
Chyby a problémy zo strany 
metodikov 

Podmienky vyplývajúce z OP 

Prihlášky škôl, OHK, návrhy porotcov, 
Návratka, zasielanie prác, prihláška práce, 

tlačená verzia práce, PDF formát,... 



Zasielanie prihlášok škôl 

1. Bez prihlásenia sa školy zaslaním prihlášky do 
stanoveného termínu nie je možné súťažiť 

 

Zdôvodnenie: 

• z tradičných súťažiacich 50 škôl z predchádzajúcich 
ročníkov do termínu zaevidovalo prihlášku asi 40 
škôl 

• oslovovali sme školy, či nezabudli a našlo sa ešte 
ďalších 5 škôl 



Zasielanie prihlášok škôl 

2. Prihláška musí obsahovať najmenej 1 návrh na 
porotcu - bez návrhu nebude prihláška 
akceptovaná 

 

Zdôvodnenie: 
• Ak dokáže väčšina škôl zaslať návrhy na porotcov, 

tak aj spomínané školy, ktoré to neurobili, musia 
tak urobiť.  

• Každá škola bez výnimky vysiela žiaka na súťaž 
spolu s pedagogickým dozorom/metodikom a ten 
sa potom môže zúčastniť práce v OHK bez 
výhovorky.  



Zasielanie prihlášok škôl 
3. Prihláška musí obsahovať presný kontakt na 

metodika 
Zdôvodnenie : 
• Našou jedinou formou komunikácie s vami je práve 

e-mail, keďže vzhľadom na náklady iná forma 
možná nie je  

• Preto poprosíme o vyplnenie kontaktu na vás a nie 
na školu – e-mail, ku ktorému máte prístup aj 
doma, aj počas prázdnin, ktorý pravidelne sledujete 
a na ktorý reagujete promptne ! 

• Zároveň vás poprosíme v čase odosielania prác a 
tvorby OHK byť viac mailovo aktívni ! 

• Vaša pracovná e-mailová adresa má byť čitateľná 
(priezvisko, žiadne prezývky), inak urobte nápravu !  

 
 



Obsadzovanie OHK 

4. OHK = paritné zastúpenie všetkých 
 

Zdôvodnenie: 

• Snažíme sa pri obsadzovaní členov OHK 
postupovať tak, aby zastúpenie mala každá škola,  

školy s najväčším počtom prác mali aj väčšie             
zastúpenie v OHK.  

• Čiže spoločne sa podieľať na súťaži, nielen 
zúčastniť sa a iní nech nosia všetko bremeno.  

• Preto sa aj zároveň chceme poďakovať tým, ktorí 
boli veľmi ústretoví a snažili sa nám pomôcť. 



Návrhy na porotcov 
5a. Návrh na člena OHK = musí obsahovať 

konkrétnu aprobáciu, odbornosť 

 

Zdôvodnenie: 

• nestačí uviesť odborné predmety, ale aké konkrétne 

• pokiaľ tak nerobíte, sme nútení získavať informácie 
zo školských webov 

• my vieme na základe danej odbornosti využiť návrh 
aj v inom odbore, o čom vás informujeme a pýtame 
si súhlas 



Návrhy na porotcov 

5b. Návrh na člena OHK = musí obsahovať 
konkrétnu aprobáciu, odbornosť 

Zdôvodnenie: 

• vždy sledujeme aj zameranie prác v odboroch  

• snažíme sa vyberať návrhy porotcov tak, aby porota 
bola čo najviac kompetentná a odborná  

• čím viac návrhov, dobrých a rôznorodých nám 
poskytnete, tým nám uľahčujete prácu, ale hlavne 
zabezpečujete pre súťažiacich kvalitnú porotu 



Návrhy na porotcov 
6. Návrh na člena OHK = pozor na kolidovanie s 

prácami vašej školy a správny návrh odboru 
Zdôvodnenie : 
• stáva sa, že vaše návrhy kolidujú s prácami 

v danom odbore  = to je neprípustné !!! 
• musíte poznať v danej chvíli, v akých odboroch 

budete súťažiť, a tým sa vyhnúť kolidovaniu, resp. 
podľa jeho odbornosti ho navrhnúť do viacerých 
možných odborov (výskyt pri presune prác do 
iného odboru) 

• vaše návrhy by mali korešpondovať s aprobáciou 
alebo odbornosťou daných učiteľov/majstrov  a 
nemôžu byť navrhovaní do úplne iného odboru, 
lebo „to majú radi“ 



Návrhy na porotcov 
7. Návrh na člena OHK = učiteľ, majster, človek z praxe 

 

Zdôvodnenie: 

• Okrem učiteľa a majstra, môže sa stať členom OHK 
aj človek z praxe, ktorého vieme na základe jeho 
odbornosti a praxe využiť v danom odbore. 

• Ak poznáte ľudí aj mimo školstva, ktorých baví 
práca s mládežou a sú odborníci a kompetentní, 
môžete osloviť a taktiež navrhnúť. 



Formulár Návratka 
8. Nutnosť vyplniť a odoslať Návratku 

Zdôvodnenie: 
• Daný formulár neslúži na to, aby sme vám aj sebe 

pridávali prácu.  
• Návratka je dôležitá pre štatistické údaje pre ŠIOV 

a následne ministerstvo, aby videlo zapojiteľnosť 
a podľa toho aj napr.  riešilo finančné zabezpečenie 
súťaže. 

