Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Združenie odborných učilíšť, špeciálnych škôl a špeciálnych
výchovných zariadení Slovenska
Okresný úrad, odbor školstva Banská Bystrica
a
Odborné učilište internátne V. Gaňu Banská Bystrica

PROPOZÍCIE
celoštátnej súťaže praktických zručností a odborných vedomostí žiakov
odborných učilíšť v učebnom odbore:

6491 G 02 obchodná prevádzka – príprava, skladovanie
a predaj tovaru

24. októbra 2018
Banská Bystrica

OUI V. Gaňu, Moskovská 17, Banská Bystrica
Telefón: 048 415 31 40
Fax: 048 415 29 70
e-mail: sekretariat@oumosbb.sk

Mgr. Jana Malatová
riaditeľka školy

Vyhlasovateľ súťaže

:

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Okresný úrad, odbor školstva Banská Bystrica
Združenie odborných učilíšť, špeciálnych škôl
a špeciálnych výchovných zariadení Slovenska

Organizátor

:

Odborné učilište internátne Viliama Gaňu
Moskovská 17
974 04 Banská Bystrica 4

Miesto súťaže

:

odborné učebne OUI V. Gaňu

Termín súťaže

:

24. 10. 2018

Cieľ súťaže

:

rozvoj, upevňovanie a prezentácia praktických
a odborných zručností a návykov žiakov OU

Téma súťaže

:

prebierka tovaru a balenie tovaru

Podmienky súťaže

:

súťaže sa zúčastnia dvojčlenné družstvá z OU
súťaž sa skladá z teoretickej a praktickej časti
súťažné družstvo sprevádza 1 pedagóg
každé družstvo bude mať pridelené súťažné číslo

Organizačný výbor

:

Mgr. Jana Malatová - riaditeľka OUI V. Gaňu
Mgr. Michal Rusko - zástupca riaditeľky OUI V. Gaňu
Bc. Anna Rychecká, Bc. Marta Klimentová,
Mgr. Jarmila Bakšová - majsterky Ov
Mgr. Gabriela Šubertová - učiteľka odborných predmetov

Porota

:

predseda a dvaja podpredsedovia menovaní MŠVVaŠ SR
(bodovanie jednotlivých častí súťaže nevykonávajú),
jeden zástupca z každej školy alebo zariadenia, ktoré sa
súťaže zúčastnia (hodnotia a bodujú výkon súťažných
družstiev)

Prihláška

:

priloženú prihlášku je potrebné zaslať na adresu
organizátora súťaže najneskôr do 20. 9. 2018

Súhlas so spracúvaním
osobných údajov
:

priložené tlačivo je potrebné zaslať na adresu
organizátora súťaže najneskôr do 20. 9. 2018

Kontaktná osoba

Mgr. Michal Rusko - zástupca riaditeľa

:

mobil: 0903 922 575

Súťažiaci si prinesú

:

Zdravotné zabezpečenie:

občiansky preukaz, preukaz poistenca, zdravotný preukaz,
pracovný odev a obuv
OUI V. Gaňu, B. Bystrica - Bc. Bibiána Pánková

Pedagogický dozor

:

pedagóg, sprevádzajúci súťažiace družstvo, zodpovedá za
svojich žiakov počas celej súťaže aj mimo nej

Stravovanie účastníkov :

v školskej jedálni OUI V. Gaňu
stravu a občerstvenie účastníkov hradí organizátor
stravu vodiča hradí vysielajúca organizácia

Materiál na súťaž

:

zabezpečí organizátor súťaže

Ubytovanie

:

organizátor súťaže neposkytuje

Ceny

:

odmenení budú všetci súťažiaci

Časový harmonogram súťaže:
od
od
od
od
od
od

07. 30 do 08. 30 hod.
08. 30 do 08. 55 hod.
09. 00 do 12. 40 hod.
12. 40 do 13. 30 hod.
12. 40 do 13. 30 hod.
14. 00

prezentácia, príprava účastníkov v OUI V. Gaňu, raňajky
porada poroty súťaže, otvorenie súťaže, losovanie čísiel
písomný test, praktická časť č.1, č. 2 a č. 3
spracovanie výsledkov súťaže /predseda + 2 podpredsedovia/
obed
vyhodnotenie súťaže, ukončenie súťaže

Podmienkou účasti na súťaži je včasný príchod na prezentáciu dňa 24. 10. 2018 v čase
od 07. 30 do 08. 30 hod. V prípade neodôvodneného neskorého príchodu družstvo nebude
do súťaže zaradené.

