore 2487 H autoopravár 
vo všetkých jeho zameraniach a žiaci štvrtého ročníka experimentálneho študijného odboru 2495 
K autotronik.  

 

Súťaž prebieha v štyroch samostatných kategóriách: 

a) I. kategória v odbore Autoopravár Junior – mechanik a elektrikár ( ďalej len „automechanik“) 
b) II. kategória v odbore Autoopravár Junior – karosár ( ďalej len „autokarosár“) 
c) III. kategória v odbore Autoopravár Junior – lakovník ( ďalej len „autolakovník“) 
d) IV. kategória         v odbore Autoopravár Junior – autotronik ( ďalej len „autotronik“) 

 
Organizácia súťaže začína vyhlásením súťaže a jej propozícií na prelome mesiacov november a december. 
Súťaž pozostáva z 3 kôl: 
 

a) školské kolá súťaže– ktoré sú realizované on-line formou počas vyučovania. Testovanie je zložené 
z teoretickej časti a poznávacej časti. Školské kolá prebiehajú priamo na registrovaných školách 
v počítačových miestnostiach. Školského kola sa zúčastňujú všetci žiaci tretieho ročníka, resp. 
štvrtého ročníka (autotronik) ktorých prihlásila daná škola. 

 
b) oblastné kolá súťaže – ktoré sú realizované on-line formou a fyzicky. Testovanie je zložené 

z teoretickej časti formou písomných testov, poznávacej časti fyzickou formou a praktickej časti 
formou reálnych prác reflektujúcich reálne práce vykonávané v servisoch. Kolá prebiehajú 
v reálnych autoservisných prevádzkach 

 
c) celoštátne kolo súťaže – do ktorého postupuje výber najlepších žiakov zo stredných škôl z celého 

Slovenska v jednotlivých kategóriách, ktorých elektronickou formou pozve organizátor súťaže 
najneskôr 7 dní pred začiatkom súťaže. 
Celoštátne kolo pozostáva z troch častí: teoretická (formou on-line), poznávacia časť (fyzicky) 
a praktická časť (fyzicky). 

 
 

Čl. 5 
Riadenie súťaže 

 
V jednotlivých kolách súťaže majú dohľad nad organizáciou súťaže odborné komisie, a to  školská, 
oblastná a celoštátna odborná komisia. 
 
Školskú odbornú komisiu súťaže finančne a organizačne zabezpečuje príslušná škola, na ktorej prebieha 
školské kolo. Komisia je zložená z predsedu a dvoch členov. Komisiu vymenuje riaditeľ školy. 
 
Činnosť komisie: 
- dohľad nad organizáciou školského kola 
- dohľad nad objektívnym testovaním súťažiacich 
- spracovanie a vyhodnotenie školského kola 
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Oblastnú odbornú komisiu súťaže organizačne a finančne zabezpečuje organizátor súťaže a príslušná 
partnerská škola. Komisia je zložená z predsedu a dvoch členov, ktorých navrhuje a vymenúva organizátor 
súťaže. 
 
Činnosť komisie: 
- dohľad nad organizáciou oblastného kola 
- dohľad nad objektívnym testovaním súťažiacich 
- spracovanie a vyhodnotenie oblastného kola 

 
Celoštátnu odbornú komisiu súťaže organizačne a finančne zabezpečuje organizátor súťaže. Komisia je 
zložená z predsedu a dvoch členov, ktorých navrhuje organizátor súťaže.  Predsedu a členov komisie 
vymenúva a z funkcie odvoláva generálny riaditeľ sekcie ministerstva príslušnej podľa obsahového 
zamerania súťaže na základe návrhu organizátora súťaže. 
 
Činnosť komisie: 
- dohľad nad organizáciou slovenského finálového kola 
- dohľad nad objektívnym testovaním súťažiacich 
- vymenovanie predsedu a 2 členov odbornej poroty súťaže, ktorá hodnotí výkony súťažiacich 

a zostavuje výsledkovú listinu súťaže, 
- spracovanie a vyhodnotenie celoslovenského finálového kola. 

 
 

Čl. 6 
Organizačné zabezpečenie súťaže 

 
Súťaž zabezpečuje organizátor súťaže prostredníctvom organizačného tímu, ktorý pripravuje 
a zabezpečuje organizačnú štruktúru súťaže, programovú, propagačnú a finančnú stránku súťaže. 
 
