
Organizačné pokyny: 

   

- metodici na školách posúvajú súťažné práce do vyšších kôl na základe hodnotenia OHK.  

Termín uzavretia systému je 3. apríla 2020.  

 

- členovia krajskej komisie ohodnotia práce v e-systéme a dostupné veci ( prílohy) preštudujú 

s tým, že vo výsledku namiesto 5 oblastí  hodnotia  4.  

(tzn.: vynechá sa časť ústna obhajoba práce a diskusia k problematike z dôvodu dištančnej 

formy súťaže).  

 

Kritériá pre hodnotenie prác určila pre obmedzené možnosti celoštátna odborná komisia 

nasledovne: 

 

a) Odborná a obsahová úroveň práce ( max. 15 bodov)  

b) Použitie argumentácie a dôkazov (max. 15 bodov)  

c) Formálna stránka práce, úroveň spracovania práce a dokumentácie, používanie  

odbornej terminológie (max. 10 bodov)  

d) Využitie práce (max. 10 bodov) 

 

Každý člen krajskej komisie vypíše tabuľku hodnotenia, ktorú odovzdá predsedovi krajskej 

komisie svojho odboru – elektronicky, ktorý body spočíta a na jej základe určí poradie. 

V prípade, že na prvých 3 miestach sa vyskytne prípad rovnakého počtu bodov pri 2 prácach, 

predseda posúdi rovnosť bodov a rozhodne o poradí v diskusii s ďalšími členmi. 

 

Predseda krajskej komisie daného odboru vypíše výslednú tabuľku hodnotenia a so stručným 

textovým zdôvodnením zašle elektronicky na adresu: petra.horvathova@rcm.sk, v kópii 

t.hoffmannova@gmail.com. 

 

- termín na posúdenie, preštudovanie  a vyhodnotenie prác na úrovni kraja je do 15. apríla 

2020. (Hodnotenie a štúdium členov komisií  skontroluje v e-systéme  predseda krajskej 

komisie, resp. vedúci súťažného kola.)  

 

- diplomy budú udelené za prvé až tretie miesto, ostatní riešitelia získajú certifikát o účasti 

v KK. Doklady sa vystavia a spracujú v e-systéme a pošlú žiakom elektronicky, resp. podľa 

možností sa vystavia diplomy a certifikáty v tlačovej forme a rozpošlú poštou alebo podľa 

možností a aktuálnej situácie odovzdanie k rukám podľa pokynov krajskej komisie. 

 

- postupový kľúč zostáva nezmenený.  Z krajských kôl postúpia 2 práce z každého odboru do 

celoštátneho kola v e-systéme najneskôr v termíne do 20. apríla 2020, v ktorom spôsob 

hodnotenia je rovnaký ako na úrovni kraja.   

 

 

ZHRNUTIE: 

 

 práce, ktoré sú už nahraté v systéme, môžete začať priebežne študovať 

 skontrolujte si prosím prístup do e-systému, v prípade problémov nás kontaktujte 

 3.4.2020 sa uzavrie e-prihlasovanie, všetky odbory budú skompletizované  

 Následne Vám zašleme (najneskôr 6.4.) 

 zoznamy žiakov s názvami prác v jednotlivých odboroch, aby ste si overili, či 

máte prístup ku každej práci 

 tabuľku na hodnotenie 

 zoznam členov komisie v príslušnom odbore spolu s emailovými adresami, aby ste 

navzájom v prípade potreby vedeli komunikovať (vzhľadom na situáciu, veríme, 

že to nebude nikomu prekážať) 
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