Súťažný poriadok:
 Súťaž sa skladá z dvoch častí: teoretickej a praktickej.
 Každá súťažiaca škola/zariadenie pripraví jedno dvojčlenné družstvo, ktoré sprevádza
určený pedagogický dozor.
 Na písomnom teste pracuje každý člen družstva samostatne.
 Na praktickej časti pracujú členovia súťažiaceho družstva spoločne.
 Za nedodržanie súťažného poriadku, pracovných postupov a BOZ sa odpočítavajú body
a súťažné družstvo po rozhodnutí poroty môže byť diskvalifikované.
 Po skončení súťaže predseda poroty vyhodnotí výsledky súťažiacich družstiev a určí
poradie družstiev. Výsledky vyhlasuje verejne.
 Pri rovnosti bodov dvoch alebo viacerých družstiev rozhoduje lepšie bodové hodnotenie
z praktickej časti súťaže a celkový lepší čas dosiahnutý v praktických úlohách.
 Súťažiaci má právo: včas sa oboznámiť s propozíciami súťaže, pred súťažou si prezrieť
priestor a miesto súťaže a podať protest prostredníctvom svojho pedagogického dozoru
ešte pred začiatkom súťaže alebo najneskôr do 30 minút od jej skončenia.
 Členovia poroty (okrem predsedu a podpredsedov) hodnotia výkon a výrobok všetkých
súťažiacich družstiev bodmi (okrem reprezentantov svojej školy/zariadenia).
 Súťažiaci je povinný dodržiavať pokyny organizátora súťaže, pracovať samostatne,
nepoužívať nedovolený materiál.
 Organizátor je povinný zabezpečiť čo najväčšiu objektivitu hodnotenia, t.j. hodnotenie
musí byť anonymné (organizátor losovaním zabezpečí, aby čísla, pod ktorými budú
členovia poroty hodnotiť, neboli rovnaké, ako čísla ich reprezentantov).

 Organizátor súťaže odmení prvé tri družstvá medailami, diplomami a vecnými cenami.
Odmenené budú aj ostatné družstvá, ktoré si zároveň prevezmú diplom za účasť na
súťaži.

Teoretická časť:
Didaktický test pozostáva z 30 otázok. V teste sa budú nachádzať otázky otvorené a
uzavreté. Maximálny počet bodov z teoretickej časti - testu je 30 pre každého člena, čo je za
družstvo spolu 60 bodov. Na vypracovanie testu je vymedzených 25 minút, po uplynutí
časového limitu nebude možné v ňom pokračovať. Ukončenie pred uplynutím limitu je
možné.

Praktická časť:
Pozostáva z troch praktických úloh, ktoré boli vybraté z učebných osnov pre tento učebný
odbor - z učiva predmetu odborný výcvik. Maximálny počet bodov za úlohu č. 1 je 23
bodov, za úlohu č. 2 je 28 bodov, za úlohu č. 3 je 38 bodov, čo je za družstvo spolu 89
bodov. Súťažiaci nemôžu používať vlastné pracovné pomôcky a materiál.
Pomôcky a materiál na súťaž (zoznam je súčasťou propozícií) zabezpečí organizátor súťaže.
Pri rovnosti bodov dvoch alebo viacerých družstiev rozhoduje lepšie bodové hodnotenie
z praktickej časti súťaže a celkový čas.
Súťažiace družstvá budú používať pracovný odev a obuv v súlade s požiadavkami na BOZ
v učebnom odbore obchodná prevádzka – príprava, skladovanie a predaj tovaru. Porota pred
začatím súťaže verejne zhodnotí oblečenie a obuv súťažiacich, či tieto požiadavky spĺňajú
a na základe spoločného rozhodnutia pridelí body každému súťažiacemu družstvu od 0b –
3b.