Žiakov ako aj kategóriu, v ktorej budú žiaci súťažiť prihlasujú školy do súťaže prostredníctvom on-line 
prihlášky. Prístupové meno a heslo súťažiacich zašle organizátor kontaktnej osobe príslušnej prihlásenej 
školy, ktorá bola uvedená v prihláške do súťaže. Prihlasovacie údaje slúžia žiakom na absolvovanie testov 
v jednotlivých kolách súťaže. 
 
Riešenia on-line testov v jednotlivých kolách súťažiaci odovzdávajú v prostredí neverejnej časti webovej 
stránky súťaže v časovom limite, ktorý vopred určí organizátor súťaže. 
 
 

Čl. 7 
Hodnotenie zručností žiakov 

 
1. Každú súťažnú kategóriu hodnotia odborní komisári súťaže, ktorí sú menovaní organizátorom súťaže. 

2. O postupe do oblastného kola rozhoduje škola na základe absolvovania on-line testov z teoretickej 
a poznávacej časti a na základe odporúčania pedagógov. 
Z každej školy postupujú: 
a) v kategórii „automechanik“ maximálne 3 žiaci z jednej prihlásenej školy 
b) v kategórii „autokarosár“ maximálne 5 žiakov z jednej prihlásenej školy 
c) v kategórii „autolakovník“ maximálne 4 žiaci z jednej prihlásenej školy 
d) v kategórii „autotronik“ maximálne 2 žiaci priamo do finálového kola súťaže 

 
3. O poradí súťažiacich a postupe do celoslovenského kola rozhoduje v oblastnom kole: 
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a) Pri rovnosti celkového počtu bodov rozhoduje vyšší počet bodov získaných z celkovej poznávacej 
časti a praktickej časti 

b) Pri rovnosti bodov z bodu a) rozhoduje celkový počet dosiahnutých bodov 
c) Pri rovnosti bodov z bodov a) a b) rozhoduje celkový čas. 
d) V prípade rovnosti dosiahnutých bodov podľa odstavca a), b), c) budú pripravené doplnkové 

otázky až do konečného rozhodnutia 
 

Úlohy v celoštátnom kole, ktoré sa vykonávajú fyzicky hodnotí odborná hodnotiaca komisia. 
 

Čl. 8 
Bezpečnosť a ochrana zdravia účastníkov súťaží 

 
1. Za bezpečnosť žiakov v čase konania školského kola zodpovedá príslušná škola, na ktorej školské kolo 

prebieha. 

2. Za bezpečnosť žiakov v čase konania oblastného kola zodpovedá príslušný pedagóg,  ktorý žiakov 
sprevádza v dejisku oblastného kola. 

3. Za bezpečnosť a ochranu zdravia žiakov a sprevádzajúcich osôb v ostatných priestoroch v mieste 
konania celoslovenského finálového kola zodpovedá organizátor alebo garant súťaže. Všetci súťažiaci 
a sprevádzajúce osoby musia absolvovať školenie  BOZP a PO (bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 
a ochrana pred požiarmi), ktoré tvorí prílohu prezenčnej listiny a účastníci svojim podpisom 
potvrdzujú, že porozumeli obsahu. 

4. Za bezpečnosť žiakov počas ich prepravy na oblastné kolá a celoslovenské finálové kolo, a počas 
celoslovenského finále mimo vykonávania súťažných úloh zodpovedá sprevádzajúca osoba – spravidla 
pedagogický dozor. 

Čl. 9 
Financovanie súťaže 

 
1. Celkový rozpočet každoročne schvaľuje organizátor súťaže a kontroluje Dozorná rada CPA SR, 

na základe príspevkov partnerov súťaže. 

2. Z finančných prostriedkov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR určených na zabezpečenie 
súťaže je možné uhradiť výdavky súvisiace s organizovaním súťaže v zmysle Čl. 9 ods. 7 Smernice 
č. 23/2017 o súťažiach. 

Čl. 10 
Zrušovacie ustanovenie 

 
 

Zrušuje sa organizačný poriadok súťaže Autoopravár Junior, schválený Ministerstvom školstva, vedy, 
výskumu a športu Slovenskej republiky pod číslom  2017/971:70-10E0.   

 
Čl. 11 

Schválenie a účinnosť 
 

Tento organizačný poriadok schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 
dňa 7. júla 2020 pod číslom 2020/8805:20-A2220 s účinnosťou od 1. septembra 2020. 
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