• Návratka bude upravená tak, aby sme zo zaslaných 
údajov po školskej prehliadke získali za jednotlivé 
odbory: 

– celkový počet súťažných prác  
– počet postupujúcich prác na krajskú prehliadku 

 
 



Formulár Zoznam postup. prác 

• Daný formulár sa od tohto súťažného ročníka ruší  !  
• Zaslanie prác  do krajského kola ostáva už iba na 

splnení si povinnosti metodika – t.z. žiadne práce sa 
nebudú dohľadávať a po termíne posúvať na krajské 
kolo = uzavretím systému automaticky vzniká 
zoznam súťažiacich.  

• Všetky ostatné práce, ktoré nebudú do termínu 
posunuté do systému krajského kola, ak sa budú 
chcieť zúčastniť na krajskom kole, tak iba: 
– na vlastné náklady 
– mimo poradia a možnosti postupu 
– bez certifikátu za účasť 



Zaslanie práce do krajského kola 
9a. Povinnosť metodika = ohodnotenie práce v ich 

školskom kole a jeho posunutie do krajského kola! 
Zdôvodnenie: 
• sú dokonca metodici, ktorí si neplnia základnú svoju 

povinnosť, a to je zaslanie (posun) prác do 
krajského kola v stanovenom termíne  

• buď  sa vyhovárajú, že tak urobili, pričom vôbec tu 
prácu neohodnotili a vyhovárajú sa na systém a 
pod. 

• alebo to nesprávne urobili, hoci nejde o  tzv. nových 
metodikov 

• alebo dokonca bez komunikácie s nami posunuli 
práce po termíne (z čoho ich systém a správca 
rýchlo odhalia) 



Zaslanie práce do krajského kola 
9b. Povinnosť metodika = ohodnotenie práce v ich 

školskom kole a jeho posunutie do krajského kola! 
 

Zdôvodnenie: 

• Žiaľ, u niektorých sa to opakuje   

• Aj z toho dôvodu nasleduje to, že dané práce súťažiť 
môžu, ale BEZ možnosti postupu ďalej, čím metodici 
vopred ukracujú svojich žiakov o úspech. 

• Stáva sa to posledné 2 roky. 

•  V prípade, že sa to opakuje pri tej istej škole, 
nasleduje krok, že ani účasť žiakov nebude povolená ! 



Prihláška a tlačená práca 
10. Povinnosť žiaka je priniesť na súťaž 1ks vytlačenej a 

zviazanej práce a prihlášku! 
 

Zdôvodnenie: 
• Žiaľ, často sa vyskytujúci nedostatok je, že žiak nemá na 

súťaži so sebou tlačenú verziu prihlášky spolu so 
zviazanou prácou. 

• Prihlášku práce ešte v elektronickej podobe je 
potrebné dôsledne celú vyplniť ! 

• Bez odovzdanej a potvrdenej prihlášky sa žiak nemôže 
zúčastniť súťaže (pozri Organizačný poriadok), čím sa 
sám ukracuje o možnosť  postupu na celoštátne kolo.  

• Pod pojmom zviazaná práca sa rozumie použitie 
zasúvacej lišty, či hrebeňovej väzby a pod., ale NIE  
euroobal a pod. !  



PDF práca 
11. Povinnosť žiaka je nahrať prácu v PDF formáte 

Zdôvodnenie: 
• žiaľ, opakovane sa stáva, že sa nájde niekoľko prác, 

ktoré boli do systému nahraté vo WORDovskom 
formáte 

• v prípade, že žiak nenahrá prácu v PDF formáte, ale 
vo wordovskom, takáto práca nemôže súťažiť 
podľa Organizačného poriadku a opäť sa aj týmto 
žiak oberá o možnosť vyhrať a postúpiť na 
celoštátne kolo 

• je povinnosťou metodika pred ohodnotením a 
odoslaním práce na krajské kolo skontrolovať celú 
prihlášku, a teda aj prácu, či je to konečná verzia a 
či je nahratá v správnom PDF formáte ! 



Originalita 
12. Podmienkou zaradenia práce je jej originalita 

Zdôvodnenie: 
• Žiak čestne vyhlási, že prácu neprihlásil a 

neprezentoval v žiadnej inej súťaži, ktorá je 
schválená MŠVVaŠ. 

• Za údaje uvedené v odbornej práci zodpovedá 
autor práce v súlade so Zákonom č.185/2015 NRSR 
(Autorský zákon). 

• Stávalo sa, že žiaci súťažili s prácami, ktoré boli aj 
na inej súťaži, ktorá ale nebola pod gesciou 
ministerstva (nevyhlasoval ju), a tak na jednej 
strane neporušoval sa Organizačný poriadok, ale 
na druhej strane to bola nevýhoda oproti iným 
súťažiacim – preto zmena na všetky súťaže, ktoré 
ministerstvo schvaľuje! 

 



Pedagogický dozor 

13. Doprovod žiaka na súťaž 
 
Zdôvodnenie: 
• Žiak do miesta konania súťaže a späť cestuje v 

sprievode pedagogického zamestnanca školy 
alebo v sprievode plnoletej osoby, ktorú 
písomne poveril riaditeľ školy so súhlasom 
zákonného zástupcu! 

• Nové nariadenie Organizačného poriadku 
vychádzalo zo zistení, že sa stávalo, že niektoré 
školy posielali žiakov na súťaž samých, čo je po 
stránke BOZP neprípustné. 

 