Úlohy a kritériá pre hodnotenie praktickej časti súťaže:
Praktická úloha č. 1: Prebierka tovaru
Maximálny počet bodov: 23
Hodnotí sa:
- dodržiavanie hygieny a BOZ
- správnosť kvantitatívnej prebierky
- správnosť kvalitatívnej prebierky
- správnosť sortimentnej prebierky
- dodržanie časového limitu 20 minút

0–
0–
0–
0–
0–

3 bodov
5 bodov
5 bodov
5 bodov
5 bodov

Pracovný postup súťažiaceho družstva:
- na základe dodacieho listu tovar spočítať (zamerať sa na správny počet tovaru),
- skontrolovať zmyslovými skúškami kvalitu dodaného tovaru a záručnú dobu tovaru,
- skontrolovať správny druh dodaného tovaru,
- zistené nedostatky poznačiť do kolónky zistených nezrovnalosti v dodacom liste.
Súťažiace družstvo bude mať pripravené:
- písacie potreby,
- dodací list,
- orezávač,
- strukoviny,
- koreniny,
- čaj,
- kávu,
- nealkoholické nápoje.

„Vzor“ dodacieho listu:

DODACÍ LIST

Číslo: 435/2018
Dátum: 24. 10. 2018

Dodávateľ:
Kaufland Majerská cesta
29 augusta 6241/63
974 01 Banská Bystrica
IČO:72416228
DIČ:4369820788

Odberateľ:
OUI Viliama Gaňu
Moskovská 17
974 04 Banská Bystrica
IČO:64422713
DIČ:1136540007

Číslo objednávky: 724/2018
Por.
číslo

Názov tovaru

Množstvo

Cena
za 1ks

Cena spolu

Zápis zistených nezrovnalosti

1.
2.
3.
4.
5.

DPH %

Suma bez DPH

DPH v €

Celkom
s DPH

Vystavil: Jozef Krajňák

Prevzal: súťažné družstvo č. 1

Praktická úloha č. 2: Váženie a meranie tovaru
Maximálny počet bodov: 28
Hodnotí sa:
- dodržiavanie hygieny a BOZ
- zručnosť váženia tovaru
- presnosť váženia tovaru
- zručnosť merania tovaru
- presnosť merania tovaru
- dodržanie časového limitu 10 minút

0–3
0–5
0–5
0–5
0–5
0–5

bodov
bodov
bodov
bodov
bodov
bodov

Pracovný postup súťažiaceho družstva:
a) váženie
- vážiť budú čistú hmotnosť ryže (Netto),
- vylosujú si tri z piatich možností váženia tovaru: 100 g, 150 g, 350 g, 420 g, 580 g,
- ryžu sypú do misky a odvážia (ak ryžu prevážia, lopatkou z nej môžu odobrať).
b) meranie
- pracovať budú s dreveným metrom,
- merať budú textilnú stuhu,
- vylosujú si tri z piatich možností merania tovaru: 75 cm, 0,5 m, 1,2 m, 2,5 m, 3 m.
Súťažiace družstvo bude mať pripravené:
- obchodnú digitálnu váha /DIBAL G 325 / a klasickú mechanickú váhu
- ryžu,
- misku na váženie,
- lopatku,
- hygienické rukavice,
- drevený meter,
- textilnú stuhu,
- nožnice.

OBCHODNÁ VÁHA DIBAL G 325

MECHANICKÁ VÁHA

Praktická úloha č. 3: Darčekové balenie dezertu a fľaše
Maximálny počet bodov: 38
Hodnotí sa:
- dodržiavanie hygieny a BOZ
- úhľadnosť a estetiky
- tvorivosť a kreativity
- celkový estetický dojem zabaleného tovaru
- dodržanie časového limitu 30 minút

0– 3
0 – 10
0 – 10
0 – 10
0– 5

Pracovný postup súťažiaceho družstva:
- zabaliť dezert a fľašu darčekovým spôsobom podľa vlastnej fantázie,
- použiť pomôcky podľa vlastného výberu.
Súťažiace družstvo bude mať pripravené:
- minerálnu voda v skle 0,7l (Vincentka),
- dezert (rozmer 35,8 x 17,8 cm),
- darčekový papier 3 ks (200 x 70 cm),
- stuha textilná 3 ks (rôzne šírky),
- stuha plastová 3 ks (rôzne šírky),
- nožnice,
- priesvitnú lepiacu pásku (šírka 2,5 cm),
- obojstrannú lepiacu pásku (šírka 5,0 cm),
- lepiacu pištoľ,
- špendlíky,
- aranžérske ozdoby (kvietky, gombíky, perličky).

Celkové hodnotenie:
1. Oblečenie

3 body

2. Teoretická časť

60 bodov

3. Praktická časť

89 bodov

Maximálny počet bodov, ktoré môže súťažiace družstvo získať: 152

bodov
bodov
bodov
bodov
bodov

Test
písomná časť súťaže
obchodná prevádzka – príprava, skladovanie a predaj tovaru
(správne odpovede sú vyznačené)
1. Tovaroznalectvo je náuka o:

Body: 1b

a) tovare
b) zdravej výžive
c) skladovaní
2. Obchod svoju hlavnú činnosť orientuje na:

Body: 1b

a) logistiku a objednávanie tovaru
b) obsluhu zákazníka
c) propagáciu a reklamu
3. Zložky trhu tvoria:

Body: 1b

a) veľkoobchod, maloobchod, výrobca
b) doprava, služby, reklama
c) predávajúci, tovar, kupujúci
4. Čiarový kód EAN môže byť:

Body: 1b

a) 8 miestny, 13 miestny
b) 8 miestny, 12 miestny
c) 10 miestny, 13 miestny
5. Slovenská republika na čiarovom kóde má označenie:

Body: 1b

a) 856
b) 858
c) 859
6. Recyklácia znamená:

Body: 1b

a) znečistenie ovzdušia
b) spracovanie odpadu
c) opätovné využitie už použitých materiálov
7. Medzi základné funkcie obalov zaraďujeme:
a) racionalizačnú, ochrannú a informačnú
b) ochrannú, manipulačnú a komunikačnú
c) propagačnú, ochrannú a ekologickú

Body: 1b

8. Zberná nádoba na papier má farbu:

Body: 1b

a) zelenú
b) žltú
c) modrú
9. Netto znamená:

Body: 1b

a) čistá hmotnosť tovaru bez obalu
b) hrubá hmotnosť tovaru s obalom
c) hmotnosť obalu
10. Váhy v obchode sa ciachujú:

Body: 1b

a) jedenkrát za dva roky
b) jedenkrát ročne
c) jedenkrát za tri roky
11. Prostriedkom reklamnej komunikácie je:

Body: 1b

a) kupón, ochutnávka, vzorky tovarov
b) leták, plagát, pútače
c) televízny šot, vernostné karty, bilbordy
12. Zásielkový a stánkový predaj patria medzi:

Body: 1b

a) základné formy predaja
b) služby v obchode
c) doplnkové formy predaja
13. Gestikulácia znamená:

Body: 1b

a) podanie ruky
b) výraz tváre
c) pohyby rúk
14. Dezinfekcia je proces likvidácie:

Body: 1b

a) choroboplodných mikroorganizmov
b) hlodavcov
c) hmyzu
15. Medzi mechanické vplyvy pôsobiace na tovar patria:
a) tlaky, nárazy, vibrácie
b) teplo, svetlo, korózia
c) plesne, vlhko, baktérie

Body: 1b

16. Záručná lehota tovaru je:

Body: 1b

a) 6 mesiacov
b) 12 mesiacov
c) 24 mesiacov
17. Požívatiny rozdeľujeme na:

Body: 1b

a) tuky, bielkoviny
b) potraviny, pochutiny
c) vitamíny, minerálne látky
18. Za kvalitu predávaného tovaru zodpovedá:

Body: 1b

a) predávajúci
b) výrobca
c) dodávateľ
19. Medzi tovarové skupiny nepotravinárskeho tovaru patria:

Body: 1b

a) cukrovinky, hračky, školské potreby
b) nealkoholické nápoje, ovocie, zelenina
c) obuv, textil, domáce potreby
20. Instantná káva je:

Body: 1b

a) mletá káva
b) rýchlorozpustná káva
c) zrnková káva
21. Podčiarkni živočíšne tuky:
Body: 1b
Rama, Cera, bravčová masť, Hera, kačacia masť, husacia masť
22. Melón patrí medzi:

Body: 1b

a) jadrové ovocie
b) lahôdkovú zelenina
c) plodovú zeleninu
23. Podčiarkni škrupinové ovocie:
Body: 1b
hrozienka, orechy, pistácie, pomelo, avokádo, mandle
24. Chladenú hydinu v obchode vystavujeme:
a) v mraziacom zariadení
b) v chladiacom zariadení
c) v regáloch

Body: 1b

25. Polotučné mlieko má obsah tuku:

Body: 1b

a) 3,5 %
b) 0,5 %
c) 1,5 %
26. Základnú súpravu príborov tvorí:

Body: 1b

a) lyžica, vidlička, nôž, naberačka
b) lyžica, vidlička, nôž, dezertná lyžička
c) lyžica, vidlička, nôž
27. Základné typy temperamentu sú:

Body: 1b

a) melancholik, sangvinik, flegmatik, cholerik
b) melancholik, sangvinik, cholerik
c) cholerik, sangvinik, flegmatik, nervák
28. Napíš, aký doklad musí pokladník vystaviť zákazníkovi
pri predaji tovaru:

Body: 1b

pokladničný blok
29. Lehota na vybavenie spotrebiteľskej reklamácie je:

Body: 1b

a) 14 dní
b) 20 dní
c) 30 dní
30. Kvalitatívnou prebierkou tovaru sa overuje:
a) množstvo tovaru
b) druh tovaru
c) kvalita tovaru

Body: 1b

PRIHLÁŠKA
na celoštátne kolo súťaže teoretických vedomostí a praktických zručností v učebnom
odbore: 6491 G 02 obchodná prevádzka – príprava, skladovanie a predaj tovaru

Odborné učilište/zariadenie:
........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

Súťažné družstvo:
meno a priezvisko žiaka

číslo OP

podpis

1.

.....................................................................

..........................................

..................................................

2.

.....................................................................

..........................................

..................................................

Pedagogický dozor:

.......................................................................................................

Pri praktickej úlohe č. 1: Váženie tovaru, žiaci použijú (podčiarknite):
obchodnú digitálnu váhu /DIBAL G 325/
klasickú mechanickú váhu
Prihláška na stravu: raňajky počet:

............................................................

počet:

...........................................................

obed
Vodič (2, 43 €):

obed: ...........................................

....................................................
pečiatka a podpis riaditeľa

Súhlas so spracúvaním osobných údajov – zákonný zástupca
v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679

Zákonný zástupca ...........................................................................................................................................
žiaka/žiačky .........................................................................................................................................................
udeľujem svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov v súvislosti
organizovaním celoštátnej súťaže odborných vedomostí a praktických
zručností žiakov odborných učilíšť SR pre Odborné učilište internátne V. Gaňu,
Moskovská17, 974 04 Banská Bystrica 4, IČO: 00 493 767, kontakt na
zodpovednú osobu: zodpovednaosoba@fanco.sk, 0948/481 668 v nasledujúcom
rozsahu:
meno, priezvisko, číslo občianskeho preukazu za účelom uvedenia osobných
údajov v súpise súťaže,
výsledky súťaže a fotografie za účelom prezentácie a informovania verejnosti
o živote a dianí v škole prostredníctvom školského časopisu, miestnych alebo
celoštátnych médií, internetovej stránky školy, násteniek a vývesných tabúľ.
Prehlasujem, že tento súhlas poskytujem dobrovoľne a tak ho aj dávam. Súhlas
som dal/a zo svojej slobodnej vôle bez akéhokoľvek nátlaku a bez akýchkoľvek
podmienok zo strany prevádzkovateľa.

V .......................................................... dňa .............................................

....................................................................

podpis zákonného zástupcu

Súhlas so spracúvaním osobných údajov – žiak/žiačka nad 18 rokov
v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679

Žiak/žiačka .........................................................................................................................................................
udeľujem svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov v súvislosti
organizovaním celoštátnej súťaže odborných vedomostí a praktických
zručností žiakov odborných učilíšť SR pre Odborné učilište internátne V. Gaňu,
Moskovská17, 974 04 Banská Bystrica 4, IČO: 00 493 767, kontakt na
zodpovednú osobu: zodpovednaosoba@fanco.sk, 0948/481 668 v nasledujúcom
rozsahu:
meno, priezvisko, číslo občianskeho preukazu za účelom uvedenia osobných
údajov v súpise súťaže,
výsledky súťaže a fotografie za účelom prezentácie a informovania verejnosti
o živote a dianí v škole prostredníctvom školského časopisu, miestnych alebo
celoštátnych médií, internetovej stránky školy, násteniek a vývesných tabúľ.
Prehlasujem, že tento súhlas poskytujem dobrovoľne a tak ho aj dávam. Súhlas
som dal/a zo svojej slobodnej vôle bez akéhokoľvek nátlaku a bez akýchkoľvek
podmienok zo strany prevádzkovateľa.

V .......................................................... dňa .............................................

....................................................................

podpis žiaka/žiačky

